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Deel n. Hoofdstuk 8. 

I I . 8. VOGEL ALS REGISSEUR 

Openluchttheater 
'Als ik Albert Vogel hoorde in romantische kunst, was het of hij die 

ophief tot een hooger niveau, tot de strenge sfeer van het klassicisme. Als ik 
hem hoorde in een klassiek stuk, was het of hij het wist te doorgloeien met 
het vuur der romantiek. Maar altijd werd door zijn voordracht het stuk 
opgeheven tot dat hooge gebied, waar men de eenheid voelt van alle 
schoonheid.' 

G. Gonggrijp, Albert Vogel Gedenkboek1 

In 1918 werd Vogel benoemd tot Commandant der Militaire 
Grenscommiezen in de provincie Gelderland met Arnhem als standplaats.2 

Het echtpaar Vogel, nu met Emmy als huisgenote, verhuisde van Groningen 
naar Gelderland. Het kreeg een deel van het huis te bewonen van de familie 
van de oud-burgemeester Noorduyn. Dit waren oude vrienden van de 
voordrachtskunstenaar, bij wie hij voor zijn huwelijk al dikwijls had 
gelogeerd.3 In Arnhem kwam zijn boek Voordrachtskunst dat twee jaar later bij 
Van Loghem Slaterus verscheen, tot stand. Vogel werd lid van de kersverse 
Arnhemsche Kunstkring en stortte zich in het locale artistieke leven." 

In deze periode verzoenden Ellen en Albert zich met haar vader, Pieter 
Buwalda, die woonde op het landgoed Eljozamij even buiten Apeldoorn. Kort 
daarop werd deze plotseling ernstig ziek en overleed, een maand nadat zijn 
eerste kleindochter geboren was.5 

Op 3 februari 1920 werd reserve-kapitein Albert Vogel eindelijk van zijn 
militaire plichten ontheven.6 In de loop van dat jaar verhuisde hij met zijn 
gezin naar Den Haag, waar hij de rest van zijn leven zou blijven wonen. 

Het jaar 1920 werd er één van onstuimige activiteit voor Vogel. Nu hij 
zich eindelijk weer als vrij burger kon bewegen stortte hij zich met al zijn 
gebruikelijke energie weer op zijn kunst. 

Albert Vogels interesse in openluchttheater had zich tijdens de oorlog 
ontwikkeld. Hij mocht zich dan niet geschikt achten om in de besloten ruimte 
van een schouwburg op te treden met een gezelschap, maar zijn machtig 
stemgeluid was goed toepasbaar in de vrije, acoustisch altijd moeilijk te 
bespelen setting van een openluchttheater. 

De allereerste keer dat hij met openluchttoneel te maken kreeg was 
mogelijkerwijs tijdens de voorbereidingen van de opvoering van Frederik van 
Eedens Lioba in 1912.7 Tijdens de oorlog had Vogel zijn stem letterlijk kunnen 
trainen tijdens de oefeningen met zijn troepen in het open veld. De 
huwelijksreis van Albert en Ellen werd volgens Vogels levensbeschrijving 
onder andere besteed aan voordrachten in de open lucht.8 Ook trad hij op in 
het openluchttheater van Amy Grothe-Twiss in Hilversum.' 

Door het ontbreken van alle correspondentie is het helaas niet mogelijk 
de ontstaansgeschiedenis van het door Vogel opgerichte toneelgezelschap: 
Het Klassiek Tooneel, te reconstrueren. Uit de bewaard gebleven 
programma's en kritieken wordt duidelijk dat dit gezelschap in de zomer van 
1920 drie openluchtvoorstellingen speelde op verschillende locaties in het 
land. Ook in de daaropvolgende zomer trad het nog op en in de pers 
verschenen berichten over de mogelijke voortzetting in de winter.10 Volgens 
ditzelfde artikel streefde Vogel naar 'het groote, breede, statige gebaar, de 
felle tragiek van het standaardtreurspel in hevige, maar vóór alles klassieke 

199 



Deel II. Hoofdstuk 8. 

gebarenschoonheid en voorname plastiek, waarin natuurlijke en edele dictie 
de breede gedragenheid van 't verzen spel tot haar recht zal doen komen'." 
Toch heeft het Klassiek Tooneel vermoedelijk niet langer dan anderhalf jaar 
bestaan, want er bestaan geen aanwijzingen over optredens in 1922. 

Hoe kwam Vogel, de eigenzinnige eenling wiens enige ervaring met een 
officieel toneelgezelschap niet zeer geslaagd was, ertoe opeens een eigen 
troep op te richten en daarmee op de planken te staan? 

De herleving van het fenomeen openluchttheater in het eerste kwart van 
de twintigste eeuw was een gevolg van de internationale zucht naar 
theatervernieuwing.12 Voorstellingen buiten de gevestigde theaters en in de 
open lucht moesten de herinnering oproepen aan de grootse periodes uit de 
westerse theatergeschiedenis: de Griekse gouden eeuw en het theater van de 
Elisabethanen. Richard Wagners theorieën omtrent het Gesamtkunstwerk 
waren geïnspireerd op de Griekse tragedies zoals die werden opgevoerd in 
de theaters van de oudheid, toen toneel nog een rituele functie had voor heel 
het volk. Zijn ideaal werd deels gerealiseerd in het in 1875 geopende 
Schauspielhaus te Bayreuth, zij het dat dit geen openluchttheater was. 
Mallarmé en de Franse symbolisten ontwikkelden het idee van 
toneelvoorstellingen in de vrije natuur als op een soort betoverd eiland, ver 
van het verderf van de stad. In Zuid-Frankrijk werden omstreeks 1900 
openluchtvoorstellingen gegeven in de ruïnes van de antieke theaters uit de 
Romeinse tijd. Zo zorgde de bekende acteur Edouard de Max in 1901 voor 
een sensatie door vrijwel naakt - d.w.z. zonder de voorgeschreven 'tricots' -
op te treden als Prometheus in de arena van Béziers.13 De Italiaanse schrijver 
Gabriele d'Annunzio hoopte al vanaf de eeuwwisseling op het oprichten van 
een 'tempel', d.w.z een openluchttheater, voor het uitvoeren van zijn 
toneelstukken, hierin van harte bijgestaan door zijn vriendin, Eleonora Duse. 
Hun theater zou moeten zijn gelegen aan het meer van Albano in Emilia-
Romagna en het zou uitsluitend open zijn in de zachte Romeinse 
lentemaanden. In een interview met James Gordon Bennett, de eigenaar van 
The New York Herald, van 10 oktober 1897 had D'Annunzio zijn plannen 
openbaar gemaakt: 'In building this isolated theater we hope to co-operate in 
the renaissance of tragedy. We wish to restore to the representation of the 
drama its ancient ceremonial character... (..) We are going, then, to consecrate 
a temple to the Tragic Muse upon the shores of the lake, among the olive 
trees... (...) When the first stone of the temple has been laid here we shall send 
forth a cry into all Latin countries: o Poets! Bring us your masterpieces!'14 

D'Annunzio verwezenlijkte zijn ideaal uiteindelijk in iets andere vorm in zijn 
Vittoriale degli Italiani in Gardone Riviera, maar dat was pas in de jaren 
twintig.15 

Het is evident dat het klimaat van de landen rond de Middellandse Zee 
zich beter leent voor voorstellingen in de open lucht dan dat van het noorden, 
maar toch werden ook in die contreien spoedig openluchttheaters geopend. 

In Vlaanderen was in 1909 de Vereniging voor Voordracht- en 
Tooneelspeelkunst (VWT) in het leven geroepen onder de bezielende leiding 
van J.O. de Gruyter. Deze presenteerde zich in de Gentse Minardschouwburg 
met een openingsvoorstelling van Starkadd." In het volgende decennium zou 
de V W T zich gaan toeleggen op openluchttoneel. 

Het spreekt vanzelf dat het toneel in de Vlaamse taalstrijd een grote taak 
te vervullen had.17 Vlaanderen is immers het land van de eerste 
rederijkerskamers, die met hun tableaux vivants of stille vertoningen, 
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straatversieringen en gelegenheidsspelen in de middeleeuwse maatschappij 
een belangrijke functie hadden. Deze 'versierde woordkunst* vormt de 
v^oegsteïSchiedenis van het toneel in de Lage Landen." Ln de tweede helft 
van de neeentiende eeuw verrezen in Antwerpen, Brussel en Gent 
Xamstahg e

8!chouwburg en (respectievelijk in 1874, 1887 en 1899)J5peaaal 
in de door Walen gedomineerde hoofdstad was dit een gebeurtenis: de 
schouwburg werd geopend door de koning zelve die die dag voor het eerst m 
het openbaar de Vlaamse taal gebruikte." 

Na een openingsvoorstelling met een uitvoering van Starkadd trok de 
V W T nationale aandacht door opvoeringen, in de open lucht, van een 
streng-klassiek repertoire. Inherent aan deze activiteiten was het 
'beschavende' element, waar de Vlaamse beweging zijn eigen publiek mee 
trachtte te bewerken. Openluchtvoorstellingen zijn bij mtnemendheid 
geschikt om de smaak van het publiek te louteren, schreef De Gruyter in 1922, 
?om het oog zin te leren krijgen voor wat in de kunst van het toneel het 
wezenlijke is: de schoonheid van het tot leven gewekte woord. • De V W T 
maakte voornamelijk gebruik van bestaande locaties. 

Was openluchttheater in België onderdeel van een bewuste campagne 
'tot lering en vermaak' van het Vlaamse volk, in Nederland was het 
aanvankelijk een individueel gebeuren. In ons land ontwikkelde het 
openluchttoneel zich uit de literaire salon van het echtpaar Grothe-Twiss in 
de Hilversumse villa Corvin.21 Op het jubileum van Amy Grothe-Twiss in 
1928 - precies vijfentwintig jaar na haar eerste openluchtvoorstelling, Het 
sprookje van Sawa Helgi - zou Vogel deze gebeurtenis plechtig herdenken. De 
schoone traditie van de 17de eeuw, toen op vele buitenverblijven langs de 
Vecht en elders tal van openluchtvertooningen, zij het ook in anderen vorm 
plaats hadden, was geheel teloor gegaan', zei hij in een toespraak die werd 
gepubliceerd in de Nieuwe Rotterdamsche Courant."2 Deze traditie was door de 
'kloeke onderneming' van Amy Grothe-Twiss weer in ere hersteld. De later 
meermalen opgekomen vraag: of het openluchttheater wel geschikt was om 
veel van het bestaande toneelrepertoire te vertonen had zij met haar fijnen 
zin voor letterkunde' voor zichzelf beantwoord door haar stukken geheel in 
sprookjesstijl te houden, zei Vogel bij die gelegenheid.23 De omringende 
natuur was hierbij een onmisbaar element en ook in dit opzicht was zij een 
wegbereidster, vervolgde hij.24 

De voorstellingen in het Hilversumse Suzannapark waren aanvankelijk 
slechts voor familie en vrienden bedoeld. Juist toen dit openluchttheater meer 
dan locale belangstelling begon te trekken brak de oorlog uit. Toch werden er 
ook in die periode nog openluchtvoorstellingen gegeven. In 1914 bijvoorbeeld 
Poppenkast van Bernhard Canter, verder Paradijsvloek van L. Laudy en Het 
wonderkind van Jan Feith. Het jaar daarop droeg Albert Vogel er 
Shakespeare's Coriolanus voor.25 Zes jaar later zou Het Klassiek Tooneel er een 
voorstelling geven van het stuk Polyphemus van de hand van Albert Samain. 

Het openluchttheater in ons land was aanvankelijk dus een zaak van 
amateurtoneel. In 1909 werd tijdens de lustrumfeesten van de Leidse 
universiteit een openluchtvoorstelling geënsceneerd.26 Spoedig wierp ook het 
professionele toneel zich op het genre. In 1911 werd Willem Royaards 
gevraagd om met zijn gezelschap, Het Tooneel, een voorstelling te geven van 
Vondels Adam in ballingschap in Bergen-Binnen. Twee jaar later organiseerde 
hij op het landgoed Sonsbeek bij Arnhem een voorstelling van Sophocles' 
Koning Oedipus.27 Eduard Verkade ensceneerde de eerste avondvoorstelling in 
de open lucht.28 
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Het duurde niet lang voor toeristencentra openluchtvoorstellingen in de 
zomermaanden als een interessante extra attractie begonnen te zien. In 
tegenstelling tot België, werden in ons land openluchttheaters dus speciaal 
aangelegd op daartoe geëigende plekken. Rond 1920 bevonden zich onder 
meer in Nijmegen, Ubbergen, Arnhem, 's Hertogenbosch, Valkenburg en De 
Steeg openluchttheaters, die in de beide zomermaanden, juli en augustus, 
druk werden bespeeld. 

Piïatus 
Het eerste openluchtspel met een gezelschap waar de 

voordrachtskunstenaar bij betrokken was had niet onder zijn leiding plaats. 
Dit was Pilatus, een passiespel in vier bedrijven door F.B.J. Frencken, een priester 
die les gaf aan het Brabantse seminarie Ypelaar. Vogel werd uitgenodigd de 
titelrol te vervullen. Het stuk werd opgevoerd 'eiken zaterdag, zondag, 
maandag en dinsdag van 5 juli tot en met 1 september 1919, in het Natuur-
amphi-theater Schoonoord te Ubbergen, bij Nijmegen'.29 De katholieke 
kunstkring De Egelantieren verleende steun en Vincent Berghegge had de 
artistieke leiding. Deze acteur had in 1915 een eigen gezelschap opgericht 
waarmee hij ook openluchtvoorstellingen gaf, voornamelijk in het zuiden van 
het land. Pilatus was een gigantische productie; de cast bestond uit een 
mengeling van professionele acteurs en amateurs, tachtig in totaal.30 Vogel 
speelde de landvoogd van Judea en Berghegge was de hogepriester Annas. 
Truus Post3' was Claudia Procula, de echtgenote van Pilatus. Andere 
medespelenden waren onder andere Greta Gijswijt en Willem van der Hoog 

Tegen het indrukwekkende decor van een grote klassieke tempel, in 
welks portico Vogel/Pilatus zijn zetel had, speelde het drama voorafgaand 
aan Christus' veroordeling zich af. Aan weerszijden van de tempel had 
decorontwerper G. van Geffen onder de wuivende Nijmeegse bomen een 
Byzantijns uitziende stad gebouwd. 

Geestelijke spil van de handeling was de onzichtbare Christus. Dat die 
niet ten tonele werd gevoerd was volgens Bernard Verhoeven, die de 
voorstelling besprak in het maandschrift van de Arnhemsche Kunstkring, een 
'trouvaille van krachtig-dramatische werking'.*2 Men zag noch hoorde 
Christus, doch het volk voelde diens aanwezigheid. 'Aanziet den mensch!' 
riep Vogel/Pilatus wijzend naar de onzichtbare. Aan het eind van het stuk 
gilde 'het opgezweepte Jodenvolk' om diens kruisiging. 'Dat is de 
massahaaf, aldus deze journalist.33 

Op de Pilatusfiguur zelf had de schrijver weinig nieuw licht geworpen, 
vervolgde Verhoeven. Historisch gesproken was de titelheld wat hij noemde 
'de geïncarneerde zwakheid, het stootkussen tusschen de geweldige machten 
van zijn tijd: Christen-, Joden- en heidendom'.34 Pilatus was zelf nog een 
heiden, maar 'louter als sleepdrager van die traditie. Hij was een kille 
scepticus, een verklaarde godloochenaar, een onverschillige in dit machtig 
drama'.35 Een veel gepubliceerde illustratie toont Vogel/Pilatus staand in de 
portico van zijn tempel, schijnbaar onbewogen neerziend op de opgewonden 
menigte op de begane grond. Op een close-up foto zit Vogel op zijn zetel met 
een ernstige uitdrukking op zijn gezicht, het gelaat steunend op de 
rechterarm. De wijsvinger van zijn rechterhand is nadenkend langs zijn slaap 
gestrekt, zijn rechtervoet naar voren geschoven. Een andere toont hem staand 
met één hand aan zijn gordel. De close-ups geven eerder een beeld van Vogel 
in een karakteristieke stand dan van hem in actie tijdens het spel zelf.36 Het is 
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niet duidelijk of ze daadwerkelijk tijdens de voorstelling genomen zijn of 
speciaal voor de fotograaf 'in scène gezet'. Dat laatste lijkt waarschijnlijker. 

De tegenstrijdigheid tussen de beroepen van voordrachtskunstenaar en 
acteur lijken Albert Vogel in deze voorstelling weinig parten te hebben 
gespeeld. Zijn leerlinge en collega Ellen Russe had Vogel maar één keer zien 
toneelspelen, schreef zij later in Vogels Gedenkboek.37 Dat was in Pilatus. Het 
was een verrassing en een openbaring; tegelijk de grondigste weerlegging der 
theorie, dat een declamator geen goed tooneelspeler kan zijn. Laat mij verder 
gaan en zeggen, dat Albert Vogel bewees een beter tooneelspeler te zijn, dan 
de niet-voordrachtkunstenaars. Omdat hij het woord zoo volkomen recht het 
wedervaren', schreef zij.38 'Wie Albert Vogel ook maar eenigszms gevolgd 
heeft in zijn rijk voordrachts-repertoire weet hoe sober zijn plastiek is, hoe hij, 
niettegenstaande hij gewoonlijk vijf of zes verschillende personages moet 
uitbeelden, dit steeds met een enkel gebaar of louter door een verandering 
van gelaatsuitdrukking weet aan te duiden. Is het dan te verwonderen, dat 
deze raskunstenaar ook wist te luisteren en zijn eigen sterke personaliteit als 
't ware te 'dempen' daar waar het noodig was, om deel uit te maken van een 
harmonieus geheel? Zijn Pilatus-vertolking is mij bijgebleven als een 
krachtige, gave creatie...'39 Wederom toonde Vogel zich dus van zijn beste 
kant doordat hij zich zo inhield - een kwalificatie die we al vaker zijn 
tegengekomen. Vogel was een prachtig indrukwekkende Pilatus, volgens het 
tijdschrift Het Tooneel.*0 Hij was 'een grootse figuur in zijn rustigheid'. 

De enige die niet onder de indruk was van Vogels acteurskwaliteiten 
was de Haarlemse criticus J.B. Schuil. Het was opmerkelijk schreef deze later 
in een levensbeschrijving, dat iemand als Vogel, die als voordrachts
kunstenaar het toneel volkomen vulde en een tragedie geheel alleen tot leven 
wist te brengen, als toneelspeler niet voldeed. Zijn koning Oedipus was een 
fiasco en zijn Pilatus ook.41 Schuil ging niet in op de redenen voor zijn 
oordeel. 

Ondanks deze kanttekening lijkt Albert Vogels tweede optreden met 
een nationaal toneelgezelschap over het algemeen geslaagd te zijn geweest. 
Dit heeft de voordrachtskunstenaar ongetwijfeld geïnspireerd tot het vormen 
van een eigen 'troep'. 

Het Klassiek Tooneel 
In 1908 had Vogel in Het Vaderland te kennen gegeven dat hij nog wel 

eens zou willen toneelspelen 'met een gezelschap uit ontwikkelde en 
beschaafde dilettanten gerecruteerd'.42 Misschien heeft zijn ervaring met de 
troep van Vincent Berghegge in 1919 de doorslag gegeven om dit experiment 
aan te gaan. De precieze datum van de oprichting van Het Klassiek Tooneel 
viel niet te achterhalen. De eerste keer dat we erover lezen is in verband met 
een voorstelling van Starkadd in Arnhem in de zomer van 1920.43 

Het lijdt weinig twijfel dat de Belgische Vereeniging voor Voordracht
en Tooneelspeelkunst Vogel bij zijn initiatief tot voorbeeld had gestrekt. 
Evenals deze hoopte Vogel de aandacht van het publiek te vestigen op 'hier te 
lande zelden gespeelde klassieke meesterwerken'.44 Zo wilde hij Sophocles, 
Vondel, Shakespeare en andere grootmeesters van het treurspel in een sober 
en streng gehouden decor ten tonele brengen. Vóór alles ging het hem om het 
gebaar, 'klassieke gebarenschoonheid en voorname plastiek'45 Bovendien 
ging Het Klassiek Tooneel evenals de V W T van start met een opvoering van 
Starkadd van Alfred Hegenscheidt. 
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Op initiatief van de toenmalige burgemeester, A.J.A.A. baron van 
Heemstra, had Arnhem in de voorafgaande zomer een tweede 
openluchttheater gekregen, op het terrein van het openluchtmuseum in die 
stad. Voor de bouw en aanleg daarvan was gebruik gemaakt van een 
natuurlijke terreinhelling, waarin ongeveer dertienhonderd zitplaatsen waren 
aangebracht. Van daaruit had men uitzicht op een grote speelvlakte, die 
omzoomd werd door hoog opgaand geboomte. Lager hout aan weerszijden 
functioneerde als natuurlijke coulissen. Het theater was in die zomer reeds in 
gebruik genomen voor een vaderlands historisch volksfeest, maar het werd in 
het daaropvolgende jaar officieel ingewijd met de genoemde voorstelling van 
Starkadd. 

Starkadd 
De première van dit openluchtspel - tevens de eerste voorstelling van 

Het Klassiek Tooneel - had plaats op 1 juli 1920 in tegenwoordigheid van de 
minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, J. Th. de Visser, 
vergezeld van de secretaris-generaal van zijn departement, jonkheer C. Feith 
en de refendaris Duparc.46 

De toneelbouw blonk uit door eenvoud. Johan de Meester jr., de zoon 
van de criticus, had uit sparrenhout een 'summierlijk ontworpen' burchtgevel 
gemaakt, waarvoor zich een bordes uitstrekte met drie treden over de gehele 
breedte van het toneel.47 Foto's onthullen tussen de struiken een soort boshut 
die het paleis voorstelde. Kennelijk liet De Meester zich inspireren door de 
natuur ter plekke. De kostuums, waaronder enkele fraaie en geestig 
karakteristieke 'als van naïeve prenten', waren even sober; 'zij bedoelden niet 
meer te zijn dan de aanduiding van een milieu', schreef de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant* Zij waren goedkoop maar hel en fleurig, zodat de 
figuranten 'aardige vlekken' vormden tegen het omringende groen, 
oordeelde De Amsterdammer." Vogel zelf was gehuld in een dierenvel dat zijn 
armen bloot liet. Hij had een brede ceintuur om zijn middel, een losse 
afhangende mantel en hoge bonten laarzen aan. Op zijn hoofd droeg hij een 
pruik met halflange haren en een helm met twee reusachtige koeienhorens. 
Volgens de criticus Johan de Meester zag hij eruit als een 'vernoorschte 
Lohengrin'.50 

De rolverdeling geeft aan dat een aantal acteurs uit Vincent Berghegge's 
troep met Vogel was meegekomen. Helga, de dochter van de koning werd 
gespeeld door Greta Gijswijt Starkadd door Vogel zelf. Willem van der Hoog 
was de oude koning Froth, zijn zoon Ingel werd gespeeld door Johan de 
Meester jr. Paul Huf was de verraderlijke kamerheer, Saemund, de gemalin 
van de kroonprins werd voorgesteld door Aleida Roelofsen en Louis van 
Gasteren was Starkadds hoofdman, Wolf. 

H.E. Stenfert Kroese besprak de voorstelling uitgebreid in Het Tooneel 
van augustus 1920.51 

Zijn oordeel over het openluchtspel was niet erg gunstig. Ten eerste had 
hij bezwaren tegen het stuk, dat zijns inziens te veel op Hamlet was 
geïnspireerd. De taal ervan was dikwijls mooi en beeldrijk, meende hij, maar 
ook vaak gewrongen en lang niet altijd passend in het kader van het tijdperk, 
waarin het stuk speelde. Het leende zich beter tot voordracht dan voor spel 
en hij herinnerde aan Vogels ontelbare voordrachten ervan.52 

Zijn sterkste kritiek richtte zich echter op Vogels regie. Van de 
voordelen die een openluchttheater bood juist voor een stuk als dit, was geen 
partij getrokken, meende de recensent. Er was te weinig gebruik gemaakt van 
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het zuiver decoratieve element van de vertoning en het toneel was zodoende 
dikwijls 'te leeg'. Dit weet Stenfert Kroese aan een onvoldoende begrip van 
het mooie effect van massa-regie in een openluchtspel en hij noemde als 
voorbeeld hoe geslaagd het zou zijn geweest indien koning Froth een grote 
stoet van hovelingen, en Starkadd een menigte krijgers tot gevolg; hadden 
gehad* Ook op het spel had hij zijn aanmerkingen: Albert Vogel 
declameerde zijn rol hoofdzakelijk en maakte daardoor alleen indruk m die 
fragmenten waarin dat declamerende element op de voorgrond treden 
mocht. Stenfert Kroese's bespreking eindigde met een beschnjving van De 
bruiloft van Kloris en Roosje onder leiding van J.L. Pisuisse, na Starkadd 
opgevoerd in datzelfde openluchttheater. Die voorstelling was wel geslaagd, 
meende hij, omdat de substantie van dat stuk en de opvoering ervan in deze 
natuurlijke omgeving - 'een gouden zon aan een onbewolkte hemel - zo 
volkomen met elkaar in harmonie waren.54 

Johan de Meester sr. in de Nieuwe Rotterdamsche Courant55 en Edmond 
Visser in De Amsterdammer56 stemden hier grotendeels mee in. Het opvoeren 
van een woest Vikingdrama op een mooie zomerdag in een Gelders 
boslandschap was werkelijk een onmogelijke opdracht, meenden beide 
recensenten. Het feit dat het publiek zich het dondergerol en de 
onweersflitsen uit de tekst maar verbeelden moest leidde weliswaar tot 
'vergeestelijking' - omstreeks 1920 hèt modewoord op het nationaal toneel -
maar al met al leende Starkadd zich toch minder voor vertoning m de open 
lucht dan stukken van de oude romantiek, meende Visser.57 Welke hij 
daarmee bedoelde zei hij er niet bij. Visser achtte de regie nog met geheel af. 

Ook de kostumering van de personages viel uit de toon. De twee vissers 
die plotseling voor de wrekende Starkadd kwamen te staan zagen eruit als 
eskimo's schreef de Nieuwe Rotterdamsche Courant.59 Johan de Meester jr., die 
zich later zou herinneren dat hij Ingel had gespeeld als een echte decadente 
prins," oogstte lof met zijn vertolking. 'Fel stond naast hem' Saemund, door 
Paul Huf op het toneel gezet als 'een intelligente, zoet gevooisde sluwaard, 
mooi en fijn'.6' Volgens Visser maakten deze twee acteurs en Louis van 
Gasteren als Wolf de gang naar het openluchtspel de moeite waard.62 Stenfert 
Kroese vond daarentegen dat Huf 'teveel chargeerde'.63 Willem van der Hoog 
als koning Froth was vaak van een 'geposeerde aandoenlijkheid en Greta 
Gijswijt was niet altijd goed te horen; Aleida Roelofsen als de jonge vrouw 
van Ingel was 'onoordeelkundig', aldus De Amsterdammer." Zij gaf eerder de 
indruk zijn moeder te zijn, schreef de Nieuwe Rotterdamsche Courant.65 Over 
Albert Vogel tenslotte oordeelde Edmond Visser dat diens ervaringen met de 
vele voordrachten van het stuk hem - hoe kon het ook anders? - in deze 
toneelvoorstelling duidelijk parten speelden. Was hij in het begin wat 
retorisch, wat 'galmerig', later liet hij zich drijven op zijn mooi geluid, schreef 
deze recensent.66 In het laatste bedrijf, vooral in het lied van koning Froth, 
wist de voordrachtskunstenaar volgens Visser te ontroeren.67 Ondanks zijn 
uitmonstering bewoog Vogel zich met 'volle, levendige forsheid' en Aleida 
Roelofsen sprak in dezelfde trant, 'waardig en breed', meende de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant." Hiertegenover stond het 'jonge spel' van Paul Huf en 
Johan de Meester jr.,'beiden lenig en met veel expressie'.69

 / 

Van dit openluchtspel zijn in Vogels archief een groot aantal fotos 
overgeleverd die tevens zijn gepubliceerd in een niet nader genoemd 
tijdschrift.70 Interessant is in dit verband dat de gebaren en de mimiek van de 
jongere acteurs op deze opnames doen denken aan die van acteurs uit 
expressionistische films.71 De gechargeerde, hoekige houdingen, de rollende 
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oeen de vervaarlijke grimassen van Johan de Meester en Paul Huf m de 
scènes waar Saemund Ingel 'de weg wijst tot de moord', zoals het 
onderschrift luidt, of die waarin Ingel de vlucht neemt na zijn vader de 
dodelijke steek te hebben toegebracht zijn geheel verschillend van de rustige, 
bestudeerde poses of 'standen' van vroegere toneelfoto's. Van Vogel zelf 
bestaan er twee juist van zulke opnames: één waarin hij zijn hoofdman Wolff 
opdracht geeft om over Helga te waken en één van de slotscène, waarin hij 
zich onttrekt aan de omarming van zijn bruid Helga. In beide foto's oogt hij 
als een solide viking, die met beide benen stevig op de grond staat. Zijn 
plastiek - de hand op Wolffs schouder, het met gesloten ogen afweren van 
zijn bruid - suggereert een vastberaden personage met een nobele inborst, zij 
het niet noodzakelijkerwijze een intellectueel. Met zijn grote ronde ogen en 
naar voren stekende kinnebak maakt Vogel in zijn dierenvel een vervaarlijke 
en lichtelijk komische indruk. 

Al met al is het duidelijk dat deze eerste operduchtvoorstelling maar op 
gedeeltelijke goedkeuring van de critici kon rekenen. Bij de volgende twee 
openluchtspelen die het Het Klassiek Tooneel in de zomer van 1920 bracht 
was dat anders. 

Het offer van Abraham 
Op het terrein van badplaats De IJzeren Man bij Vught werd op dinsdag 

7 juli 1920 een nieuw openluchttheater ingewijd door Het Klassiek Tooneel, 
met een voorstelling van Het offer van Abraham. 

Met deze tweede openluchtvoorstelling bereikte Vogel zijn ideaal om 
zelden gespeelde klassieke meesterwerken onder de aandacht van het 
eigentijdse publiek te brengen. Het offer van Abraham was een zestiende-eeuws 
toneelstuk van een onbekend Kretenzisch auteur.72 Het was nog nooit 
opgevoerd, zelfs niet in Griekenland. De Hollandse vertaling, in metrische 
verzen van dezelfde lengte als het origineel, van de hand van de classicus 
D.C. Hesseling verscheen tegelijk met de wereldpremière van het stuk door 
Het Klassiek Tooneel.73 

De ontdekking van een volledig onbekend toneelstuk zette de pennen in 
beweging. In een artikel in Bladen van den stadsschouwburg schetste de vertaler 
de historische achtergronden van het stuk.7< Het eiland Kreta maakte sinds de 
klassieke oudheid deel uit van het Byzantijnse rijk schreef hij. De Byzantijnen 
kenden geen drama in de antieke betekenis van dat woord. Toen in de 
zestiende eeuw op Kreta een aantal toneelteksten werden ontdekt dacht men 
in eerste instantie aan Italiaanse voorbeelden, die de Helleense geest tot 
nieuw leven zouden hebben gewekt, aldus Hesseling. Van het oudste en 
beste stuk, Het offer van Abraham was geen Italiaans model gevonden, 
vervolgde hij. Wel bestond er in die taal een kort mysteriespel in 
vijfhonderdachttien verzen dat de onbekende Griekse dichter zou kunnen 
hebben geïnspireerd.75 Top Naeff, die de opvoering door Vogels gezelschap 
weliswaar niet had gezien maar er kennelijk over had gelezen, schreef in De 
Amsterdammer dat zij in 1903 al een middeleeuws Frans drama getiteld Ie 
sacrifice d'Abraham onder ogen had gehad.76 Het was van de hand van 
Theodore de Bèze en zij vroeg zich af of dit en het Griekse stuk teruggingen 
op hetzelfde voorbeeld. In zijn artikel in Bladen van den stadsschouwburg gaf de 
vertaler als het ware antwoord op deze vraag door te verwijzen naar 
genoemd Italiaanse mysteriespel.77 Het verschil tussen de drie stukken was 
volgens Hesseling dat het Franse en het Italiaanse voorstellingen gaven, het 
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Griekse handeling, drama. Daarom hadden de beide eerste een verklarende 
proloog nodig en een Satan-figuur, die Abraham in verleiding probeerde te 
breneen, aldus de classicus.78 , 

Byzantijns was een eenvoudige, vrij nuchtere taal soms vermengd met 
u i t d r u S n g i n of zinswendingen die aan de Bijbel of kerkelijke schrijvers 
warTonüeend , waarschuwde de vertalerP Het Griekse stuk was geacht in 
heTmettum waarin het grootste deel van de Byzantijnse en Nieuw-Gnekse 
poëzTe ^ sch reven is: in verzen 'van maar liefsf vijftien lettergrepen met 
enkele vaste accenten en een caesuur na de achtste voet Hesselmg had zich 
volgens eigen zeggen zoveel mogelijk aan de originele tekst gehouden en zijn 
vertaling kwam de twintigste eeuwse critici soms wat al te nauwgezet over. 
^Voor ons, die Vondels b^belsche spelen bezitten, (...) doet ;;Het Offer van 
Abraham" in zijn soberheid van dramatisch gebeuren en zijn eenvoudige, 
soms nuchtere woordenkeus, in het begin vooral wat schraal aan, oordee de 
Anna van Gogh-Kaulbach in De Amsterdammer.-' De vertaling is zakelijk 
zonder meer, schreef de Nieuwe Rotterdamsche Courant." Niet dus de vorm 
van wat wij hoorden, doch de inhoud trof en ontroerde, oordeelde deze 
krant. De tekst kon dus in ieder geval de goedkeuring van de cnüa 
wegdragen; over de vertaling waren de meningen verdeeld. De Arnnemscne 
Courant oordeelde in een ietwat dubieuze recensie dat 'dit in zijn eerste deel 
wat gerekte, maar in het verdere verloop streng geconcentreerde, 
psychologisch zuivere en door uiterst sobere bouw zeer merkwaardige 
drama', als specimen van oude kunst zeker belangstelling verdiende. 

Het Nederlands Theater Instituut in Amsterdam bezit een programma 
van dit openluchtspel.83 Door het bestaan hiervan weten we wat meer over de 
leiding van Het Klassiek Tooneel. Albert Vogel speelde dit keer zelf met mee. 
De voordrachtskunstenaar staat vermeld als directeur en algemeen artistiek 
leider van het gezelschap. Administratief directeur was J. M. Tesser. Verder 
bezat Het Klassiek Tooneel een aantal 'letterkundige medewerkers, te weten: 
Pr Kooien, A. Jurriaan Zoetmulder en Herman Poort.84 

Toneelbouw en kostumering waren ontworpen door Johan de Meester 
jr Het toneel bestond in dit geval uit een halfronde ruimte, begrensd door een 
halfcirkel van coniferen en met twee oleanders aan weerszijden. Het decor 
was wederom zo eenvoudig mogelijk gehouden. Een drietal lichte 
verhogingen over de gehele breedte gaf evenals bij Starkadd het podium aan. 
Drie langwerpige ophopingen van heideplaggen dienden in het eerste bedrijf 
als bedden. Op de voorgrond stonden jonge dennetjes. 

Tegen dit eenvoudige natuur-decor had het 'naïef-simpele, doch aldoor 
zeer expressieve spel'85 plaats. Onder de acteurs bevond zich een aantal 
bekenden uit het vorige openluchtspel. Louis van Gasteren was Abraham en 
Sarah werd gespeeld door Aleida Roelofsen. De kleine Izaak werd vertolkt 
door Greta Gijswijt, Paul Huf was Sopher, Willem van der Hoog had de rol 
van Sympan. De engel werd gespeeld door Louise Kooiman, die hiermee haar 
toneeldebuut maakte; de bedienden door de debutant Frits van Dijk, een 
leerling van Vogel,86 'mejuffrouw' Witteveen en 'mejuffrouw' de ^Vnes. 
Lambert Tummers en A. van der Hoven waren dienaren van Abraham.87 

De handeling is bekend genoeg. In Genesis XH verschijnt een engel aan 
de slapende Abraham om hem mee te delen dat hij zijn zoontje, Izaak, moet 
offeren aan God. Het stuk draait om niets anders dan dit gegeven. De 
ommekeer ligt in het moment dat God zijn eis intrekt en alle emoties van de 
betrokkenen. Dat het stuk desondanks wist te boeien wilde wel wat zeggen. 
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Allengs bleek dat soberheid juist de kracht was van het drama, dat 'trof en 
ontroerde, zo meende Anna van Gogh-Kaulbach.68 De dichter hield zich 
streng aan het bijbelverhaal, en het stuk gaf in zijn kort verloop 'een 
schildering van hevige menselijke smart bijna bovenmenselijke 
offervaardigheid en diep-innige vreugde'." De kracht van het Griekse stuk 
was het psychologische dilemma, de zielenstrijd van Abraham en Sarah, de 
ontroerende wanhoop van het kind Izaak dat als een laatste gunst van zijn 
vader vroeg 'om het mes niet ruw door zijn hals te jagen, maar hem langzaam 
te laten doodbloeden', schreef Top Naeff.90 

Van Gasteren was 'een pracht van een oude oosterüng die aan 
Assyrische beelden denken deed', aldus de Nieuwe Rotterdamsche Courant.91 De 
Amsterdammer prees zijn capaciteit om bijna zonder rekwisieten, uitsluitend 
door zijn standen en gebaren, een sfeer te scheppen 'om zijn persoonlijkheid 
heen'.92 

Op de overgeleverde foto's maakt Abraham met zijn witte baard, 
fraaie hoofdtooi, de grote, sprekende ogen en wijdse armgebaren inderdaad 
een gevoeglijk oud-testamentische indruk. Wederom treft hier de expressieve 
gebarentaal: Abraham die de dolk als het ware reeds in de richting van het 
slachtoffer wijst, Izaaks naar achteren gebogen hoofd, de ingetogen gestalte 
van de engel op de achtergrond. Aleida Roelofsen als Sarah was kennelijk 
minder overtuigend. Haar stijl van spelen was te modern, schreef De 
Amsterdammer, haar klagen en jammeren 'te declamatorisch', al had zij goede 
ogenblikken.93 Meer kracht en innigheid dan we bij het bruidje van Starkadd 
verwacht hadden gaf Greta Gijswijt als Izaak, stelde de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant vast.94 Ook De Amsterdammer prees haar 'innig doorvoeld spel'.95 

Onder de aanwezigen op de première was de gezant van Griekenland, 
die vóór de aanvang van de voorstelling een korte toespraak hield in het 
Frans. De voorstelling van Het offer van Abraham bereikte ook de buitenlandse 
pers. Een Grieks tijdschrift dat in Parijs gepubliceerd werd wijdde er een 
vleiend artikel aan. Dit werd op zijn beurt weer in de Atheense kranten 
geciteerd.96 

Het offer van Abraham is de belangrijkste daad geweest van Vogels 
gezelschap. Het is opvallend dat de deelnemende acteurs het bijna allemaal in 
hun curriculum vitae hebben gehouden. Het Acteurs- en 
kleinkunstenaarslexicon bevat in de individuele biografieën van de 
verschillende medespelers van Vogels Klassiek Tooneel geen referenties aan 
de opvoering van Starkadd, maar wel aan dit stuk.97 Zeker is dat het dicht in 
de buurt kwam van Vogels ideaal tot het opvoeren van een versdrama in de 
meest sobere vorm, dat wilde zeggen: met zo min mogelijk moderne 
'afleiding' in de vorm van decors of decorwisselingen, rekwisieten, 
belichtingseffecten of andere theatrale middelen - en in de open lucht. Met de 
her-ontdekking van het stuk en de opvoering in deze streng-klassieke 
voorstelling had Albert Vogel voor de eerste keer in zijn leven echte theater
geschiedenis gemaakt98 Dit feit bleef ook in de nationale toneelwereld niet 
onopgemerkt. Vanaf 13 december 1920 werd Het offer van Abraham door 
Willem Royaards' gezelschap Het Tooneel opgevoerd in de Amsterdamse 
stadsschouwburg.99 

In december 1923 ontving Vogel een brief van de koninklijke Griekse 
legatie in Den Haag met de mededeling dat de Griekse regering hem had 
benoemd tot Chevalier in de 'Ordre Royal Georges I', als dank voor het 
propageren van klassieke Griekse stukken in Nederland.100 Tegen die tijd 
bestond Het Klassiek Tooneel niet meer. 
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Brittannicus 
In de zomers van 1920 en 1921 verzorgde Het Klassiek Tooneel 

voorstellingen van Racine's Brittannicus in een metrische vertaling van 
Herman Poort.101 De voorstellingen hadden plaats in het openluchttheater de 
Waterberg bij Arnhem (in 1920) en op de Burght te Leiden (in 1921). Deze 
laatste locatie was volgens Edmond Visser in De Amsterdammer uitgelezen 
voor de vertolking van het stuk, omdat hij dateerde uit Nero's tijd.102 

Racine op ons Hollands toneel in een schoon klinkende vertaling, dat 
was 'een gebeurtenis die de belangstelling vroeg van ieder, die zich 
interesseerde voor ons toneel', schreef Anna van Gogh-Kaulbach in ditzelfde 
weekblad in augustus 1920.103 Het was een daad van Vogels gezelschap waar 
de artiesten hulde voor verdienden, meende deze recensente. Ons 
tegenwoordige geslacht kende volgens Van Gogh geen Nederlandse 
opvoering van Racine's werk meer en het vorige moest het stellen met slechte 
vertalingen. Herman Poort had het werk recht laten wedervaren, vervolgde 
zij; Racine's geest bleef behouden, ook in de vertaling kon men voelen, dat 
hier een groot dichter aan het woord was - al was Brittannicus niet het 
meesterwerk van de meester, aldus Van Gogh.104 

Hoe het treurspel op het huidige publiek 'inwerkte', vroeg Van Gogh 
zich af? Diep ontroeren deed het niet, meende zij; men keek er als het ware 
van buiten tegenaan en bewonderde 'de zuivere bouw, het knappe exposé in 
het eerste bedrijf en de geniale wijze waarop de handeling zich ontwikkelde, 
in stijgende en dalende lijn'. Die lijn werd aan het slot te abrupt afgebroken, 
het vijfde bedrijf stond niet op hetzelfde niveau als de overige, concludeerde 
de journaliste.105 De karakterdoorwerking van Nero en Agrippina was goed 
uitgewerkt, schreef zij. Agrippina, de heerszuchtige moeder, die alles op alles 
zette om haar zoon van het keizerschap te verzekeren en zich nu de 
heerschappij over hart en geest van die zoon zag ontglippen; Nero, de man 
met zwak karakter die zich bevond op de grens van twee levensperioden - de 
jaren van rechtvaardigheid lagen achter hem en het leven van de 
onmenselijke wreedaard, dat ingezet werd door de moord op Brittannicus, 
stond op het punt om aan te breken. Aan deze twee was het stuk gewijd. 
Brittannicus, wiens naam het droeg, werd ons niet 'in den diepte getoond', 
besloot Van Gogh.106 

Van Brittannicus is geen programma bewaard gebleven; alle informatie 
over spelers en spel komt uit de overgeleverde recensies. Wel zijn er een 
aantal toneelfoto's overgeleverd. 

In 1920 verbeeldde Johan de Meester jr. de titelrol, Aleida Roelofsen 
speelde Agrippina en Vogel zelf was Nero, een rol die hem van een 
buitengewoon gemene kant deed zien, als we de toneelfoto's moeten geloven. 
Ellen Vareno speelde dit keer ook mee en wel in de rol van Junia. Louis van 
Gasteren was Burrhus en Frits van Dijk speelde Narcissus. In de zomer van 
1921 was de bezetting iets gewijzigd. Vogel als Nero, Aleida Roelofsen als 
Agrippina, Ellen Vareno als Junia en Frits van Dijk als Narcissus bleven 
gehandhaafd, maar Brittannicus werd nu gespeeld door de debutant Ferd 
Sterneberg, Willem de Vries was Burrhus en Truus Best speelde Albine. 

Albert Vogel als Nero was wat vlak, vond Anna van Gogh in 1920, 'doch 
met schoon genuanceerde verzen-zegging'.107 En deze kracht van voordracht 
maakte dat de figuur van de machtige, wrede, in wezen toch wankele keizer, 
zoals Racine dat bedoelde, toch tot leven kwam, meende deze recensente.108 
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Edmond Visser nam in De Amsterdammer in het daaropvolgende jaar 
Vogels interpretatie nauwkeurig onder de loep.105 Vogel had besloten Nero 
strak te houden en daar was hij in geslaagd, schreef Visser. Maar om te 
beginnen speelde de declamator de acteur parten, meende hij. Vogel bracht 
weinig spel, weinig verandering in zijn mimiek, vervolgde de criticus. 
'Voortdurend de stroeve, verbeten trek om zijn mond, een enkele maal 
afgewisseld door schamper, honend gelach, dat weliswaar wat kleur bracht 
in deze wat stugge opvatting, maar toch getuigde van beperkingen'.110 Erger 
vond Visser de regie-opvatting van het stuk als geheel: een klassiek stuk 
moest men ook klassiek spelen, poneerde hij. Het was heel wel mogeüjk 'dat 
Nero in een gesprek met zijn moeder, die hem verveelde, met de gouden 
kwasten van zijn gewaad speelde of gaapte achter zijn hand, dat hij in zijn 
handen wreef en zo voorts - maar deze gebaren waren niet klassiek maar 
naturalistisch en waren uit de stijl van het stuk', schreef de recensent."1 Het 
kon zijn dat 'een groot Frans acteur' het zo gedaan had maar het hoorde met, 
aldus Visser.112 Vogel had heus heel goede momenten: zijn 'stil spel' achter 
een muur, als Junia op zijn bevel Brittannicus afstootte was 'monumentaal' en 
aan het slot zorgden Vogels regie zowel als zijn spel voor ontroering, 
constateerde de recensent. Nero met zijn rood opperkleed en rozen in het 
haar vormde met de anderen 'een mooie groep'.113 

Een bewaard gebleven dose-up foto van Vogel als Nero toont hem, 
zoals gezegd, van een uiterst gemene kant. Hij is gekleed in een Romeins 
gewaad, een mantel om zijn schouders, een lauwerkrans - rozen zijn het niet -
om zijn dikke pruik gewonden, met een Romeinse keizerkop in een 
medaillon boven zijn voorhoofd aangebracht. Hij staart dreigend in de lens, 
zijn hoofd licht voorovergebogen, zijn brede bovenlip links en rechts lichtelijk 
6p-, de mondhoeken verachtelijk naar beneden getrokken als een boze 
bulldog, die op het punt staat om zijn tanden te laten zien. Een opname met 
dezelfde gelaatsuitdrukking ten voeten uit werd gepubliceerd in Het Tooneel 
in 1929.1U Ellen Russe betreurde het Vogel niet als Nero te hebben gezien, 'een 
rol, die hem wel bij uitstek goed moest liggen', zoals zij later in Vogels 
Gedenkboek schreef .11S 

De titelheld van het stuk was als karakter door de schrijver met goed 
uitgediept, schreef De Amsterdammer in 1920.116 Hij was een ongelukkige 
minnaar, een verstotene die klaagde over zijn ongeluk, kortom: 'een figuur 
zoals er honderden rondliepen in andere toneelstukken'. Junia, zijn 
aanstaande, was volgens Anna van Gogh belangwekkender, omdat zichtbaar 
werd gemaakt hoe haar karakter was gevormd door ongeluk en 
eenzaamheid. Daarom raakte haar pijn ons meer dan die van Brittannicus, 
aldus deze recensente."7 

Daarom ook was het betreurenswaardig dat Ellen Vareno, die Junia 
speelde, geen sterker bewogen spel vermocht te geven, vervolgde Van 
Gogh."8 Haar voordracht was blaamloos, maar de plastische en mimische 
ontroering ontbrak te veel, meende deze journaliste. Haar standen en 
handgebaren bleven eentonig, 'als vreesde zij het eens gevondene los te 
laten'."9 Vol-menselijk en warm-genuanceerd toneelspel zou deze 
voordrachtskunstenares nog moeten leren, aldus De Amsterdammer.™ In de 
voorstelling van de daaropvolgende zomer werd Ellen Vareno door Edmond 
Visser 'een weemoedig meisje in moderne tranf genoemd, wel heel 
aandoenlijk van stem en gebaar, maar niet klassiek.'21 

Anna van Gogh-Kaulbach eindigde haar bespreking met een 
huidebetuiging 'aan wie deze kunstdaad voorbereidden en uitvoerden'.122 
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Edmond Visser was een jaar later even genereus. Het was prijzenswaardig 
van Vogel dat hij een stuk van Racine durfde te brengen, schreef hij.123 Maar 
wanneer men zó hoog greep en een zó klassiek stuk als Brittannicus ging 
spelen, dan moest men scherpe eisen stellen, want 'noblesse oblige', aldus 
Visser. En deze scherpe eisen en overeenkomstig scherpe kritiek behelsden 
uiteindelijk immers belangstelling en waardering voor de prestatie van Albert 
Vogel en de zijnen, concludeerde deze recensent.12'' 

Polyphemus 
De laatste voorstelling van Het Klassiek Tooneel was een 'herdersspel' 

in twee bedrijven door Albert Samain onder de titel Polyphemus,™ evenals 
Brittannicus metrisch vertaald door Herman Poort.126 De opvoering had plaats 
in juli en augustus 1921 in het Suzannapark te Hilversum. 

Van deze voorstelling is een programma bewaard gebleven dat het logo 
van Vogels gezelschap op het titelblad heeft staan: de Egyptische sfinx van 
voren gezien en als op een podium gezeten, geflankeerd door gestyleerde 
karyatiden.127 Boven dit 'toneeltje' staat een motto geschreven: TRAGOEDIA 
VINCn, de tragedie overwint. Op de eerste pagina bevindt zich een 
portretfoto van Vogel, door Henri Berssenbrugge, in rok met witte das en met 
vier ridderordes op zijn revers gespeld.128 

Het ging in dit stuk, zo meldde het programma, niet om de eenogige 
cycloop uit Homerus' vertellingen, maar om een soort woudreus die leeft in 
een idyllisch landschap temidden van herders en herderinnetjes, over wie hij 
een vaderlijk gezag uitoefent. Hij is fors gebouwd, sterk en dapper - maar 
helaas erg lelijk om te zien. Zijn liefde voor het mooie herderinnetje Galatea 
loopt dan ook op een drama uit, omdat hij zo geweldig jaloers wordt op haar 
minnaar Acis. Om dit jonge geluk maar niet te hoeven zien steekt 
Polyphemus zich uiteindelijk de ogen uit. Geleid door Galatea's jongere 
broer, het herdersknaapje Lycas, verdwijnt hij uiteindelijk 'als een andere 
Oedipus' naar de eenzaamheid van de wijdruisende zee, aldus het 
programma.125 

Vogel, die de regie had, speelde tevens Polyphemus. Acis werd 
gespeeld door Ferd Sterneberg, Galathea door de debutante Eleonore van 
Stekelenburg en Lycas door Beppie de Groot. Ellen Vareno was dit keer 
gecast als louter voordrachtskunstenares; zij droeg de koren voor. 

Van dit openluchtspel is wederom een heel aantal toneelfoto's bewaard 
gebleven. We zien Vogel als vervaarlijke woudreus, de twee geliefden, Acis 
en Galathea, in elegante poses in eikaars armen, en Lycas in de travestierol. 
De kostuums bestaan voor het merendeel uit op de oudheid geïnspireerde 
gewaden, maar Vogel droeg dezelfde uitmonstering als in Starkadd een jaar 
tevoren met dit verschil, dat hij nu een pruik op had met haren die tot op zijn 
borst golfden. Eén opname toont zonder enige twijfel de slotscène: 
Polyphemus, de ogen gesloten, de rechterhand tastend uitgestrekt en zijn 
benen wijd uit elkaar geplant, wordt aan de linkerhand voortgeleid door 
Lycas/Beppie de Groot. Het herdersjongetje heeft zijn hoofd in verdriet 
voorovergebogen, de linkerhand lijkt een traan weg te vegen. Aan de andere 
kant van de in dierenvel gestoken woudreus sluipen de beide geliefden het 
bos in. De uitermate expressieve houdingen van deze twee jonge acteurs - het 
meisje kruipt achterwaarts tegen een boom op van schrik bij het zien van de 
blinde Polyphemus, de jongen heeft zich al afgewend en strekt zijn hand uit 
naar zijn geliefde, maar hij houdt zijn angstige blik op de woudreus gericht -
doet wederom denken aan die uit Duitse expressionistische films. 

211 



Deel II. Hoofdstuk 8. 

Naar de foto's te oordelen had de voorstelling net als Het offer van 
Abraham in een zeer natuurlijk decor plaats. Voor een stuk dat zich afspeelde 
in het woud waren natuurlijk ook weinig externe attributen nodig. 

Van deze voorstelling zijn geen recensies gevonden. De Prins der 
Geïllustreerde Bladen beval de opvoering aan, maar de verwarring met de 
mythologische Polyphemus bleef voortbestaan; dit tijdschrift beschreef de 
held als de legendarische cycloop uit Homerus' Odyssee:30 

Conclusie 
Vogel had met zijn Klassiek Tooneel gestalte gegeven aan een lang 

gekoesterde wens: het opvoeren van versdrama's op basis van de tekst en de 
tekst alleen. Er werd in zijn openluchtspelen minimale aandacht besteed aan 
het decor; een paar kleine ingrepen in of toevoegingen aan de natuurlijke 
omgeving moesten voldoende zijn. Over belichting hoefde een regisseur van 
een openluchtspel bij dag zich in zoverre slechts zorgen te maken, dat hij 
alleen maar kon hopen dat het niet zou gaan regenen. Wat kostumering 
betreft hield Vogel zich in principe aan de historische eisen van elk stuk, wat 
in het geval van de Storfazdd-voorstelling geen onverdeeld succes was. 

Wat de regie betreft kan het volgende worden geconstateerd. Aan 
spectaculaire massaregie zoals hij die bij Max Reinhardt in Berlijn had 
kunnen zien, waagde Albert Vogel zich niet. Zijn gezelschap bestond uit een 
kleine groep professionele acteurs en hij maakte geen gebruik van groepen 
dilettanten, zoals Royaards en Verkade dat deden in htm openluchttoneel. 
Muziek optochten, kortom grootse spektakels kwamen in zijn 
openluchtspelen evenmin voor. 

In drie van de vier door Het Klassiek Tooneel vertoonde stukken gaf 
Vogel debuterende acteurs de kans om hun talenten te vertonen. Over het 
algemeen werkte hij met jonge krachten, misschien simpelweg omdat die het 
makkelijkst beschikbaar waren. Op de overgeleverde toneelfoto's worden 
hierbij onbedoeld de verschillen in speltechniek zichtbaar. Zijn Vogels 
houdingen nog te benoemen als vrij statische, bewust ingenomen poses of 
'standen', die van de jongere spelers lijken meer op de stukjes 'bevroren 
beweging' zoals we die kennen uit foto's van het latere toneel uit de 
twintigste eeuw - al zijn ze in hun bijna overdreven uiting van de betreffende 
emoties in houding, mimiek en gebaar duidelijk schatplichtig aan het Duitse 
expressionistisch toneel. Dat Vogel op de hoogte was van het expressionisme 
in de literatuur blijkt uit opmerkingen in zijn boekje Voordrachtskunst, dat in 
1919 verschenen was.131 Met dat al was het onvermijdelijk dat Albert Vogel en 
Aleida Roelofsen - de enige twee acteurs van de generatie van vóór 1880 en 
beide voordrachtskunstenaren - bij deze jonge krachten soms wat ouderwets-
declamatorisch afstaken. 

De 'klassieke gebarenschoonheid en voorname plastiek',132 waar Vogel 
naar streefde, kregen in deze voorstellingen prioriteit. In zijn regie van Het 
offer van Abraham had hij dit ideaal zeker bereikt. Uitdrukkingen als 'standen' 
en 'het vormen van een mooie groep' in de kritieken van de voorstellingen 
vormen wederom een bewijs vormt hoezeer de toneelkritiek vóór het 
doordringen van de speelfilm, nog onder de invloed van de schilderkunst 
stond. 

Concluderend kan gesteld worden dat de onstuimige romantische 
aanpak van Vogels jeugdige voorkeuren in deze periode duidelijk is 
getemperd. Deze werd nu in toom gehouden door een sober, streng in stijl 
gehouden classicisme. Niet voor niets schreef Vogel in Voordrachtskunst: 
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'Teugdige kunstenaars, bij wie eigen stijl nog niet ontwikkeld kan zijn, doch 
die met heerlijk enthousiasme, temperament en een willig orgaan het podium 
betreden, zijn dikwijls onbeheerscht in hun uitingen. Zij houden ook vee 
virtuositeit en hebben er behoefte aan sterk te kleuren en te teekenen met het 
geluid. Ze laten den "vuurgloed" zeer vurig gloeien en den donder zeer 
hoorbaar rollen, maar komen daardoor licht tot grove effecten. Die-zelfden 
zullen meestal, als ze ouder en meer gerijpt zijn, wel al die kleur-beweeging 
en tvpeerine met de stem blijven toepassen, maar meer gematigd, in fijner 
genuanceerdern vorm, behalve wanneer het groote effecten moeten zijn in 
groote momenten. Want wie alles kleurt - kleurt mefs.'133 

In verschillende artikelen werd in deze tijd aandacht besteed aan het 
fenomeen openluchttheater in het algemeen. In het nieuwe toneeltijdschrift 
Het Masker meende Simon Koster dat het genre binnen een paar jaar de harten 
van het publiek gewonnen had.134 Van een enkele voorstelling op een enkel 
landgoed was Nederland nu gekomen tot openluchttheater in acht of negen 
plaatsen van ons land, bespeeld door Schouwtooneel, Hofstad- en 
Rotterdamsch Tooneel, Klassiek Tooneel 'en zooveel andere Toonden , 
schreef Koster.135 De klassieken hadden vaste voet aan de grond gekregen in 
deze openluchttheaters, en wel voornamelijk omdat een salon, dè plaats van 
handeling voor onze 'over-psychologische' toneelstukken, in de open lucht 
een onmogelijkheid was, vervolgde hij.136 Koster had blijkbaar niet veel op 
met vergeestelijkt toneel, getuige zijn uitroep: 'Goddank'!137 Eduard Veterman 
schreef in een verhandeling over het toneeldecor in ditzelfde tijdschrift dat bij 
openluchtvoorstellingen zelden anders dan een natuurdecor werd gebruikt.138 

Het decor 'zoals wij dat kennen' zou inderdaad belachelijk zijn m de open 
lucht, meende hij.139 Over Vogels ensceneringen had hij dus tevreden kunnen 
zijn, al noemde hij deze in zijn stukje niet. 

Waarom die plotselinge belangstelling voor openluchtspelen, vroeg Jan 
van Lumey zich af in de Haagse krant De Hofstad in september 1920?140 Het 
was een reactie op het naturalistisch toneel, volgens deze criticus. Een 
openluchttheater kende geen decors, geen schermen en geen kunstlicht; het 
'onstoffelijke' overwon de materie, oordeelde Van Lumey. Het drama m 
verzen kreeg hier weer een kans, want 'de aandacht was geheel gevestigd op 
het gesproken woord'."1 

Het is de vraag of hiermee niet wat al te veel werd geëist van een vroeg-
twintigste eeuws publiek. Uit de reacties op de opvoering van Starkadi bleek 
dat zelfs de critici grote moeite hadden zich op een klaarlichte zomerse dag 
een winterse Noorse kust voor de geest te roepen, laat staan met de donder 
en bliksem die de tekst voorschreef. Wat dit betreft had de voordrachtkunst 
een beentje voor op de toneelspeelkunst. In zijn eentje had Vogel nooit moeite 
zijn publiek wat voor suggesties dan ook voor ogen te toveren. Misschien was 
dat de reden dat hij zich in de jaren twintig toch maar weer toelegde op zijn 
eigen vak de voordrachtskunst. Daadwerkelijke aanwijzingen waarom Het 
Klassiek Tooneel geen verdere voorstellingen verzorgd heeft zijn niet 
overgeleverd.1*2 

In een interview in De Hollandsche Lelie in maart 1921 beklaagde Vogel 
zich erover, 'dat langzamerhand in ons Tooneel zich een politiek element 
dreigt te gaan mengen, dat er fracties opkomen, waardoor wij bijna geneigd 
zouden zijn te spreken van een katholiek, een conservatief en een meer 
liberaal Tooneel, terwijl het tooneel toch eigenlijk alleen mag dienen: de 
Schoonheid zonder meer!'143 Deze litanie sloeg op de verzuiling van het toneel 
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omstreeks 1920.144 'In afwachting van zijn grootsche toekomstplannen' hield 
hij met zijn echtgenote 'allerwege voordrachten van de beste dichtwerken', 
aldus deze bron.1*5 

Huize /Elisavetha' 
In de loop van 1920 verhuisde Vogel met zijn gezin van Arnhem naar 

Den Haag. Tezamen met Emmy Buwalda, die bij hen in bleef wonen, 
betrokken de Vogels het grote huis Frankenslag 300 op de hoek van de 
Frankenslag en de Staterdaan.146 Het huis werd genoemd naar Vogels 
koninklijke beschermvrouwe, die tijdens de Wereldoorlog overleden was. De 
in het Roemeens gespelde naam van de koningin was op een steen aan de 
gevel aangebracht. 

Huize Elisavetha werd een levendig cultureel centrum. 
Op zondagavond hielden de Vogels wat in de vorige eeuw een 'salon' 

zou zijn genoemd. Dan kwamen de beste vrienden bijeen, schilders, musici, 
letterkundigen, maar ook militairen of vrienden uit Indië of uit de West. 
Vogel had er een sardonisch genoegen in om tijdens diners een diplomaat 
naast een dichter te zetten, of een kolonel naast een schilder, 'zodat de 
artiesten konden zien dat hoogwaardigheidsbekleders ook niet helemaal gek 
waren, en dezen dat de kunstenaarswereld niet slechts uit artistiek vulgus 
bestond'.147 

Albert Vogel bood tevens gastvrijheid aan een officieel 'Debat-
Gezelschap', dat om de zoveel tijd samenkwam en onder zijn leden vogels 
van zeer verschillende pluimage tellen mocht, zoals minister De Geer, de 
dichter Willem Kloos, oud-legercommandant generaal de Blok, de schilder 
Willem van Konijnenburg en de literator Herman Poort.148 Ellen Vogel 
herinnert zich hoe haar vader, die toch bepaald geen linkse rakker was, eens 
tegen haar moeder zei: 'Ik heb een jonge socialist ontmoet - daar horen we 
meer van. Die haal ik erbij.' Het was Willem Drees."9 

Albert Vogel trad nu weer dag aan dag op, dikwijls samen met zijn 
vrouw, hoewel dit voor haar door de geboorte van hun eerste kindje 
natuurlijk iets moeilijker geworden was. Bovendien was Ellen Vareno 
spoedig opnieuw zwanger. Op 26 januari 1922 zag Ellen het levenslicht. 
Albert kwam ter wereld op 2 maart 1924. 

In de loop van de jaren twintig werd de lust tot reizen Vogel spoedig 
wederom te machtig. Samen met zijn vrouw, Emmy en de twee oudste 
kindertjes bezocht het gezin Berlijn, Dresden, München en Genève. 'Zij is ook 
al half Europa doorgereisd,' schreef de vader in de zomer van 1923 trots over 
de kleine Ellen.150 

In deze jaren breidde Vogel zijn programma uit met andere klassieken: 
Dante's Divina Comedia, Qaudels Tête d'or, Huygens 'Scheepspraef, of de 
Beatrijs van Boutens met de speciaal voor Vogel gecomponeerde muziek door 
Alexander Voormolen.151 Ook zijn Duitse repertoire nam in omvang toe. 
Omstreeks 1925 bevatte dit bijvoorbeeld 'Hektors Bestattung' uit Homerus' 
Ilias en Der Bogen des Odysseus van Gerhard Hauptmann in het Duits, Dantons 
dood van George Büchner, Het wonderkind naar Thomas Mann en 'Hannibal en 
Scipio' naar Grillparzer, in Nederlandse vertaling door Herman Poort.152 

Vondels Lucifer 
In de loop van de jaren twintig kwam Vondels Lucifer steeds vaker op 

Vogels repertoire te staan.153 Had hij in Nederlands-Indië in 1912 nog zijn 
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twiifels geuit over onze nationale dichter,15' tien jaar later was hi] kennelijk 
van merüng veranderd - althans waar het Vondels grote treurspel over de 
gevallen aartsengel betrof. Van Vogels weergave bestaat wederom een 

g r a m V a n ° ( V o e ï s ' eerste Vondelvoordrachten in Nederland zijn weinig 
recensies overgeleverd. Ging hij vóór de Eerste Wereldoorlog met de Duitse 
vertaling van Koning Oedipus op tournee, omstreeks 1922 trok Vogel met een 
Lwzi/er-proeramma door het Duitssprekend taalgebied. In 1924 maakte hij een 
nieuwe tournee door Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Zwitserland. Van 
deze voordrachten in het Duits bestaan een aantal kritieken. 

In de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek bevindt zich een bnef van 
Vogels hand aan Albert Verwey met de vraag of deze hem het adres kon 
geven van de Duitse Vondelvertaalster Maria von Seydewitz.156 In 1922 zocht 
Vogel Von Seydewitz en haar echtgenoot Max157 op in hun woonplaats 
Riedenburg in de Beierse Oberpfaltz. Van dit bezoek heeft Vogel later 
uitgebreid verslag gedaan in een artikel in de De Tooneelgids.™ 

Maria von Seydewitz had als jong meisje op haar kostschool 
vriendschap gesloten met een Hollandse, aldus het artikel.159 Die vriendschap 
werd er één voor het leven en riep in de literair begaafde Duitse 
belangstelling wakker voor de Nederlandse literatuur. Zij begon met poëzie 
van Boutens en Guido Gezelle in het Duits te vertalen, maar het meest voelde 
zij zich aangetrokken tot de werken van Joost van den Vondel. Van haar hand 
verschenen Duitse vertalingen van Lucifer,™ Salomon en Maria Stuart. Vogel 
inventariseerde in zijn artikel de bestaande vertalingen van Lucifer maar 
'vanuit het oogpunt van verklinking' prefereerde hij die van Von Seydewitz, 

schreef hij.161 „ , .. , , . . , . 
De vertaling van Lucifer dateert uit 1917. Tijdens zijn verblijf te 

Riedenburg vijf jaar later moet Vogel hebben gereciteerd voor Maria von 
Seydewitz zelf. In haar oordeel deelt de vertaalster mee dat de 'tiefgründige 
schoonheid van het werk haar pas tijdens die voordracht werkelijk duidelijk 
geworden was.162 Zij vertelt ons tevens dat Vogel het als zijn 'missie' zag om 
deze 'parel van christelijk katholieke kunst: Vondels meesterwerk', in 
Duitsland bekend te maken.163 

'Den Vaderlandt getroue Blijf ick tot in den doef, stond er boven Vogels 
eerste LMzi/êr-programma, om geen twijfel te laten bestaan over zijn 
patriottische gezindheid toen hij betrekkelijk kort na de oorlog in 
Duitssprekende landen optrad.164 Uit dit programma wordt duidelijk dat 
Vogel de eerste acte in zijn geheel voordroeg; uit de tweede acte las hij de 
samenspraken tussen Lucifer, Belzebub en Gabriel; uit de derde die tussen 
Michael, Belzebub en de Luciferisten en tussen Lucifer, Belzebub en de 
Luciferisten; de vijfde acte reciteerde hij in zijn geheel.165 Het programma was 
voorzien van een introductie. Hierin werd het streven behandeld van 
humanistische dichters in het algemeen en dat van Vondel in het byzonder 
om hun taal te verheffen op het niveau van het oude Latijn en Grieks, met het 
doel een 'klassieke' Christelijke tragedie te scheppen.166 De jambische gang 
van het renaissancevers kwam ook in blanke verzen tot uitdrukking; vandaar 
dat de vertaalster de taal alleen had doen rijmen in de reien der engelen, 
besloot de inleiding.167 

De bespreking van de voordracht in de Duitse kranten werpt meer licht 
op de manier waarop Vogel het treurspel bracht. 

De tournee begon met een optreden voor liefdadigheidsdoeleinden, 
samen met pianist Jacob Ros uit Aardenburg, in een zaal van het paleis van 
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de koninklijke familie van Beieren te München voor een gezelschap van 
louter aristocratie. Blijkens een ooggetuigeverslag werd hier echter geen 
Vondel gereciteerd.168 Bij een voordracht in de Herculeszaal van de Residenz 
was dit wel het geval. Hier had Vogel een kardinaal onder zijn publiek. Het 
gelukte de Hollandse voordrachtskunstenaar de grote lijnen van de 
handeling voor het publiek op te roepen 'met ongewone plastiek', schreef het 
Münchner Tageblatt.™ Vogel schroomde niet de 'Mitteln des Pathos' te 
gebruiken en indringende gebaren te maken, zonder echter de voordracht 
louter op technische virtuositeit of typeringskunst te baseren, aldus de 
Bayerische Staatszeitung.™ Deze krant achtte het drama 'sprachlich 
unübertroffen' en sprak het verlangen uit het op het toneel gemonteerd te 
zien.171 Uit een andere recensie komen we te weten dat Vogel tijdens de 
voordracht een 'lang, zwart gewaad' droeg.172 Vermoedelijk betreft het hier de 
toga waar hij in 1924 werd afgebeeld op het olieverfschilderij door Han van 
Meegeren. 

Vervolgens bracht Vogel de Luzifer in Regensburg, Neurenberg, Fulda 
en Wenen. De Regensburger Zeitung schreef dat Vogel 'duidelijk doch zonder 
te overdrijven' met zijn gebaren de verschillende rollen karakteriseerde.173 De 
Nürnberger Zeitung und Korrespondent vergeleek Vondels dichtwerk met een 
fresco van Michelangelo zowel als met Dante's Divina Commedia.™ De 
Frankische Kurie constateerde dat Vogels stem hem in staat stelde het 
uitdrukken van 'pathos, zwaarte en ernst harmonisch te verenigen met dat 
van weekheid en mildheid'.175 

Op zondag 1 oktober 1922 bevond Albert Vogel zich in de feestzaal van 
het militaire casino aan de Weense Schwarzenbergplatz. Zijn archief bevat 
een affiche waarop aangekondigd wordt dat hij hier 'frei aus dem 
Gedachtnis' het treurspel Lucifer zou geven.176 Van dit optreden zijn geen 
verdere gegevens bekend. De eerstvolgende vermelding van een voordracht 
van Luzifer komt uit eigen land. Blijkens een getuigenis die zeer waardevol 
voor hem moet zijn geweest trad Vogel in 1923 op in museum Kröller-Müller, 
met de vertaling van Von Seydewitz. Onder zijn gehoor bevond zich toen de 
schrijver Gerhard Hauptmann. Diens brief is verloren gegaan, maar Vogel 
heeft zijn oordeel opgenomen in een tweede Duitstalig Vondelprogramma, 
dat zich in zijn archief bevindt. Hauptmann noemde Vogel een eersterangs 
voordrachtskunstenaar en diens kennis van het Duits had hem ronduit 
verbaasd.177 In zijn artikel in De Tooneelgids memoreerde Vogel zijn 
ontmoeting met de Duitse auteur en deelde hij mede hoe deze zich sindsdien 
voor Vondel was gaan interesseren.178 

De voordracht 
De verklinking van het ouderwetse treurspel of versdrama vereist een 

bijzondere dictie die op oude tradities berust, schreef Vogel in het 
hoofdstukje 'Het drama in verzen en de tragedie' in Voordrachtskunst.179 Die 
traditie was de muzikale herkomst van het genre. 

In de antieke tragedie werden niet alleen de koren, maar ook de 
alleenspraken en dialogen voorgedragen met muziek, vervolgde hij. Die 
muziek volgde het ritme van het vers, ongeveer zoals bij de huidige 
roomskatholieke liturgie, aldus Vogel. 'Het evenwicht tusschen gevoels- en 
begrips-uiting, tusschen toon en woord dus, gaf het bijzondere karakter aan 
het zangerig-declameerend zeggen'.1™ De tragedie moest dus melodisch 
worden uitgesproken, oftewel: gedeclameerd. 'In welk metrum de verzen ook 
geschreven zijn, die eigenaardige, gedragen toon mag er nooit geheel in 
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eemist worden'.» In de meeste Hollandse vertalingen - die van Bouteis a i 
Van de Woestijne uitgezonderd, voegde hij toe'* - werd de taal melodie die 
in het oorspronkelijke Grieks zo vanzelfsprekend aanwezig was volgens 
Vogel uitgeschakeld. In die gevallen 'heeft de voordrager de zware taak toch 
eerdgermate die deinende cadans erin te houden.- Hij hekelde het voord in 
Duiteland populaire streven om een versdrama terug te brengen tot een plat-
alledaagse vertelling'.1* 'Het is ook heiligschennis het gedicht te 
verwaarlozen en men kan toch, mèt behoud van een met al te opvallende 
cadans, een sterk-doorvoelde voordracht geven, zo besloot hij dit 
hoofdstukje in Voordrachtskunst.™ . . 

Van Vogels Nederlandse weergave van Vondels Lucifer is in iy24 
wederom een grammofoonplaat gemaakt* Deze geeft de voordracht, met 
coupures, van de verzen 509 tot en met 585 uit het tweede bedrijf. In het 
voorafgaande heeft Lucifer, Gods stedehouder in de staat der engelen, 
tegenover de aartsengel Gabriël zijn bezwaren geuit over de schepping van 
de mens naar Gods evenbeeld; hij vreest een totale reorganisatie van de 
hemelse orde en weigert zich hieraan te onderwerpen.187 

Het stuk is, zoals bekend, geschreven in de plechtige Alexandrijnen van 
het zeventiende eeuwse treurspel. De versvoet is de zesvoetige jambe met de 
cesuur in het midden. Balthazar Verhagen besprak het genre 'met zijn 
hardnekkige dreun en zware hamerslag, die ondraaglijker wordt naarmate de 
Alexandrijnendichter zich krampachtiger aan de theorie houdt , m zijn 
Prosodie der voordrachtskunst.™ Gelukkig paste Vondel hier en daar 
enjambementen toe die de ritmische geleding op weldadige wijze slanker en 
rapper'maken, meende Verhagen.189 ' , 

Op de grammofoonplaat is te horen dat Vogel in deze voordracht een 
sterke modulatie heeft toegepast. Naarmate Lucifers toorn toeneemt, stijgt 
zijn stem geleidelijk in toonhoogte en neemt de geluidssterkte toe tot m een 
donderend fortissimo in de laatste zin. Hierbij wordt duidelijk wat Vogel 
bedoelde met zijn opmerkingen in Voordrachtskunst. 

De eerste die aan het woord komt, op Vogels plaat, is Luafer met de zin: 
'Dx heb tot nog mijn kroon voor G6d alleen gebogen', in toonsoort a in de f-
sleutel. De opstandigheid klinkt al uit zijn morrende toon; als het niet 
oneerbiedig was zouden we zeggen dat hij zijn tekst 'bromf. Gabriel 
antwoordt in e, de toonsoort waarin Gabriël consequent zal blijven spreken, 
en hij spreekt in dalende ritmes. Als Lucifer weer aan het woord komt is 
diens geluid al van a naar b iets gerezen om uiting te geven aan zijn stijgende 
verontwaardiging. Vogel laat de enjambementen in de tekst duidelijk 
uitkomen. De aansporing van Gabriël klinkt somber: 'Heer Stedehouwer, 
rust, en hand haaft d'eersf ons wetten; Bc ga, daar God mij zendt ' 

De ophitsende woorden van Belzebub zijn weggelaten. Nu wordt de 
luisteraar voorbereid op de climax van de voordracht: Lucifers vloek. 
Stijgende ritmes met finaal accent (anapest, jambe) verbeelden de 
opgewektheid, vreugde maar ook strijdlustigheid of impulsieve emoties, 
schreef Vogel in Voordrachtskunst.190 Het laat weinig twijfel welke emotie hier 
wordt opgeroepen. De razernij van de stedehouder ontbrandt al in de eerste 
zin, die in a, crescendo, opklinkt: 'Nu zweer ik bij mijn kroon het al op één 
te zetten.. ..'Vogels stem stijgt in elke zin exact een noot op de toonladder van 
a-mineur op een piano. Het duistere dreigement volgt in 'e ' in de g-sleutel. 
De laatste zin wordt in g uitgeschald, met een forse nadruk op de eerste 
lettergreep van Lucifer. 'LAAT ZtEN WIE LÜ-CIFER DURFT TRÓTSEN, EN 
BRAVEREN!!"9' 
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Hoewel classicistische declamatie, met ritmische cadans en toonval als 
in deze weergave, na 1900 geheel en al uit de tijd zou zijn geweest, zijn er in 
geluidsopnames uit de periode nog wel degelijk bewijzen te vinden van het 
overleven van deze manier van voordragen. Een voorbeeld is het fragment 
van Theo Mann-Bouwmeesters voordracht uit Vondels Gijsbreght van Aanstel, 
met de claus waarin de aartsengel Rafael de opdracht geeft de strijd te 
staken."2 De actrice gebruikte hier de zangerige voordrachtstijl die 
traditioneel was voor de rol."3 Albert Vogels weergave van Lucifers vloek is 
een ander voorbeeld van dit soort 'klassieke' declamatie. 

Vogels muzikale voordracht van Vondels tekst werd ook genoemd in 
sommige Duitse recensies. 

Het religieuze versdrama van Joost van den Vondel was bij het 
Duitssprekende publiek zonder meer in de smaak gevallen. Het mag dan ook 
geen wonder heten, dat Vogel spoedig een nieuwe Duitse tournee 
organiseerde. In het voorjaar van 1924 bevond hij zich in de voormalige 
Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. 

Getuige de achter op een foto van zijn vrouw gekrabbelde data en 
adressen was Albert Vogel op 24 april van dat jaar in Budapest. Daar verbleef 
hij bij ene Elisabeth von Steller aan Döbrentai 2, vlakbij het zes jaar eerder 
geopende Gellerthotel. De Szözat van Boedapest kenschetste hem als een 
uitnemend voordrachtskunstenaar die, 'om met Londen te beginnen', in elke 
grote stad van het continent bekend was."4 Hij gaf er Vondels Lucifer in het 
Duits. Meer bijzonderheden zijn niet overgeleverd. 

Vanaf 27 april was Vogel in Wenen. Hij logeerde bij de Nederlandse 
consul, H.J.B, van Royen, dezelfde die hem in 1912 een reis door Japan 
ontraden had, achter het Natuurhistorisches Museum aan BellariastraCe 8, op 
loopafstand van café Landmann en het Burgtheater. Vervolgens zou hij 
doorreizen naar Montreux en Zurich. In elk geval droeg hij op de 29ste april 
de Luzifer voor in de feestzaal van het Nieder-Ósterreichisches 
Gerwerbemuseum, voor leden van de Hollandse kolonie en de 'kring' van de 
universiteit. 

Vogels optreden werd op de zondag van zijn aankomst in de Weense 
hoofdstad aangekondigd in het Neues Wiener Journal.™ In diezelfde krant 
stond een artikel van de hand van Theodor Stiefenhoher, docent 
voordrachtskunst aan de Berlijnse Humboldtadacemie, onder de titel 'Der 
geistigen Sinn der Vortragskunst.' Vogels voordracht werd vermeld tesamen 
met de aanbevelingen van Gerhart Hauptmann, Wilamowitz-Möllendorff, 
Ernst von Wildenbruch en Carmen Sylva."6 

De Wiener Neue Freie Presse roemde de 'meesterlijke uitbeelding' van de 
verschillende personages uit het drama."7 Blijkbaar werd hier toch meer 
geacteerd dan wij ons in eerste instantie zouden voorstellen. Vogel trad 
wederom op in een zwart golvend gewaad - 'half stola, half tunica'. Het Neues 
Wiener Abendblatt beschreef hem als een innemende verschijning met een 
expressiever 'Claudierskopf'."8 De duidelijkheid, rust en afronding van zijn 
dictie deden even weldadig aan als de klank van zijn aangenaam bariton
orgaan, 'das zu schonen Erzklang sich steigerf .1W De vertaling van Von 
Seydewitz had de tekst in rijmloze vijfvoetige jamben weergegeven, alleen de 
reien der engelen 'rondden zich in heerlijke verzen', aldus deze krant. ™ 

In een artikel, getiteld '"Das verlorene Paradis" in der Hollandischen 
Dichtung' door Harald Braum in de Wien Reichspost werd de voordracht 
eveneens besproken.201 De Nederlandse cultuur was in het buitenland 
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voornamelijk bekend door haar schilderkunst en niet zozeer vanwege haar 
literatuur, stelde deze criticus.202 Braum vergeleek Vondels positie 'in het land 
van Rembrandf met die van Dante in Italië en Milton in Engeland. Vogel was 
een reritator van 'ausgesprochener Begabung'.203 Vondels 'prachtvolle' taal 
werd in pakkende, hartstochtelijke, 'geestdriftige' - de krant ateerde het 
Hollandse woord - ritmiek voorgedragen. De ineenstorting van het paradijs 
voltrok zich in 'duistere, gloeiende kleuren'; de naamloze jammer van het 
verstoten mensenpaar mondde in bijna symfonisch stijgende lijn uit in de 
bloeiende kadans van het engelenkoor, aldus Braum.204 Blijkbaar paste Vogel 
hier dezelfde techniek toe als op de grammofoonplaat met de Nederlandse 
weergave. Het Neues Wiener Abendblatt achtte Vogels prestatie van imposant 
formaat.205 Ook deze krant noemde de stijging van zijn stem bij de 
dramatische ogenblikken, en wel vooral in het weergeven van de hymrasche 
gezangen der engelen.206 

Maria von Seydewitz noemde in haar beschrijving van de voordracht 
het woord 'zingen': 'Ein Loblied Gottes wurde da gesungen, wie mann sich 
nicht schoner denken kann. Mit machtiger Stimme liesz der grosze Rezitator 
das "Heilig, heilig, nochmals heilig" ertönen und der furchtbare Aufschrei 
des stolzen, gedemütigten Aufrührers Lucifer klang demonisch in die Ohren 
der erschütterten Hörer'.207 

De analyse van de grammofoonplaat en de beschrijvingen van de 
voordracht in Duitstalige kranten maken tevens enigszins duidelijk wat in de 
negentiende eeuw werd bedoeld met het 'zingen' van verzen.208 

Vogels optreden in Zwitserland werd in de locale kranten daar 
besproken. In Zurich trad hij op voor een gemengd Nederlands-Zwitsers 
publiek In deze stad was hij blijkbaar geen onbekende. De correspondent van 
de Neue Zürcher Zeitung waardeerde het tenminste dat 'de grote recitator' dit 
keer fragmenten uit het geestelijke Vondelse drama bracht in plaats van 
balladen en monologen.209 Deze criticus contrasteerde de vertellende en 
'hymnische' scène waarin Belzebub zich het paradijs en de eerste mensen liet 
voorschilderen, alsmede het engelenkoor en de lofzang van Gabriel, met 
Lucifers vloek In dat laatste toonde Vogel de grootste krachtsinspanning die 
van een toneelspeler geëist kon worden, aldus de krant.210 Het Algemeen 
Handelsblad wist te melden dat de president van de Nederlandse Vereniging 
in Zurich de volgende dag verschillende aanvragen ontving voor Duitse 
Vondelvertalingen.2" Het Feuille d'Avis de Montreux noemde de Luzifer-
voordracht niet specifiek212 In deze stad trad Vogel 'voor het kurende lente-
publiek' in de Kursaal op in het Engels, het Hollands èn in het Duits. 'Lui se 
declare Hollandais', schreef het blad verbaasd.213 

De Lucifer in het Vaticaan? 
Vogel had de Lucifer in 1913 in het Engels voorgedragen voor de 

grootste wereldse machthebber: de president van de Verenigde Staten. Zo'n 
kleine tien jaar later viel het hem blijkbaar in eens te proberen of hij dit 
hemels drama niet eens zou kunnen reciteren voor de hoogste geestelijke 
autoriteit: paus Pius XI.214 

Vogels originele schrijven is verloren gegaan, maar zijn archief bevat 
wel het antwoord van het Vaticaan: 
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'Rome, (6) Propaganda, Piazza di Spagna 48, 
13 November 1925 

Weledelgeboren en Hooggeachte Heer, 
Uw zoo vriendelijk en belangwekkend schrijven, gelijk ook de 

aanbeveling van Prof. Steger heeft Zijne Eminentie Kardinaal van Rossum 
met groote welwillendheid ontvangen en met aandacht gelezen. 

Zeer zeker zou het den H. Vader groot genoegen doen Lucifer door U te 
hooren voordragen, te meer daar Z.H. dat drama van onzen grootsten dichter 
zeer zeker kent. Maar voorloopig althans valt er helaas niet aan te denken. De 
H. Vader is door de verschillende bezigheden welke het Jubeljaar met zich 
mede brengt geheel ingenomen; en is daarenboven erg vermoeid ten gevolge 
van de dagelijksche urenlange audiënties. 

Om dezelfde reden is Z.H. natuurlijk ten achteren met Zijne gewone 
bezigheden, en als het jubeljaar voorbij is, zal dus geen tijd te verliezen zijn, 
om weer zachtjes aan bij te werken. U begrijpt dat bij een nauwkeurig 
ingedeelden dag zéér moeielijk de tijd zal gevonden worden om gedurende 
eenige uren rustig de recitatie van Lucifer te aanhooren. 

Ik zal toch niet nalaten om bij gelegenheid in het Vaticaan ter bevoegder 
plaats inlichtingen in te winnen over de mogelijkheid, om, wanneer rustiger 
tijden komen op de zaak te kunnen terugkomen. 

Zijn Eminentie Kardinaal van Rossum draagt mij op U dit te melden en 
U van Zijnen Zegen voor Uw werk te verzekeren. 

Met ware hoogachting noem ik mij 
UEd's dienstwillige dienaar, 
Jos. Maria Dreesman'.215 

We mogen aannemen dat Vogel de Lucifer in het Vaticaan in het Duits 
zou hebben gebracht.216 Op het titelblad van een exemplaar van Vogels 
tweede Luzifer-programma uit Vogels archief staat een in het Duits gestelde 
aantekening over een congres van de 'Union Internationale des Ligues 
Catholiques Féminins', in oktober 1925 te Rome gehouden.217 De zusterbond 
van deze organisatie - haar titel wordt niet genoemd - zou de Luzifer graag 
willen horen. Misschien had Vogel gehoopt een optreden voor deze 
organisatie te combineren met één voor de paus? De voordracht heeft voor 
zover wij weten nooit plaatsgehad. 

In de loop van de jaren twintig werd Vondels Lucifer Vogels favoriete 
repertoirestuk Het nam de plaats in die Sophocles' Koning Oedipus tot aan de 
Eerste Wereldoorlog had bekleed. De verblinde koning, die na lange dwaling 
pas de waarheid ziet, moest het veld ruimen voor de opstandige aartsengel, 
die de strijd aanbond met de allerhoogste. Volgens Mario Praz was Lucifer de 
eerste romantische held.218 

Het is mogelijk dat Vogels geloof in deze nieuwe voorkeur een rol 
speelde. In een laat interview gaf hij dit aan: '"Ik erken alleen kunst", Vogels 
toon wordt nadrukkelijk de oogen lichten in het verstrakte gezicht, "als de 
kunst het Goddelijke raakt, of het Boeddhistisch, Katholiek of Protestantsch 
is. Kunstenaars zijn dan vonken Gods, elke stap, die te doen is, wordt 
gedreven door God. En daarom verdient elk streven, om God te annuleeren, 
zeker cellulaire opsluiting."'219 

Er bestaan geen foto's van Vogel in de voordracht van Lucifer, maar wel 
een krijttekening door Han Van Meegeren, die zich bevindt in het Theater 
Instituut Nederland. Vogel heeft een bijna waanzinnige uitdrukking op zijn 
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gezicht, zijn ogen bliksemen, de hoekige mond staat wijd open, om zijn hoofd 
zijn schetsmatige vleugels aangebracht die bij wijze van hoog geheven 
armen.220 Hij is hier uitgebeeld tijdens het uitspreken van Lucifers vloek De 
tekening geeft een visueel equivalent van wat de Regensberger Zeitung in 1922 
over de voordracht schreef. Volgens dit blad bracht Vogel de rebel Lucifer 
'mit der ungeheuren Wucht seiner gewaltigen Stimme zur Darstellung'.221 

221 


