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Deel II. Hoofdstuk 7. 

I I . 7. D E EERSTE WERELDOORLOG 

'Wij bewonderen niet alleen in Albert Vogel den begaafden kunstenaar, 
wij weten dat hij (...) tevens een warm vaderlander en een flink soldaat is. 

Met erkentelijkheid gedenk ik hoe Vogel in deze driedelige 
hoedanigheid gedurende de oorlogsjaren zijne groote talenten, zijn krachten 
en zijn tijd belangeloos heeft beschikbaar gesteld ten behoeve der 
gemobiliseerde militairen, aan wie hij door zijn kunst menig overgetelijk uur 
heeft bereid. Door op deze wijze, naast de vervulling zijner persoonlijke 
dienstplichten, bij te dragen tot verheldering van het leven onzer soldaten, 
heeft hij de bevelvoering gesteund en tegelijkertijd zijn goed hart getoond 
voor zijne kameraden en ondergeschikten.' 

Generaal b.d. C.J. Snijders, oud-opperbevelhebber van Leger en Vloot' 

Kapitein Vogel 
Reserve-luitenant L.A. Vogel werd aanvankelijk belast met het 

commando over een compagnie te Utrecht en spoedig daarop in de provincie 
Groningen. Met ingang van 6 december was hij in dienst van het zesde 
bataljon landweer infanterie.2 

Vlak na het losbarsten van de oorlog heerste er grote onzekerheid 
omtrent de Nederlandse neutraliteit. Wie garandeerde die immers? Er 
werden voorbereidingen getroffen om het land onder water te zetten - de 
klassieke verdediging van Nederland - en de houten huizen te ontruimen.3 

'Wij verwachtten niet anders dan een inval van Duitsers, Belgen of Engelsen', 
schreef Vogel over deze tijd, 'en we hebben toen de handen volgehad. 
Wekenlang lagen wij ingekwartierd en werkten aan onze stellingen'.4 

Vogels bataljon lag verspreid over de provincie Groningen. De staf en 
één compagnie waren in Delfzijl gelegerd, een andere in Farmsum, de 
compagnie van een oude vriend van 'de Cursus': nu kapitein-adjudant Jan 
Boertee,5 in Uitwierda, Vogel zelf aanvankelijk in Heveskes. Op verschillende 
plaatsen nam Vogel het commando van Boertee over.6 Toen na de val van 
Antwerpen op 9 oktober 1914 de Engelse krijgsgevangenen in Groningen 
werden ondergebracht,7 werd Boertee aangewezen als commandant van het 
interneringskamp. In 1917 volgde Vogel hem op in die functie.8 Hij kreeg 
ruim achttienhonderd Engelse en zeshonderd soldaten van een detachement 
Nederlandse infanterie onder zijn commando. Het jaar tevoren was hij tot 
kapitein benoemd.' 

Volgens Vogels chef, overste Hinrichts, was hij een gewaardeerd 
officier, omdat zijn compagnie goed in elkaar zat en hij de achting van zijn 
soldaten verworven had.10 'Hij was geen vittende, kleinzielige, spijkers-op
laag-water zoekende commandant; hij hield de grote lijn vast, maar die hield 
hij dan ook stevig vasf." Uit Groningen dateert een anekdote over Vogel als 
officier. Toen Ellen Vogel daar jaren later eens optrad, werd zij begroet door 
een man die haar zei, dat 'als haar vader de troepen commandeerde, je het 
drie dorpen verderop kon horen.'12 'Wanneer hij als commanderend officier 
naast zijn troep marcheerde, gaf hij in de Donkere Gaard bevelen alsof hij op 
het slagveld stond en ontzag hij zich niet zijn troep midden op de straat 
terreinbewegingen te laten maken', schreef één van zijn soldaten later." De 
acteur Jaap Wieringa herinnerde zich ook hoe zijn vader hem vertelde dat 
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Vogel te paard in het veld een machtige indruk maakte.14 Het kan haast met 
anders dan dat deze geboren toneelspeler zijn rol als officier enigszins 
toneelmatig opvatte, al zal er niet met hem te spotten zijn geweest. 

Toneel en voordrachtskunst tijdens 

de Eerste Wereldoorlog 
Omstreeks 1915 bevond het Nederlands toneel zich in een impasse. Top 

Naeff klaagde over het teloorgaan van idealen en de daling van het peil van 
de voorstellingen in deze tijd.15 Gedurende de eerste drie oorlogsjaren: 1914, 
1915 en 1916 was het schouwburgbezoek gering; in 1917 nam dit juist weer 
toe.16 De criticus Rössing stelde vast dat toneelleiders als Verkade, Royaards 
en Herman Roelvink naar Londen en Berlijn trokken en vervolgens in 
Nederland precies nadeden wat er in het buitenland gebeurde.17 Hunningher 
kenmerkte de periode 1916-1929 als de 'hegemonie van Verkade'.18 Diens aan 
de materie ontworsteld, vergeestelijkt toneel weerspiegelde het doordringen 
van de invloed van het Franse symbolisme in Nederland. 

Internationaal gezien was een geheel andere ontwikkeling gaande. In 
Duitsland was omstreeks 1915 het expressionistisch toneel ontstaan, dat 
gericht was op innerlijke conflicten en gefolterde emoties, op expressieve 
manier verbeeld. De voorstelling van Walter Hasendevers Der Sohn in 1916 
wordt als het begin ervan gezien. In Nederland zou het expressionisme pas 
vanaf 1924 doordringen, toen de stroming in Duitsland al min of meer voorbij 
was.19 

De geschiedenis van de voordrachtskunst in de twintigste eeuw moet, 
zoals Van den Berg constateerde, nog geschreven worden. In elk geval ging 
het reciteren in de culturele landelijke verenigingen zoals voor de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen of het Algemeen Nederlandsen 
Verbond gewoon door. Nutsredenaren als P.H. Ritter jr.20 en A.W. Kamp" 
zouden tien jaar later hun ervaringen op dit gebied neerschrijven. Ook Henri 
Dekking deed verslag van zijn voordrachtentournees.22 

Louis Couperus als voordrachtskunstenaar 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Louis Couperus misschien wel de 

meest geruchtmakende voordrachtskunstenaar in ons land.23 Na vijftien jaar 
in het zuiden te hebben gewoond was de auteur door de 
oorlogsomstandigheden gedwongen geweest zijn geliefde Italië te verlaten. In 
begin 1915 was hij in Den Haag teruggekeerd en hier reciteerde hij op 23 
maart in Kunstzaal Kleykamp voor het eerst uit eigen werk. Zijn enige 
voorbereiding op dit verrassend debuut was het voorlezen van zijn 
manuscripten aan zijn vrouw, familie of vrienden, wat hij zijn leven lang had 
gedaan. Couperus als voordrachtskunstenaar bleek over natuurlijke gaven te 
beschikken. Hij had een ongewoon begrip van het voornaamste principe van 
de voordrachtskunst: de macht der suggestie. Hij beheerste ieder gebaar, 
iedere stand, iedere pose, schreef Henri Borel in een analyse van een 
voordracht in Den Haag in 1916.24 'Het is werkelijk buitengewoon, zooals 
Couperus met zeer sobere, volstrekt niet overdreven gebaren een 
worstelwedstrijd kan suggereeren, een getatoueerd lichaam voor ons doen 
verschijnen, een processie voortschrijden, zelfs vier menschen tegelijk in 
gesprek voor ons oproepen, een man aan een galg doen hangen, een quadrille 
op een tafel doen dansen, 's nachts om 5 uur, na een "orgietje"!'25 Couperus' 
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voordrachten trokken ook de aandacht vanwege de mise en scène. Om 
middenin een wereldoorlog op te treden in een uiterst verfijnd fin de siècle 
decor vereiste zekere moed. Boven werd in dit verband al gewezen op de 
invloed van Franse voordragers zoals Sar Péladan.26 

Tot het verschijnen van het boek van Dick van Vliet in 1998 is Louis 
Couperus als voordrachtskunstenaar nauwelijks serieus genomen.27 Het 
behoeft weinig betoog dat hij in de toneelhistorie van ons land niet wordt 
vermeld. 

Onderging ons land in de jaren rond 1915 dankzij Louis Couperus in de 
voordrachtskunst de invloed van een 'nieuwe mystiek', in de Duitssprekende 
landen had een geheel andere ontwikkeling plaats. Bij het net opgerichte 
Cabaret Voltaire te Zurich, in het neutrale Zwitserland, trad in het najaar van 
1916 een als 'magische bisschop' uitgedoste voordrachtskunstenaar op. Dit 
was Hugo Ball, één van de grondleggers van de Dada-beweging. Gekleed in 
een kubistisch kostuum van kartonnen kokers, een kartonnen kraag als 
mantel om zijn schouders geplakt, en met een lange gestreepte cylinder bij 
wijze van hoed - of mijter - op zijn hoofd reciteerde hij onbegrijpelijke 
klankdichten.28 Dit soort voordracht zou in 1923 in een Dada-tournee naar 
Nederland worden gebracht en voor de nodige opschudding zorgen.29 Met 
dergelijke optredens werd het ouderwetse, negentiende-eeuwse 'declameren' 
tenslotte de doodssteek toegebracht. 

Optreden voor de troepen 
Over het algemeen lijkt het er op dat de voordrachtskunst in Nederland 

tijdens de Eerste Wereldoorlog een lichte opleving kende - niet in het minst 
door het optreden voor de gemobiliseerde soldaat. 

Albert Vogel stelde in de oorlog zijn kunst ter beschikking van het leger. 
Hij was zeker niet de enige toneelkunstenaar die dat deed: andere artiesten 
zoals Fie Carelsen,30 Jean-Louis Pisuisse, Clinge Doorenbos,31 Koos 
Speenhoff,32 Louis van Gasteren en Rika Hopper traden ook op voor de 
troepen.33 Toch werd het potentieel van deze gemobiliseerde kunstenaars niet 
onmiddellijk ingezien, schreef Louis van Gasteren in die jaren.34 Die 
allereerste maanden in de snikhete zomer van 1914 waren volgens deze 
ooggetuige vol avontuur, zeker voor een met sterke verbeeldingskracht 
begiftigd artiest. Met de herfst trad echter de verveling in.35 Toen begonnen de 
chefs te vragen om entertainment en zo werden de acteurs als het ware 
ontdekt. De regering speelde ook op de situatie in. Onder voorzitterschap van 
het liberale Kamerlid Dirk Bos werd in september 1914 een Centrale 
Commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning der Gemobiliseerde Troepen 
opgericht.36 Onder leiding van generaal-majoor b.d. P. Kleinhens werd uit 
gemobiliseerde beroepsartiesten het Militair Tooneel en het Grenswacht 
Tooneel samengesteld.37 De toneelspeler te velde trad weer op, schreef Van 
Gasteren, 'weliswaar in rookerige cantines, ruwgetimmerde conversatie
keten, onder zwaaiende en puffende petroleumlampen, voor een luidruchtig 
maar gul soldatenpubliek, maar hij stond weer voor een zaal met menschen, 
die alleen naar hèm luisterden.'38 Er waren vooral veel 
voordrachtskunstenaars, aldus deze acteur. Van de weeromstuit had Van 
Gasteren de rederijkers lief gekregen. Zijn publiek hield van felle, sterk 
gekleurde effecten. 'Ik heb een schat van verzen, berijmde gebeurtenissen en 
spannende vertellingen gevonden in duf riekende boekjes - maar waaraan de 
mannen smulden'.39 Van Gasterens repertoire verschilde niet veel van dat van 
Albert Vogel in diens eerste jaren: 'De werkstaking', " t Jurkje', Het 
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Heksenlied." Ook vroegen de mannen herhaaldelijk om de Forumscène uit 
lulius Caesar." Niet alleen acteurs leverden hun aandeel: er waren volgens 
Van Gasteren goochelaars, rekwerkers, stepdansers, equilibristen en 
cabaretiers, die zorgden voor de broodnodige verstrooiing. Bij één regiment 
in Brabant waren zoveel toneelkunstenaars, dat een vanété-programma 
volledig bezet kon worden, vertelde hij.42 

De vurige patriot die Vogel was zag het als zijn heilige taak om het 
moreel onder de gemobiliseerde soldaten hoog te houden. 'Hij behoort tot 
dieeenen die, zonodig, met leeuwenmoed zullen vechten voor vorstin en 
vaderland', schreef een vriend waar Vogel na het eind van de oorlog bij in 
huis woonde, in het Gedenkboek* 'die, vol heilige verontwaardiging, spontaan 
in de bres zullen springen voor het zwakke en onderdrukte; die onrecht, dat 
zij aan anderen zien begaan, niet ongewroken laten'.44 Daarnaast speelde de 
verveling ook hem parten. 'Ik zit hier op Nova Zembla', verzuchtte hij m 1916 
in een brief uit Delfzijl.45 

Vogel reisde dus wat af. Hij bezocht alle compagnieën die langs de Eems 
waren gelegerd. Overal organiseerde hij avonden waar hij het leeuwendeel 
van het programma voor zijn rekening nam. Hij trad op in eenvoudige 
houten cantine- of logiesloodsen, nu eens voor voor zijn eigen compagnie, 
dan weer voor een andere.46 In Groningen had de voordrachtskunstenaar het 
geluk in contact te komen met The Timbertown Follies,47 een revue
gezelschap dat uit de Engelse geïnterneerden gevormd was en dat een zekere 
nationale faam verwierf.48 Voor deze Engelse geïnterneerden reciteerde hij in 
hun eigen landstaal. Zijn archief bevat een exemplaar van The Camp Magazine 
van de First Royal Naval Brigade, waarin onder andere zijn weergave van 
Shakespeare's Julius Caesar besproken wordt.49 

Hoe het optreden voor de troepen moet zijn geweest is bijvoorbeeld 
beschreven door Jean-Louis Pisuisse, die evenals Vogel in de provincie 
Groningen gestationeerd was. 'Het is hier vreeselijk aardig, erg primitief 
zooals ik dat in 't noorden gewend ben, maar leuk. 'n Groot en heel geschikt 
publiek, dat ook talen verstaat, tenminste apprecieert en in 'n zaal waar 't 
makkelijk zingt, schoon er veel rook hangt. We zijn hier 1 uur van Groningen 
af met 'n klein proestend automobieltje aangekomen, dat ons straks ook nog 
terugbrengt, als het dan tenminste in 's hemelsnaam niet steken blijft...'50 

Albert Vogel en Napoleon 
Zijn leven lang voelde Vogel zich verwant met koningen, keizers en 

veldheren. Deze voorkeur had ook zijn invloed op zijn repertoire-keuze. In de 
eerste tien jaren van zijn carrière was zoals we zagen, Sophocles' Koning 
Oedipus zijn favoriete programmastuk. In de jaren tien en speciaal gedurende 
de Eerste Wereldoorlog raakte hij steeds meer gefascineerd door de grote 
veldheren uit de historie. Het is niet verwonderlijk dat juist Julius Caesar en 
Napoleon Vogel boeiden gedurende de tijd dat hij gemobiliseerd was. 

Vogel werd door tijdgenoten vaak met de één of de ander geassocieerd. 
Na zijn terugkomst uit Amerika vergeleek De Hofstad hem in één zin met 
beiden tegelijk.51 Ook in latere interviews werd hij een typische 
heersersfiguur, een Napoleon of een Caesarstype genoemd. Interessant in dit 
verband is een beschrijving, afkomstig uit een Zwitserse krant - juist omdat 
de schrijver ongetwijfeld nog nooit van Albert Vogel had gehoord en dus een 
eerste indruk weergaf: 'Hij is één van de laatste vertegenwoordigers van dat 
ras van tragische acteurs als een Salvini, een Possart en een Mounet-Sully 
waarmee hij onmiskenbare graden van gelijkenis vertoont: Caesarenmasker, 
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eigenzinnige kin, omvangrijke, diepe stem, die het fluisterend falsetto maar 
ook de bassen van een gong bestrijkt, schaarse maar brede gebaren en 
bovenal dat nobele postuur, die imperiale standen, die Possart zelfs tot in zijn 
meest nederige creaties wist te bewaren,' schreef dit blad na een optreden in 
Montreux in 1924.52 

Napoleon was omstreeks 1900 voor velen nog een heroïsch figuur. 
Binnen de familie Vogel waren er bovendien allerlei speciale redenen om de 
legendarische veldheer te bewonderen. Alberts overgrootvader, Johann 
Heinrich Traugott, had zich vrijwillig opgeofferd voor de Napoleontische 
zaak. De pleegvader van diens kinderen, generaal Anthing, had de keizer 
persoonlijk ontmoet. Grootmoeder Louise Vogel-de Mol vertelde haar 
kleinzoon graag hoe zij in haar jeugd Napoleon Utrecht had zien 
binnenrijden. Grootvader Carl had op de terugreis uit Indië in 1828 zijn graf 
op Sint Helena bezocht.53 

Met zulk een achtergrond hoeft het weinig verwondering te wekken dat 
Albert Vogel zijn leven lang een hartstochtelijk verzamelaar was van 
'Napoleontica'. Zijn archief bevat briefkaarten van alle locaties waar 
Napoleon zich ophield, krantenartikelen naar aanleiding van de herdenking 
van het sterfjaar van de keizer, biografieën, herdenkingsalbums, 
brievenverzamelingen en wat al niet meer.54 

Op Vogels repertoire kwam de Franse veldheer veelvuldig voor. Hierbij 
moet worden aangetekend dat Vogel zich in dramatisch opzicht vooral 
interesseerde voor de Napoleon in de najaren van diens carrière. Aan het 
begin van zijn eigen militaire loopbaan bij het Haagse regiment Grenadiers en 
Jagers had Vogel met zijn mede-soldaten al een historische club gevormd 
waar hij Napoleon in speelde; uit het optreden van de verrader Fouché 
kunnen we opmaken dat de jongelui zich concentreerden op Napoleons val.55 

Tijdens zijn eerste tournee naar Nederlands-Indië droeg Vogel reeds Heine's 
gedicht 'Die Grenadiere' voor.56 De monoloog Napoleon op Sint Helena van Jan 
Fabricius behandelt de laatste dagen van de keizer op het eiland waar hij 
gestorven is.57 

In mei 1914 berichtte de Haagse krant De Hofstad dat Vogel bezig was 
met de vertaling van Napoleon oder Die hundert Tage van de jonggestorven 
dichter Christian Dietrich Grabbe, omdat de voordrachtskunstenaar van plan 
was 'dit Caesarenwerk' op zijn programma te nemen.58 Napoleon oder Die 
hundert Tage was gepubliceerd in 1831 maar de eerste opvoering had pas 
plaats in 1895 in Frankfurt am Main. Het stuk is genoemd naar de honderd 
dagen tussen de ontsnapping van Elba en de definitieve nederlaag van de 
keizer bij Waterloo russen 16 en 18 juni 1815. Vogels vertaling moet in 1915 
uitgekomen zijn.59 

Vogels vertaling en de voordracht ervan juist op dat tijdstip waren 
natuurlijk niet geheel toevallig; de slag bij Waterloo had toen immers precies 
honderd jaar tevoren plaatsgevonden. Op de jaarvergadering van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden van 9 juni 1915, waar 
Vogel bij aanwezig was,60 hield de historicus professor P.J. Blok een rede over 
de slagen bij Quatre Bras en Waterloo. De opperbevelhebber van Leger en 
Vloot, generaal Snijders, herdacht deze gebeurtenissen op 16 en 18 juni 1915. 
In zijn speech bij die gelegenheid memoreerde deze hoe de overwinningen 
van Quatre-Bras en Waterloo te danken waren aan de 'rotsvaste houding en 
de trouwe kameraadschap der verbonden troepen'.61 Snijders order voor de 
herdenking en een copie van diens speech bevinden zich in Vogels archief.62 

De vergelijking met de actuele situatie lag voor de hand. 
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In de zomer van 1915, middenin de wereldoorlog dus, bracht Vogel in 
een kennelijke openluchtvoorstelling een fragment uit Fabricius' monoloog 
Napoleon op St. Helena op het landgoed van Hotel-pension De Rees te 
Brummen.63 Een foto in zijn archief, die bij dit programma werd gepubliceerd, 
toont Vogel gekleed als Napoleon, de rechterhand in diens karakteristieke 
pose in zijn vest geschoven. Met de steek op het ietwat naar voren gebogen 
hoofd en de indringende blik recht in de camera gericht is de gelijkenis met 
het overgeleverde beeld van de keizer frappant. In Rhetorica zou Vogel later 
wijzen op de karakteristieke stand die redenaars als Napoleon zich 
aanmeten.61 

Albert Vogel en Julius Caesar 
Bij de bespreking van Vogels voordracht van Coriolanus kwam al ter 

sprake dat Koster als vertaler van Shakespeare tijdens zijn leven niet 
voldoende erkenning ondervond.65 

Kosters Julius Caesar verscheen in 1910 als mosterd na de maaltijd, 
schrijft Robert Leek in Shakespeare in Nederland.66 Toen Cor van der Lugt 
Melsert het stuk tien jaar later weer eens op de planken zette, was de 
vertaling van Koster 'allang weer in het vergeetboek geraakf, aldus deze 
auteur.67 Julius Caesar was in 1905 opgevoerd door de Koninklijke Vereeniging 
'Het Nederlandsen Tooneel', in de vertaling van Burgersdijk, met Hubert 
Laroche als Antonius en Eduard Verkade als Brutus.68 Volgens De Hofstad van 
26 november 1910 ging Vogels voordracht van het stuk de avond tevoren in 
première in Diligentia, dus direct na het uitkomen van Kosters vertaling. 
Deze bevindt zich in Vogels bibliotheek.69 Leek blijkt de voordrachten door 
Albert Vogel en diens grammofoonplaten van de voordracht niet te kennen. 

23 april 1916 was de driehonderdjarige sterfdag van William 
Shakespeare. Deze gebeurtenis werd, ook in Nederland, gevierd met 
voorstellingen en voordrachten uit zijn werk. Edward Koster had een 
gedenkboek samengesteld70 en het tijdschrift De Kunst kondigde aan dat deze 
literator samen met Albert Vogel enige Shakespeare-avonden zou geven, 
onder andere in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, waarbij Koster een 
inleiding en Vogel dramatische fragmenten geven zou.71 Dit evenement wordt 
in het boek van Leek evenmin genoemd. 

Wat Vogel zelf vond van het toneelstuk Julius Caesar komt tot uiting in 
de inleiding die hij hield bij dit optreden.72 Hij noemde het stuk onderschat. 
Het werd weinig gespeeld omdat het bijvoorbeeld te zwak van conceptie zou 
zijn en het een centrale dramatische figuur zou ontberen. De ware 
hoofdpersoon was volgens Vogel noch Caesar, noch Brutus, en het ware 
conflict was niet dat tussen Caesar en de Senaat - centraal stond dat tussen 
democratie en autocratie. De 'overbekende' Forumscène was echter het enige 
fragment waardoor het toneelstuk in de herinnering van velen leefde, schreef 
Vogel bij die gelegenheid.75 In een brief uit deze zelfde periode noemde Vogel 
een voordracht van de Forumscène op de jaarvergadering van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde op 14 juni 1916.74 Hij deelde 
hier mee dat hij bereid was de voordracht 'in oorspronkelijke Romeinse 
drachf te houden.75 De Maatschappij achtte een voordracht in kostuum 
middenin een oorlog echter niet opportuun.76 
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De weergave 
Er zijn geen foto's overgeleverd van de voordracht van de Forumscène; 

wel zijn er in 1924 twee grammofoonplaten gemaakt van Vogels weergave. 
De voordrachtskunstenaar die een heel toneelstuk voordraagt is als een 

dirigent die een orkest beheerst, schreef Vogel in Voordrachtskunst.77 Er zijn 
toneelstukken waarin de handeling een zo overwegende plaatst inneemt dat 
ze minder geschikt zijn om te worden voorgedragen terwijl andere, waarin 
het vers domineert, er zich bij uitstek toe lenen, aldus de auteur.78 

Het werk van William Shakespeare komt niet aan bod in Vogels 
Voordrachtskunst. De Boer had in zijn boekje over Vogel echter specifiek 
gewezen op de retorische aspecten van het Shakespeariaans toneel, waar alles 
op de suggestie berust.79 Gordon Craig ging in zijn aanval op de zijns inziens 
te dominante positie van de toneelschrijver zelfs zover te beweren dat 
Shakespeare's stukken niet geschikt waren om op het toneel te worden 
opgevoerd.80 

De Forumscène uit Julius Caesar is gemodelleerd volgens de principes 
van de klassieke retorica.81 De rede van Brutus, die zijn optreden voor het 
volk tracht te rechtvaardigen en die van Marcus Antonius, die de 
moordenaars voor het gerecht wil brengen, zijn beide gericht op het 
overtuigen van het publiek. De toespraak van Brutus is een typisch voorbeeld 
van een opeenvolging van Cicerioniaanse periodes vol retorische herhalingen 
en antimetaboles.82 Die van Marcus Antonius begint als een grafrede, een 
typisch voorbeeld van de derde of demonstratieve vorm van 
welsprekendheid uit de oudheid, en eindigt met het ophitsen van de menigte 
tot een politiek doel. 'Its goal is to intenstify an adherence to values, to create 
a disposition to act, and finally to bring people to acf .• 

Willem Royaards was zijn carrière als voordrachtskunstenaar begonnen 
met een eenmansvoordracht van Julius Caesar* Zeven jaar later liet hij van de 
speech van Brutus een grammofoonplaat maken.85 De acteur gebruikte bij zijn 
voordracht een eigen bewerking van de vertaling door Burgersdijk86 Ook 
Albert Vogel droeg dit fragment voor, in het Nederlands zowel als in het 
Engels.87 Hij gebruikte de Nederlandse vertaling van Eduard Koster.88 Het 
bestaan van deze platen stelt ons in staat een vergelijking te maken tussen de 
interpretaties van de beide kunstenaars. 

De toespraak van Brutus89 

Willem Royaards had bij zijn voordracht zoals gezegd een eigen 
bewerking van de vertaling door Burgersdijk gebruikt. Deze is nooit 
gepubliceerd, maar het manuscript is bewaard gebleven. Leek beschrijft de 
tekstwijzigingen die Royaards had aangebracht.90 De grammofoonplaat van 
Vogels weergave geeft aan dat deze ten opzichte van Kosters vertaling ook 
enkele kleine tekstveranderingen had aangebracht. 

Een vergelijking met de opname door Willem Royaards geeft duidelijk 
het verschil tussen beide interpretaties aan. Allereerst valt na het beluisteren 
van Vogels bariton op dat Royaards over een tenorgeluid beschikte. De 
laatstgenoemde paste nauwelijks vibrato toe; Vogel deed dat wel. Dan is er 
het verschil in volume. Vogel kon zijn stem ongegeneerd laten daveren of 
schallen, Royaards ambieerde dit misschien niet. Zijn weergave klinkt in het 
algemeen meer gedragen, plechtiger, dan die van Vogel. Zijn uitspraak is 
langzamer, met langer gerekte klinkers. Hierbij moet ook in gedachten 
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worden gehouden dat Royaards' opname dateert uit 1905, de tijd dat het 
'verzen zeggen'in de mode was. . , , , < • • , _, , u -

De accentuatie" valt bij Royaards op vrijwel dezelfde woorden als DIJ 
Vogel alleen bij de claus 'En als die dan vriend vraagt, waarom Brutus tegen 
Caesar opstond' legt de oudere acteur duidelijker de nadruk op het 

Ta8E)eModulatie92 is bij Royaards veel minder sterk dan bij Vogel. Deze 
bouwt voortdurende climaxen in zijn weergave, bij Royaards is de intensiteit 
meer willekeurig. Vogels grammofoonplaat is gehouden in de 
dramatiserende stijl: hij identificeert zich met de verschillende sprekers en 
gebruikt verschillende stemmen en intonaties voor elk van hen. Zijn Brutus is 
een onprettig type, die zijn gehoor duidelijk tracht te intimideren. Bij de 
vraagstelling: 'Wie is hier zo laag-gezind, dat hij dienst knecht zou willen 
zijn?" Zó iemand, hij spreke; want hèm heb ik beledigd.. (...) laat Vogel het 
volk brullend antwoorden, in rauwe keelklanken, als Louis Bouwmeester in 
de Rialtoscène:'Nie mand, Brutus, NfE MAND!' 

In het algemeen kan men stellen dat Royaards' voordracht zakelijker 
klinkt dan die van Vogel, minder emotioneel betrokken. Vogel probeerde de 
dramatische betekenis van iedere nuance, voor ieder personage, uit de tekst 
te halen en die duidelijk te laten spreken; Royaards concentreerde zich 
onwillekeurig meer op het laten uitkomen van de gesproken tekst 'an sich . 
Het eigenaardige is dat in deze grammofoonplaten Vogel meer klinkt als een 
acteur en Royaards meer als een voordrachtskunstenaar. 

De toespraak van Marcus Antonius9* 
De rede van Marcus Antonius is door Vogel ook op de plaat vastgelegd. 

Marcus Antonius rouwt om Caesar en Vogel wil dat ook goed laten 
uitkomen. Zijn stem klinkt sonoor, hij spreekt langzaam, de intonatie is die 
van een man die een zwaar verdriet torst, als Atlas zijn wereldbol. Er is 
weinig modulatie, de gevoelslading komt tot uiting in de sombere toon en het 
gematigd vibrato. De vertaling neemt de vorm van een vijfvoetige jambe en 
dit ritme wordt door Vogel zoveel als mogelijk gevolgd. Het tempo van de 
voordracht is dat van een andante - ongeveer honderd op een metronoom. 

De eerste uitspraak van de bekende regel - 'want Brutus is een 
achtenswaardig man'55- geschiedt bijna toonloos. De tweede keer valt er een 
extra accent op de naam. De laatste maal wordt de zin, mezzoforte, bijna 
uitgeroepen. Om te zeggen dat Vogel ironie gebruikt lijkt een 
understatement; er ligt onverhuld sarcasme besloten in zijn uitspraak. Eduard 
Verkade schijnt deze zelfde claus in 1926 zonder een zweem van ironie te 
hebben gezegd.96 Helaas is er van zijn interpretatie geen opname bewaard 
gebleven. 

Ook deze grammofoonplaat is gehouden in de dramatiserende stijl. In 
het laatste gedeelte kruipt Vogel in de huid van alle verschillende personages. 
De drie burgers praten allemaal op hun eigen wijze, hebben elk hun eigen 
timbre, uitspraak en intonatie. 

Een regelrechte vergelijking tussen de weergaven van Royaards en 
Vogel van de Forumscène werd gemaakt door Frans Netscher in de Opregte 
Haarlemsche Courant.97 Twee van de drie nummers die Netscher van Royaards 
hoorde - de recensie behelsde ook de voordracht van 'De toespraak tot de 
hoofden van Lebak' - stonden ook op het repertoire van de acteur, schreef 
hij.96 De vergelijking in dit soort werk viel ten gunste van Vogel uit, vond 
Netscher. Royaards was in zijn voordrachten 'overweldigend en in hoge mate 
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vermoeiend' om aan te horen; hij 'bulderde, dreunde en galmde in een 
oorverdovende kadans', zodat op ' t laatst 'geen afzonderlijk woordgeluid 
meer doordrong'.99 Royaards als voordrager was vervelend, vermoeiend en 
versuffend, meende de literator en Vogel leende zich beter voor dergelijk 
werk. Elke klank, elk geluid op zichzelf kwam bij hem tot zijn recht, 
vervolgde Netscher.100 Er zat meer kleur, meer nuance in Vogels 
woordzegging dan in die van Royaards, 'de woorden ieder met hun eigen 
geluid en betekenis sprongen meer boven de ondergrond van het algemene 
geluid uif; er was 'meer relief' in Vogels weergave, meer leven.101 Dit kwam 
vooral tot uiting in de Forumscène, aldus de auteur. De verschillende 
interpretaties van Brutus en Marcus Antonius - de één de 'beau parleur' zoals 
Netscher het noemde, de demagoog die de mensen wist te doen geloven dat 
hij het volk met de moord op Caesar een dienst bewezen had en daar 
tegenover Marcus Antonius, die in eenvoudige woorden de waardering voor 
de vermoorde Caesar wist terug te roepen doordat hij als ongemerkt steeds 
welsprekender werd - het was alles 'mooi en vol kleur'.102 Het enige waar 
Vogel voor moest waken, concludeerde Netscher, was dat deze met zijn 
geweldig geluid niet te veel ging schreeuwen bij het nadoen van de 
opgewonden volksmenigte. Toen hij die om 'het testament! ... het testament!' 
van Caesar liet roepen - dit stuk staat niet meer op de grammofoonplaat -
overschreeuwde hij zichzelf. Ook trok Vogel volgens Netscher af en toe lelijk 
verwrongen gezichten. Hij moest de lijnen van zijn gelaat meer in zijn macht 
houden, meende de literator.103 

Concluderend kan worden gesteld dat Netschers analyse van Vogels 
weergave globaal overeenkomt met de indruk die de grammofoonplaten 
ervan geven. Hieruit blijkt dat de voordrachtskunstenaar elk onderdeel van 
de tekst afzonderlijk bestudeerd had. Ieder woord is zorgvuldig afgewogen 
op zijn plaats in de zin, de alinea en de tekst in zijn geheel. Iedere 
verandering van toonhoogte, elke accentlegging heeft een bedoeling; niets is 
aan het toeval overgelaten. Het lijdt geen twijfel dat dit bewust gebeurde. 
Woorden bergen schatten in zich die 'tot de juwelen der spraak kunnen 
worden', als men ze slechts uit de tekst weet te halen, schreef Vogel in 
Voordrachtskunst.™ 

Wat betreft het door Netscher genoemde 'bulderen, dreunen en galmen' 
van Royaards moet hier worden geconstateerd dat dit op de beluisterde 
opname niet het geval is. 

De twee grammofoonplaten van Vogels voordrachten uit de 
Forumscène geven een goed voorbeeld van Vogels capaciteit tot 'teekenen met 
geluid', zoals Johan de Meester het destijds beschreven had,105 oftewel: van 
Vogels dramatische voordrachtskunst. 

Poëzie 
Vogels allereerste programma's bevatten zoals we zagen merendeels 

poëzie, onder andere van Couperus. In zijn bibliotheek bevindt zich een 
exemplaar van Dichters van dezen tijd, gedichten bijeengebracht door Mr. J.N. 
van Hall, uit 1898.106 Met potlood is in de inhoud van dit boek in Vogels 
handschrift een aantal gedichten aangestreept. Het zijn: van Willem Kloos: 
'Mijn oogen branden' en 'De Zee', van Hélène Lapidoth-Swarth, 'Een lied 
van de zee' en 'Mijn haaf, van Albert Verwey: 'Rouw om 't jaar', van 
Frederik van Eeden: 'Fragment uit den Eersten Zang' en 'Eerste nachtliedje: 
Uit den zevenden zang', van Marie Boddaert: 'Aan 't venster' en 'Ballade', 
van W.G. van Nouhuys: 'Nachf en van Prosper van Langendonck 'Fragment 
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(ZXY Niet aangestreept zijn gedichten van Jacques Perk, Louis Couperus, 
Pol de Mont, Marcellus Emants, Herman Gorter, Hein Boeken en Henrietta 
Roland Holst. Onderaan de inhoudsopgave staat in Vogels handschrift: 
'Verder Het Jurkje of De Werkstaking.' We mogen aannemen dat het hier een 
vroege voorkeur of programmakeuze betreft. Naast de geciteerde recensies 
zijn hier nauwelijks kritieken van overgeleverd. Kennelijk heeft Vogel deze 
gedichten niet dikwijls op zijn programma opgenomen. 

De eerste vijftien jaar van zijn carrière legde Vogel zich vooral toe op het 
voordragen van hele toneelstukken, monologen en melodrama's. Pas tijdens 
de Eerste Wereldoorlog lezen we in de overgeleverde recensies iets meer over 
de voordracht van poëzie. 

Bernard Canters bespreking van een voordracht van Shakespeare s 
Coriolanus in 1915 besloot met het uitspreken van de hoop dat Vogel zou gaan 
doen wat zijn plicht was: de levende Nederlandse dichter tot het Nederlandse 
en daarna het buitenlandse publiek brengen.107 

Of Vogel zich geraakt voelde door deze kritiek weten wij niet. Frappant 
is echter dat de voordrachtskunstenaar in december 1916 het gedicht 'Cheops 
van J H Leopold voordroeg, voor een volle zaal, in de Tivoli-schouwburg te 
Rotterdam »'Uit het verslag van Johan de Meester in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant blijkt dat de auteur bij de voorstelling aanwezig was;109 uit een brief 
van Leopold van een paar jaar later blijkt dat de dichter, die aanvankelijk 
helemaal niet zo met het gedicht wegliep, door Vogels voordracht ermee 
werd verzoend. De kracht ervan viel hem toch mee, schreef hij aan Martha 
van Vloten.110 

Vogels eerste functie als declamerend reserve-officer was het invullen 
van het begrip 'neutraliteit. P. H. Ritter jr. beschrijft in zijn oorlogsverslag De 
donkere voort dat dit een belangrijke factor was in die eerste mobihsatie-
dagen m Het was immers van kapitaal belang de bevolking goed uit te leggen 
waarom de mannen - toen uit de aard der zaak nog de broodverdieners -
opeens massaal hun gezinnen in de steek moesten laten om een zaak te 
dienen die ons land eigenlijk niet aanging. Op één augustus 1914, de dag van 
de afkondiging van de mobilisatie, hield Vogel in het gebouw Tivoli te 
Rotterdam een toespraak tot de gemobiliseerde soldaten. De tekst van deze 
toespraak is bewaard gebleven.112 Tien jaar later, bij de herdenking van 
mobilisatie is zij gedeeltelijk op de plaat gezet.113 Het is een oppeppende 
speech. 'En gij mannen van onze weermacht, gij zijt thans nier in dit 
oogenblik van nooit te voren gekende ernst om te staan aan den drempel van 
ons geliefd huis, schouder aan schouder, vast aaneengesloten, zonder 
schallende snoeverij, maar met onwrikbare kracht en onbuigzame 
volharding, besloten tot het uiterste', luidt een gedeelte van de tekst.114 

'Daarom zullen wij ook thans onze solidariteit bewijzen, soldanteit 
onverwoestbaar als onze dijken, die de oceaan weten te keren. (...) Plechtig 
leggen wij de handen ineen, zo vast, zo sterk, dat het zal groeien en groeien 
tot een reuzenvuist, die zal verpletteren wat ons wil belagen.'"5 Vogel 
eindigde met de soldaten te verzoeken op te staan en met hem hulde te 
brengen aan de Nederlandse vlag, 'die nog altijd breed en hoog en onbesmet 
waait en wappert van onze torenkransen en die te begroeten met mij als het 
zinnebeeld van ons volk.'116 De toespraak werd voltooid met de voordracht de 
'De Nederlandse vlag' van Lodewijk Mulder. 
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Op 19 augustus 1914 reciteerde Vogel volgens P.H. Ritter 'onder 
dodelijke stilte'"7 het gedicht 'Neutraal!' van Francois Pauwels voor de 
troepen: 

'Neutraal? 't Is goed 
maar we zullen het zijn met kracht. 
De lachende, zonnige Hollandse landen 
zijn veilig voor vreemde, begerige handen, 
want ginds aan de grens staat het geuzenkind 
met blozende wangen en recht in de wind 
en het weet wat het wil, het waakt en wacht: 
Neutraal? 't Is goed, 
maar neutraal met kracht!'"8 

Van deze voordracht is geen opname overgeleverd; wel bevat Vogels 
archief de tekst van het gedicht."9 

Met dergelijke optredens benaderde Vogel het dichtst de klassieke 
redenaar, voor wie de voordrachtskunst geen onderdeel van het theater was, 
maar de kunst van het overtuigen voor een barre noodzaak. Dit bracht de 
voordrachtskunstenaar tot een grondige studie van de klassieke 
welsprekendheid, waarover hij in 1931 tenslotte zijn boek Rhetorica publiceren 
zou. 

Het Wilhelmus 
Kan men het Wilhelmus declameren, vroeg Balthazar Verhagen zich af 

in zijn boekje Prosodie der voordrachtskunst.™ 'Het gedicht is te lang, vervalt 
ook te veel in herhalingen, dan dat men het licht in zijn geheel zou kunnen 
reciteeren, zonder de aandacht van zijn gehoor te verliezen. Maar indien men 
er een aantal strophen uit neemt, die gecomprimeerd een beeld geven van het 
geheel, en men zegt deze zoo, dat het werkelijk den indruk maakt, alsof de 
groote Zwijger zelf zijne apologie uitspreekt, dan kan men de voordracht niet 
alleen aannemelijk maken, maar door eene in toon en accent gevonden, juiste, 
stemmingsvolle dictie, de schoonheden van dit gedicht beter tot haar recht 
doen komen, dan wanneer men de naar inhoud en gevoelswaarde zoo ver 
uiteenloopende strophen alle op eene en dezelfde melodie zingt.'121 

Vogel heeft het Wilhelmus gedeclameerd en er in 1924 een 
grammofoonplaat van gemaakt.122 De indruk die Vogels voordracht van ons 
volkslied maakte is vastgelegd in een fraai herinneringsbeeld overgeleverd 
door een niet nader te identificeren criticus in een levensbeschrijving na 
Vogels dood.123 Als 'bedeesde jongeman' van een jaar of twaalf, dertien die in 
het gebouw van Kunsten en Wetenschappen in Den Haag de deur van de 
grote concertzaal op een kier zag staan, werd deze 'C.A.S.' gelokt door wat hij 
noemde 'een vervaarlijk stemgeluid'.124 Hij sloop stiekem naar binnen en was 
plotseling 'de verstomde en ontroerde getuige' van een voordracht van 
Antigone, voor een vereniging van corpsstudenten. Vogel 'met zijn machtige 
Caesarkop, de athletische gestalte gehuld in een Griekse peplos', stond als 
een heerser op het podium, aldus deze auteur.125 De 'clandestiene luisteraar' 
zoals hij zichzelf noemde, begreep weinig van de tekst maar 'voelde zich 
meegesleurd in een wervelwind van emoties. (...) Bedwelmd, verrukt en 
betoverd stond het dromende ventje, dat de klanken indronk als hemelse 
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muziek en sindsdien jarenlang vervuld bleef van de grootste bewondering 
voor de declamator', schreef CAS. toen.126 

De tweede keer dat hij Vogel hoorde was in de Kromhoutkazerne, op 
één van de ontspanningsavonden voor militairen, tijdens de Wereldoorlog. 
Vogel zou het Wilhelmus voordragen, aldus 'C.A.S.'127 Inmiddels had zich in 
de bewondering voor de 'heros' enige kritiek gemengd, vervolgde de 
journalist: 'een gaandeweg gerijpt besef, dat niet alle versgenot berustte op 
zinnelijke klank, dat de eerbied voor het ritme en het visuele beeld vaak 
belangrijker was dan de muziek van het woord'.128 Een overtuiging, dat 
'declamatie' en 'pathos' toch twee verschillende dingen waren. De 
verslaggever wachtte twijfelend af, hoe hij het ditmaal vinden zou.129 

'Welnu - Vogel kwam, zag, overwon. Alle theoretische bezwaren vielen 
weg tegen deze vitale, mannelijke en muzikale voordracht, die van het 
Wilhelmus een verpletterende hymne maakte, en die bij machte bleek alle 
demobiliseerden, jong en oud, lijntrekker en dienstklopper, kankeraar en 
optimist, onbeschaafd en beschaafd, te "ontwapenen" in figuurlijken zin, en 
tot enthousiasme te drijven.'130 

Wat dergelijke voordrachten voor effect hadden op voor een eventuele 
oorlog gemobiliseerde troepen laat zich raden. Vogel zelf moet in zijn element 
zijn geweest. Zijn enigszins pathetische stijl, zijn voorliefde voor heldhaftige 
epiek en zijn krachtig-manlijke persoonlijkheid kwamen hier volledig tot zijn 
recht. In het neutrale Nederland had Vogel echter geen andere keuze, dan 
van de zijlijn te blijven toezien. Vanuit die positie deed hij wat hij kon. 
Trachtte hij met zijn kunst de moraal van de soldaten op te vijzelen, voor de 
officieren richtte hij een debatclub op. Het enige wat hiervan bewaard 
gebleven is, is een briefpapier van deze club waarin Vogel zelf als inleider 
wordt aangekondigd.131 Het onderwerp van zijn lezing was de functie van het 
gebaar als uiting van emoties. Achterop de brief staat een handgeschreven 
tekst: 'Het gebaar is het ons van nature, zuiver en meest uitdrukkelijk 
werkend geschonken middel, ter verduidelijking onzer gevoelens en 
gedachten hetwelk echter, dankzij onze gesystematiseerde samenleving, met 
hare technische sperialiseering en geestelijke verfijning, zeer veel van zijn 
karakteristiek heeft ingeboet.'132 Kennelijk was het de bedoeling dat er hierna 
over dit onderwerp werd gediscussieerd. Boertee getuigde in Vogels 
Gedenkboek dat de debatten juist door de uiteenlopende posities van de 
reserve-officieren in hoge mate veelzijdig waren.133 

Ontmoeting met Ellen Buwalda 
Tijdens deze oorlogsjaren gebeurde er nog iets anders: Vogel leerde zijn 

grote liefde kennen. Hij noteerde in zijn levensbeschrijving precies hoe de 
ontmoeting tot stand kwam. Op elf juni 1915 was hij met verlof in Den Haag 
en ging op bezoek bij een vriendin in Rijswijk Adèle Utermarck134 Daar 
ontmoette hij een mooi slank meisje, met grote donkere ogen en een 
interessant gezicht. Zij heette Ellen Buwalda en ze legde zich toe op de 
voordrachtskunst. Zij had enige tijd les genomen bij de 
voordrachtskunstenares mevrouw Boldingh-Goemans en liet zich nu en dan 
in intieme kring horen.135 

Op die middag werd zij met grote moeite overgehaald iets te 
declameren. Ellen Buwalda kende Albert Vogel natuurlijk: zij had hem voor 
het eerst gehoord tijdens een voordracht in Diligentia. Maar de vijfen
twintigjarige hoefde zich niet te schamen. Vogel was gevloerd. 'Daar leerde ik 
een prachtig rijk talent kennen', schreef hij later, 'een eerlijk metaalrijk geluid, 
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met diep gevoel er in. Een nerveus sprankelend temperament openbaarde 
zich, een zeggingskracht raak en voornaam.'136 Was het het mooie interessante 
meisje dat hem zo boeide of haar bijzondere begaafdheid? Hij wist het niet, 
maar gelukkig was de tram naar Rijswijk door de oorlogsomstandigheden 
vertraagd en kon hij blijven dineren. Tijdens dat etentje bood Vogel de 
begaafde jonge vrouw aan haar lessen te geven om zich volledig te kunnen 
ontplooien als voordrachtskunstenares."7 

'Onder de schijn van uitsluitend belangstelling te voelen voor haar 
talenf lukte het hem Ellen Buwalda opnieuw te ontmoeten in Hilversum, 
waar zij bij een familielid logeerde.138 Het duurde niet lang voor het duidelijk 
werd dat zij ook niet uitsluitend in zijn lessen geïnteresseerd was - en hij 
vroeg haar ten huwelijk 

De houtkoning van Indië 
Ellen Buwalda's jawoord aan de zestien jaar oudere Albert Vogel werd 

haar door haar vader, Pieter Buwalda,139 niet in dank afgenomen: ten eerste 
omdat deze tegen een huwelijk met een Rooms-Katholiek was en ten tweede, 
tegen een huwelijk met een kunstenaar.140 Daar kan vermoedelijk nog een 
derde reden aan worden toegevoegd: na 10 mei 1916 was Vogel een 
gescheiden man.141 Zijn officiële schriftelijke aanzoek werd niet met een 
antwoord vereerd.142 

Pieter Buwalda, een steile Fries met een grote rode baard, was een 
ondernemend figuur. Hij was geboren in Hilversum, als twaalfde uit een 
gezin van dertien kinderen.143 Zijn vader was manager van het logement Hof 
van Holland. Tot de komst van de spoortrein bestierde de familie Buwalda 
een internationale diligencedienst. 

Pieter vertrok op zestienjarige leeftijd naar Nederlands-Indië, waar hij 
administrateur werd bij de grote houtaankapmaatschappij Seprek op Java. Na 
verloop van tijd en vermoedelijk mede dankzij het feit dat hij trouwde met 
een nichtje van de eigenaar, werd hijzelf mede-eigenaar van deze 
onderneming en stichtte de Vereenigde Javasche Bosch Exploitatie 
Maatschappij. Onder zijn leiding verrezen grote houtaankappen. Zijn kennis 
omtrent het tropisch regenwoud was zodanig, dat hij 'de houtkoning van 
Indië' werd genoemd;144 men zei dat Pieter Buwalda slechts door een bos 
hoefde te lopen om onmiddellijk het soort en de waarde van het hout te 
bepalen. Een makkelijk man was hij echter niet, want hij duldde niemand 
naast zich. Na verloop van enige jaren en na grote onenigheid met 
medebestuurders verkocht hij de onderneming weer. Hij richtte de Java Gas 
Maatschappij op en een uitgebreide prauwenveerdienst, hij kocht het 
vezelland Mento en een aandeel in de suikerfabriek Peterongen. Al deze 
ondernemingen werden tenslotte ondergebracht in het administratiekantoor 
van P. Buwalda, dat gehuisvest was aan de Laan van Meerdervoort 9 te Den 
Haag.145 

In 1886 ontmoette de charismatische Pieter Buwalda op de grote 
houtaankaponderneming van haar oom Van Zijl de Jong de twintigjarige 
Marie Dessauvagie. In datzelfde jaar traden zij in het huwelijk. 

De naam Dessauvagie is een verbastering van het Franse De Sauvage. 
Hoewel het blauwe bloed van de Dessauvagies tot nu toe niet bewezen is, 
lijdt het geen twijfel dat de legende rond een oorspronkelijke markies De 
Sauvage, die ooit door de Franse revolutie uit zijn voorvaderlijk kasteel zou 
zijn verdreven, zeer levendig was.146 Ria Dessauvagie-ten Have heeft de 
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familie in haar privé uitgegeven boek De Dessauvagies in Nederlands lndië 
terug weten te trekken tot het Tourcoing van de zestiende eeuw zonder een 
adellijke connectie te kunnen ontdekken.^ " " " _ „ 

De stamvader van het geslacht: Jan Dessauvagie,"8 is in 1790 op 
vierendertigjarige leeftijd als scheepstimmerman vanuit Amsterdam naar 
Nederlands-Indië vertrokken en maakte daar al snel fortuin. Zijn kleinzoon 
Pierre Gérard Nicholas"' was een erudiet, fijnzinnig man, met mystieke 
kanten Hij trouwde met Ellen Marshall, de dochter van een Engelsman, 
Francis Ord Marshall, die op Java 'in de suiker zaf » en de Chinese Teh Ing 
Nioh151 Zij kregen dertien kinderen die ondanks hun gemengd bloed allemaal 
klinkende Franse namen ontvingen, want Pierre was trots op zijn afkomst. 
Het gezin woonde op het landgoed Kalimas bij Kendal, waarvan Pierre de 
administrateur was. . 

De derde dochter uit dit huwelijk Marie Dessauvagie,152 was een knap 
meisje, wier Chinees bloed op foto's duidelijk te zien is. Uit haar huwelijk met 
Pieter Buwalda werden zes kinderen geboren: Carel, Piet, Ellen, Jo, Elza en 
Emmy,153 allen in Nederlands-Indië, terwijl Caroline, een voorkind van 
Buwalda, bij het gezin werd opgevoed.154 

Ellen Buwalda, de oudste dochter, was vernoemd naar haar Engels-
Chinese grootmoeder. Zij werd op 16 augustus 1890 geboren in Semarang en 
woonde tot haar vierde jaar in lndië.155 In 1894 vertrok moeder Dessauvagie 
met de kinderen naar Nederland. Omstreeks de eeuwwisseling vestigde zij 
zich in Haarlem waar Ellen Buwalda op school ging in dezelfde HBS, waar 
haar latere echtgenoot vijftien jaar eerder zijn eerste schreden op toneelgebied 
had gezet.156 , . . . ~ . 

Marie Buwalda-Dessauvagie was een extravagante verschijning. Zij 
hield van mooie kleren en een weelderige omgeving. Zij kon in Nederland 
absoluut niet aarden.157 In 1905 nam zij haar vier dochters mee met vakantie 
naar franssprekend Zwitserland. Zij huurde een villa in Gerieve en dit verbhjf 
beviel haar zo goed, dat het gezin er zes jaar bleef. Van haar vijftiende tot 
haar éénentwintigste woonde Ellen Buwalda dus in het mondaine Gerieve, en 
onder leiding van Marie Buwalda-Dessauvagie was het leven mondain. De 
vier mooie zusjes bezochten de bals, de opera, de komedie en de uitvoeringen 
van de studentenclub 'Belles Lettres'. In de schouwburg hoorde Ellen de 
Franse klassieken vertolken door de beste krachten uit Parijs en hierdoor 
geïnspireerd, legde zij zich zelf toe op het bestuderen en voordragen van 
Franse poëzie.158 Haar bibliotheek bevat een aantal Franse werken over 
voordrachtskunst.159 . , .. , 

Eenmaal terug in Nederland nam Ellen Buwalda een poosje les bij de 
reeds genoemde mevrouw Boldingh-Goemans, trad op in een cUlettanten-
toneelclub en liet zich in het openbaar horen op een weldadigheids-soiree. 
Van een professionele carrière was natuurlijk geen sprake. Het is 
tegenwoordig nauwelijks meer voorstelbaar dat een loopbaan op de planken, 
zeker voor meisjes uit de hogere kringen, in die dagen zo ongeveer gelijk 
stond aan het op de walletjes gaan. Het nieuws van haar huwelijksaanzoek 
moet bij vader Buwalda zijn ingeslagen als een bom. 'Hoe het ook zij, schreef 
Vogel later laconiek, 'ik was er voor en dat was mij genoeg, na het jawoord 
van mijn meisje...'161 

Gelukkig zag Ellen haar vader maar weinig. Sinds zijn gezin in 
Nederland woonde was hij volledig van zijn vrouw vervreemd en 
uiteindelijk werd er een echtscheiding uitgesproken.162 Tegen de tijd dat zijn 
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dochter Albert Vogel ontmoette woonde Ellen met haar zusters Jo en Emmy 
en pension te Den Haag, terwijl Pieter Buwalda zich had gevestigd op een 
groot landgoed even buiten Arnhem, naar de namen van zijn vier dochters 
'Eljozamij' genoemd.163 

Albert Vogel en Ellen Vareno 
In de winter van 1915 ontmoetten Albert Vogel en Ellen Buwalda elkaar 

dikwijls in de villa van een wederzijdse vriendin te Hilversum. Dit was Amy 
Grothe geboren jonkvrouwe Twiss,164 een artistiek begaafde vrouw die met 
haar echtgenoot, Alexander Grothe, in hun villa Corvin een literaire salon 
runde. Zij geldt als de stichtster van het openluchttheater in Nederland. De 
opvoering van een door haarzelf geschreven stuk, Het sprookje van Swazva 
Helgi, op 31 mei 1903 in de bossen bij Loosdrecht was de eerste 
openluchtvoorstelling in ons land.165 Vanaf dat jaar organiseerde zij ieder jaar 
openluchtvoorstellingen in de 'overtuin' van haar Hilversumse villa, waar 
later het Suzannapark is aangelegd.166 

Vogel noemde de bewoners van de de villa Corvin in zijn 
levensbeschrijving als behorend tot zijn oudste en beste vrienden. 167 'De 
kunstzinnige en energieke mevrouw Grothe hield veel van Ellen,' schreef hij, 
'en bewonderde haar flinkheid waarmede zij, tegen den zin van haar vader 
in, den man harer keuze trouw bleef en er zelfs niet tegen opzag, door dezen, 
zonder eenige steun, te worden verstooten.'168 Amy Grothe-Twiss zou zich in 
haar memoires op haar beurt Alberts 'zonnige lach' herinneren.169 

In de winter van 1915-1916 studeerden Albert Vogel en Ellen Vareno 
samen een repertoire in. Nog vóór hun trouwen was Ellen volgens Vogel al 
zó geschoold, dat zij overal samen konden optreden.170 Dat geschiedde in 
Leeuwarden, Groningen, Arnhem, Tilburg en Hiversum, en daarna in de 
hoofdsteden.171 Ellen Buwalda trad op onder de artiestennaam 'Ellen Vareno' 
omdat haar vader haar verboden had zijn achternaam op het toneel te 
gebruiken.172 

De eerste recensie van een voordracht van Albert Vogel en Ellen Vareno 
dateert van een voorstelling in Den Haag op 19 december 1915. 'Hare 
Majesteit de Koningin woonde met enige leden van de hofhouding een 
voorstelling bij in de Koninklijke Schouwburg, waarbij Ellen Vareno het 
programma opende met de voordracht van Catherina van Rennes' 'Heiden 
Koningin', schreef de Nieuwe Courant bij deze gelegenheid.173 

In Vogels archief bevinden zich slechts een paar programma's uit die 
eerste jaren. Hieruit blijkt dat man en vrouw beurtelings ten tonele 
verschenen. Combinaties waren bijvoorbeeld: Jean-Marie van Theuriet, 'De 
kruissprook' van Eduard Douwes Dekker en 'Bij Caesar's lijk' - de rede van 
Marcus Antonius - door Albert Vogel, en 'Vogel Roodborsf van de Zweedse 
schrijfster Selma Lagerlöf door Ellen Vareno.174 Een andere keer bevatte een 
programma het gedicht 'Cheops' van Leopold en De Maecenas van Johan de 
Meester door hem, en Het laatste bezoek, naar Tristan Bernard plus het 
schavottoneel uit Couperus' laatste roman De ongelukkige door haar.175 

Behalve dat hij haar les gaf, leerde Vogel zijn vrouw ook zijn wat wij nu 
zouden noemen public relations-tactieken. Hij stimuleerde haar oordelen te 
verzamelen van bekende culturele persoonlijkheden en daarmee wervende 
brochures samen te stellen. Zij ontving een sympathieke brief van de 
toneelschrijver, dichter en decorontwerper P.H. van Moerkerken.176 Henri van 
Booven schreef zeer veel van haar te verwachten in de toekomst177 en Johan de 
Meester sprak zijn bewondering uit in een opdracht in een boek178 Deze 
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aanbevelingen werden verzameld in een brochure, waarin de voordracht uit 
De ongelukkige aangeprezen werd.'79 

Albert en Ellen Vogels huwelijk vond plaats op één augustus 1916 op 
het landgoed van de familie Grothe-Twiss. Ellens jongste zusje Emmy was 
erbij, Mona Scholten, een bevriende pianiste met wie Vogel in die tijd nogal 
eens optrad, Henri van Booven en diens vrouw - hun dochter Mima was 
bruidsmeisje180 -, en freule Hooft. Getuigen waren Alberts broer Theo en 
mijnheer Grothe. Om één uur werd het huwelijk voltrokken, gevolgd door 
een déjeuner dinatoire.181 Vogels troepen schonken hem een speciaal bewerkte 
sabel met een inscriptie in het metaal gegraveerd.182 Voor de huwelijksreis had 
Vogel maar een week verlof gekregen, en van een buitenlands reisje kon 
middenin de oorlog natuurlijk geen sprake zijn. De wittebroodsweken 
werden volgens Vogel besteed aan optredens in Nijmegen-Ubbergen en in de 
openluchttheaters van Bergen en De Steeg.183 Hier bestaat geen enkele 
recensie van. 

In het Gooi bleef de herinnering aan de jonge voordrachtskunstenares 
nog even voortleven. In het Gedenkboek dat werd uitgegeven naar aanleiding 
van het vijfhonderd jarig bestaan van Hilversum als zelfstandige gemeente in 
1924 schreef Frans Bastiaanse een gedicht onder de titel 'Junimorgen'. Hij 
droeg het op aan Ellen Vareno.184 

Na hun huwelijksreis betrok het echtpaar Vogel een klein kamertje met 
alkoof aan de Noordersingel te Delfzijl. Het was volgens Vogel werkelijk een 
'miniatuur-woning'.185 Emmy Buwalda woonde in precies zo'n kamertje enige 
huizen verderop. In 1917 verhuisde het gezin naar 'ruime appartementen' in 
de Herman Colleniusstraat.186 

In deze periode begon de voordrachtskunstenaar aan zijn boek je 
Maintiendrai, waarbij Emmy als secretaresse optrad.187 Ook ontmoette Vogel 
omstreeks 1916 in de jury van een voordrachtswedstrijd de twaalf jaar 
jongere Groningse literator Herman Poort, die ondanks het verschil in leeftijd, 
zijn beste vriend werd.188 

Ellen Vareno's talent leende zich voor een ander, moderner soort 
declamatie dan die van haar man. Haar stem was lichter, haar voordracht had 
meer melodie en miste het zware tremolo van die van Vogel. 

'Mevrouw Vareno zal graag erkennen, dat Vogel haar artistieke 
opvoeder en gids is geweest en toch vindt men in haar kunst bijna niets terug 
van al hetgeen Vogel zelf zo sterk typeerf, stelde Herman Poort in een artikel 
in Het Masker in 1921.189 Ook in haar talent was een zuiver dramatisch element 
te onderscheiden, maar zij deelde niet Vogels breed gebaar en zijn bijzonder 
talent van uitbeelding van het groter dramatisch geheel, vervolgde deze 
criticus. Zij bezat hetzelfde gevoel voor ritme en zinsmelodie als haar man, 
maar haar kracht lag daar, waar deze beide 'gedreven werden door een 
tintelende nervositeif, aldus Poort.190 

Ellen Vareno was bij uitstek geschikt voor het voordragen van lyrische 
poëzie. 'Losjes de handen ineengevouwen stond zij voor het tafeltje, 
schijnbaar onbewogen', schreef Jacqueline Reyneke van Stuwe in De Haagsche 
Vrouwenkroniek.191 Met 'haar ernstige gezicht en de fluwelen zangerigheid van 
haar stem' was zij als het ware aangewezen voor het vertolken van de 
weemoed, meende deze recensente.192 Ellen Vareno betrachtte 'de grootste 
soberheid in dictie, gesticulatie en mimiek', maar 'de ontroering trilt in haar 
stem, wolkt over haar gezicht en uit zich in ' t even pijnlijk samentrekken van 
den mond en 't luiken van de oogleden', constateerde Reyneke van Stuwe.193 
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Zonder één gebaar een moederrol te vertolken, met de stem alleen - zo 
gaf Ellen Vareno bijvoorbeeld het gedicht 'De moeder' van Henriëtte Roland 
Holst weer, schreef een andere recensent. 194 Met een stemgeluid, 'klaar en 
warm als het zonnelicht zelve', droeg zij Gorters' 'Mei' voor of De ongelukkige 
van Louis Couperus, schreef Herman Poort.195 'De heb nog nimmer een vrouw 
met zooveel kristal-klare natuurlijkheid, zoo geheel zonder affectatie in stem 
of gebaar een gedicht hooren zeggen als Ellen Vareno', aldus deze literator."6 

Haar kennis van het Frans maakte Ellen Vareno de ideale zegster van 
poëzie in die taal. Omstreeks 1915 was alles wat uit Frankrijk kwam nog 
steeds 'de rigueur' in Nederland en met haar mooie uitspraak dacht men 
dikwijls dat Ellen Vareno een geboren francaise was. Zij koos als programma 
poëzie en proza van Victor Hugo en Leconte de Lisle maar ook van 
modernere dichters als Alphonse Daudet, Paul Fort, Alfred de Musset en 
Verlaine. 

De Franse dichter en theatervernieuwer Paul Fort, die in 1920 de 
Haagsche Kunstkring bezocht,"7 moet Ellen Vareno daar of in Amsterdam 
zijn gedichten hebben horen voordragen. Na afloop gaf hij haar een bundel 
Franse poëzie met de opdracht: 'A Madame Ellen Vogel, avec mes 
respectueux et cordiaux sentiments et parce que je trouve qu'elle dit mes 
poèmes avec infiniment de talent humain, avec la plus extreme sensibilité. 
Son poète Paul Fort.'198 Een declamatrice waarvan een zuiver Franse aroma 
uitgaat, schreef Roeland van Ruyven; in ditzelfde artikel sprak deze criticus 
van 'de lichte jubeling van haar heerlijk Fransch'.199 

Ellen Vareno legde zich ook toe op Nederlandse poëzie. Van de 
generatie der tachtigers en negentigers had zij Hélène Swarth, Herman Gorter 
en Willem Kloos op haar repertoire staan; Henriëtte Roland Holst werd reeds 
genoemd. Tenslotte hield zij van Adama van Scheltema, Jan Prins200 en P.C. 
Boutens. Speciaal de voordracht van het gedicht 'Geluk' van eerstgenoemde 
maakte in die eerste jaren indruk op haar critici. Hiervan en van Jan Prins' 
'De bruid' zijn in 1924 grammofoonplaten gemaakt.201 Later breidde Ellen 
Vareno haar repertoire uit met klassieken als Racine en Corneille, maar ook 
vertaald werk van Oscar Wilde, Carmen Sylva en Tristan Bernard.202 

Met haar talent voor het voordragen van lyriek vormde Ellen Vareno's 
bijdrage een welkom tegenwicht op het repertoire van haar man. Critici 
zetten de twee voordrachtskunstenaars graag tegenover elkaar. 'Hij, de 
militair, streng, beslisf, schreef een Groningse journalist later,203 'de 
heerschersfiguur, de geboren Napoleon. Zij, gracieus en frêle, het slanke 
figuurtje, de grote, dromerige oogen, heel haar optreden iets poëtisch, 
exotisch'.204 Vogel besefte de waarde van het contrast in hun gezamenlijk 
optreden zelf maar al te goed. Het is merkwaardig zoals zij in tederheid geeft, 
wat ik aan kracht breng, zei hij in ditzelfde interview. 'In de teederheid zit 
niets van slapheid, er zit juist een grote mate van kracht in. Kracht zonder 
teerheid is niets anders dan ruwheid, en ruwheid en slapte zijn zonder pit, 
zonder ziel. Elke keer kan mijn vrouw mij met haar voordracht tot tranen toe 
roeren.'205 

Ellen Vareno's voordrachtsstijl vereiste ook een andere setting. Albert 
Vogel hechtte weinig waarde aan een 'decoratief' bij zijn optreden; hij vond 
dat alle overbodige franje slechts afleidde van de kern der zaak, en dat was in 
de eerste instantie zijn eigen overdonderende persoonlijkheid. Een tafel en 
een stoel, soms alleen een stoel, was alles wat hij nodig had. 

In zijn voordrachten samen met Ellen Vareno verscheen Vogel in een 
stemmig decor, al bleven de zetstukken schaars. Een voordracht in het 
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Haagse theater Diligentia had bijvoorbeeld plaats in een toneel dat met 
wiinrode schermen was afgezet.** 'Een wijnrood kleed dekte een kleine, 
vierkante tafel en daarnaast stonden, als twee stramme schildwachten, twee 
stoelen, stijl 1880', schreef De Haagsche Vrouwenkroniek bij die gelegenheid. 
Meende Vogel dat hij aan een vernieuwing toe was - of had het echtpaar zich 
misschien laten inspireren door de voordrachten van Louis Couperus? Toch 
was er een verschil: 'Geen orchideeën in een bokaal van Boheemsch kristal op 
een d'oyly van Cluny-kant, geen staande lamp, die als een geheimzinnige 
lichtgevende bloem in een hoek te droomen stond, geen palmen of bloeiende 
platen, geen weelde van Oostersche tapijten, niets, niets dan dit simpele, 
nietszeggende milieu van stemmig wijnrood', aldus deze zelfde recensie. 

Dat het echtpaar Vogel uitstekend op de hoogte was van werk en 
persoonlijkheid van Louis Couperus blijkt wel uit het feit dat Ellen Vareno 
diens laatste roman, De ongelukkige, onmiddellijk na publicatie op haar 
repertoire had gezet. » Eens droeg zij dit voor in het gezelschap van de 
auteur die na afloop van de voordracht naar voren kwam en een bos leheen 
aan haar voeten legde. Later zou hij haar een brief hebben geschreven, waarm 
hij haar hulde en dank bracht voor de 'exquise vertolking' van zijn werk. 

Sommige critici prefereerden Ellen Vareno's voordrachten boven die 
van haar man en staken dit niet onder stoelen of banken. 'Bijzonder moeilijk 
is de taak van Ellen Vareno omdat ze steeds optreedt naast Albert Vogel, 
schreef Herman Poort,2" 'maar zo diep en innig en toch sober als zij het vers 
voordraagt, zou Vogel zelf haar niet kunnen verbeteren. Ellen Vareno s 
bijdrage behoorde tot het beste van de avond, stelde een Hilversuir.se krant in 
januari 19162'2 - direct aan het begin van haar carrière. Een dergelijke kritiek 
viel bij Vogel niet altijd goed. Dit werd door familiegetuigenissen bevestigd. 
Met haar aangeboren tact wist Ellen Vareno zich gedurende haar hele 
huwelijk echter zodanig op de achtergrond te houden dat haar grotere 
successen hem niet zouden irriteren. Bescheidenheid is haar leven lang een 
kenmerkende eigenschap van haar geweest.2" 

The Ballad of Reading Gaol 
'De gerijpte kunstenaar ziet den tekst niet meer oppervlakkig-weg, maar 

toetst dien aan zijn eigen levens-visie en levens-ervaring: aan het reeds door 
hem verworvene', schreef Vogel in Voordrachtskunst.™ De dingen eruit zijn 
anders tot hem gekomen en de wijze, waarop hij ze aanvoelt, zal 
onwillekeurig zijn vertolking doordrenken, zoodat uit zijn voordracht te 
verstaan zal zijn: wat het leven zelf in hem heeft gewrochf.216 

Wat Vogel hiermee bedoelde wordt wel bijzonder duidelijk uit een 
voordracht die hij vlak na het einde van de oorlog hield in de strafgevangenis 
van Leeuwarden. Over deze ervaring publiceerde hij een stuk in de 
Leeuwarder Courant onder de titel: 'Een merkwaardig auditorium. Het is een 
bewogen, somber artikel, dat blijk geeft van Vogels mededogen met de 
verschoppelingen der maatschappij. Hij noemt nergens het onderwerp van 
zijn voordracht, maar dit blijkt wel uit een citaat, bovenaan zijn artikel, uit The 
Ballad of Reading Gaol, dat Oscar Wilde schreef over zijn verblijf achter de 
tralies na het geruchtmakende proces in 1895: 

'Ik weet niet of wetten goed 
Of wetten niet goed zijn; 
Maar dat de muren sterk zijn, weet 
Een elk, die hier moet zijn, 
En dat ons leven iedren dag 
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Hier als een jaar doet zijn.' 
Naar Oscar Wilde.'218 

'De heb voorgedragen voor de gevangenen in de strafgevangenis te 
Leeuwarden', zo begon Vogels artikel. Dit instituut wordt door de schrijver 
gekarakteriseerd als een 'somber gestichf, een 'levend graf', 'met de arme 
oude stakkers die ik erin had zien wegsluiten'.219 Zijn optreden had plaats in 
wat hij een 'kerk' noemt. Deze kerk was een ruim, hoog, rechthoekig vertrek, 
met helder gepleisterde muren, 'waar de gevangenen reeds verzameld waren 
en waaruit ons de tonen van een harmonium tegenruisten'.220 Aan de smalle 
zijde was een hoog podium, vervolgde hij. 

'Beneden in de zaal staan op 5 of 6 rijen een vijftigtal grijsgrauwe ijzeren 
doozen, die er ongeveer uitzien als rechtopstaande doodkisten, doch wier 
voor-bovenzijde voorzien is van een gegaasd of dungetralied kijkgat, waarin 
de cellulair gestraften (zij die nog geen volle 5 jaar in de gevangenis hebben 
doorgebracht) zich bevinden'.221 

Van deze gevangenen zag Vogel slechts het hoofd en het bovenlijf. De 
levenslang veroordeelden vormen weer een afzonderlijke categorie, die geen 
contact hadden met de anderen, schreef Vogel.222 Ook nu zaten zij apart. Een 
groot aantal bewakers voltooide dit 'merkwaardig auditorium'. Alle 
gevangenen waren blootshoofds, gladgeschoren en het hoofdhaar was kort 
geknipt.223 

Vogel zag honderd ogen vanuit betraliede hokjes naar hem opstaren; 
'tegenover mij zag ik het gehoor op de tribune in het gelaat en ik waagde het 
in den beginnen niet, mijn geest buiten zijn opgenomen taak te laten dwalen, 
vreezen er 'uif te zullen geraken'.224 Na een korte zakelijke aankondiging 
begon hij met het eerste onderwerp van zijn programma. Dit bestond volgens 
hem geheel uit 'gekleurde dramatiek'.225 

'De zinnen vloeiden mij reeds aanstonds rustig en vast van de lippen, ik 
bemerkte, dat ik klaar van geest en volkomen kalm was en al spoedig voelde 
ik het 'contacf ontstaan... (...) En zoo voelde ik mij daar tijdens mijn werk 
een vriend worden dezer menschen, een denkgenoot. Een ontzettende drang 
ondervond ik voor hen uit te storten heel mijn eigen hart, in de 
metamorphose van de uit te leven dramatische persoonlijkheden.'226 

'Door heel mijn arbeid heen, schreeuwde het in mijn binnenste: 'gij lijdt 
niet alleen, hoort gij wel! Deze lieden, die ik u schep door mijn geluid, lijden 
evenzeer! Overal in het leven wordt geleden, ook buiten deze muren!'227 

'En duidelijker dan ik het ooit tevoren gevoelde, gevoelde ik nu, dat wie 
menschen te beelden heeft, zich verwant weet aan elk soort van individuen 
en dus ook weet, naar wat voor hel zijn aardsche ziel kan afdwalen. De zag die 
oogen en ik bestaarde die vaak expressieve gezichten en ik herkende mijn 
eigen, eigen soort... menschen, gewone aardsche stervelingen'.228 

Zijn oorlogservaringen en de daaropvolgende revolutionaire 
ontwikkelingen in Rusland en Duitsland hadden Vogel kennelijk tot 
nadenken gezet. De ontmoeting met zijn grote liefde maakte hem 
kwetsbaarder dan hij tot dan toe was geweest. De periode van loutering, 
waar hij in Suriname over gesproken had, was aangebroken.229 Later zou hij 
zelf als volgt onder woorden brengen wat de oorlog hem had geleerd: 'Wij, 
van nu, zijn onnatuurlijk Alleen bij groote, ingrijpende gebeurtenissen, 
zooals bijv. den oorlog, wanneer het gaat om een kwestie van opoffering, van 
geven, dan komt onze echtmenschelijke natuur voor den dag. Anders zijn 
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onze beste hoedanigheden, zoowel bij man als vrouw, onder de poudre de riz 
bedolven....'230 

Frank van Wezels roemruchte jaren 
In zekere zin betekende de mobilisatie een definitieve breuk in Vogels 

artistieke carrière. Tot en met het jaar 1919 was hij in de eerste plaats: 
reserve-officier, en moest zijn kunst noodzakelijkerwijs het veld ruimen voor 
andere plichten. Interessant is hierbij te wijzen op een parallel tussen Vogel 
en die andere kunstenaar-officier, Gabriele d'Annunzio,251 die in diezelfde 
periode zijn sprekerstalenten ontplooide voor de troepen. De megalomane 
Italiaanse schrijver is als een groot redenaar de geschiedenis in gegaan.232 

In Nederland zullen militaire redenaars wel nooit populair worden. Niet 
alle tijdgenoten waren bijvoorbeeld even enthousiast over de martiale figuur, 
die Albert Vogel was. Zoals alle krachtige persoonlijkheden riep ook deze 
declamerende officier bij sommigen heftige reacties op. 

Tijdens de oorlog en misschien juist omdat Nederland neutraal was, 
groeide, vooral in theologische kringen, een vredesbeweging die zich 
Principieel tegen gewapende strijd uitsprak.233 Op 8 oktober 1914 werd de 
Anti-oorlogsraad opgericht en in het najaar van 1915 werd een 
dienstweigeringsmanifest gepubliceerd.234 Naarmate de economische toestand 
nijpender werd ontwikkelde zich, ook in Nederland, een revolutionaire en 
anarchistische beweging die in de Russische revolutie een groot voorbeeld 
zag. De socialistische kamerfractie deed met Troelstra's 'vergissing' van 12 
november 1918 een noodlottige greep naar de macht.235 

Een fragmentarisch overgeleverde toespraak bewijst dat Vogel van al 
deze gebeurtenissen zeer goed op de hoogte was.236 Dat hij ze niet goedkeurde 
spreekt welhaast vanzelf. Hij schrok er ook niet voor terug om de eenzijdige 
ontwapenaars te kwalificeren als 'laffe' of 'hersenloze bleekneuzen', die niet 
begrepen dat de tijden nog niet rijp waren voor hun idealen.237 Volgens één 
van de laatste interviews voor zijn dood voelde hij veel voor een 
Volkerenbond, en was hij zelfs bestuurslid van een vredesbond.238 In een 
karikatuur door Ton van Tast in de Haagsche Post in de jaren twintig werd 
Vogel eens neergezet als een mogelijke minister van oorlog. 

Een ironisch verslag van Vogels optreden tijdens de oorlogsjaren komt 
van een soldaat en aspirant schrijver uit die tijd: A. M. de Jong. De Jong had 
niets op met statige Haagse heren; dit bleek wel uit zijn reacties op de dood 
van Louis Couperus.239 Van Albert Vogel moest hij ook niets hebben. Zijn 
relaas geeft precies aan wat een jonge socialist omstreeks 1918 van de toen 
ruim veertigjarige voordrachtskunstenaar dacht. 

'Succes scandale', in 1928, was de publicatie van De Jongs satirische 
autobiografie, Frank van Wezels roemruchte jaren, dat handelt over de Eerste 
Wereldoorlog.240 _ . 

Frank van Wezel is gemobiliseerd, maar hij is een rebels soldaat. Mi) 
figureert tevens als de anonieme schrijver van krantenkronieken onder de 
titel 'Dagboek van een landstormman', waarin hij de hele krijgsmacht om 
hem heen voor gek zet. Hoewel hij niet geïdentificeerd wordt raakt hij toch in 
moeilijkheden en korporaal van Wezel wordt naar een stad in het noorden 
gestuurd - lees: Uitwierda - , om daar opnieuw de officiersschool te volgen. 
Daar ontmoet hij Albert Vogel die beschreven wordt als een reserve-kapitein, 
die in het gewone leven een grote naam had als declamator. 'Zijn 
soldatenborst was zelfs versierd met ridderorden, die hij al voordragend 
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verdiend had, hoewel sommigen meenden, dat hij ze met het bedrijven van 
andere heldendaden had verworven.'241 'Hij was, uit hoofde van zijn 
toneelbloed, een geweldig militair voor het aangezicht des Heren, liep in 
Napoleonhoudingen rond, liet zijn geschoolde stem machtig schallen, als er 
wat te commanderen viel, kortom voelde zich zeldzaam lekker, speelde met 
geweldige geestdrift de rol, die de omstandigheden hem hadden toegewezen. 
En hij organiseerde de legerdag! Het zou een pracht van een komedie 
worden! Op een groot terrein even buiten de stad, zou een spiegelgevecht 
plaatshebben.'242 

Dit spiegelgevecht nam de vorm aan van een openluchtvoorstelling. Een 
groep soldaten verborgen in de loopgraven werd beurtelings aangevallen 
door een afdeling vrijwillige landstorm en vervolgens door 'de opleiding'. Na 
een heftig vuurgevecht zou de stelling door deze keurtroepen genomen 
worden. Vóór de loopgraven had de theatrale garnizoenscommandant een 
molen van bordpapier laten bouwen. Die zou onder het kanonvuur gaan 
roken en dan in elkaar vallen. 'Het zou grandioos worden! Vermoedelijk 
speet het de commandant, dat hij niet hier en daar een schutter kon posteren 
die met scherp schoot, een granaatwerper, die met echte granaten smeet. 
Maar de burgelijke teerhartigheid stond dat helaas niet toe.'243 

Het gevecht begon nadat de theater-commandant-regisseur, die op een 
verhoging stond, een schot had gelost en een bordje met een grote I erop in de 
lucht gestoken had. Toen ging alles direct al mis. De vrijwillige landstorm, 
beschreven als een 'troep bleekneuzige stadsslungels, kantoorbezems, met 
eigenwijze brilletjes op, in nagelnieuwe, smetteloze uniformen',244 raakte in 
het vuur van de strijd de kluts kwijt en sprong in de loopgraven - niet om de 
vijand in de pan te hakken, maar om daar bescherming te zoeken. De 
zogenaamde lijken kwamen wegens een misplaatste nep-granaat gillend 
overeind, het nep-bommenwerpend vliegtuig dat de spanning zou moeten 
opvoeren kwam niet opdagen, de kartonnen molen stortte op het verkeerde 
moment in. Dit alles '...tot onbeschrijfelijke afschuw en schrik van de 
militaire regisseur, tot huilende vreugde van de voorwaarts stormende 
aanvallers.'245 Het was een pracht van een vertoning geweest en 'de 
redevoeringen van die dag bralden zonder uitzondering van de 
onvergetelijke geest onder de soldaten van het roemruchte Hollandse leger, 
besluit de beschrijving.246 

De beschrijving van deze legerdag berust op werkelijkheid,247 en uit 
mededelingen van tijdgenoten bleek dat het personage van de militaire 
regisseur gebaseerd is op Albert Vogel.248 In Vogels archief bevindt zich een 
fotoboek, gewijd aan 'de legerdag'.249 De foto's geven een levendig beeld van 
het verloop ervan. Het boek biedt tevens een datum: 20 juni 1918. De foto's 
laten zien dat Vogel de organisatie van deze legerdag als een soort 
toneelvoorstelling zag. Het opstellen van de verschillende groepen in het vrije 
veld kan worden beschouwd als een soort oefening in massaregie zoals vogel 
in Berlijn aan de Reinhardtschule had kunnen zien. Misschien is het resultaat 
hem zelf niet goed bevallen. In zijn openluchtvoorstellingen, die in het 
volgende hoofdstuk aan bod komen, zou hij zich niet wagen op het terrein 
van de massaregie. 
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