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Deel n . Hoofdstuk 6. 

II. 6. TOURNEES 1910 - 1914 

Tussen 1910 tot 1914 besteedde Vogel zoveel mogelijk tijd aan reizen. In 
eerste instantie was het zijn zin voor avontuur, die hem dreef. Daarnaast is 
het mogelijk dat optreden als solo-kunstenaar financieel aantrekkelijk voor 
hem was. Zijn eerste reis naar Nederlands-Indië was in ieder geval lucratief 
geweest. 

Vogels kennismaking met de dichtende koningin van Roemenië in 1908 
leidde ertoe dat hij sindsdien probeerde één keer per jaar naar Boekarest te 
reizen. Zelf zei Vogel later dat hij vier keer bij Carmen Sylva op bezoek was 
geweest; drie bezoeken zijn gedocumenteerd.' Het enige persoonlijke 
souvenir van deze contacten wat bewaard is gebleven, is een telegram met 
nieuwjaarsgroeten van koningin Elisabeth uit december 1911. 

Vogel was overigens niet de enige Nederlandse kunstenaar die optrad 
aan het Roemeense hof. Jean Louis Pisuisse bezocht Carmen Sylva in 1912 en 
deed verslag van zijn bezoek in een brief aan Fie Carelsen.3 In de aan Carmen 
Sylva gewijde dissertatie worden de Nederlandse kunstenaars niet genoemd.4 

Roemenië (1910) 
In de winter van 1910 bracht Vogel zijn tweede bezoek aan koningin 

Elisabeth. Zijn archief bevat de volgende brief: 

'Bucarest 4/17 Janvier 1910 
MAISON DE S.M. LA REINE 

Monsieur 
J'ai tardé a répondre a votre lettre du mois de Décembre 1909, ayant été 

tres occupée ces derniers temps, et je viens vous faire savoir maintenant que 
Sa Majesté La Reine, sera tres heureuse de vous revoir chez Elle, a votre 
passage par Bucarest sans vous prériser déja, si Sa Majesté vous recevra Ie 3-
4, ou 5 février. 

Dans tous les cas S.M. la Reine vous verra, un de ces jours. -
Le choix de vos morceaux convient a Sa Majesté, - excepté les poésies de 

Carmen Sylva. -
Agréez, Monsieur, 1' assurance de mes sentiments les plus distingués. 
Zoé (of Loé) Bengesco'.5 

Blijkbaar had Vogel een hoge dunk van Carmen Sylva's gedichten. 
Getuige een briefje van de componist van Das Hexenlied, Max Schillings, moet 
Vogel deze gevraagd hebben er een aantal op muziek te zetten.6 Dit is 
vermoedelijk niet gebeurd. 

Van dit tweede bezoek van Vogel aan het Roemeense hof zijn twee 
beschrijvingen bewaard gebleven, die onderling enigszins verschillen. Zij zijn 
gepubliceerd in het Dramatisch Jaarboek van 19107 en in Vogels Gedenkboek.* De 
laatste versie is de meest uitgebreide en dient daarom hier als uitgangspunt. 

Vogels optreden had plaats in een zaal met schilderijen van Rembrandt, 
Titiaan en Breughel. 'Verrukkelijke beelden en sierlijk porceleinwerk, 
prachtige gobelins en houtsnee-medaillons versierden dezen kunsttempel', 
vertelde hij.' Vogel bracht volgens eigen zeggen henore van Burger en 

159 



Deel II. Hoofdstuk 6. 

Archibald Douglas van Fontane met de muziek van respectievelijk Koeberg en 
Willem Landré, Heine's 'Die Grenadiere' en 'Schlachtfeld bei Hastings', om te 
eindigen met Johan de Meesters De Maecenas, door Else Otten in net Duits 
vertaald.10 'Met opzet wilde ik ook letterkundige en muzikale scheppingen 
van Nederlandse kunstenaars brengen, iets wat ik hoe langer hoe meer, in het 
buitenland optredend, als een plicht ga beschouwen', aldus de 
voordrachtskunstenaar." 

Na afloop van de voorstelling had Vogel een uitgebreid onderhoud met 
de koningin waarin deze 'verwonderlijk goed' op de hoogte bleek te zijn van 
de Nederlandse letterkunde.12 'Zij maakte eene vergelijking tuschen Vondel's 
"Lucifer" en Milton's "Paradise Lost", besprak Huygens, toonde het werk van 
van Deyssel en van Eeden te kennen en sprak hare ingenomenheid uit met de 
Meester's "Maecenas", evenals zij zich getroffen verklaarde door de 
composities van Koeberg en Landré, want ook op muzikaal gebied was zij 
buitengewoon ontwikkeld.'13 

Tenslotte zou Carmen Sylva zelf plaats nemen op het podium om 
gedichten voor te dragen van de lievelingsdichter uit haar jeugd: Moritz Graf 
Strachwitz." 'Zooals de grijze kunstenaresse daar zat, het edel gelaat 
omgeven door fijn lijnwaad, de lange witte sluier afdalend van het hoofd 
over het slepend zwart gewaad, deed zij mij onwillekeurig denken aan de 
"Mater Dolorosa", die op een der wandschilderijen afgebeeld was. Met een 
ietwat zwakke, maar toch klankvolle en zeer gevoelige stem, deed Carmen 
Sylva ons achtereenvolgens "Ein Marchen", "das Herz von Douglas" en 
"Nun grüsse dich Gort, Frau Minne" genieten. Iets zeer persoonlijks 
kenmerkte deze voordrachten. Het was alles van eene ingehouden 
voornaamheid en groote innigheid. Meermalen begeleidde zij haar reciet op 
den harp, maar dat deed zij dien keer niet. Zij vroeg mijn oordeel en ik kon 
met volle overtuiging oprecht prijzen', schreef Vogel.15 

Hier eindigt de tekst in Vogels Gedenkboek. In het Dramatisch Jaarboek 
volgt nog ter afsluiting: 'Daarop deed H.M. mij de eer om mij wederom uit te 
noodigen, "maar dan moet u stellig uw vrouw mede brengen."16 Dit is een 
mogelijke aanwijzing dat Vogels huwelijk spaak gelopen was. Bij dit bezoek 
was Annie Vogel-de Lorm nadrukkelijk afwezig. 

Vogel trad zoals we inmiddels gezien hebben graag op voor 
hoogwaardigheidsbekleders. In Nederland had hij in het prille begin van zijn 
carrière al koningin-moeder Emma onder zijn gehoor geteld.17 Op reis door 
Nederlands-Indië gaf hij voordrachten aan het hof van de soesoenoenan van 
Solo en misschien ook aan dat van diens neef, de mangonegoro van Djokja.18 

Zijn benoeming tot 'Kammerrezitator' van Carmen Sylva in 1908 vormde wel 
de kroon op deze optredens. Het persboekje dat in 1914 verscheen kreeg 
Carmen Sylva's opdracht op het aan Vogel geschonken portret als motto." In 
1920 zou hij zijn huis in Den Haag noemen naar zijn koninklijke 
beschermvrouwe.20 

Niet iedereen was even diep onder de indruk van deze neiging van 
Vogel om bij de hoogste kringen in het gevlei te willen komen. Vogels 
bezoeken aan het Roemeense hof en de daaropvolgende publiciteit gaven 
aanleiding tot een prachtige karikatuur op het voorplat van het door Koos 
Speenhoff gedirigeerde satirische blad De ware Jacob." 
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De Ware Jacob 
Op het voorplat van dit tijdschrift staat Vogel declamerend afgebeeld 

met naar boven gerolde ogen, zijn handen deemoedig gesloten voor zijn buik. 
Carmen Sylva zit als een verlegen vrouwtje in een hoek te luisteren, een 
vinger aan haar mond. In het bijbehorende 'Interview met Albert de 
Reciteervogel' komen wij veel van de tot nu toe aangehaalde opmerkingen 
over Vogels persoon en optreden weer tegen, in ironische vorm gegoten. Het 
interview begint als volgt: 

'"Aha" zei Albert Vogel terwijl hij de weelderig uit zijn oorholte 
groeiende haren over zijn slaap trok om ze daarna voorzichtig vast te kleven 
op zijn in rimpels vertrokken voorhoofd waardoor hij iets geweldig 
Napoleontisch kreeg, "aha mijnheer Labatsky (een pseudoniem van 
Speenhoff, CW) bereidt u voor op iets reusachtigs want mijne geschiedenis 
schittert van de roemrijkheden. U heeft natuurlijk kort geleden in de courant 
gelezen dat de Parijzenaars behoefte aan een Vogeltje hadden. On a besoin 
d'un oiseau.22 Welnu dat Vogeltje ben ik! Binnenkort zal de heele 
wereldbehoefte mijn deel worden want ik heb me voorgenomen aan Zuid- en 
Westkust, Boschjesmannen en Mongolen, koningen der aarde en meerdere 
kunstbeminnaren mijn precieuse kleinigheden voor te dragen tot zij er aan 
zullen verslaafd raken of sterven. Ik zal de mannelijke Sarah Bernhardt 
worden! Werelddeelen zullen mij toejuichen!"'23 

Vervolgens gaat de 'interviewer' ertoe over om Vogels carrière kort 
samen te vatten. Hij werd ontdekt door Johan de Meester, die onmiddellijk 
een stuk over hem schreef onder de titel 'Albert de nieuwe rijmenkweeler of 
de verborgen Bouwmeester in den dop.'24 Dadelijk daarop smeekte de raad 
van beheer van de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsen Tooneel' 
Vogel om Oedipus 'de bloedschandige Vostentelg' te spelen. Hij gaf een 
Oedipus als acteurs noch toeschouwers ooit mochten aanschouwen, 
vervolgde het artikel.25 '"Het publiek vergat te applaudisseeren. Stil verrukt 
zat het me aan te staren. De ging maar door en was zoo ingeleefd in het werk 
dat ik heele stukken uit de reien der anderen zeide."'26 Maar de raad van 
beheer maakte bezwaar '"tegen de gescheurde kroonkristallen. Ook waren de 
kleuren van enkele schamele onder het tooneel geborgen achterdoeken door 
mekaar geloopen. Men vreesde te hooge kosten! Bezwaren van een klein 
land!"'27 Daarom besloot Vogel zich aan geen enkel gezelschap te binden, 
maar 'ganselijk alleen' erop uit te trekken. Van Middelharnis tot Ido-
Bergambacht vierde hij zijn triomfen, aldus Labatsky. '"Heel Nederland werd 
met bescheiden reclamemiddelen over mijne doenerijen ingelicht. Ja zelfs 
eene koningin-dichteres kwam het ter oore dat er een Vogel bestond die op 
geweldige wijs kon kwinkeleeren. Op een ochtend ontving ik in een licht 
blauw briefje: "Zal het Vogeltje mij zijn getierelier onthouden? Carmen 
Sylva." De reisde subiet naar Roemeniën, droeg de aüerteederste gedichten 
voor en weigerde te zwijgen voor de dierbare grijze koningsvrouwe die met 
van zenuwachtigheid bevende vingeren de met hazelnooten bezette ster van 
de zeldzame Orde-van-de-drijvende-zweethelm op mijn natte rokjas speldde. 
Met mijmerende oogen staarde de liefelijke majesteit mij aan en droomerig 
zei ze terwijl ik brieschend en dampend voor haar stond dichterlijk doelend 
op het kunstzweet dat over mijn forsche ledematen ruiselde: Wat rijkdom van 
tranen mijn Vogelijn. Zij is de eerste die begreep dat mijn gansche lichaam 
weent wanneer ik kunst geef! Och er zijn koningen noodig om een koninklijk 
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talent te begrijpen! Het viel natuurlijk moeilijk mij later weer door 
burgerlijker geesten te laten bewonderen, maar dat gelukte mij toch/"28 

Wat betreft deze nogal onsmakelijke verwijzingen naar het overvloedige 
zweten van Vogel tasten wij in het duister; hier heb ik verder niets over 
kunnen vinden. Vervolgens steekt Speenhoff de draak met de 'monodrama's 
van Carry van Bruggen en Johan de Meester, die Vogel in de winter van 1910 
voordroeg in Amsterdam:29 

"Twee verrukkelijke nummers maakten mij dit jaar subiet Neerlands 
Nutslieveling. Het eene heet: Bijna een buitenbeentje of de historie van het 
twintig jaar te laat gewroken zoentje, afterdinner gezelligheidje tusschen een 
haarloos jonkman en een onzichtbaar mede-eter in realistisch proza 
bewerkstelligd door Johannes de Meester. Het andere is genaamd: Scorum of 
de doodgesjmoesde alte marsjeife in de schamele bedstee, koscher 
risjesdrama op seibelavond volgens den ritus aan mekaar gepeinsd en bijeen 
geschreven door Carry van Bruggen. En of dat een succes was! "Nieuwe 
Rotterdammer" en "Algemeen Handelsblad", ongevoelig voor hunne 
vermaagschapping met de auteuren, prezen deez' werken zoo luide dat de 
Roemeensche Carmen mij daadlijk weer erg noodig had. Bc reisde terstond 
naar Boekarest! Ach wat heeft de lieve dame moeten weenen. "Vogelijn" 
sprak ze toen ik uitgeweegklaagd was.... Vogelijn uwe lichaamstranen 
vonkelen schitterender nog dan de eerste male... Ga in den troonzaal opdat 
men u mijn kroningsmantel lange waarmede hij u dierbaar-zelve geheel 
moogt drogen. Dit is de hoogste gunst die in ' t Roemeensch verleend wordt. 
Bc heb mij, oprecht vereerd, met Carmen's roode overjas gedroogd tot ik was 
als een kurk O heerlijke daad van heerlijk koningskind, ik zal dit nooit 
vergeten. Zoo iets gebeurt den kunstenaar in Neerland niet. (...)x 

Johannes Labasky eindigt het interview: 'Terwijl ik heenensloop zag ik 
Neerland's zelfbewustste Nutskwinkeleerder de weerspannige oorharen in 
Napoleontischen bocht over zijn reusachtig hooge voorhoofd trekken. Zoo zal 
het nageslacht hem in brons gegoten eenmaal bewonderen.'31 

Speenhoff en Vogel zouden elkaar tijdens de mobilisatie persoonlijk 
leren kennen.32 Bij het vijfentwintigjarig kunstenaarsjubileum van de 
voordrachtskunstenaar schreef Speenhoff een waarderend gedichtje in diens 
Gedenkboek.33 De goedmoedige spot in het artikel in De Ware Jacob deed de 
persoonlijke relatie tussen beide kunstenaars kennelijk geen kwaad. 

Het zou niet de laatste keer zijn dat Vogels markante gestalte en 
uitgesproken persoonlijkheid aanleiding gaf tot een karikatuur. Zijn archief 
bevat vele tekeningen die in de loop der jaren van hem zijn gemaakt. Dikwijls 
wordt in die afbeeldingen de aandacht extra gevestigd op Vogels portret door 
middel van dikke strepen in blauw potlood. Kennelijk bezat de 
voordrachtskunstenaar genoeg gevoel voor zelfspot om de humor van de 
karikaturen in te zien. 

Vlaanderen (1911-1912) 
Tussen februari en mei van het jaar 1911 maakte Vogel een tournee door 

Vlaanderen. Hij liet van tevoren een brochure ontwerpen met een zittende 
foto van hemzelf in rok enige foto's in kostuum en de volgende wervende 
tekst: 'Hiermede heb ik de eer U te berichten dat ik gedurende het seizoen 
1911-1912 wederom gaarne in uwe Vereeniging zal optreden. Het repertoire 
is weder met verschillende zeer aantrekkelijke stukken vermeerderd. Het 
verlangde honorarium bedraagt Albert Vogel. Laan van Nieuw Oost-
Indië 145.'34 Eén exemplaar vermeldt bij wijze van uitzondering - tot nu toe 
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wisten wij nog niet wat Vogel voor zijn voordrachten ontving - een met pen 
ingeschreven honorarium van tweehonderd francs.35 Daarnaast is er een 
brochure bewaard gebleven met de volgende aankondiging: 'L.S., De 
ondergeteekende heeft de eer U te berichten, dat hij gedurende de komende 
wintermaanden ook België zal bereizen. Aangenaam zal het hem zijn met U 
in overleg te treden over eene eventueel door hem te geven 
voordrachtsavond in uwe kring. Tot de onderwerpen, welke hij zeer 
aanbeveelt, behooren o.a.: Koning Oedipus van Sophocles, in de 
Nederlandsche vertaling van prof. van Herwerden; 2e Antigone van 
Sophocles, in de vert. van Prof. van Leeuwen; 3e. Coriolanus van 
Shakespeare, in de vertaling van Dr. Koster; 4e. Cyrano de Bergerac, in de 
vertaling van De Jong; 5e. Starkadd, van Alfred Hegenscheidt; 6e. Gudrun 
(fragmentarisch) van Albrecht Rodenbach; 7e. Afgewisseld programma. Elk 
der genoemde nummers vult een avond van 8-10 1/2 uur./De vertolking van 
Oedipus en Antigone geschiedt in het gewaad van een Grieksch redenaar, die 
van Coriolanus in Romeinse dracht.'36 

Op 27 februari 1911 trad Vogel in het Gildhof te Thielt op met 
Coriolanus f op 13 maart was hij in Roesselare - de stad van Rodenbach - met 
Antigone, de toespraak van Max Havelaar tot de hoofden van Lebak en 
Shakespeare's 'Forumscène';38 op 31 mei in Veume, met Cyrano de Bergerac en 
Koning Oedipus;" in de zomer van 1911 verscheen hij in de Kursaal van 
Ostende en het casino van Blankenberghe, beide keren met melodrama's.40 

Ook moet hij in deze tijd in Kortrijk zijn geweest, waar hij o.a. Starkadd en De 
Maecenas voordroeg.41 In februari 1912 tenslotte reisde hij nogmaals naar 
Antwerpen om op te treden voor de Cercle Artistique.42 

'Albert Vogel heeft zich dit jaar vooral in België doen kennen', zo begon 
de inleiding tot het programmaboekje van het optreden te Veurne.43 '...hoewel 
hij wereldberoemd tooneelspeler is, kende men hem hier nauwelijks bij naam, 
doch nu is hij komen voordragen in schier alle steden van Vlaamsch België en 
heeft overal buitengewonen bijval verworven. Het was iets nieuws bij ons, 
één enkelen speler heele tooneelen alleen te zien voordragen, drie, vier tot een 
tiental rollen te hooren vertolken: en hij doet het met zulke lenigheid in de 
stem, met zulke juistheid van uitdrukking, met zulk gevoel dat men 
opvolgentlijk de meest verschillende personen voor zijne oogen ziet rijzen'. 
Deze beschrijving betreft een voordracht van Cyrano de Bergerac en Koning 
Oedipus.** 'Sluit de oogen, en onder den betooverenden indruk zijner 
plooibare stem, die in een oogenblik van spotternij en nijd tot angst en smart 
kan overgaan, droomt hij van een gansch tooneel dat van leven boeit en 
opheff .* Kennelijk was dit mengsel van voordrachtskunst en solotoneel zoals 
Vogel, Royaards, Kamp en Dekking dat beoefenden in België minder bekend 
dan in Nederland. 

In de bewaard gebleven recensies wordt niet gesproken over Vogels 
weergave van specifiek Vlaamse stukken. Toch had Vogel vanaf het begin 
van zijn carrière Starkadd van Hegenscheidt op zijn repertoire staan, ook in 
Vlaanderen.46 Een recensie van een voordracht van dat stuk in Antwerpen in 
1906 eindigde met Vogel Gudrun van de jonggestorven Vlaming Alfred 
Rodenbach aan te bevelen.47 Deze suggestie moet Vogel datzelfde jaar nog ter 
harte genomen hebben. In een verslag over voordrachten voor het Algemeen 
Nederlandsen Verbond uit augustus 1906 wordt Rodenbach's Gudrun samen 
met Emants' Loki als nieuw 'nummer* geciteerd.48 Dit is de enige keer dat we 
lezen over een voordracht uit Rodenbachs werk Tenslotte had Vogel in 
Berlijn grammofoonplaten laten maken van een scène uit Starkadd en van 
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Prosper van Langendoncks gedicht 'Morgenstond'.49 In 1911 en 1912 lijkt hij 
echter niet te hebben voorgedragen uit eigentijdse Vlaamse letterkunde. 
Starkadd was inmiddels meer dan tien jaar oud. 

Vogels archief bevat geen bewijzen van contacten met leden van Van nu 
en straks.50 De enige Vlaamse schrijver van wie we zeker weten dat hij Vogel 
kende was Cyriel Verschaeve. Deze priester, schoolmeester, dichter, estheet 
en latere fascist werd een vurig bewonderaar van de voordrachtskunstenaar. 
In 1913 droeg hij een vertaling aan hem op: Passie van O.H. Jesus Christus.51 

Een voordracht van dit stuk was in 1911 al besproken door J.B. Schuil in de 
Haarlemsdie Courant.52 Wellicht droeg Vogel toen voor uit het manuscript. 

Vogels activiteiten voor de Nederlandstalige letterkunde in Vlaanderen 
bleven niet onopgemerkt in Nederland. Het Dramatisch Jaarboek van 1911 
publiceerde een stuk getiteld 'Een merkwaardig streven voor een Lucifer-
opvoering in Vlaanderen',53 zulks in verband met een voorstelling van het 
stuk van Vondel te Aalst. In dit artikel werd het belang van volksopvoeding 
uiteengezet. 'Thans worden op Belgische scholen bijbelspelen van Vondel en 
andere Nederlandse auteurs met volle pracht gemonteerd, zo luidt de tekst.54 

'Zeer veel hiervan danken we alweer aan de nadere aansluiting met Holland: 
aan Mevr. Holtrop-van Gelder, Mevr. Wensma-Klaassen, het Rooyaards' 
gezelschap, Albert Vogel, die niet enkel toegejuicht werden heel Vlaams-
België door, doch ook door hun meesterlike kunst overal aan onze toneelisten 
werkelik tot leer en voorbeeld zijn geweest.'55 

H. Baels, de plaatselijke advocaat-volksvertegenwoordiger van Ostende, 
stelde later in het Albert Vogel Gedenkboek dat een jaar zonder Vogels optreden 
een verloren jaar scheen, een jaar zonder betekenis, schreef hij.56 Dit 
suggereert dat Vogel regelmatig in België optrad. 'Alles is zoo fijn en delicaat 
bij dezen volmaakten "gentleman"', luidde Baels oordeel over de 
voordrachtskunstenaar.57 

'De wereld om' 
Vogels eerste Indische tournee was hem zo goed bevallen, dat hij in 1912 

besloot een tweede te ondernemen.56 Ditmaal werd het een tournee 'de 
wereld om', de eerste die ooit door een Nederlands kunstenaar was 
ondernomen, pochte hij in zijn levensbeschrijving.59 Hij verbleef een half jaar 
in Nederlands-Indië, een maand in China en Japan en een jaar in de 
Verenigde Staten en de West. 

Over Vogels tweede reis naar het Verre Oosten is maar weinig bekend; 
überhaupt zijn er van deze wereldtournee weinig originele documenten 
overgeleverd. Zonder twijfel zal het feit dat kort na Vogels terugkomst de 
Eerste Wereldoorlog losbarstte hier schuldig aan zijn. Als reserve-officier 
werd hij onmiddellijk opgeroepen. Heel wat onvervangbare souvenirs zullen 
toen verloren zijn gegaan. 

In Nederlands-Indië leerde Vogel L.J.M. Feber60 kennen. Feber, 
letterkundige en later wethouder van Den Haag, ontwikkelde een warme 
bewondering voor de voordrachtskunstenaar die hij scherpzinnig onder 
woorden heeft gebracht in het tijdschrift Van onzen tijd.61 Uit dit stuk blijkt 
tevens dat Feber niet blind was voor Vogels meer excentrieke kanten. 

Vogel was een merkwaardig man, constateerde Feber. Als hij geen 
ernstig en overtuigd artiest was zou hij een curiosum kunnen worden 
genoemd.62 Hij kruidde zijn beschouwingen graag met paradoxen en 
'verbaasde je in één ogenblik met meer straffe, omverwerpende meningen 
dan een ander heel zijn tamme leven lang deed - maar daar tussendoor 
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formuleerde hij beschouwingen van een klassieke geest*.63 In één avond 
hoorde Feber van Vogel meer barre beweringen dan in alle andere 
gesprekken bij elkaar. 'De vertel U niet na, wat hij durfde zeggen van Vondel -
alle vondelende vrienden vlogen in het geweer.'64 Helaas komen we dit dan 
ook niet te weten. Het was 'erg en ontstellend', maar men vergaf Vogel weer 
heel veel wanneer hij in gloed raakte voor Schiller, aldus Feber. Hij was met 
grillig maar veelzijdig, kosmopolitisch maar niet onhollands, meer een mens 
van temperament dan van bezinning; een man van vlees en bloed, en 
allesbehalve een pre-rafaellisf .ffi Zijn kunstrichting was 'heroisch-erohsch; zo 
constateerde Feber: 'wat een onmogelijke Hollander, nietwaar. Voor ons, die 
met onze smaak liefst in het kleine werken, is een artistieke zelf-overwinning 
nodig, om iemand te volgen in een lijn, waar de besten van de wereld buiten 
ons vaderland hun hoogste inspiratie vonden.'66 Uit deze beschrijving komt 
Vogel naar voren als een uitgesproken persoonlijkheid die mensen even goed 
voor als tegen zich in kon nemen, niet in het minst door zijn vermogen om 
hoog van de toren te blazen. 

Roemenië en het Verre Oosten 
Vogels reis om de wereld begon in Boekarest: in mei 1912 bracht Vogel 

'zijn gewone jaarlijkse bezoek'67 aan Carmen Sylva. Wegens de rouw aan het 
Griekse hof - de zuster van de toenmalige koningin was net overleden - ging 
een voordracht van Koning Oedipus voor de Atheense vorsten niet door. In 
plaats daarvan zou hij optreden in Caïro en Alexandrië. Hiervan is niets 
bewaard gebleven behalve een foto van de voordrachtskunstenaar op een 
kameel, een pyramide op de achtergrond. Van het Midden-Oosten trok hij via 
Ceylorv Rangou en Penang naar Engels-Indië en naar Nederlands-Indië, waar 
hij in augustus aankwam en tot in januari van het daaropvolgende jaar bleef.68 

Zijn vrouw vergezelde hem op deze tocht niet; de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant meldde dat zij hem te New York zou ontmoeten om verder met hem 
de Verenigde Staten en Zuid-Amerika te bereizen.69 

Over Vogels optreden en route naar Indië is niets naders bekend, maar in 
elk geval bevond hij zich op 3 augustus 1912 in Soerabaja. Vanaf die datum 
verschenen er namelijk regelmatig aankondigingen en recensies van zijn 
voordrachten in de locale kranten. Evenals op zijn vorige tournee logeerde hij 
in Indië bij vrienden en bekenden. Zo verbleef hij bijvoorbeeld een poos bij de 
toenmalige Raad van Indië, Liefrinck in Djokjakarta, een directe afstammeling 
van een vriend van zijn pleeg-overgrootvader, generaal Anthing.70 

Vogels repertoire omvatte ten eerste de in het vorige hoofdstuk 
besproken melodrama's met locale orkesten, zoals The Full Stafmuziek 
Orchestra onder directie van N.J. Gerharz in Batavia. " Daarnaast bracht hij 
onder andere Heine's 'Die beide Grenadiere', Coriolanus, 'De werkstaking' 
van Coppée, Cyrano de Bergerac, maar ook nieuwe repertoirestukken zoals de 
Forumscène uit Shakespeare's Julius Caesar, 'het minnetoneel' uit Flauberf s 
Salammbö en het Indiase prozagedicht Akëdysseril.71 

De atmosfeer onder de Nederlanders in Indië was enigszins veranderd, 
in de loop de jaren. Het publiek was blasé geworden. Na de incidentele 
bezoeken van acteurs in het begin van de eeuw, maar vooral na 
Bouwmeesters bezoek in 1905-06 was het Nederlandsch-Indisch Tooneel 
opgericht, dat het land regelmatig bereisde.73 Tournees van artiesten uit het 
vaderland waren geen uitzondering meer. Jean Louis Pisuisse, die zelf in 1908 
voor het eerst in Indië was geweest, rapporteerde drie jaar later in het 
tijdschrift Het Leven:7* 'Vroeger, ja, was ' t anders, toen de algemeene trek van 
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artisten nog niet naar Indië voerde. (...) Toen waren de garantie's nauwelijks 
gevraagd of ze waren reeds volteekend. Toen kwamen ruwe suikerplanters of 
halfverwilderde houtvesters palen ver gereden om naar Royaards te luisteren 
(...) of om Vogel 'Oedipus' te horen voordragen, ware het dan alleen maar 
om een reden tot gezellig samenzijn en whisky-drinken te hebben. Thans, nu 
in de Oost artisten te kust en te keur zijn wordt men er 'in de binnenlanden' 
althans, met recht kieskeurig..."5 

Albert Vogel lijkt niet veel last te hebben gehad van deze 
mentaliteitsverandering. De enige keer dat we lezen over een 'matige' 
voordracht voor weinig publiek gold dit een dagboeknotitie van een locale 
hoogwaardigheidsbekleder te Djokja, Cornelis Schelto Sixma baron van 
Heemstra,76 naar aanleiding van een weergave van van 'de toespraak tot de 
hoofden van Lebak'. Volgens zijn zoon had deze aristocraat weinig 
waardering voor wat hij noemde 'de onbesuisde waanideeën van Multatuli'.77 

Aan de andere kant moeten we ons ook niet te veel voorstellen van het 
geestelijk niveau van de gemiddelde entertainer. Een ooggetuigeverslag, 
wederom van de hand van L.J.M. Feber, geeft een mooi beeld van een 
optreden onder primitieve omstandigheden.78 

Op het krakend getimmerte van een binnenlandse sociëteit was Vogel 
voorafgegaan door het luguberste aller tienderangs cabarets, waarvan wij in 
onze Indische jaren de bezoeking doorstonden, zo schreeef deze.79 Het 
soosbestuur had Vogel aanbevolen met de mededeling, dat hij zou 'werken' 
met Cyrano en 'met een stuk uit Salammbö van Haubert en nog wat nummers 
van hetzelfde kaliber. Kortom: het zielleven van de plaatselijke burgerij, van 
deze gemeenschap van dragers van Nederlandse cultuur in het wel zeer 
diepe binnenland, was niet bepaald gestemd op de toonaard van Vogels 
kunsf, aldus Feber.80 

'Vogel kwam en hij overwon', vervolgde deze auteur. Wat Feber in 
Vogel trof, die avond, was niet zozeer de voordrachtkunstenaar 'als wel de 
mens in zijn sterke, vitale manlijkheid, die de strijd met het leven wist aan 
binden. Die dwong zijn hoorder tot zelfinzicht, inspireerde hem het 
zelfvertrouwen van zijn levenshouding terug te vinden in een omgeving als 
die der Indische binnenlanden, 'welke langzaam dreigde te vernietigen alle 
krachten der ziel'.81 

Een nieuw programma punt was het reeds genoemde Akëdysseril. Feber 
hoorde Vogel dit voordragen in een andere plaats.82 'Op een Indische avond, 
zwaar en zwoel en doorglansd van maanlicht met vooruit en omhoog de 
gedrochtelijke, dreigende zwartheden der bomen, had hij, begeleid door het 
groot unisono der tropische nachtgeluiden het wezenlijkst Oosten 
opgeroepen. Nooit had zijn publiek zó als die avond de ziel van de Oriënt 
horen spreken in het woord van een Westerling. Vogel moest iets van het 
Oosten hebben verstaan, met de intuïtie van een kunstenaar - 'en hoe 
weinigen zijn déartoe diep en fijn genoeg', concludeerde Feber.83 

Een andere Nederlandse toneelkunstenaar die in diezelfde tijd op Java 
was en die Vogel daar ook metterdaad heeft ontmoet was Eduard Verkade, 
die met zijn De Hagespelers op tournee was.84 

Hoe Vogels mening luidde over deze collega-voordrachtskunstenaar en 
diens toneelopvattingen - zo tegengesteld aan die van hemzelf - is niet 
bekend. Zonder twijfel gelden hier de woorden van Johan van der Woude: 
'wie het altijd dominerende spel van een zeldzaam natuurtalent als Louis 
Bouwmeester bewonderde en diens fabelachtig vermogen om in romantisch-
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realistische stijl een figuur uit te beelden moest door de acteur Verkade wel 
worden teleurgesteld'.85 Verkade op zijn beurt moet een bewonderaar van 
Vogel zijn geweest, getuige het feit dat hij deel uitmaakte van het 
Huldigingscomité voor Vogels vijfentwintig jarig jubileum m 1924. De 
voordrachtskunstenaar hield op zijn beurt een feestrede bij de Haagse 
jubileumviering van Verkade acht jaar daarna.87 

Ook leerde Vogel de journalist en toneelschrijver Jan Fabnaus88 kennen, 
die toen net het Bataviaasch Handelsblad had opgericht. Vogels archief bevat 
een foto van een niet nader te identificeren actrice met opdracht van 
Fabricius, gedateerd september 1912." Verschillende van Vogels 
voordrachten werden verslagen in het Bataviaasch Handelsblad. Over zijn 
weergave van 'Die Grenadiere' van Heine schreef Fabricius dat hij het gedicht 
voor het eerst hoorde zeggen; hij had het nog nooit zó mooi gevonden en na 
de voordracht wilde hij het bij voorkeur niet meer horen zingen.90 Deze 
opmerking geeft een indicatie voor de toen gebruikelijke 
voordrachtspraktijken. Ludwig Wüllner had het stuk in 1906 in Amsterdam 
inderdaad als lied gebracht." 

'Die Grenadiere' handelt over twee grenadiers uit het leger van 
Napoleon die krijgsgevangen genomen waren op de tocht naar Rusland. 
Zouden Fabricius en de voordrachtskunstenaar over het onderwerp 
'Napoleon' van gedachten hebben gewisseld? Speciaal voor Vogel schreef 
Fabricius een monoloog getiteld Napoleon op St Helena, 'te geven in het 
karakter van de keizer'.'2 Vogel leerde het ter plekke nog uit zijn hoofd en 
droeg het voor in kostuum. 

Een curieus document in Vogels archief geeft een schets van een toneel 
waar hoogstwaarschijnlijk Napoleons sterfbed wordt opgevoerd.93 De bedstee 
behoort zo te staan dat alleen het hoofd en iets van het bovenlichaam te zien 
is, verklaart de bijbehorende tekst en: Napoleon moet een pruik hebben. De 
scène zou afkomstig kunnen zijn uit het bovengenoemde stuk. 

'In sober veldtenue tussen een rotsencomplex staande herdacht de 
keizer in alleenspraak met weemoed zijn jeugd', schreef de Soerabaja Courant 
in een recensie van deze voordracht.94 'Donderend onstuimig' klonk Vogels 
stem toen Napoleon zich opnieuw op zijn observatiepost waande, temidden 
van een volkerenslag, zo vervolgde deze recensie. '"Vive 1'empereur!' klonk 
het onder het gedonder van het geschut, terwijl honderden gevallen krijgers 
het veld bedekten en bij het optrekken van de kruitdamp vernielde batterijen 
met gedode en gewonde kanonniers zichtbaar werden'.95 De beschrijving is 
vooral illustratief voor het vermogen tot suggestie van de voordrachtskunst. 

De zoon van de journalist, de romanschrijver Johan Fabricius zou zich 
later de bezoeken van bekende toneelspelers aan zijn ouderlijk huis 
herinneren.96 Op blote voeten slopen hij en zijn zusje dan naar beneden om 
onderaan de trap te luisteren hoe die in de huiskamer aan het 'Shylocken' 
waren, zoals hij het noemde. 'De hoor nog het machtige geluid van Albert 
Vogel', schreef Fabricius: '"Dit is mijn laatste wil: dat mijn gebeênf begraven 
worde aan de oevers van de Seine temidden van het Franse volk dat ik zozeer 
heb liefgehad..."'97 

Deze monoloog lijkt geheel en al te passen in Vogels genre van wat De 
Boer noemde 'romantische voordrachtskunsf. 

Door Fabricius senior is Vogel, eveneens op Java, in contact gekomen 
met George Gonggrijp jr., de zoon van een plaatselijke resident.58 Gonggrijp 
had een eenakter geschreven die niet lang daarvoor was besproken in Groot-
Nederland." Hij droeg de voordrachtskunstenaar zijn monoloog Belsazar op. 
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Het verhaal is ontleend aan het Oude Testament.100 Het stuk werd door de 
locale pers wel wat lang van stof gevonden, al was het "flink en krachtig' 
geschreven.101 Het behoeft weinig betoog dat ook Belsazar volledig aansloot bij 
Vogels heldhaftig repertoire. 

Singapore, China en Japan 
Evenals vijf jaar eerder stak Vogel na enkele maanden in Nederlands 

Indië te hebben doorgebracht over naar het vasteland van Zuid-Oost Azië. 
Hij trad op voor de Duitse kolonies in Singapore, Hongkong, Kanton en 
Shanghai.102 'Alleen in Shanghai, waar een Hollandse gemeente was, kon onze 
heerlijke moedertaal weer eens hoogtij vieren, zoals voor eeuwen daar ook 
het geval was, toen onze schepen nog de wereld regeerden, verzuchtte De 
Hofstad later.103 Vervolgens reisde Vogel door naar Japan. 

Instructief is in dit verband een brief van de Nederlandse gezant te 
Tokyo, J.H. van Roijen, van 22 oktober 1912."* Deze antwoordt uitgebreid op 
een schrijven van de voordrachtskunstenaar van een maand daarvoor. 
Kennelijk had Vogel hem gevraagd de mogelijkheden voor een optreden in 
Japan te polsen, alsmede om een officiële presentatie te organiseren voor het 
aanbieden van zijn boek Het Japansch Tooneel aan het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken te Tokio.105 Van Roijen moest tot zijn spijt heel negatief 
reageren. In vier kantjes legde hij uit dat een optreden in Japan financieel 
noch artistiek de moeite van een overtocht waard zou zijn. In Kobe was 
überhaupt geen kans van slagen, de Hollandse kolonie te Yokohama was te 
weinig talrijk in Tokyo bestond geen Hollandse en ook geen Duitse club, op 
Engelsen, Amerikanen of andere nationaliteiten kon ook al niet gerekend 
worden en er zouden geen bekwame musici te vinden zijn om Vogels 
melodrama-repertoire mee op te voeren.106 De kunstzin van de leden van het 
corps diplomatique was weinig ontwikkeld en bovendien waren ze in 
februari 1913 allemaal dag en nacht bezet. Hij raadde Vogel sterk aan om van 
een reis naar Japan af te zien omdat de recettes de kosten beslist niet zouden 
dekken.107 

Ondanks dit weinig bemoedigende advies stak Vogel in die maand toch 
van China over naar Japan. Hij trad achtereenvolgens op in Kyoto, Tokyo, 
Nagasaki en Yokohama en wel vooral in het Duits. De correspondent van de 
Deutsche Japanpost te Yokohama herinnerde zich Vogels optreden met 'Die 
Zwei Grenadiere', Lenore en Dos Hexenlied in Club Germania vijf (eigenlijk-
zes) jaar daarvoor.108 Op 28 maart 1913 bracht Vogel daar Koning Oedipus, in 
het Duits. Blijkbaar hadden zijn studies in Berlijn hem goed geholpen: Vogel 
beheerste de Duitse taal zodanig dat het velen niet zal zijn opgevallen dat hij 
een Hollander en geen Duitser was, schreef het blad.10' Meer dan een halfjaar 
later werd er in The North China Daily News nog over Vogel geschreven.110 

Meer is er over al deze optredens en de eventuele aanbieding van Het 
Japansch Tooneel niet bekend. 

De Hofstad beschreef het verloop van Vogels reis met de uit Lenore 
gestolen regels:111 "Hurrehurre hophophop, ging's weiter in sausendem 
Galop" naar Honolulu, naar het mooie, lieve Hawaï, waar volgens de 
anthropologen het mooiste menschenras leeft.'112 Nu, daar was Vogel niet 
blind voor, vervolgde deze verslaggever, en nog herinnerde de 
voordrachtskunstenaar zich 'met verrukking de heerlijke bloemenhulde in 
die sublieme badplaats'. Bij zijn vertrek werd hij naar 's lands eer omhangen 
met bloemenguirlandes die, ook naar het plaatselijk gebruik bij het wegvaren 
van het schip weer één voor één in het water moesten worden 
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teruggeworpen, om terug te drijven naar de 'milde schenksters', aldus deze 
krant."3 

Amerika 
Omstreeks maart 1913 kwam Albert Vogel in Californië aan. Vogels 

Amerikaanse reis werd een groter succes dan hij ooit had durven dromen. Na 
zijn aankomst in San Francisco legde hij 's ochtends een portret van president 
Woodrow Wilson naast zich op de ontbijttafel en bezwoer zichzelf dat hij 
voor deze zou optreden - en dit lukte hem nog ook"4 In zijn 
levensbeschrijving gaf hij toe dat hij wel bijzonder geluk had gehad: 'De kende 
geen kip in Amerika, en ik heb er aan de tafel van de president gezeten.'115 

De Hofstad vergeleek Vogel met Columbus: 'die ontdekker kende 
Amerika niet en Vogel geen Engels, toen hij aankwam of, liever gezegd: hij 
kende wèl wat Engels, maar dat was abominabel', meende de krant."6 

'Daarom begon hij in Californië maar weer met voordrachten van Koning 
Oedipus in het Duits voor de buitenlandse kolonisten daar. Die voordrachten 
waren weliswaar redelijk succesvol, maar daarom toch nog geen "volkse 
triomfen".'"7 

Vogels methode was immer dezelfde. Met behulp van een aantal 
introductie- en aanbevelingsbrieven wist hij ergens een optreden te 
bewerkstelligen. De eerste in de Verenigde Staten dateert van 26 maart en 
betreft een voordracht van Koning Oedipus voor het Deutsch-Amerikanischer 
Verband von Californiën in San Francisco."8 Hij vroeg om schriftelijke 
oordelen, verzamelde krantenkritieken en zodra hij de gelegenheid had, liet 
hij die afdrukken in een nieuwe brochure. Gewapend met dit nieuwe 
materiaal trok hij dan weer voort. 

Daarnaast had hij zijn militaire interesses. Vogels vriend van 'de 
Cursus', kapitein-adjudant Boertée vertelt in het Gedenkboek hoe de 
voordrachtskunstenaar in San Francisco zes weken in het Amerikaanse leger 
diende.119 Deze 'gastrol', zoals Boertee het noemde, volgde na een 
kennismaking met een kolonel Gardinier, die als Hollander op twintig-jarige 
leeftijd naar Amerika was gegaan, Vogel na diens eerste voordrachtayond 
daar had gecomplimenteerd en hem vervolgens had uitgenodigd Gardinier in 
zijn regiment te komen opzoeken.120 Tevens bezocht Vogel 'voor zijn 
romantisch genoegen' een Indianenkamp.121 Wat wij ons daarbij moeten 
voorstellen vermeldt de historie niet. 

Chicago en Grand Rapids 
Op 15 april 1913 was Vogel in Chicago. Hier ontmoette hij ook 

interessante Nederlanders. Ten eerste de zangeres Julia Culp, met wie hij in 
de winter van 1906 in hetzelfde programma had gestaan122 en vervolgens 
leerde hij de musicus Leon Samatini kennen, een uit Rotterdam afkomstige 
Nederlander die hoogleraar vioolspel was aan het Ziegfeld-conservatorium 
van Chicago. Deze gaf de voordrachtskunstenaar zijn portret, met opdracht, 
en hielp hem contacten te leggen voor voordrachten in die stad.123 

Vogel trad in ieder geval op in de Bush Temple, wederom met Koning 
Oedipus in het Duits. 'König Oedipus in Chicago!' schreef de correspondent 
van de Chicago Staats-Zeitung verbaasd.124 'Die antike Welt in ihrem gröfiten 
Dramatiker nach der modernsten aller modernsten Groszstadte verpflanzt!' 
vervolgde deze correspondent.125 De Chicago Examiner noemt een voordracht 
van de tragedie in het Ziegfeld theater waar Vogel de hele tragedie 
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voordroeg. 126 Hierbij valt geen uitsluitsel te geven over de vraag of dit 
misschien een eerste weergave in het Engels was. Een brochure die een jaar 
later in New York gedrukt werd noemt bij het opsommen van Vogels 
repertoire namelijk de Engelse vertaling van het stuk door Gilbert Murray.127 

Op 5 mei was Vogel nog in Chicago, maar drie dagen later bevond hij 
zich in Grand Rapids, Michigan. De reden waarom hij hierheen trok moet 
waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat hier een Nederlander woonde. 
Vogels bibliotheek bevat een boek over voordrachtskunst van de hand van K. 
Schoolland.128 De auteur was volgens deze publicatie professor in het 
Nederlands zowel als in het Grieks aan de Theologische School en John 
Calvin College te Grand Rapids. Een recensie in Vogels persboekje geeft aan 
dat hij op dit Calvin College enige Nederlandse stukken reciteerde en tevens 
dat hij de Forumscène uit Shakespeare's Julius Caesar in het Engels bracht.'29 

Het is de eerste keer dat we zekerheid hebben over een optreden in die taal. 
Het was typerend voor zijn karakter dat hij voor zijn Engels debuut met 
niemand minder dan de grootste toneelschrijver: William Shakespeare, ten 
tonele kwam.130 

De Antillen en Suriname 
Van juni tot augustus 1913 bereisde Vogel de Nederlandse Antillen en 

Suriname. Na zijn twee bezoeken aan Nederlands Oost-Indië was hij 
benieuwd naar de overzeese gebiedsdelen in het Caraibische gebied, en 
natuurlijk kon hij hier optreden in zijn moedertaal. 

Van Vogels verblijf op Curasao zijn niet veel kritieken bewaard 
gebleven, maar de Spaanstalige krant El Impartial vermeldt op 25 juni 1913 
dat Vogel die avond voor de twaalfhonderdnegenenzestigste keer Starkadd 
brengen zou.'31 Drie dagen later schreef de Amigoe di Curacao dat hij elke 
avond opgetreden had.132 Deze verslaggever koesterde eerbied 'voor de 
energieke Hollander, die hier in de tropen de werkkracht van een reus 
ontwikkelde en altijd maar even kalm bereid bleef tot nieuwe 
krachtprestaties. Zijn geheugen was van staal. Van nazien of voorbereiden 
kon bij hem geen sprake zijn; je zag hem de hele dag bezoeken afleggen, een 
kijkje nemen in de scholen, een ritje maken, enzovoorts'.133 De krant berichtte 
tevens dat Vogel één van de daaropvolgende dagen naar Suriname zou 
vertrekken.134 

Locale Surinaamse kranten geven een inzicht in Vogels repertoire. 
Hieronder vallen oude bekenden als Koning Oedipus"5 en Coriolanus.** Verder 
lezen we over Gonggrijps Belsazar,w Cyrano de Bergerac en 'de toespraak tot de 
hoofden van Lebak'. In totaal hield Vogel in Suriname negentien 
voordrachten in het Nederlands. Ook bracht Vogel hier zijn repertoire van 
Duitse melodrama's: genoemd worden Burger's Lenore en Von Wildenbruchs 
Heksenlied.™ Blijkens een recensie in de Paramaribo Times trad hij ook in het 
Engels op met de Forumscène uit Julius Caesar.™ 

In de West toonde Vogel grote interesse in het stimuleren van het 
spreken van de Nederlandse taal bij de locale bevolking, die in het 
Papiaments was grootgebracht.1* Hier zag hij dadelijk een opdracht: Teder 
individu, dat zich verheven acht boven een rund en in wie de baatzucht van 
een alledaags materialisme nog niet alle hogere gevoelens heeft gedood, heeft 
hier een roeping te vervullen, een taak te volbrengen,' zei hij in zijn 
afscheidsspeech van Paramaribo.1'" Hij bezocht openbare scholen, had 
gesprekken met de hoofden en op uitnodiging van de Inspecteur van het 
Onderwijs van Suriname hield hij daar een causerie voor het onderwijzend 
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personeel. Hij trad niet alleen op voor Nederlanders. De Paramaribo Times 
citeerde het voorbeeld van een inheemse schoenmaker die een abonnement 
nam voor tien voordachtavonden. 'Ontbraken soms de Hollanders, nooit de 
Surinamere!'142 . 

In Paramaribo nam Vogel, in padvindereuniform, deel aan de 
oefeningen van de boy scouts. Albert Vogel was een groot vriend van de 
padvinders, meldde de Surinamer van 5 augustus."3 'Reeds eenmaal 
inspecteerde hij ze en hedenmiddag heeft hij met ze geëxcerceerd'.144 

Vogels laatste avond in Paramaribo was een evenement. Het idee om dit 
afscheid van de West tot een soort jubelfeest te maken was mede afkomstig 
uit inlandse bron, schreef een Surinaams ambtenaar later in Vogels 
Gedenkboek.145 Er was een speciaal huldigingscomité samengesteld. 'Het was 
op een van die vele, mooie tropische avonden in augustus dat de anders zo 
stille straten van Paramaribo eene ongewone levendigheid vertoonden,' 
schreef Da Silva.146 'In deze straten, omstreeks die tijd anders zo goed als 
uitgestorven, zag men op verschillende punten mensen bezig met de 
voorbereiding voor het ontsteken van Bengaalsch licht, voor het afschieten 
van de in Suriname zoo populaire Chineesche klappers. Het was de 
voorbereiding tot Suriname's huldiging van Albert Vogel..,'w 

De man die in juni net zijn negenendertigste verjaardag had gevierd 
bracht op deze afscheidsvoorstelling het stuk waarmee hij elfjarig ventje op 
de HBS te Haarlem had gedebuteerd: Abdel-Kader™ Dit werd gevolgd door 
een andere oude bekende: 'De werkstaking' van Coppée en tenslotte Belsazar, 
'het krachtstuk van den avond'.149 'In Abdel-Kader wist hij een gloed te 
brengen, die Ter Haars pen alleen niet vermocht te voorschijn te roepen', 
schreef een plaatselijke krant150 - niet de eerste keer dat een stuk door een 
voordracht van Vogel aan kwaliteit leek te winnen. 'Mooi was de kop die 
Vogel zich gemaakt had van de Arabier'.151 Toen Vogel om ongeveer elf uur 
toneelgebouw Thalia verliet werd hij op het voorplein van het gebouw met 
een donderend 'hoera' ontvangen.152 Spontaan klonk uit honderden monden: 
'Lang leve Albert Vogel', schreef deze zelfde bron. Vuurwerk werd 
ontstoken, vergezeld van het geknal van donderbussen en Chinese klappers 
en hij werd als een overwinnaar geplaatst in een fraai met palmen en bloemen 
versierd rijtuig.153 Dit werd gevolgd door andere gevuld met commissieleden, 
vereerders en vrienden en zo trok de stoet, in de rosse gloed van vlammende 
flambouwen, 'musique en tête', door de hoofdstraten van Paramaribo, naar 
de buitensociëteit He t Park', waar de eigenlijke huldiging plaats vond.15* 
Daar werd Vogel toegesproken door de plaatselijke voorzitter van het 
Algemeen Nederlandsen Verbond en kreeg hij een gouden armband 
aangeboden als geschenk voor Annie Vogel-de Lorm.155 

'Gij gaat naar Amerika, uw vrouw tegemoef, sprak dominee Boers, 
woordvoerder van het huldigingscomité.156 'In de Toespraak tot de hoofden 
van Lebak noemde u 'de vrouw die de zorgen met mij deelf; van hdér kon de 
spreker zeggen: die de glorie met u deelf.157 Ook hier werd weer een 
toespeling gemaakt op de afwezigheid van Annie Vogel-de Lorm. 

'Hoe kan ik danken, wie moet ik danken?' zei Vogel in zijn antwoord.158 

'Ik ben hier thuis geweest - thuis in deze stad, thuis in meer intieme zin zelfs 
bij goede oude vrienden. Dank - hartelijk dank!' Hij had zijn publiek de hele 
kunst van een Shakespeare en een Sophocles voorgehouden naar zijn beste 
kracht, vervolgde de voordrachtskunstenaar. 'En als ik nu straks als Uw aller 
gast met bengaals vuur en roffelende trom door Uwe straten trek dan juicht 
het in me als toen ik achttien jaar oud was, dan is mijn ijdelheid en mijn 
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overmoed en mijn dankbaarheid ontwaakt, dan heb ik weer het gevoel dat ik 
als jongen had bij het aanschouwen van een parade, dan heb ik alleen maar 
spijt dat mijn vrouwtje niet bij mij is; maar verder - verder vier ik feest, feest 
met U, dan gooi ik alles over boord van ernst en literatuur en kunst en pose 
behalve dit, de vreugde - de vreugde.'159 De afwezigheid van Annie ging hem 
blijkbaar wel ter harte. 

Middenin de nacht werd de voordrachtskunstenaar op een schild 
geheven 'als een Hunenvorsf160 en in een optocht naar de boot gebracht. Daar 
stonden de boy scouts, in rij en gelid geschaard, als erewacht aan de steiger, 
om hem uitgeleide te doen bij zijn terugkeer naar Amerika. Het was een 
huldiging 'zoals nooit tevoren een kunstenaar in Suriname te beurt gevallen 
was'. 161 

De herinnering aan Vogels optreden bleef nog lange tijd leven. Toen zijn 
dochter Ellen in 1948 met Het glazen speelgoed op tournee was in de West, 
hingen de affiches met haar vaders beeltenis nog aan de muren van 
toneelgebouw Thalia en was een foto van Vogel temidden van het 
huldigingscomité in de plaatselijke apotheek aan de wand geprikt.162 

De voordrachtskunstenaar moet ook op Aruba zijn geweest. Tijdens 
deze zelfde tournee van 1948 werd Ellen Vogel tijdens een receptie op dat 
eiland door een onbekende opeens een groot glas whisky aangeboden. Op 
haar vraag wie ze hiervoor moest bedanken kwam een oude planter - Aruba 
was toen een centrum van de sisalcultuur163 - met een Panama-hoed op haar 
af. Deze vertelde haar dat hij vijfendertig jaar tevoren met Albert Vogel te 
paard over het eiland was getrokken. Vervolgens hief hij joviaal het glas en 
lachte haar toe: 'Uw vader hield er ook van!'16* 

New York en Washington 
In de herfst van 1913 was Vogel weer terug in de Verenigde Staten. We 

bezitten één recensie uit Philadelphia, waar hij in oktober 1913 voor de 
Deutsche Gesellschaft moet hebben opgetreden.165 In diezelfde maand 
arriveerde hij in New York, waar hij in ieder geval tot en met januari van het 
daaropvolgend jaar bleef. 

Wendde Vogel zich in Amerika aanvankelijk tot het Duitssprekend 
publiek, zo langzamerhand had hij zichzelf zoals we zagen Engels geleerd -
althans toneel-Engels. Volgens de in New York gedrukte brochure had hij 
behalve de Engelse vertaling van Koning Oedipus en de Forumscène uit Julius 
Caesar, onder andere drie melodrama's op zijn programma staan: het immer 
populaire Heksenlied in de vertaling van John Bernhoff, het sprookje The happy 
prince van Oscar Wilde en het verhaal 'The raven' van Edgar Allen Poe met 
muziek van respectievelijk Max Heinrich en Lise Lehman.166 Tenslotte bood 
hij een lezing aan over het leven van koningin Elisabeth van Roemenië, die 
allerlei details over haar dagelijks leven bevatte, alsmede de voordracht van 
enkele van haar gedichten.167 

Toen de voordrachtskunstenaar in New York aankwam had hij maar 
één introductie: Robert Erskine Ely, president van The League for Political 
Education, een vereniging van zestienhonderd leden die ook wel 'the multi
millionaire audience' van New York werd genoemd.168 Ely's echtgenote, de 
Nederlandse Rudie Scheffer, was actrice was geweest bij de Koninklijke 
Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel'. 

Vogels eerste bezoek bij Ely moet sensationeel zijn geweest. Vogel stelde 
zich voor en deelde Ely mee, dat hij graag een voordracht zou houden in New 
York 'Hij zei dat alles in het Engels; zijn Engels "van toen".169 
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"Een voordracht?" antwoordde de heer Ely. "In het Hollands. 
"Neen, niet in het Hollands..." 
"O, dan in het Duits?" 
"Neen, niet in het Duits..." 
"In het Engels?" 
"In - het Engels. ' " 1 7 0 

'Ely was een hoffelijk man en liet zijn verbazing zo weinig mogelijk 
blijken Hij vroeg de vreemdeling bij zich thuis te dineren. Vogel kwam en na 
het eten droeg hij voor - in het Engels. Prompt daarop kreeg hij een voorstel 
van Ely om op te treden in de League'. m 

"'Maar", zo zei de Hollandse mevrouw Ely die avond zodra ze de 
gelegenheid kreeg in haar eigen taal tegen Vogel: "mijn man is er nog niet 
over heen, dat u twee zó verschillende soorten Engels spreekt - als u praat en 
als u voordraagt..."'172 

Robert Erskine Ely hielp Vogel 'te paard' zoals het verslag m het 
Gedenkboek het formuleert, verbeterde zijn Engels en wierf hem connecties 
aan.173 Van 18 oktober 1913 dateert een brief waarin Ely Vogel uitnodigde 
voor de eerste 'informele' lunch van de League van dat seizoen.17* Deze zou 
plaatshebben op zaterdag 8 november in hotel Astor. Burgemeester Brand 
Whitlock van de Amerikaanse stad Toledo, die de nieuwe gezant van de 
Verenigde Staten in België zou worden, en de Ierse romancier George A. 
Birmingham175 zouden eveneens van de partij zijn. 

Spoedig trad Vogel op voor de New Yorkse society in St. Mark's in the 
Bowerie waar hij over 'modern Dutch literature' sprak.176 Hij gaf fragmenten 
uit De Kleine Johannes, reciteerde Kloos' gedichten in het Engels en het 
Heksenlied.™ Een recensie in de Musical Courier bespreekt de formele opening 
van een muziekschool aan de chique Upper Westside van Manhattan.178 Het 
was een grootse ontvangst en het tijdschrift noemde een lange rij van 
gedistingeerde gasten. Vogel bracht er het Heksenlied en volgens het blad 
creëerde hij 'een sensatie.'179 Ook de voordracht, in het Engels, van Koning 
Oedipus kwam in Manhattan aan bod. Ellen Vogel weet nog hoe haar vader 
later thuis enthousiast kon vertellen over een neonreclame aan de gevel van 
een New Yorks theater die voortdurend aan en uitflitste: ALBERT VOGEL -
EDIPUS - ALBERT VOGEL - ED1PUS ... '18° 

Vogels pièce de resistance in het Engels was volgens eigen zeggen181 

Vondels Lucifer in de vertaling door Charles Leonard van Noppen.182 Van 
Noppen was een in Nederland geboren Amerikaan die als kind naar North 
Carolina was verhuisd.183 Toen Vogel hem leerde kennen was hij docent 
Nederlands aan de New Yorkse Columbia University. 

Half december droeg Vogel Vondels Lucifer voor in het gezelschap van 
de vertaler. Hieruit kunnen we dus concluderen dat de 
voordrachtskunstenaar Vondels versdrama in het Engels instudeerde nog 
voordat hij dit in zijn eigen taal deed - op zijn minst opmerkelijk voor iemand 
'die maar half in Vondel geloofde'.18* 

Van Noppen voorzag Vogel van verschillende aanbevelingsbrieven in 
verband met zijn volgende tournee. 'You will find him a man of commanding 
personality,' schreef hij aan de Amerikaanse gezant te Den Haag, Van Dyke.185 

Van Noppens oordeel over de voordracht van Lucifer is bewaard gebleven.186 

Vogel nam het spoorslags op in zijn nieuwe, in New York gedrukte 
brochure.187 Voorop is een portret afgedrukt van hemzelf in uniform, met al 
zijn ridderorden, rustend op zijn sabel en ernstig de wereld inkijkend. 
Binnenin staat onder een foto van Vogel in de voordracht van Coriolanus in de 
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tropen afgebeeld. In deze brochure werd zijn volgend tournee door de 
Verenigde Staten al aangekondigd. 

In de boven genoemde brief van Ely wordt ook de naam genoemd van 
William Feakins, een bekend impresario van de organisatie Presenting 
Prominent Platform People die zetelde in Times Square. Deze engageerde 
Vogel voor een tournee dat zou moeten beginnen in januari 1915.188 In een 
programma voor dat seizoen staat zijn naam vermeld tussen acteurs, zangers, 
ontdekkingsreizigers, geestelijken, journalisten en schrijvers in een bont 
programma over zulke uiteenlopende onderwerpen als Christus als Jood, de 
Amazone vandaag de dag, het socialisme, vrouwenkiesrecht en 'motion 
pictures'."* Vogel staat op dezelfde bladzij als de voordrachtskunstenaar 
Benjamin Chapin, die met The Lincoln Man een portret in monoloogvorm gaf 
van het dramatische leven van ex-president Abraham Lincoln. Kennelijk 
waren monologen ook in Amerika populair. 

Vogels bezoek aan New York was de kroon op zijn tournee 'de wereld 
om'. Ondanks het tekort aan overgeleverd materiaal kan geconcludeerd 
worden dat hij het voor elkaar had gekregen om door te dringen tot de 
allerbeste kringen van het land: de zeer in zichzelf besloten, uiterst rigide 
coterieën van de New Yorkse society zoals we die kennen uit de romans van 
Edith Wharton en Henry James. Het moet een kieskeurig en verwend publiek 
zijn geweest, waarvoor hij optrad, en zijn succes daar is beslist geen geringe 
prestatie. Uiteindelijk leerde hij president Woodrow Wilson persoonlijk 
kennen. In zijn levensbeschrijving vertelt Vogel dat hij herhaaldelijk te gast 
was bij de presidentiële familie en dat hij met hen naar de schouwburg ging.190 

Ook ontmoette hij de zoon van ex-president Roosevelt, de dochter van de 
grote Edison, en 'nog verscheidene andere beroemdheden uit de 
staatkundige, financiële en industriële wereld'.191 Bij gebrek aan 
correspondentie blijft het slechts gissen wie dat allemaal zijn geweest. 

Gast van President Wilson 
Helaas is er niet één document overgeleverd om van Vogels optreden 

voor de president te getuigen. In elk geval moet het een voordracht zijn 
geweest van Vondels Lucifer in het Witte Huis.192 

Wanneer de voordrachtskunstenaar precies in Washington was, is ook 
onduidelijk Daar heeft Vogel in elk geval steun ontvangen van de toenmalige 
Nederlandse minster van Buitenlandse Zaken, jonkheer J. Loudon, dezelfde 
die hem zes jaar eerder in het Verre Oosten zo geholpen had."3 Loudon 
schreef een introductiebriefje waarin hij getuigde dat Vogel een Nederlander 
van aanzien was, een reserve-luitenant in het leger en een artiest met een 
grote reputatie in binnen- en buitenland.194 Wellicht was het opnieuw Robert 
Erskine Ely die Vogel tot in de hoogste kringen wist te pousseren,195 gezien 
een brief aan de voordrachtskunstenaar met de volgende inhoud: 

'Lieutenant Albert Vogel 
123 East 34th Street 
New York City 

New York January 21,1914 
Dear Mr Vogel:-
Mrs Ely and I are expecting you to share our box to see Forbes-

Robertson in Othello tomorrow evening. Please meet us at the box office of 
the Manhattan Opera House, West 34th St., at 8.15. 
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I am also counting on you to go with me on Friday evening to see The 
Merchant of Venice' again in the company of Miss Margaret Woodrow 
Wilson, the eldest daughter of President Wilson. « I have two seats for 
Saturday evening and would like to have your company then. This means 
three successive evenings of Forbes-Robertson but I am sure you will not 
think that too much. , . 

We also expect you at luncheon on Saturday at one o clock at Hotel 
Astor when Miss Wilson will also be present. 

Yours sincerely, Robert Erskine Ely.'"7 

Na afloop van deze voorstelling heeft Vogel Johnston Forbes-Robertson 
ontmoet In zijn levensbeschrijving vertelde hij dat hij het een groot voorrecht 
vond de geniale acteur te leren kennen.196 Hij noemde hem een grote meester 
in dictie en spel. Vogels archief bevat een map met foto's van de Engelsman 
in verschillende rollen. Daar valt niet uit te concluderen wat het derde stuk 
was waarin hij de acteur gezien heeft. Zijn dochter Ellen herinnert zich echter 
dat Vogel vooral onder de indruk was van Forbes-Robertsons Shylock 
'omdat hij die speelde als een enorme aristocraat, niet als kleine Jood van 

onderen af'.159 „ , . . _ . . , . • 
Ondertussen verwaarloosde Vogel in New York zijn Duitse repertoire 

niet. Getuige een verslag in de Zeitung heeft hij Koning Oedipus ook in die taal 
voorgedragen.200 Gezien een opmerking van een professor Rudolf Tonbo jr. 
heeft hij toen vermoedelijk gereciteerd op de afdeling Germaanse Talen van 
Columbia University of voor de Germanistische Gesellschaft von Amenca. 
Tenslotte moet hij hebben opgetreden voor het Literarische Gesellschaft von 
Morrisiana.202 

Terug naar Nederland 
Na januari 1914 raken we het spoor bijster. Een laatste aandenken van 

Vogels verblijf in de Verenigde Staten was een foto van Leonard van Noppen 
met opdracht aan de voordrachtskunstenaar, gedateerd op 21 februari. 

Volgens de Haagse krant De Hofstad was Vogel op 7 maart weer terug m 
het vaderland.203 Als dit zo is, dan zal hij in februari de Verenigde Staten 
verlaten hebben om met de boot de oceaan over te steken. Het tijdschrift Het 
Leven drukte op 7 april zijn foto af met de ondertekst: 'Albert Vogel net 
teruggekeerd van zijn wereldreis'.204 Misschien arriveerde het portret van Van 
Noppen wel met de post. 

De verslaggever van De Hofstad werd ontvangen 'op een gezellige 
namiddag bij Vogel thuis, temidden van een zwerm glanzende foto's, 
kranten, programma's en kritieken'.205 Zijn tournee was een triomfreis die de 
vorm aan had genomen van een ware zegetocht, meende de journalist.206 'Zo|n 
gelukskind, of beter: zo'n Napoleonskind! Niet voor niets had hij zo'n 
Caesarenschedel en zulk een vervaarlijk massieve Enaks-kinnebak, niet voor 
niets was hij militair geweest - zijn reis lag achter hem als een Driekeizerslag, 
een met de Glorie gekroond veldplan.'207 

De voordrachtskunstenaar ging meteen weer aan de slag. Een eerste 
programma in zijn archief dateert van 1 april, voor een weldadigheidssoiree 
in Arnhem.208 Vier dagen later zou hij optreden in het Haagse theater 
Diligentia met het passieverhaal in de speciaal voor hem vervaardigde 
bewerking door Cyriel Verschaeve.209 Een Nederlandstalige brochure die is 
gedrukt door impresariaat De Haan, Papestraat 10a te Den Haag kondigde 
met verve aan dat Albert Vogel van plan was om in januari 1915 opnieuw 
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naar Amerika te vertrekken.™ Bovendien zou De Haan zijn nationale 
optredens verzorgen. 'Wij brengen U beleefd onder de aandacht, dat wij ons 
met de regeling der zaken hebben belast en gaarne met U of Uwe vereeniging 
in nader overleg willen treden', vermeldt de tekst op gewichtige toon.2" Ook 
liet Vogel een uitgebreid persboekje drukken waar een hele selectie gunstige 
recensies vanaf het begin van zijn carrière was opgenomen.212 

Waar Vogel zich in het voorjaar van 1914 precies bevond is niet bekend. 
Had hij zijn adres aan het Haagse Noordeinde opgegeven?213 Logeerde hij bij 
familie of vrienden elders in het land? Zelf schreef hij later: 'Toen ik in juli 
1914 in Den Haag was teruggekeerd, vermoedde ik niet dat reeds veertien 
dagen later de grote Wereldoorlog zou uitbreken, die Europa meer dan vier 
jaar zou teisteren en daarna in ellende laten. Maar op één augustus werd van 
de pui van het stadhuis de mobilisatie afgekondigd, en moest ik als reserve
officier naar het leger vertrekken.'214 

Van op tournee gaan was nu geen sprake meer. Het enige wat hij na het 
uitbreken van de oorlog nog kon, doen was vrije burgers stimuleren om er op 
uit te trekken als ze die kans hadden.215 Zelf is Vogel nooit meer Europa uit 
geweest. 

Albert Vogels reis om de wereld was voor hemzelf het hoogtepunt van 
zijn carrière. Hij was in de kracht van zijn leven. Als een ouderwetse 
troubadour trok hij van plaats naar plaats, zijn goede gezondheid, zijn stem 
en zijn geheugen dienden hem als instrument - het gevoel van vrijheid dat 
deze natuurgaven hem schonken moet enorm zijn geweest. Zelfs in de 
tropische hitte van Indië of Midden-Amerika gaf hij blijk van een 
onverwoestbare energie. Dag in, dag uit, trad hij op, in verschillende talen, en 
ondertussen breidde hij spelenderwijs zijn repertoire uit. Zonder dat iemand 
hem ooit zag werken leerde hij nieuwe stukken uit het hoofd die onderweg 
voor hem waren geschreven - stukken die hij onmogelijk van tevoren, in 
Nederland, kon hebben ingestudeerd. Albert Vogel was als kunstenaar 
geslaagd; de controversiële beslissing om zijn militaire loopbaan te 
verwisselen voor het onzekere bestaan op de planken had dubbel en dwars 
zijn vruchten afgeworpen. 

Nergens is de stormachtige levensblijheid die de voordrachts
kunstenaar in deze jaren door zijn aderen voelde bruisen duidelijker 
beschreven - en is het niet, of wij Van Deyssels jeugdproza hooren 
aandaveren, schreef Arie Post in het Gedenkboek116 - dan in de speech die hij 
hield bij zijn afscheid uit Paramaribo in 1913:217 'Zo is mijn taak de lijdende en 
strijdende mensheid te schilderen in felle en romantische kleuren - de 
fanfaronade der Gascogner cadetten, de heerlijke overmoed, de mannelijke 
zinnelijkheid, de bloedrode liefde, de heldendaad en de vreugde van de 
heldendood. De houd van koningen met een kroon op het hoofd, die zelfs van 
uit hunne urnen ons nog beheersen, van helden die met het zwaard in de 
vuist de vijand voor zich uit doen stuiven of onder de houwen van hun 
tegenstander ineenzinken; van woeste barbaren, die in hun sterke armen de 
vrouwen hunner liefde meevoeren, van wilde wikings, die als een geweldige 
orkaan van passie en ongebreideldheid door het leven bliksemen.'218 Arie Post 
noemde het terecht een geloofsbelijdenis.219 Toch blijkt dat Vogel zelf ook de 
beperktheid van zijn voorkeuren wel onderkende. Tk herhaal, ik houd van de 
overmoed', ging hij voort, 'van de klank van staal, van het herbeginnen na 
breken en barsten en ik bewijs door dat alles nog lang niet gerijpt te zijn tot 
die kalme alles begrijpende levenswijsheid, die de priester en de 
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godsdienstleraar zo siert reeds op jeugdige leeftijd, die zichzelf doet vergeten 
om alleen dit ene te betrachten: de liefde tot de evenmens en tot het 
Opperwezen/- Nee, nu stond Vogel nog in het feest van zijn leven, een 
levensfeest dat hij mocht uitjuichen voor het voetlicht, onder uw 
aangehouden belangstelling'.- Als ook hij eenmaal oud en grijs mocht 
worden, vervolgde hij, en 'wellicht wijs en gelouterd door komende smarf, 
dan zou hij voi r het laatst tot zijn publiek terugkeren 'om een^ lied van 
ingetogenheid te vertolken, een lied waarin aardsche vreugd en t genieten 
van hartstocht en moed niet meer zal klinken, maar de nietigheid der dingen 
zal verkondigd worden'.222 Nu houd ik nog van Coriolanus, van Oedipus van 
Cyrano en van Starkadd, ook om hunne fouten, doch vergeet t met: óók om 
hunne deugden, en hunne grootheid'.223 

Voelde Vogel intuïtief aan dat hij zich bevond op een keerpunt in de 
tiid? Als dat zo was, dan was hij in ieder geval vastbesloten het onderste uit 
de 'kan te halen. De grote wereldbrand die direct na zijn terugkeer uit 
Amerika zou opvlammen zou heel die vurig beminde soldatenheroiek - en 
daarmee, in zekere zin, de persoon van Albert Vogel - echter voorgoed in een 
ander daglicht plaatsen. 
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