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Deel n . Hoofdstuk 9. 

II. 9. VOGEL ALS D I D A C T I C U S 

'Een even ongunstig oordeel, zy het dan om geheel andere redenen, acht 
ik my verplicht uit te spreken over de pogingen die men hier en daar in 't 
werk stelt om jongelieden tot publiek-sprekers op te leiden. De waarheid 
wordt door zulke kunstmiddelen niet gebaat. Het ligt voor de hand dat 
debaüng-klubs en dispuut-kollegiën zekere hebbelykheid teweeg brengen 
om redekunstig te schermutselen. Wie daarin uitmunt, is geen kamp-vechter 
voor waarheid, hy wordt - soms onbewust, maar dikwyls ook met 
verkrachting van z'n beter ik - 'n stryder voor z'n reputatie als debattist. Geen 
opvatting is hem te onjuist, geen woordverdraaiïng te gewaagd, geen 
verplaatsing van theses te ongerymd of te ... brutaal, mits die oneerlykheden 
hem den schyn verzekeren ener ogenblikkelyke overwinning. Om dezen 
schyn is 't dan ook slechts te doen.' 

' Multatuli' 

In 1919 verscheen Vogels boekje Voordrachtskunst. Met deze eerste 
publicatie op zijn vakgebied begaf hij zich op een nieuw terrein, wat 
gedurende de jaren twintig steeds belangrijker voor hem zou worden: het 
onderwijs in de voordrachtskunst. 

Vogels archief bevat vrijwel geen recensies van Voordrachtskunst.1 In een 
briefje aan de uitgever deelde Vogel zelf later mede dat het werkje veel 
besproken was in België;3 bewijzen hiervoor zijn helaas niet overgeleverd. 
Een prospectus uitgegeven ter gelegenheid van de tweede druk van het boek 
in 1931 citeert een aantal lovende kritieken, onder andere uit De Haagsche Post 
en Stemmen des Tijds. * 

Vogel had duidelijk ook plannen om Voordrachtskunst in het Engels en 
het Duits te publiceren. Onder de uitgebreide correspondentie omtrent de 
publicatie in het Letterkundig Museum bevindt zich een briefje van de 
uitgever, Van Loghem Slaterus, waarin deze bezwaar maakte tegen het feit 
dat hij in de Nieuwe Rotterdamsche Courant had moeten lezen over een 
eventuele vertaling: hij zou daar graag in gekend worden.5 In Vogels archief 
berusten manuscripten van een Duitse vertaling door Maria von Seydewitz6 

en een Engelse vertaling door Herbert Antcliffe.7 Deze Engelse vertaler 
schreef ook een bijdrage voor het Albert Vogel Gedenkboek - maar de vertaling 
heeft bij mijn weten nooit werkelijk het licht gezien.8 

Vogel had vanaf 1910 al thuis - en misschien ook elders' - privé-lessen 
gegeven. Na de publicatie van Voordrachtskunst nodigde de Rijksuniversiteit 
van Utrecht hem uit om een 'cursus' te geven in de 'Voordrachtkunde'.10 

Volgens het Jaarboek van deze universiteit stelde de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte de totstandkoming van deze cursus in het bijzonder op prijs 'nu 
het haar voorlopig niet mocht gelukken een lectoraat voor dit vak te doen 
instellen'." Vogel ontving een jaargeld van f300." Spoedig nodigde ook de 
Rijksuniversiteit van Leiden hem hiertoe uit.13 Vanaf 1925 gaf Vogel tevens les 
aan de Hoogere Krijgsschool in Den Haag.14 

Vogel als universitair docent 
Van zijn colleges aan de Leidse universiteit bestaan verschillende 

getuigenissen. Hier is een selectie gemaakt uit reacties van zijn leerlingen 
Frieda Briedé, Hermance Fahrensbach, Maria van Royen, G.W. Huygens, 
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Deel II. Hoofdstuk 9. 

Jacques van Elsacker, en wat volgens zijn dochter Ellen zijn favoriete leerling 
was, de latere schrijver Albert van der Hooghte.15 

Vogel doceerde aan belangstellenden van diverse studierichtingen en 
faculteiten. Zijn lessen waren facultatief. Zij werden gegeven in het tot de 
universiteit behorende gebouw van de voormalige zeevaartschool en wel in 
de grote zaal, die ook gebruikt werd voor de drukbezochte colleges van 
Huizinga en Verwey. Er werd dus op veel belangstelling gerekend.16 

Aan het begin van elk nieuw cursusjaar kwamen de studenten dan bij 
massa's in de banken zitten, schreef Frieda Briedé in het Albert Vogel 
Gedenkboek.17 Velen kwamen volgens haar uit nieuwsgierigheid of omdat ze 
alle liefhebberijcolleges eens wilden meemaken voordat ze daaruit een keuze 
deden, anderen omdat ze zich direct aangetrokken voelden tot de 
voordrachtskunst.18 Briedé was studente in de medicijnen. 

Heel wat van die grote massa vielen dan weldra af, vervolgde zij, vooral 
als ze merkten dat ze hier niet zomaar toe konden zitten luisteren maar zelf 
wat moesten doen: 'zich uiten en dan nog wel in het publiek! daarvoor 
geneeren de meeste Hollanders zich zoo dat ze daar nooit overheenkomen.'19 

Maar ten slotte vormde zich langzaam aan een kleine kern van 
enthousiastelingen, die trouw elke week kwam, aldus deze leerlinge. 

Vogels eerste taak was dus het overwinnen van die terughoudendheid, 
die angst om zich te geven. Hij begon volgens Briedé met voorop te stellen 
dat het niet in de bedoeling lag iemand belachelijk te maken.20 Vervolgens 
vroeg hij een vrijwilliger iets voor te dragen. Spoedig werd er dan 
gedeclameerd in alle mogelijke en onmogelijke talen, 'zelfs werd er eens een 
gedichtje van Anakreon in 't oorspronkelijke Grieksch voorgedragen'.21 

Hierop diende Vogel de debutanten van kritiek. 
Eerst werden alle grove technische fouten verbeterd: slordige uitspraak 

slechte articulatie, enzovoorts. Vervolgens analyseerde Vogel de inhoud van 
de voordracht. Hier toonde zich zijn talent 'om anderen bij te brengen waar 
het om ging', meende Briedé.n Direct trof hij de essentie van een onderwerp 
en gaf deze scherp in enkele woorden weer, toegelicht door de meest 
nuchtere en daardoor soms zeer vermakelijke vergelijkingen uit het dagelijks 
leven, vervolgde zij. Daarnaast wist hij steeds feilloos welk soort werk voor 
wie het meest geschikt was: 'voor de één het luchtige en schalkse, voor de 
ander het koele logische betoog, voor weer een ander de zuiver lyrische 
gevoelsuiting'.23 Voor elke leerling had Vogel zijn eigen methode, schreef ook 
Hermance Fahrensbach.24 

Dan begon het oefenen. Regel na regel moest worden overgedaan, 
totdat zelfs de meest temperamenüozen inzagen welke heel aparte eisen de 
kunst van het voordragen stelde, aldus Briedé.25 Dan kon Vogel 
meedogenloos zijn. 'Eén allesoverheersende liefde dwingt hem tot eerlijk en 
openhartig-uitgesproken, soms zeer scherp oordeel', schreef Maria van 
Royen in het Gedenkboek: * 'de liefde tot zijn kunst die voldaan wil zijn, zelfs 
door U. Hoe overtuigd misschien van uw kunnen, diezelfde liefde eischt 
slechts de opperste mogelijkheid van Uwen dienst aan de kunst en spoort 
hem tot snijdende kritiek: "U kent er geen bl... van!"'27 Volgens deze leerlinge 
randde Vogel met cynische spot alle zwakheden van de leerling aan.28 'Zo 
was zijn tactiek: hij wilde U klein houden en doen beseffen het groote, waar 
ge U in gaat begeven, en dat zal hij net zo lang blijven doen, tot ge er rijp 
door zult zijn, onbevangen en onbesmet door zelfcentrische gedachten...'29 
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Een andere keer was het college aan debatteren gewijd. Dan moest 
iemand a 1'improviste een speech houden over één of ander onderwerp en 
daarmee de tegenwerpingen die de anderen maakten bestrijden, vertelde 
Frieda Briedé.30 Er werd gewezen op alle kleine dingen waarop iemand moet 
letten als hij een handig debater wilde worden. 'Onder bescheiden verwijzing 
naar zijn recente boek Rhetorica' zette Vogel uiteen hoe een redevoering, 
toespraak of betoog moest worden opgebouwd, hoe je moest articuleren om 
zelfs met zachte stem verstaanbaar te zijn, welke verdere eisen er gesteld 
werden en de vaardigheden en truqes bij het debatteren', schreef G.W. 
Huygens.31 

De redevoering kwam in Vogels lessen dus ook aan bod. Ondanks de 
omschrijving ervan in de academische jaarboeken ging het hem dus niet 
alleen om de voordrachtkunst,-32 Vogel onderwees wel degelijk in de klassieke 
retorica.33 

Een bewaard gebleven stencil voor een les aan de Hoogere Krijgsschool 
geeft een kort maar krachtig schema voor de opbouw van een rede.34 'Goed 
spreken houdt in: goed denken', luidt de eerste regel. 'Denk niet steeds bij de 
voorbereiding van uw rede: waar kan ik op aangevallen worden. Verschiet 
niet al uw kruit maar weet steeds meer over uw onderwerp dan ge zegt in 
uw rede.'35 Vogel was duidelijk niet de boven dit stukje geciteerde mening 
van Multatuli toegedaan. In de eeuwenoude strijd tussen retorica en filosofie 
koos hij kennelijk de zijde van de sofisten. 

Vogels houding ten opzichte van zijn pupillen was verrassend. Hij 
trachtte niet de leerlingen, in wie hij talent ontdekte, te vormen naar het 
model, dat hij zich als ideaal voor ogen stelde, schreef Jac. van Elsacker;36 het 
was niet zijn streven kleine Vogeltjes van hen te maken. Hij richtte zich bij 
zijn lessen geheel naar de geaardheid en de aanleg van den leerling en dit 
was de grote verdienste van de leraar Vogel, meende de Rotterdamse 
voordrachtkunstenaar.37 'Nooit zou hij een ontluikend talent wringen in 
banen, het niet door de eigen geaardheid gewezen', schreef ook Hermance 
Fahrensbach.38 

Herman Poort wees in een artikel in Het Masker op deze zelfde 
karakteristiek39 Over Ellen Vareno's vorming schreef Poort bijvoorbeeld dat 
Vogel zo verstandig was geweest 'om haar kostbare gaven niet te 
verpletteren onder het zware stempel van zijn eigen geesf :*° hij had haar 
talent ontdekt en de ontwikkeling daarvan begeleid, hij had haar bewust 
gemaakt van haar eigen kunnen en haar de weg gewezen naar de volle 
ontplooiing daarvan. 'In deze arbeid van Vogel ligt een liefde en een eerbied 
voor het anders-geaarde talent, die waarlijk zéér opmerkelijk is.'41 

Albert van der Hooghte vroeg zich in zijn stuk 'Vogel als universitair 
leraar' af 'waartoe de specialiseering "universitair" eigenlijk dienf .a 'Immers, 
Vogel onderwees altijd en overal', aldus deze leerling. 

Dr. G.W. Huygens 
De Neerlandicus G.W. Huygens volgde aan de Leidse universiteit de 

colleges van Vogel in het jaar van diens dood.43 Hij deed dit op aanraden van 
een medestudent, zoals hij ook andere facultatieve colleges bezocht. Huygens 
kon zich niet herinneren dat de toenmalige hoogleraar Nederlandse 
letterkunde, professor Albert Verwey, het volgen van Vogels lessen 
aanbeval.44 'Het zou ook vreemd geweest zijn, gegeven Verwey's afkeer van 
retoriek en... van beroepsvoordragers, die het z.i. voor de dichter vaak 
verknoeiden. Zijn eigen manier van "verzen zeggen" was wel ritmisch, maar 
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onwelluidend en saai; hij achtte het echter de enig juiste al vond hij 
nauwelijks enige waardering. Op zijn beurt kan hij die van Albert Vogel 
onmogelijk gewaardeerd hebben.'45 

Eigenlijk was Huygens in Vogels leeropdracht niet zo bijzonder 
geïnteresseerd; 'mede onder invloed van Verwey en van Forum wantrouwde 
ik toen al het mooi klinkende woord, om nog maar te zwijgen over het 
opkomend nazisme met zijn retorische frasologie! Anderszijds was ik niet erg 
welsprekend, en alles watje opsteekt is meegenomen/''6 Maar de ware reden 
om die Vogel eens te gaan horen lag elders. Tk had me in die tijd erg 
geamuseerd met Frank van Wezel, en ik vernam dat Vogel daarin model had 
gestaan voor de organiserende en regisserende reserve-kapitein, die door 
A.M. de Jong nogal op de hak genomen werd. Dus nog een reden om die man 
eens te aanschouwen!'17 

De kaalhoofdige Vogel bleek inderdaad 'een militair aandoende en 
militante figuur, correct gekleed en met een krachtig maar prachtig 
stemgeluid'.48 

Wat de voordrachtskunst betrof werd zoals gezegd practisch geoefend. 
Een vrijwilliger - zelf heeft Huygens zich er niet aan gewaagd - las of droeg 
een gedicht of prozafragment voor, waaraan het gebodene na een kort woord 
van waardering 'tot de grond toe werd afgebroken'.4' Het leek doorgaans 
naar niets, aldus Huygens, en er werd haarfijn uit de doeken gedaan wat er 
allemaal niet deugde. Daarna liet Vogel horen hoe het dan wèl moest. 

'Zo was er een vermetele student die het probeerde met de bekende rei 
van engelen uit Lucifer. Het klonk zoal niet overtuigend dan toch overtuigd; 
de jongeman was heel gelovig. Maar voor Vogel was dit niet voldoende; hij 
liet geen spaan van de voordracht heel en legde uit dat dit voor een beginner 
te hoog gegrepen was. "En nu zal ik het eens laten horen!" En hij brandde los, 
volgens Tollens' recept "laat dreunen nu de wanden!" Hoewel ik, ondanks 
Verwey, geen onvoorwaardelijke bewonderaar van Vondel was, kwam ik 
diep onder de indruk. Wanneer ik aan Vogel denk, dan hoor ik weer die 
imposante inzet; Wie is het die zo hoog gezeten, en die prachtige verdere 
ontwikkeling van het gedicht.'50 

Ook herinnerde Huygens zich hoe Vogel het Wilhelmus behandelde als 
declamatiestof, 'hoewel het eigenlijk als lied op een bestaande melodie 
geschreven werd'. Het volkslied was in 1933 speciaal in de belangstelling 
door de Willem de Zwijger-herdenking, die in dit jaar plaatshad.51 In 
Huygens' woorden: 

'Enkele studenten mochten de eerste strofe opzeggen (in die tijd kende 
iedereen die van buiten), maar telkens was het: 

Wilhelmus van Nassaue,/ ben ik, van Dietschen bloed 
Helemaal mis. Het moest zó: 
Wilhelmus van Nassaue ben ik,\ van Dietschen bloed 
Zo leerde hij het affect van het enjambement en andere technische 

details. 
Als hij een gedicht voordroeg deed hij mij denken aan een 

instrumentalist die een eigen interpretatie gaf van een bekende compositie, 
vaak heel verrassend.'52 

Huygens vond de lessen van Vogel 'werkelijk onderhoudend, 
fascinerend en bij tijden geestig'.53 Telkens vond de docent aanleiding om 'op 
de hem eigen aantrekkelijke wijze te vertellen over zijn belevenissen en 
ontmoetingen met talrijke zeer belangwekkende en belangrijke figuren'.54 

Deze leerling heeft de colleges uiteindelijk slechts twee maanden gevolgd. Op 
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een zekere novembermorgen kwam Vogel niet opdagen. Het bleek dat hij de 
vorige avond overleden was.55 

Jac. van Elsacker 
De Rotterdamse voordrachtskunstenaar Jacques Van Elsacker 

illustreerde zijn mening, dat de leraar niet probeerde kleine Vogeltjes te 
kweken, in het Gedenkboek met het volgende voorbeeld. Toevallig gebruikte 
hij, evenals Huygens, een voordracht van Lucifer. 

'Levendig herinner ik mij - het is een twaalftal jaren geleden - dat hij een 
onzer ter bestudeering had opgegeven den "eed van Lucifer", het geweldig 
brok poëzie, dat aanvangt: "Nu, zweer ik bij mijn kroon, het al op een te 
zetten, te heffen mijnen stoel in aller heemlen glans".'56 

In de week, die volgde, had de betrokken leerling hard geploeterd, want 
Vogel is lang niet gemakkelijk en heeft een broertje dood aan gedeclameer. 
Tusschen haakjes, wat hij zoo mogelijk nog sterker verfoeit is het 
"geminstreel", het zoete stemgekweel en coquetteeren met het geluid, zonder 
den ondergrond van diep menschelijk gevoel, conditie sine qua non voor alle 
"stijlen"'.57 

'Hij begon dan schuchter, zette door, en toen hij geëindigd had, kreeg 
hij waarlijk een applausje van Vogel, ditmaal nu eens niet, dat was duidelijk, 
louter ter aanmoediging. Evenwel, het was Vogel niet forsch genoeg. "Die 
Lucifer, dat is een mannetjesputter; als je hem stevig op z'n pooten zetten 
zult, dan mompel je na iederen regel tusschen de tanden..." (volgt een woord, 
dat men niet neerschrijft). "Hoor maar 'es!'"58 

"t Slachtoffer zou het nog eens over wagen. Maar toen - en dit wilde ik 
naar voren brengen - Vogel met een handgebaar: "Halt, nu is het geforceerd, 
houd het in jouw opvatting.'"59 

Van Elsacker noemde dit een 'benijdbare en hoogst sympathieke 
eigenschap' in een kunstenaar-docent. 'Ik ben het mij bewusf, concludeerde 
hij: 'een groot deel van mijn vorming heb ik aan Albert Vogel te danken..'60 

Vele jaren later - in 1963 - zou hij zich zijn tien jaar oudere collega nog eens 
herinneren: 'De nam lessen bij Albert Vogel (bien étonnés: hij, de geweldenaar, 
ik, de lyricus').61 Toen was Vogel al dertig jaar dood en wist vrijwel niemand 
meer, wat er met dat 'geweldenaar' precies werd bedoeld. 

Voordrachtskunst anno 1923 
'De voordrachtskunst bereikt dikwijls meer en is niet zelden moeilijker 

te dienen dan de toneelkunst om de grotere fantasie en de diepere 
metamorfosische krachten die zij van de kunstenaar vraagf, stelde Herman 
Poort in een artikel in 1923.62 In de laatste kwart eeuw was er volgens deze 
criticus sprake van een evolutie in de kunst van het voordragen. 
'Aanvankelijk ontbrak daaraan het besef omtrent het psychologisch 
fundament van deze kunst, waardoor voordrachtskunstenaars aan de ene 
kant dikwijls vervielen in een vals pathos en aan de andere kant te veel 
offerden aan technische vaardigheden van uitspraak en accenÜegging - met 
als gevolg hiervan enerzijds de zware wijze van voordragen met veel 
accentuatie en kleuren met de stem, en anderzijds de kunst van het "verzen 
zeggen"'.63 Hij noemde Willem Royaards, Willem van Zuylen, Titia van Looy-
van Gelder en Betsy Holtrop-van Gelder, terwijl Aleida Roelofsen grote, niet 
altijd genoeg gewaardeerde talenten bezat in de richting van de 'tragedie-
stijl'.64 Alida Tartaud-Klein was volgens deze auteur één der weinigen die ook 
op het toneel voortreffelijk verzen wist te zeggen. 
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Behoorde Willem van Zuylen tot een vorig geslacht, dan was de enige, 
'wezenlijk volbloed voordrachtskunstenaar van het Nederland der laatste 
kwart-eeuw' Albert Vogel, schreef Poort vervolgens. 'Hij toch was de man, 
die de voordrachtskunst op veel bredere basis plaatste, die haar zowel in het 
lyrische vers, als in de vertelling, als in het drama, tot een zeldzame hoogte 
opvoerde en die zich het eerst theoretisch bewust was van haar psychologisch 
karakter.'65 Na het opsommen van een aantal van Vogels repertoirestukken 
wees Poort op Vogels publicaties en zijn lessen aan de universiteiten. Als zijn 
beste leerling kon Ellen Vareno worden beschouwd, aldus de auteur. 

Als andere voordrachtkunstenaars noemde Poort nog de acteurs Jan 
Musch, Eduard Verkade en Anton Verheyen. A.W. Kamp blonk uit in het 
humoristische genre, G. Brettani was een goed vertolker van menig zwaar 
muziekdrama, Landry van het Franse repertoire, Jo Sternheim was 
opgevallen door haar 'geestige Uilenspiegelvoordrachten'.66 Marie Kalff was 
een fijnzinnig vertolker van Maeterlinck, Rika Hopper hoorde men te zelden 
in een Vondelvoordracht. Tenslotte noemde Poort nog Ellen Russe en 
mevrouw Boldingh-Goemans. Hij ging voort te wijzen op de verwante 
kunsten van begaafde chansonniers als Pisuisse, Qinge Doorenbos en 
Speenhoff en het terrein van de volksredenaar.67 

Het stuk van Poort is één van de zeldzame pogingen tot het 
inventariseren en kwalificeren van de voordrachtskunst in het eerste kwart 
van de twintigste eeuw; veel vergelijkingsmateriaal hebben we dus niet. 
Bovendien is het opvallend dat Louis Couperus en Henri Dekking niet 
worden genoemd. 

Zilveren kunstenaarsjubileum 
'Aan Albert Vogel. 

Zooals een vogel heel een bosch verblijdt, 
Den moeden zwerver stil te luistren dwingt. 
Die lichter loopt, zoolang de vogel zingt, 
Met klare stem betoovrend de eenzaamheid; 

Zoo, Vogel, waar uw stem de zaal doordringt, 
Van aldagzorg wordt elke ziel bevrijd, 
In 't vroom geheim der schoonheid ingewijd, 
Die héél ons zijn genadiglijk omringt. 

Heb dank, o Vogel, die tot leven riep 
In 't volk van hoorders wat verborgen sliep, 
Den reinen zin voor poëzie-genot! 

In 't woud des Levens, Vogel, leen nog lang 
Uw gouden stem den eedlen dichterzang, 
En roep de zielen tot het rijk van God.' 

Hélène Swarth, in Albert Vogel Gedenkboek." 

In augustus 1923 ontving Charles Leonard van Noppen, die zijn functie 
als lector aan Columbia University inmiddels had neergelegd, in zijn 
woonplaats Complanter een brief van Herman Poort.69 Deze was secretaris 
van het comité dat een huldiging voorbereidde ter gelegenheid van het vijf
entwintig jarig kunstenaarsjubileum van Albert Vogel het jaar daarop. Hij 
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vroeg Van Noppen of deze bereid zou zijn mee te werken aan een dergelijk 
evenement.70 Van Noppen stuurde een hartelijke brief terug. Hij schreef dat 
hij zeker zijn naam wilde lenen om de persoonlijkheid en de talenten van zijn 
vriend Albert Vogel te eren.71 'Success to your efforts, and much joy to him, 
for he deserves all the praise and the honor you can render', besloot hij zijn 
epistel.72 

Poort verstuurde uiteindelijk minstens honderdvijftig brieven. Het 
huldigingscomité dat hij wist te verzamelen bevatte een keur van 
vooraanstaande tijdgenoten.73 Lodewijk van Deyssel was de voorzitter ervan. 

De leden werd gevraagd een bijdrage te leveren aan een Gedenkboek dat 
Vogel zou worden gepresenteerd. Die bijdrage mocht literair zijn, beeldend of 
muzikaal. De huldiging zelf was gepland op 23 oktober 1924, precies vijf-en-
twintig jaar na Vogels debuut.74 

Vogels programma voor de huldigingavond droeg wat het motto van 
zijn leven zou kunnen worden genoemd: 'Elk rechtgeaard Nederlander heeft 
de plicht zijn beste krachten te geven aan de ontwikkeling en de bloei der 
Vaderlandsche cultuur en deze cultuur, waar het hem mogelijk is, overal in 
den vreemde te verbreiden en te doen eerbiedigen.'75 

De plechtigheid zelf had plaats in theater Diligentia, op een 
donderdagavond. De daaropvolgende zaterdag boden vrienden van het 
echtpaar de Vogels een diner aan in restaurant Royal. Op zondag 26 oktober 
was er nog een receptie in Huize Elisavetha.76 

De zaal van Diligentia bood op de avond van de huldiging een 
schitterende aanblik. Het toneel was mooi versierd; een groot portret en de 
bronzen buste van Vogel stonden daar opgesteld. Getuige de enige bewaard 
gebleven foto van het evenement was het genoemde portret het 
olieverfschilderij van Vogel in toga door Han van Meegeren. 

De gasten hadden 'groot toilef gemaakt en de Haagse elite was ruim 
vertegenwoordigd, aldus de krantenverslagen.77 Onder de aanwezigen 
bevonden zich, behalve de leden van het huldigingscomité, enkele van Albert 
Vogels broers en andere familieleden, vele officieren, 'zéér vele kunstenaars', 
pater Borromeaus de Greve O.F.M.,78 de heer Uedden Masman 
'vertegenwoordigend het Fryske Sjelsip Rjucht en Sljuchf, en 'vele, vele 
anderen'.79 Lodewijk van Deyssel zelf kon vanwege een soort 'neuralgie' 
uiteindelijk helaas niet zelf aanwezig zijn. Hij had Herman Poort op 19 
oktober al schriftelijk gewaarschuwd dat dit kon gebeuren.80 Toch was het 
dubbel jammer omdat Vogel kort tevoren, op de viering van Van Deyssels 
zestigste verjaardag in Kunstzaal Kleykamp op 22 september, uit diens werk 
had gereciteerd. De letterkundige Ed. Brom memoreerde dit optreden in zijn 
bijdrage aan Vogels Gedenkboek.*1 

Het programma van de avond zette in met een pianosolo van Henriêtte 
Roll, die Chopin's polonaise in A majeur speelde.82 Dit 'krachtige stuk 
muziek' zette de toon en hierna betrad de jubilaris het toneel. Het publiek 
verhief zich in een minutenlang durend applaus'.83 

Vogels optreden bestond uit met zeer korte tussenpozen voorgedragen 
stukken uit Ecce Homo van Vondel, waarin 'het stoere ritme' van deze dichter 
en 'de zware, drukkende geest van zijn tijd' werden vooropgesteld,-84 

Huygens' 'Scheepspraef, 'al evenzeer stoer en onverzettelijk'; het slot van 
Bilderdijks 'Afscheid', Multatuli's 'Toespraak tot de Hoofden van Lebak', Van 
Deyssels 'De houd van het proza', Heine's 'Die Grenadiere' en de forumscène 
uit Shakespeare's Julius Caesar.*5 De kunstenaar was 'prachtig op dreef en 
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voortreffelijk bij stem', schreef Het Tooneel* Als toegift liet Vogel toen nog een 
fragment uit Büchner's Dantons dood volgen. 

Na de pauze kwam het huldebetoon ; 'Een fanfare klonk en Vogel, met 
ziin talrijke ridderorden versierd, kwam op'.87 

Eerst sprak de heer mr. jhr. C. Feith, secretans-generaal van het 
departement voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, namens de 
minister, om Vogel 'ook thans, na de hem op 31 augustus j.1. verleende 
koninklijke onderscheiding, namens de regering te danken voor hetgeen hij 
had gedaan voor de Nederlandse kunst, in binnen- en buitenland'.88 Toen 
kwam Herman Poort naar voren als plaatsvervanger van Lodewijk van 
Deyssel en bood Vogel een krans aan waarop met zilveren letters stond 
geschreven: 'Aan den Grootmeester der Voordrachtkunsf, alsmede het 
genoemde Gedenkboek. Dit bevat herinneringen aan zekere evenementen in 
Vogels leven, indrukken die de voordrachtskunstenaar en zijn optreden 
hadden gemaakt en een analyse, door Herman Poort, over het belang van zijn 
kunst. Daarnaast toont het reproducties van speciaal voor Vogel 
vervaardigde kunstwerken zoals het eerste blad van de muziek voor Boutens' 
Beatrijs door Alexander Voormolen, aan Vogel opgedragen gedichten en 
portretten. Ook werd Vogel een album aangeboden met dertien 
grammofoonplaten met voordrachten van hemzelf en Ellen Vareno. 

Vervolgens sprak Ellen Russe als collega voordrachtskunstenares tot 'de 
beroemde confrater'.85 Namens de Utrechtse universiteit uitte professor 
Vollgraff zijn bewondering voor het juist begrip dat Vogel toonde te hebben 
van de Griekse tragedies. Zijn collega-classicus Van der Grinten schreef iets 
dergelijks in het Gedenkboek.'0 Jan Feith herdacht 'het goede, oude Haarlem' en 
de H.B.S. aldaar, waarvan jaargang 1885 volgens hem een 'elite-lichting' 
was." Namens Vogels militaire kameraden voerde kapitein Boertee het 
woord. Pater Borromaeus de Greeve huldigde de jubilerende 
woordkunstenaar als 'de gouddelver die de schatten der schone taal naar 
voren bracht, als de moderne loudspeaker die honderden deed verstaan, wat 
vroeger slechts enkelen hoorden'.*2 

'Wij hopen dat Albert Vogel nog tal van jaren met even groots succes 
zich zal mogen wijden aan zijn kunsf, besloot Het Tooneel haar bespreking 
van de plechtigheid.*3 'Hij heeft honderden en honderden aan zich 
verplichf.94 

Voor het diner in Royal waren vijftig mensen uitgenodigd. Getrouw 
Vogels overtuiging zaten militairen, journalisten, schilders, 
vertegenwoordigers, staatslieden en musici hier in bonte mengeling dooreen. 
Het menu bestond uit maar liefst elf gangen en bevatte oesters, een hors d' 
oeuvre, soep, forel, kalfsvlees, kip, compote, asperges, ijs, kaas en vruchten.95 

Ook deze avond was met speeches gelardeerd.96 Johan de Meester sr. haalde 
de herinnering op aan Vogels eerste optreden te Rotterdam en vertelde een 
'allervermakelijkste' anecdote van een latere ontmoeting op de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant.9' Dit werd gevolgd door een gelukwens van de heer 
Wortman, hoofdvertegen-woordiger van de grammofoonplaten-maatschappij 
waar het album uitgegeven was. Karel Vogel, broer van de jubilaris, sprak uit 
naam van hun aller vader, die toen al ziek was; hij noemde Albert de Vogel 
Phoenix van de vijf broers.98 Herinneringen uit Suriname en uit Kampen 
passeerden de revue, mevrouw Van den Berg dronk op de goede vrienden 
die de Vogels waren en Willem Landré dankte Vogel, dat hij ondanks zijn 
grote successen de oude, eenvoudige kameraad was gebleven en 'niks nie 
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groos' geworden was. 'En toen was 't zoowat twaalf uur en de gasten van 
elders moesten zich haasten om hun trein nog te halen..."9 

Op de receptie aan de Frankenslag, de dag hierna, ontvingen de Vogels 
zo'n kleine driehonderd mensen. 'Jubelen. Best bevallen/ antwoordde de 
voordrachtskunstenaar tevreden toen hem werd gevraagd hoe hij het 
allemaal gevonden had.100 

Het grammofoonplatenalbum 
Ter gelegenheid van Vogels vijfentwintigjarig jubileum werd zoals 

gezegd een album met een dertiental achtenzeventig toeren platen gemaakt 
met voordrachten van Albert Vogel en Ellen Vareno. In 1929 liet Vogel nog 
een drietal grammofoonplaten maken. 

Deze platen bevatten voorbeelden van verschillende soorten 
voordrachtskunst: epische en dramatische poëzie, en wat betreft proza: 
(toneel)toespraken en toneeldialoog. 

Epische poëzie 
'Voor de vertolking van epische dichtkunst of proza wordt de toon van 

het eenvoudig vertellen, van het beschrijvend verhalen of het 'met forse 
streken schilderen' gevergd. 'De meen: de suggereerende macht door de stem 
"te laten zien", voor oogen te tooveren', schreef Vogel in Voordrachtskunst.™ 
Hiervoor staan de voordrager de dramatiserende en de aangevende wijs ten 
dienste.10* Welke stijl men kiest hangt van iemands natuur af. Uit die 
geaardheid onwikkelt zich dan langzamerhand een persoonlijke stijl, aldus 
Vogel.103 

De voordrachtskunstenaar heeft platen laten maken van voordrachten 
van 'Het afscheid' van Willem Bilderdijk, Marnix van St. Aldegondes 'Een 
Christelijk lief (het Wilhelmus), 'Scheepspraef van Constantijn Huygens en 
'De kruissprook' van Multatuli. Een aantal van deze platen kwam al eerder 
ter sprake.104 

Het Wilhelmus105 

In Prosodie der voordrachtskunst vroeg Balthazar Verhagen zich af of men 
het Wilhelmus kon declameren.106 Volgens hem was dit inderdaad mogelijk, 
op voowaarde 'dat het werkelijk den indruk maakt, alsof de groote Zwijger 
zelf zijne apologie uitspreekf .107 

Blijkbaar was Vogel dezelfde mening toegedaan. Op de 
grammofoonplaat die van Vogels weergave is gemaakt staan zeven strofen 
van het vers: het eerste, tweede, vijfde, zesde, elfde, twaalfde en vijftiende 
couplet. In zijn archief bevindt zich de tekst van het hele gedicht in oud-
Nederlandse spelling. Het is niet duidelijk uit welke publicatie deze bladzijde 
komt.106 In elk geval is het deze tekst, die Vogel voor zijn voordracht heeft 
gebruikt. 

Het eerste wat opvalt bij Vogels weergave is dat de 
voordrachtskunstenaar zich strict houdt aan het metrum van het vers, de 
drievoetige jambe. Dit wordt nog benadrukt door een licht tremolo in zijn 
uitspraak. Het tempo is moderato: honderdtwintig op een metronoom. De 
voordracht heeft grotendeels plaats in f-mineur in de f-sleutel, soms stijgend 
naar as, soms zakkend naar e. De modulatie en accentuatie zijn minimaal. 
Behoudens enkele langzamer uitgesproken woorden in het zesde couplet is 
deze van begin tot einde gehouden in het zelfde tempo. De regelmatige 
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cadans van het vers krijgt hierdoor bijna iets bezwerends. Misschien werd dit 
bedoeld toen 'CAS', schreef dat Vogel het gedicht maakte tot een 
verpletterende hymne'.105 Ook wordt de muzikale vergelijking die Huygens 
maakte in herinnering geroepen"0 

'Uit een vaderlandsch lied, als "Gedenckklank" van Valerius, spreekt de 
trouw en de warme gehechtheid aan land en volk', schreef Vogel in 
Voordrachtskunst.™ In de voordracht van het Wilhelmus viel voor Vogel de 
nadruk op de vrome devotie en onderwerping van de prins aan de wil van de 
almachtige god. De voordrachtskunstenaar achtte een te grote nadruk op de 
subjectieve gevoelens van de protagonist kennelijk niet gepast. 

'Scheepspraaf m 

'Scheepspraat ten overlijden van Prins Maurits van Oranje'van 
Constantijn Huygens is een doorgevoerde allegorie. Prins Maurits, 
voorgesteld als schipper van de vloot 'der Zevenlandse buurf - de zeven 
provinciën van het toenmalige Nederland - sterft en wordt betreurd door de 
ieders ' ( de staten) en de 'matrozen' (het Nederlandse volk). Hiertegenover 
staat de blijdschap om het optreden van Frederik Hendrik, die het roer van 
het schip van staat overneemt. De twee helften van het gedicht staan dus 
tegenover elkaar als licht tegenover donker, schrijft Balthazar Verhagen in 
Prosodie der voordrachtskunst; 'Ie roi est mort, vive Ie roi'."3 Het onderliggende 
metrum is de viervoetige trochee. 

Willem Royaards en Albert Vogel hebben van hun voordracht allebei 
een grammofoonplaat laten maken."4 

Het tempo van beide voordrachten is dat van een muzikaal largo. 
Vogels voordracht staat ongeveer gelijk aan tachtig, dat van Royaards is veel 
langzamer: gemiddeld tweeènnegentig op een metronoom. Vogel houdt zich 
veel stricter aan het metrum dan Royaards, die nogal wat tempowisselingen 
introduceert. De toonhoogte is bij Vogel ongeveer gelijk aan g in de f-sleutel, 
bij Royaards c in de g-sleutel. . 

Evenals in zijn voordracht van het Wilhelmus overheerst in Vogels 
weergave vooral de ritmische cadans van het vers. Hij geeft alleen de laatste 
twee coupletten emotionele waarde door middel van een sterkere modulatie 
en een rauwer stemgeluid. In Royaards' weergave daarentegen wordt de 
betekenis van sommige woorden in de verschillende coupletten zorgvuldig 
uit de tekst gelicht. Diens weergave beantwoordt daardoor beter aan wat 
Vogel zelf schreef over het belang van de suggestie."5 

Ellen Vareno: 'Geluk' en TDe bruid' 
Ellen Vareno was volgens tijdgenoten 'bij uitstek geschikf voor het 

voordragen van lyrische poëzie."6 Toch betreffen de grammofoonplaten die 
van haar voordrachten gemaakt zijn niet dit genre. Van haar bestaan 
geluidsopnames van de voordracht van het gedicht 'Geluk' van Adama van 
Scheltema"7 en van Jan Prins' 'De bruid'."8 De voordracht van Geluk kan 
worden vergelijken met die van een ander gedicht van Adama van 
Scheltema: 'Voorjaarsmiddag', door Frits Bouwmeester."' Beide voordrachten 
kennen eenzelfde bijna muzikale scandering zonder dat de weergave ook 
maar een moment aan zingen denken doet. Het herhaalde crescendo in het 
refrein van Geluk: 'hoela, hoela, hoe-la mee', roept inderdaad de vaart van 
een galopperend paard op. 
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'DeKruissprook"» 
Een ander repertoirestuk waar zowel Vogel als Royaards 

grammofoonplaten van hebben laten maken is De Kruissprook van Eduard 
Douwes Dekker. Hoewel beide kunstenaars verschillende fragmenten hebben 
gekozen overlapt de tekst elkaar gedeeltelijk, hetgeen wederom een 
vergelijking mogelijk maakt.121 

In een vergelijking tussen de twee opnames treft allereerst weer het 
verschil in stemgeluid tussen Vogels bariton en de tenor van Royaards.122 De 
voordracht door laatstgenoemde is lichter van toets. Het refrein: 'Komt mee, 
komt mee, daar wordt 'n man gekruist/ Daar is wat schoons te zien op Gol
gotha!' wordt door beide woordkunstenaars ritmisch gescandeerd. Het 
daaropvolgende fragment is echter geheel anders geïnterpreteerd. In de zin 
'Hij spreekt reeds... luis ter...' zakt Royaards evenals Vogel een heel octaaf 
om Christus aan het woord te laten. Het 'ELI SABAC - TA NI' van Royaards 
klinkt trager, tragischer, en daardoor waarachtiger dan dat van Vogel. De 
daaropvolgende zinnen: 'Hij roept Eh'as... kindren, bauwt hem na,/ En sart 
hem, dat hij nog wat zegge aan 't kruis...', worden daarentegen uitgesproken 
zonder enige speciale modulatie. Bij Royaards' weergave klinken geen 
alliteratie van rollende 'r'-klanken, geen diepe keelgeluiden, geen suggestie 
van opheffen in het 'hu... huup... om hoog uw kind'ren!' zoals bij Vogel, en dus 
ook: geen bijzondere climax. In de allerlaatste claus klinkt zelfs geen vreugde 
of leedvermaak meer door - zoals bij Vogel - maar eerder medelijden, met een 
lichte snik aan het eind.'23 

Evenals Vogel hield Royaards de voordracht in de aangevende wijs; er is 
geen sprake van specifieke impersonatie. Toch lijkt Royaards' weergave meer 
op een 'objectieve' voordracht van Multatuli's tekst, terwijl Vogel zich 
inleefde in de - weinig verheffende - gevoelens van de beschreven menigte. 
Hierbij blijkt wederom waarom Vogel zich verwant voelde aan Louis 
Bouwmeester. Roepen wij ons slechts het getuigenis van Ben Albach in 
herinnering: 'Royaards declameerde zijn tekst als een woordkunstenaar; 
Bouwmeester daarentegen speelde echt meeslepend.'124 Royaards' opname 
bevestigen het eerste gedeelte van dit citaat.125 

Treurspel of versdrama 
Vondels Lucifer** 

Vogels weergave van Vondels Lucifer kwam in hoofdstuk 8 al aan bod.127 

Bij het beluisteren van de grammofoonplaat valt het vooral op hoe zorgvuldig 
de voordracht, of liever gezegd declamatie, muzikaal is opgebouwd. Geen 
klank, geen toonhoogte, geen stemverheffing is 'toevallig'. Vogel past hier de 
manier van declameren toe die zoals die in het zeventiende en achttiende 
eeuwse toneel gebruikelijk was: een voordracht waarbij in eerste instantie de 
prosodie, vervolgens de accentuatie en tenslotte de 'kleur' van het vers naar 
voren werd gebracht. De prosodie werd wel de 'muzikale score' van het 
gedicht genoemd.128 De regelmatige cadans van het metrum, de stijgende en 
dalende ritmes in toonval, de toe- of afname van het stemvolume en het 
toegepaste vibrato komen hier voort uit bewuste studie van de muziek Hier 
komt tot uiting wat Vogel bedoelde toen hij schreef, dat een 
voordrachtskunstenaar zijn stem net zo goed moest kunnen beheersen als een 
concertzanger.125 Ook kan de opmerking van G.W. Huygens, dat Vogel hem 
bij de voordracht van gedichten deed denken aan een intrumentalist die een 
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eigen interpretatie gaf van een bekende compositie in herinnering worden 
gebracht.130 

Proza 
'Evenmin als alle poëzie op dezelfde wijze is voor te dragen, is dit met 

proza het geval', schreef Vogel in Voordrachtskunst.™ 'Want er bestaat ook 
lyrisch, episch en dramatisch proza, waarin de stijlen van zeggen in 
hoofdzaak overeenkomen met die van gelijksoortige poëzie'.132 Het verschil is 
dat het zeggen van proza gewoonlijk veel vrijer is dan dat van poëzie, 
vervolgde hij, 'hoewel er ook proza bestaat, dat hierin even strenge eischen 
van gebondenheid en cadans stelt.133 

Van Vogels voordracht van proza zijn verschillende grammofoonplaten 
overgeleverd. Het zijn allemaal toespraken: de speech die Vogel hield bij de 
herdenking van de mobilisatie op de Maliebaan te Den Haag op 1 augustus 
1924,134 de toespraak tot de hoofden van Lebak uit Multatuli's Max Havelaar, 
en de redevoeringen van Danton, Robespierre en St Just uit Georg Büchners 
toneelstuk Dantons dood. 

De toespraak vroeg om een plechtige en vooral niet te vlugge 
voordracht met nadruk op sommige woorden en herhalingen. Een lezer kan 
een pagina opnieuw doornemen. 'De luisteraar moet mee, of hij wil of nief, 
schreef Vogel in Rhetorical Vogel gaat in zijn publicaties expliciet in op 'de 
psychologie van de massa'.136 Een menigte-mens is een wezen met heviger 
temperament, maar met minder intellect dan het individu, stelde hij in 
Voordrachtskunst.127 Een spreker die zijn ideeën over wil brengen zal zich dus 
niet moeten concentreren op de hoogste geestelijke capaciteit van zijn 
publiek, maar op wat Vogel noemde de 'momentele vatbaarheid' daarvan.138 

In Rhetorica wijdde hij een paar bladzijden aan 'de rede, de redenaar en het 
publiek in het licht van dezen tijd.'139 Hier komen een paar belangrijke 
praktische aanwijzingen ter sprake. 'Wie na vijf minuten nog niet de aandacht 
en de belangstelling heeft weten te trekken, is een verloren man', schreef hij 
bijvoorbeeld.140 Een moderne rede moet niet langer dan een uur duren, 
poneerde hij een bladzij verder: in dat ene uur kan men ongeveer 
vierentwintig bladzijden behandelen.141 Hier kwam ook het belang van de 
eigen persoonlijke stijl ter sprake. Iedereen moest spreken naar zijn 'eigen 
persoonlijkheid en levensrhythme.'142 

De toespraak van de mobilisatieherdenking10 

De grammofoonplaat begint met een soort ode aan Holland, een 
welhaast lyrische beschrijving van het landschap en de inwoners.144 Het lijkt 
evident dat Vogel hier zinspeelde op gevoelens van vaderlandse trots onder 
zijn gehoor. In de voordracht valt op dat Vogel een zekere scandering 
toepaste op de proza-tekst. Hiermee vestigde hij de aandacht op bewust 
aangebrachte alliteraties. De lang aangehouden 'o's in de zin: 'onze hoge 
ringvaarten boven onze hoofden glijden statig voort...' suggereren duidelijk 
de afstand, de hoogte; de korte 'i'-klanken in 'frissen wind' roepen 
onwillekeurig een straf briesje op. Opvallend is de zorgvuldige uitspraak, 
vooral in het nauwkeurig benadrukken van de 'n'nen aan het eind van de 
respectievelijke bijvoeglijke naamwoorden. 

De wat zalvende toon, het ook in deze toespraak toegepaste vibrato, dat 
soms aan jubelen of snikken doet denken, de ietwat precieuze uitspraak van 
bijvoorbeeld de woorden 'kersrode lippen' geven de redevoering bepaald een 
paternalistische klank Hierbij moet ook gewezen worden op wat Moeyes 
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schreef in diens bespreking van ]e maintiendrai: 'De intellectuele superioriteit 
ligt geheel bij de officier'.145 De reactie van hoger opgeleide soldaten op een 
dergelijke benadering kwam in hoofdstuk 7 reeds aan bod.146 

Multatuli: 'de toespraak tot de hoofden van Lebak' ^ 
Een geliefd repertoirestuk van Albert Vogel zowel als Willem Royaards 

was de toespraak tot de hoofden van Lebak uit Multatuli's Max Havelaar.148 

Op de twee grammofoonplaten die er van Vogels voordracht van deze 
toespraak zijn gemaakt komt een verkorte weergave voor. Dit zal wel met de 
beperkte opnamemogelijkheden uit die tijd van doen hebben gehad, want 
kritieken van andere optredens suggereren dat hij de tekst wel degelijk in zijn 
geheel voordroeg.'49 Deze twee platen werden reeds elders geanalyseerd.150 

'De toespraak tot de hoofden van Lebak' levert een typisch voorbeeld 
van een voordracht van proza met een verteltoon, zoals Vogel dat beschreef 
in Voordrachtskunst.™ De verteltoon is in dit geval bij uitstek suggestief. De 
opnames geven tevens een goede illustratie van Vogels definitie van 
scanderen.152 Door het leggen van accenten volgens het ritmisch motief, naar 
de rangschikking van de beklemtoonde lettergrepen en volgens het logisch 
motief, de betekeniswaarde van de verschillende woorden in een zin,153 wist 
Vogel een bijna muzikaal ritme te creëren. 

In 1929 liet Vogel opnieuw een grammofoonplaat maken van een 
voordracht van 'De toespraak'.15* Deze opname is iets uitgebreider dan die uit 
1924. Opvallend is dat de toon van de latere plaat over het algemeen veel 
nuchterder en ingetogener klinkt. Vogel scandeert minder nadrukkelijk, zijn 
tremolo is minder hoorbaar dan in de opnames uit 1924. De modulatie en 
accentuatie zijn over het algemeen dezelfde als in de eerdere opname, maar 
de weergave klinkt moderner. Dit heeft mede van doen met de betere kwaliteit 
van de tweede geluidsopname. In 1929 had de geluidsindustrie 
revolutionaire ontwikkelingen doorgemaakt. 

Dantons dood 
Het stuk van de jonggestorven Georg Büchner over de brute 

gebeurtenissen in de nasleep van de Franse revolutie was pas voor het eerst 
opgevoerd in Berlijn in 1902.155 Na de Eerste Wereldoorlog kreeg het opeens 
een zeer actuele betekenis. De Bolsjewistische omwenteling in Rusland en de 
revolutionaire strubbelingen in het Duitsland van de Weimarrepubliek 
plaatsten de gebeurtenissen tijdens de Terreur in Frankrijk in 1794 omstreeks 
1920 weer in het centrum van de aandacht. 

De opvoering van het bijna gelijknamige stuk door Romain Rolland: 
Danton, door Max Reinhardt in het Berlijnse grote Schauspielhaus in 1920 
ging vooraf aan die van Dantons dood.™ Een jaar later werd dit in Nederland 
gespeeld in een voorstelling door het Het Rotterdamsch Toorteel onder regie 
van Cor van der Lugt Melsert en H. Schwab, met Hubert Laroche in de 
titelrol.157 Dantons dood werd in 1922 opgevoerd door Het Tooneel onder regie 
van Willem Royaards met spectaculaire decors van de Wener Oskar Strnad. 
Hoewel het stuk maar een luttel aantal voorstellingen haalde maakte het 
grote indruk op de kenners. Volgens Ben Hunningher overvleugelde het alles 
wat Royaards tot dan toe op het Leidseplein gegeven had.158 

In elk geval was deze succesvolle vertoning voor Albert Vogel een reden 
temeer om het toneelstuk - of althans fragmenten daaruit - op zijn repertoire 
te nemen. 
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Vormde het stuk met zijn vier-en-twintig taferelen voor de 
toneelregisseur wat betreft de mise en scène een probleem op zich,15' voor de 
voordrachtskunstenaar bestond dit bezwaar niet. Vogel lichtte de drie 
speeches van Robespierre, St Just en van Danton uit de tekst 

De speeches van Robespierre, van St Just en van Danton 
De eerste grammofoonplaat bevat de speeches van Robespierre en St. 

Just.160 Deze zijn genomen uit het tweede bedrijf, zevende scène. De vertaling 
die Vogel gebruikte is in zijn bibliotheek niet terugggevonden.161 

Vogel bracht deze voordracht in de dramatische stijl, met andere 
woorden: hij kroop als een acteur beurtelings in de huid van de verschillende 
personages. De karakters zijn te herkennen aan toonhoogte, intonatie, platte 
of beschaafde uitspraak enzovoorts. Soms spreken twee personages echter in 
precies dezelfde toonhoogte en is het toch glashelder wie er aan het woord is. 
Dit is te vergelijken met het verschil tussen bijvoorbeeld een mannelijke tenor 
en een vrouwelijke altstem. De toon die gezongen wordt kan precies dezelfde 
zijn, maar door de andere 'klankkasf is het timbre geheel anders van klank. 

In deze grammofoonplaten hebben we in de eerste instantie te maken 
met een op zo 'gewoon' mogelijke spreektoon uitgesproken reeks toespraken 
- zij het dat alle drie de speeches natuurlijk retorische bedoelingen hebben. 
Het publiek moest overtuigd worden. Degeen die hier het minste moeite voor 
lijkt te doen is Robespierre, die koud, nuchter en zakelijk klinkt. St. Just is een 
heel ander personage. Vogel laat hem klinken als een sofist die handig met 
taal goochelt, een flatteur die het publiek stroop om de mond smeert en als 
het erop aan komt een ijdel man is, die vooral uit is op meerdere glorie voor 
zichzelf. Houdt Robespierre zijn klinkers bewust zo kort mogelijk, St Just rekt 
ze op bijna wellustige wijze. Als de laatste aan het woord is past Vogel ook 
veel meer modulatie toe, met dalende ritmes in het begin, stijgende aan het 
eind van de toespraak. 

De tweede grammofoonplaat bevat de speech van Danton.10 Deze 
begint in de vierde scène van het derde bedrijf. Herman, de president van het 
Revolutionaire Tribunaal, beschuldigt Danton van verraad. Hierop 
antwoordt Danton zelfverzekerd, met diepe stem en gewichtige intonatie: 
'Mijn stem, die zich zo vaak voor de zaak van het volk verheven heeft, zal 
deze laster gemakkelijk weerleggen. Wat zegt gij er van, mijn volk?' 

'Ja, ja, ja,' klinkt het in rauwe keelklanken, 'leve Danton! Hij is onze 
vriend!' 

'En ik zég u, dat hij schuldig is,' zegt de emotieloze aanklager enkele 
noten lager. 

'Schuldig? Welnu - dan zal ik spreken,' roept Danton op hogere toon, 
om zijn stijgende opwinding aan te duiden. 

De plaat eindigt met de veroordeling van Danton. 'Weg met Danton!' 
Laat hem opgevrrrete worden door de wórrrmen! LÉVE, LÉ VE 
ROBESPIERRE!!!!!' brult de bloeddorstige menigte. In deze menigte heeft de 
voordrachtskunstenaar ieder personage wederom duidelijk getypeerd. 

De grammofoonplaten van de toespraken van Robespierre, St. Just en 
Danton kunnen mijns inziens Vogels meest geslaagde weergaves worden 
genoemd. Hier komt zijn talent tot het impersoneren van verschillende 
karakters volledig tot zijn recht. Soms lijkt het bijna ongelofelijk dat er maar 
één persoon aan het woord is. De afgemeten stem van zijn Robespierre 
suggereert een bijna mechanisch handelend mens. De uiterst gekunsteld 

235 



Deel II. Hoofdstuk 9. 

klinkende - bijvoorbeeld door de diftong in het woord 'waèreld'! -, 
behaagzieke St Just met zijn schrandere vergelijking roept onmiddellijk 
wantrouwen op. Hartstochtelijke, bijna panisch klinkende aantijgingen 
tekenen de ten dode opgeschreven Danton. De rauwe keelklanken, 
onbeschaamd platte accenten en smakelijk rollende V-klanken van de 
verschillende personages uit 'het volk' herinneren weer regelrecht aan 
Bouwmeester. Hier is Vogel de solo-acteur aan het woord, die in zijn eentje 
een heel toneelstuk tot leven brengt. 

In 1929 maakte Vogel opnieuw twee grammofoonplaten van de 
genoemde toespraken.163 Het verschil met de opnames uit 1924 is analoog aan 
dat van de platen met de weergave van 'De toespraak tot de hoofden van 
Lebak'. Vogels interpretatie uit 1929 is zakelijker. Hij gebruikt nauwelijks 
vibrato en klinkt minder emotioneel. In de zin: 'De revolutie is als de dochter 
van Pélias' gebruikt hij geen rollende 'r'. In een enkel geval is er een verschil 
van interpretatie. In de zin: 'Wij vragen niet, of een man deze of gene 
patriottische daad verricht heeft; wij vragen naar zijn gehele politieke 
loopbaan' uit de toespraak van Robespierre legt Vogel in de opname uit 1929 
speciale nadruk op de bezittelijke voornaamwoorden. 

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd er in de serie Tooneel... toen 
van Theater Klank en Beeld een vijfenveertig toeren plaatje gemaakt van de 
speeches uit Dantons dood.}" Hiervoor zijn de opnames uit 1924 gebruikt. 

Vogels platen genoten een zekere populariteit, zowel in België als in 
Nederland. In oktober 1933, dus vlak voor zijn dood, ontving de 
voordrachtskunstenaar een brief van Cyriel Verschaeve die eindigde met een 
verwijzing naar de grammofoonplaten: 'Dikwijls hoor ik Uw stem... van de 
platen namelijk mij voor jaren door U geschonken, Brutus - Antonius -
Lucifers vloek - Afscheid en Kruissprook. Herinnert gij het U nog? Zij zijn 
versleten, want wel veelvuldig gebruikt!"65 Pierre Dubois herinnerde zich hoe 
de platen tijdens zijn jeugd op de middelbare school in Amsterdam werden 
gedraaid.166 Zij werden dus ook gebruikt bij het onderwijs. 

Vogel op film 
Vogels jubileum had nog een ander gevolg. Omstreeks 1924 was de 

stomme film ook in Nederland aan zijn opmars begonnen.167 Ter gelegenheid 
van zijn 'jubelfeesf was Vogel benaderd door de N.V. Nederlandsche 
Maatschappij voor Cinematische Filmfabriek Polygoon met een offerte voor 
het vervaardigen van een 'familiefilm'. Een gedeelte hiervan was al 
opgenomen. Op 23 oktober stuurde Polygoon Vogel 'vier bladwijzers met Uw 
cinematografisch portref .168 Deze bladwijzers tonen stills uit een filmpje van 
Vogel in actie. 

Een klein fragmentje van de genoemde film is bewaard gebleven.16' Het 
toont Vogel zittend in een gemakkelijke fauteuil, met een boek. Van links- en 
rechtsachter doemen zijn oudste dochtertje Tanja, toen nog Paulientje 
geheten, en zijn vrouw op uit het duister. Het is duidelijk dat hij zal gaan 
voorlezen, maar voor het zover is schakelt het beeld over naar een optreden 
van Vogel zelf. 

We zien hem, in een dose-up op borsthoogte, recht in het gezicht en de 
eerste indruk is er één van schrik Met gloeiende kolenogen kijkt hij ons aan, 
het hoofd iets naar achteren geheld, hetgeen zijn krachtige kaaklijn, die ware 
'Caesaren-kinnebak', nog eens te meer benadrukt. Al declamerend beweegt 
zijn blik, zijn hoofd, van links naar rechts, zijn ogen schieten vuur, de 
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neerbuigende lijnen van zijn snel bewegende mond doen bijna wreed aan. 
Zijn rechterarm en -hand, met opgeheven wijsvinger, schiet wild maar toch 
beheerst uit om het gewicht van het onderwerp te onderstrepen, zijn hele 
fysionomie suggereert dat hier een zaak van leven of dood ten tonele wordt 
gevoerd. We zouden ons kunnen voorstellen dat Danton aan het woord is: 
'Schuldig? Welnu - dan zal ik spreken. En ik zèg u, dat ik een gróót gevaar zie 
komen over Frankrijk Dat gevdar - dat is de dictafwwr...'170 Plotseling vallen 
alle tot nu toe geciteerde vergelijkingen met Caesar, Napoleon en andere 
krachtfiguren uit de historie op hun plaats. Al kunnen we hem niet horen -
hier is ongetwijfeld een uitzonderlijke mannetjesputter aan het woord. De 
bewaard gebleven stills tonen duidelijk een 'rustiger' moment uit dezelfde 
voordracht. 

Wederom: Vogel en Royaards 
Een jaar na zijn jubileum kreeg Vogel opnieuw te maken met het nieuwe 

medium: de stomme film. 
Op zondag 4 oktober 1925 zou hij zijn collega Willem Royaards als 

voordrachtskunstenaar vervangen in het Rembrandt Theater te Amsterdam 
met Havelaars 'Toespraak tot de hoofden van Lebak'.171 Dit was een 
pauzenummer bij de vertoning van de documentaire Java van het Duitse 
filmbedrijf UFA. Hij moest twee keer optreden: de eerste keer om circa acht 
uur, de tweede keer om circa tien uur. Als honorarium zou hij honderd 
gulden ontvangen, door Royaards per postwissel over te maken.172 

Op 2 oktober stuurde Royaards Vogel nog een brief ter bevestiging van 
deze afspraak. Hij vertelde daarin enige bijzonderheden: 'De ben de geheele 
week bij de vertellingen van Saïdjah en Adinda gekleed geweest in een linnen 
pak, zooals men dit in de tropen pleegt te dragen, met witte schoenen. De zal 
dit ook bij de voordracht van 'De toespraak tot de Lebaksche Hoofden' 
blijven dragen. U vindt op het tooneel van het Rembrandttheater een pluche 
gordijn over de geheele tooneelbreedte gehangen, waarvoor een aantal vrij 
hooge palmen. Mocht U geen dergelijk pak hebben hangen in Uw garderobe, 
dan zou ik U raden: de voordracht in rokcostuum te houden. Er komt' 
voegde hij ter aanmoediging toe, 'in het Rembrandttheater als regel een zeer 
goed publiek'173 

Wat er precies gebeurd is, die zondag de 4de oktober 1925, Iaat zich 
slechts raden, maar iets is kennehjk falikant misgegaan. Werd Vogels 
geciseleerde Haagse spraakgebruik door het Amsterdamse publiek misschien 
'bekakf gevonden? Werd hij nagebauwd, of erger, uitgefloten? De woedende 
brief die de voordrachtskunstenaar na zijn ongetwijfeld nare ervaring naar de 
andere artiest stuurde, is niet teruggevonden. Royaards' antwoord luidde 
echter als volgt. 

'Zeer geachte heer Vogel, 
De heer ter Linden (de directeur van het Rembrandttheater, CW) heeft 

mij gisteren meegedeeld, op welke onaangename wijze men Zondagavond 
uw voordracht van 'De Toespraak tot de Lebaksche hoofden' heeft 
onderbroken, zoodat hij het voor U beter oordeelde om het bij een enkel 
optreden te laten'.174 

'De heb het zeer betreurd, dat Uwe ervaring van het 
ZondagavondpubHek in het Rembrandttheater eene zoo onaangename heeft 
moeten zijn, waar U voor mij aldaar optrad. Zooals ik U schreef, heb De van 
het pubUek in het Rembrandttheater geen de minste storing bij mijne 

237 



Deel n . Hoofdstuk 9. 

voordrachten ondervonden, maar er hoeven in zoo'n zaal natuurlijk maar 
enkele onwillige elementen te zijn, en men heeft de poppen aan het dansen'.175 

'U zult zich misschien hebben afgevraagd, waarom ik mij voor de 
vervanging tot U heb gewend, waar wij elkaar persoonlijk onbekend zijn.'176 

Hierbij vergat Royaards gemakshalve, dat Vogel en hij twintig jaar eerder al 
in hetzelfde programma hadden opgetreden.177 Hij vervolgde: 'Ik zal U dit 
zeggen. Het geschiedde, omdat de heer ter Linden Uw naam noemde als van iemand, 
dien hij graag in mijn plaats op dien Zondagavond zag optreden. Daarom heb ik 
toen onmiddellijk geantwoord, dat ik mij tot U wenden zou met het verzoek 
mij te willen vervangen. U hebt de vriendelijkheid gehad, mijn verzoek in te 
willigen en het doet mij dus zeer leed, dat het publiek zoo weinig begrip 
toonde te bezitten van de meest elementaire beleefdheid tegenover een voor 
een ander inspringenden kunstenaar.'178 

'Dat U in Uw schrijven aan mij,' vervolgde Royaards, 'mij 'veel 
satisfactie' toewenscht, bewijst mij, welke bedroevende ervaring U in Uw 
voordrachtsloopbaan van collega's moet hebben opgedaan. De wensch deze 
uiting dan ook maar aan Uwe begrijpelijke ontstemdheid over wat U 'een 
avontuur, U overkomen in onze Israëlitische hoofdstad' geliefde te noemen, 
toe te schrijven. Kende U mij, dan zou U weten, dat er bij bij mij van geenerlei 
'satisfactie' sprake kan zijn over eene bejegening, als U werd aangedaan, nog 
geheel en al daargelaten, dat ik door te voldoen aan het verlangen van den 
Directeur van het Rembrandttheater, de onschuldige oorzaak werd van die 
bejegening.'17' 

En als volmaakte gentleman besloot Royaards zijn brief: 'Meent gij 
inderdaad, geachte heer Vogel, dat ik tot meerdere glorie van mijn naam, 
deze satisfactie zou behoeven? Met de meeste hoogachting heb ik intusschen 
de eer te zijn, Uw dienstwillige,' enz.180 

Dit eenzijdig verslag biedt geen beste indruk van Vogel. Toch is het 
misschien goed te bedenken wat de biograaf van een andere katholieke 
kunstenaar en tijdgenoot van Vogel, de componist Alphons Diepenbrock 
schreef: 'Het valt niet moeilijk Diepenbrock op grond van een aantal stekelige 
opmerkingen als antisemiet af te schilderen, maar men moet hierbij wel in 
aanmerking nemen dat men in zijn tijd niet kon voorzien dat antisemitische 
gevoelens ooit de gruwelijke vorm zouden gaan aannemen van persoonlijke 
vervolging en massale uitroeiing. Het 19de-eeuwse antisemitisme leefde meer 
in de ideeënwereld dan in realiteit. Het was toenmaals vooral in katholieke 
kringen algemeen gebruik het joodse volksdeel aansprakelijk te stellen voor 
de opkomst van het "materialisme", dat het schrikbeeld was van de 
gelovigen, en ook van Diepenbrock...'181 Hetzelfde kan van Albert Vogel 
worden gezegd. 

238 


