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Conclusie 

C O N C L U S I E 

'Van de echte, oude garde 
Die zo lang heeft pal gestaan, 
Is weer één der steunpilaren, 
Albert Vogel, heengegaan. 
Albert Vogel: declamator, 
Meester der welsprekendheid 
En de drager der gedichten 
Uit den gouden dichtertijd. 
Toen men daarvoor tijd kon vinden 
Toen men nog voldoening vond 
In het schoons, dat op de regels 
En in wat daartusschen stond. 
Albert Vogel: declamator, 
Tolk van zooveel lief en leed, 
Wiens geluid, gebaar en voordracht 
Doode letters leven deed. 
Wie verzuimde hem te hooren 
Heeft zichzelf te kort gedaan; 
Liever wordt in deze tijden 
Naar wat 'aardigers' gegaan. 
Maar wie van hem heeft genoten 
Houdt er duidelijk en klaar 
Levenslang een pracht-herinn'ring 
Aan een grooten kunstenaar.' 

Clinge Doorenbos1 

De man 
In alle levensbeschrijvingen na zijn overlijden wordt gewag gemaakt 

van Vogels martiale persoonlijkheid. Jan Ubink vergeleek hem met Gabnele 
d'Annunzio.2 In De Maasbode werd hij beschreven als een opperbevelhebber 
op het podium.3 In deze ogenschijnlijk zo welbeheerste man, vol courtoisie, 
raasde het bloed van een veroveraar, stelde Rusticus in De Residentiebode.* 
Albert van der Hooghte noemde hem een krachtfiguur, met een 
imperatorskop en wilbeheerste mond.5 

Als mens is Vogel misschien wel het beste getypeerd door de journalist 
W.N. van der Hout in diens herdenkingsrede in de Haagsche Kunstkring op 3 
december 1933. 'Zijn verschijning imponeerde, zijn habitus intimideerde; zijn 
stem klonk als een metalen bazuin en zijn woorden geleken commando's', 
schreef deze.6 'Maar Vogel was niet heerschzuchtig, want de echte heerser 
heerscht uit pure lust tot heersen', vervolgde hij. 'Vogel ouerheerschte door de 
indrukwekkende macht van zijn persoonlijkheid, door de stuwkracht van zijn 
onwrikbare overtuiging, die hem altijd weer, waar hij was, in het eerste gelid 
plaatste', aldus Van der Hout.7 Ook CL. Schepp Can Prins) benadrukte in zijn 
Levensbericht voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde dat 
Vogel nadrukkelijk het recht opeiste een persoonlijkheid te zijn.8 Als er iets 
was waaraan 'deze gulle en ontvankelijke mens' hartgrondig het land had, 
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schreef Prins, 'dan was het de bedeesdheid, de verlegenheid, die velen 
verhindert onbeschroomd te tonen, wie zij zijn - en die in het byzonder van 
onze Nederlandse volksaard een al te veelvuldig en overwegend bestanddeel 
vormt. ' ' Albert van der Hooghte constateerde dat Vogel alles haatte wat naar 
kleinburgerlijkheid zweemde, 'en zijn haat kon fel zijn, zoals zijn liefde groot 
en stralend was.'10 Tijdens zijn tournee door Suriname had Vogel zelf ook 
gezegd dat hij gevochten had 'tegen deze ergste van alle vijanden: de 
kleinheid.'" 'Al wat klein was, kleinzielig en peuterig verafschuwde hij: hij 
kon het vermorzelen, meedogenloos', schreef Van der Hout." 

Direct hierop kwam de paradox in Vogels persoonlijkheid weer ter 
sprake. 'Hij leek ongenaakbaar, maar niemand was zo toegankelijk als hij,' 
schreef Van der Hout." 'Als vriend, leermeester, als gastheer was hij één en al 
beminnelijkheid en loyaliteit. Het ongedwongene van de kunstenaar, het 
kameraadschappelijke van den soldaat, het humoristische van den 
avontuurlijke zwerver mengde zich bij hem in het hoffelijke en vormelijke 
van een man van de de wereld. Vogel kon tegelijk zijn: zwierig-studentikoos 
en professoraal gedegen en... verstrooid', aldus deze zelfde bron.14 'In een 
bolster van schijnbare barsheid was hij de goedheid zelf. Hij was 
ongecompliceerd en uiterst beminnelijk', meende Eduard Veterman.'5 

De synthese van deze tegenstrijdige elementen in zijn persoonlijkheid 
vond Albert Vogel in zijn kunst. Die ging voor hem boven alles. De 
antimilitarist, de ongelovige kon met Vogel bevriend zijn, als hij het ideaal 
van zijn kunst met hem deelde, schreef Van der Hout.16 Jan Walch stelde in 
het maandblad Neerlandia dat de Maatschappij tot Bevordering van 
Woordkunst Vogels kerk was.17 Zijn medebestuurslid in die Maatschappij, 
W.F.J.M. Krul, herinnerde zich dat toen er kort voor zijn dood sprake was van 
een vermindering van het ledental, Vogel antwoordde hoe hij ervan 
overtuigd was dat over driehonderd jaar iedereen er lid van zou zijn.18 Het 
dualisme in Vogels persoonlijkheid was slechts schijnbaar, meende Rusticus: 
de voordrachtskunstenaar en de 'krijger' waren één.1' De troepen die hij in het 
veld bracht waren de prachtige dienstperioden van het vers en het proza dat 
hij voordroeg en die hij aan deed rukken, met stormend élan, aldus deze 
criticus. Daarom bleef hij ook voordrachtskunstenaar, met alle beperkingen, 
maar ook met de 'Napoleontische alleenheerschappij' van het vak.20 

Vogel had geen voorganger, geen leermeester en geen opvolgers. Hij 
was singulier in alle dingen, schreef Van der Hout.21 Dat een dergelijke 
eenling zich niet gemakkelijk liet inpassen in een historische stroming of 
denkrichting is inmiddels gebleken. 

Zijn kunst 
De eerste zes jaar van zijn loopbaan trad Vogel consequent op als 

'dilettant-voordrachtskunstenaar'. Omstreeks 1905 begon hij door te breken 
op het nationaal toneel en in het daaropvolgende jaar viel de beslissing om 
professioneel artiest te worden. Inmiddels had hij zich een eigen genre 
gecrëerd met wat professor van Hamel in één van diens artikelen 
'dramatische dictie' noemde. Met zijn speciaal talent tot het impersoneren 
van verschillende karakters in snelle successie, het suggereren van ieders 
emoties en het oproepen van de dramatische context van een toneelstuk 
verwierf Vogel zich het cachet 'romantisch voordrachtskunstenaar'. Dat dit 
genre in de periode van het heersende realisme en de experimenten met het 
gestileerd toneel niet bij iedereen in de smaak viel liet zich raden. De 
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romantiek werd door velen als afgedaan beschouwd. Vogel zag zichzelf 
echter graag als een pionier van een nieuwe, 'zuivere romanhek, niet te 
verwarren met pseudo-romantiek vol valse pathos en schijnpraal. 

Veel theatercritici hadden bezwaar tegen wat zij noemden tweeslachtig 
solo-toneel Het voordragen van hele toneelstukken door één persoon was m 
de jaren voor de Eerste Wereldoorlog een praktijk die door velen werd 
beoefend. Vogel ontwikkelde en verdedigde het genre ook op theoretisch 
eebied door een onderscheid aan te brengen tussen de aangevende en de 
dramatiserende stijl van voordrachtskunst. In de rechtvaardiging ervan werd 
hij gesterkt door zijn leermeester aan de Reinhardtschule, Alexander 

Bleef hij controversieel in de Nederlandse toneelwereld - in de literair-
wetenschappelijke wereld was Albert Vogel spoedig bepaald gezien. De 
hoogleraren Ten Brink, Van Hamel, Te Winkel, Kuyper en Van Herwerden 
behoorden tot zijn enthousiaste bewonderaars; omstreeks 1910 was hij 
bevriend met Henri van Booven en Balthazar Verhagen. Marcellus Emants 
had Vogel in het openbaar verdedigd tegen aanvallen van de kant van 
toneelcritici. Schrijvers als Emants, Carry van Bruggen, Johan de Meester en 
Tan Fabricius schreven monologen voor hem. Frederik van Eeden hoopte zijn 
toneelstuk De broeders. Tragedie van het recht door Vogel als melodrama 
opgevoerd te zien. Vogel was lid van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde en zo hij kon, aanwezig op de jaarlijkse vergaderingen van die 
instelling.22 

Omstreeks 1910 was Vogel als voordrachtskunstenaar gevestigd. In die 
periode bestormde hij Amsterdam met een nieuw genre: het melodrama m de 
zin van muziekdeclamatorium. Wederom verdiepte hij zich in historie en 
theorie ervan en spoedig trok hij met een heel arsenaal van dergelijke stukken 
de wereld om. Dat ook dit soort voordrachtskunst voor veel Nederlandse 
critici controversieel bleef blijkt uit het feit dat zijn activiteiten en geschriften 
op dit gebied in het vergeetboek zijn geraakt. 

Het behoorde tot Vogels principes de Nederlandse literatuur in het 
buitenland te pousseren. Vanaf zijn eerste tournee in 1907 bracht hij 
Nederlands proza en poëzie in buitenlandse vertaling tot ver over de 
erenzen De Eerste Wereldoorlog vormde voor hem een definitieve breuk in 
lijn carrière. Als reserve-officier was hij tot en met het jaar 1919 genoodzaakt 
zi n energie in de eerste plaats te wijden aan zijn militaire plichten. Ware dit 
niet zo geweest, dan was hij in 1915 voor de tweede maal naar Amerika 
eetrokken. 'Ongetwijfeld is een welhaast unieke gelegenheid, aan onze 
woordkunst in wijderen kring bekendheid te geven, hier verloren gegaan 
schreef Prins in zijn Levensbericht.2» Toen Vogel in 1920 de wapenrok 
eindelijk kon afleggen was het hiervoor te laat. De voordrachtskunstenaar 
was inmiddels huisvader geworden en hoewel hij zich in de jaren twinhg 
vooral inspande om Joost van den Vondel in de Duitssprekende landen 
ingang te doen vinden, was er geen gelegenheid meer voor wereld-
bestormende tournees. , , . . . , . . 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verdiepte Albert Vogels persoonlijkheid 
zich De teleurstelling over de breuk in zijn artistieke loopbaan en zijn 
ervaringen in oorlogstijd noopten hem tot intense studie van zijn vak: de 
voordrachtskunst in al haar aspecten, van de kunst van de redenaar tot die 
van de declamator. Het vinden van zijn grote liefde maakte hem 
kwetsbaarder dan hij tot dan toe was geweest. De onstuimige bravoure van 
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de jeugdige troubadour, die over de hele aardbol zijn lied van levensvreugd 
verkondigd had, maakte allengs plaats voor de rustige bezonkenheid van de 

Dit kwam tot uiting in zijn experiment met het openluchttoneel. In 1920 
richtte Vogel een eigen gezelschap op waarmee hij klassieke meesterwerken 
onder de aandacht van het publiek bracht. Met de wereldpremière van Het 
offer van Abraham schreef hij theatergeschiedenis. 'Het klassieke, de forsche 
lijn heeft de romantiek in zijn reriet getemperd in de loop der jaren', noteerde 
Roeland van Ruyven over Vogel in een interview uit deze tijd.24 'Hij heeft de 
werken van het classicisme gegeven wat hun artistieke eigenaard is: de groote 
eenvoud in gebaar en voordracht, schoonheid in rust en laaiende expressie in 
de heftige momenten van diepe tragiek En zoo werd zijn kunst tot het beste 
wat voordrachtskunstenaars ons op dit gebied hebben gebrachf, aldus deze 
criticus.25 . „ . , .. 

In de jaren twintig was Albert Vogel een nationaal begnp. Werd zijn 
specifieke genre: romantische voordrachtskunst, in de jaren tien echter door 
sommigen al dubieus gevonden, na de Eerste Wereldoorlog raakte het 
gedateerd. Misschien heeft Vogel dit beseft, want hij trad na die tijd minder 
op voor het grote publiek en concentreerde zich meer op organisatorische en 
intellectuele activiteiten. De door hem opgerichte Maatschappij tot 
Bevordering van Woordkunst was hèt centrum van de nationale 
voordrachtskunst omstreeks het eind van de jaren twintig. 
Voordrachtskunstenaars van een nieuwe generatie zoals Jacques van 
Elsacker, d a u d i n e Witsen Elias en Charlotte Kohier traden op voor de 
Maatschappij.26 

Zijn stijl 
Uitgangspunt van Vogels kunst was de overtuiging dat het voordragen 

de voltooiing was van het literaire werk Deze overtuiging was een erfenis 
van de klassieke retorica en werd uitgedragen in de orale cultus van de 
negentiende eeuw. Het materiaal van de dichter is de menselijke stem, 
schreef pater van Ginniken.27 Vogel voelde zich in zijn voordrachten geen 
herscheppend maar scheppend kunstenaar en hij had gelijk, stelde A.W. 
Kamp.28 Het uitbeelden van een brok literatuur was deel van de scheppings-
arbeid van de schrijver, meende deze collega. 

De negentiende- en vroeg twintigste eeuwse luisteraar kwam niet 
zozeer om de inhoud van een verhaal te horen, alswel de manier waarop het 
voorgedragen werd - een invalshoek die tegenwoordig alleen nog voorkomt 
in de opera. Het kon gebeuren dat een voordrachtskunstenaar iets uit de tekst 
haalde wat zelfs de schrijver er niet in had vermoed. Een voorbeeld hiervan 
was de voordracht van het gedicht 'Cheops' van Leopold.29 In dit geval had 
de voordracht een gunstig effect. G.W. Huygens herinnerde zich een ander 
voorbeeld. 'Hij (se. Vogel) vertelde dat hij eens iets had gedeclameerd v a n -
ik meen Roland Holst. Na afloop kwam de dichter naar hem toe: "Meneer 
Vogel, U hebt het prachtig voorgedragen, maar... zoals U het voordroeg is er 
iets ontstaan dat ik helemaal niet heb bedoeld." Antwoord: "Zo heb je het wèl 
bedoeld, maar je hebt het zelf niet geweten!"'30 Jan Prins noemt deze 
karakteristiek eveneens. Men kwam niet om de dichter, maar om Albert 
Vogel te horen, schreef deze in zijn Levensbericht.31 Ook in zijn kunst was de 
'impacf van Vogels persoonlijkheid zodanig, dat die van de schrijver of 
dichter op de achtergrond kon worden gedwongen. Huygens, hoewel een 
bewonderaar, prefereerde uiteindelijk de voordrachtskunst van Vogels 
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leerling, Jacques van Elsacker, 'die zonder poging tot vocaal effectbqag een 
maximum aan effect bereikte.'* Uit zijn voordracht sprak bovenal het 
innerlijk karakter van de tekst. 'De meester bracht de stem van Albert Vogel, 
de leerling die van de dichter', schreef Huygens.33 

Wat zijn repertoire betreft was Vogel eveneens een eigenzinnige 
persoonlijkheid. Van jongsaf aan en mede ingegeven door zijn afkomst uit 
een geslacht dat bestond uit hele generaties militairen, koesterde hij een 
uitgesproken voorkeur voor het forsere romantische drama. Hiermee speelde 
hii niet altijd in op de smaak van het vroeg twintigste eeuwse publiek. Aan 
literaire modes liet hij zich niets gelegen liggen. Naturalisme, symbolisme, 
decadentisme en nieuwe zakelijkheid schreven hem de wet met voor. 
Hegenscheidt, Hendrik van der Wal, Carry van Bruggen, Johan de Meester 
heeft hij uit Uefde voor hun werk, dat hij mooi vond, groter bekendheid 
helpen geven, schreef Jan Walch,-34 hij vroeg zich daarbij niet af, of hij daarmee 
bij het grote publiek 'in het gevlei kwam'. Vogels expliciete voorkeur voor 
romantische versdrama's moet ook worden gezien in het licht van de traditie 
waaruit deze stukken afkomstig waren. 'Op de huidige lezer maken deze 
verzen vaak een bombastische en overspannen indruk. Zij missen de 
ingetogenheid en zuiverheid, die we aan ons tegenwoordige poëziebegrip 
verbinden', schreef Van den Berg over voordrachtspoëzie uit de negentiende 
eeuw.35 Stukken als Starkadd, Loki of Koning Svend waren de laatste vertegen
woordigers van een genre dat in het eerste kwart van de twintigste eeuw 
voorgoed had afgedaan. Toch was Vogel ook niet wars van experimenten, die 
hij aanvankelijk vooral uitprobeerde in de toen vooruitstrevende 
kunstenaarsvereniging de Haagsche Kunstkring. Voorbeelden hier zijn de 
voordracht van Salomé in 1903, nog voor de eerste toneeluitvoering van het 
stuk in ons land en zijn medewerking aan het 'bewegingsspel' Waarheid en 
Chimère van Willem van Konijnenburg zes jaar later. Hij bracht Shakespeare 
in de vertaling van Edward Koster lang voordat deze officieel was erkend als 
een betere vertaler dan Jacobus van Looy. 

Vogel was gefascineerd door nieuwe technische ontwikkelingen. In lyu» 
liet hij als één der eersten in ons land een serie grammofoonplaten maken van 
zijn voordrachten. Deze zelfde nieuwsgierigheid moet hem hebben bewogen 
om op te treden in de eerste Nederlandse sprekende film. 

Evenzo was Vogel geïntrigeerd door de ontwikkelingen in de 
eigentijdse psychologie, en wel door vooral Wilhelm Wundts theorieën op het 
gebied van de taal der gebarenkunst. Volgens Herman Poort was Vogel de 
eerste die zich theoretisch bewust was van het psychologisch karakter van de 
voordrachtskunst.36 De publicaties van Wilhelm Wundt mogen zich 
tegenwoordig verheugen in een zekere herwaardering.37 

De toneelkunst in het begin van de twintigste eeuw werd door critici 
beoordeeld aan de hand van drie criteria: dictie, gebaar en standen. 

Het innemen van standen of karakteristieke poses - waarbij impliciet 
'nobele poses' werden bedoeld - was een erfenis van de toneelspeelkunst van 
het classicisme. Geheel volgens voorschriften zoals die van de acteur-schilder 
Jelgerhuis het de acteur zich hierbij inspireren door schilder- en 
beeldhouwkunst. Tijdens de periode van het gestileerd toneel werd dit 
element zelfs nog belangrijker doordat tekst en acteur in deze voorstellingen 
dikwijls van elkaar gescheiden waren. Voor Vogel als voordrachtskunstenaar 
waren dergelijke standen eveneens essentieel omdat in het solo-toneel in één 
slag aan het publiek moest worden duidelijk gemaakt was voor soort 
personage er aan het woord was. In de standen waarin hij poseerde voor zijn 
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toneelfoto's trachtte Vogel dan ook steeds de essentie van een stuk of een 
specifiek personage te geven. 

Wat Vogels gestiek betreft geldt gedeeltelijk hetzelfde. Door middel van 
een enkel gebaar wist hij een personage op te roepen. Dat gebaar moest dus 
karakteristiek zijn. Vogel had van nature een gemakkelijke manier van zich 
bewegen, hetgeen nog zichtbaar wordt in de schaarse fragmenten film die 
overgeleverd zijn. 

Vogel beschikte over een machtig stemgeluid, waarmee hij naar believen 
kon brullen, fluisteren of flemen. Vooral in het begin van zijn carrière, toen 
zijn voordrachtskunst misschien nog beïnvloed was door het commanderen 
van zijn soldaten, beheerste hij zijn orgaan nog niet genoeg. Dit blijkt uit 
typeringen van tijdgenoten als 'schallen' of 'bulderen' door Jan C. De Vos en 
'de man schreeuwt te veel' door Frederik van Eeden. In de loop der jaren 
leerde hij zijn kracht beheersen. Het unieke is dat we in Vogels 
grammofoonplaten een levend voorbeeld hebben van hoe zijn voordracht of 
declamatie geklonken heeft. Opvallend in zijn voordracht van dramatisch 
proza is het al genoemde vermogen tot impersonatie, in de voordracht van 
versdrama het muzikale element. 'Die martiale breedheid, die rustige 
vertrouwdheid met de alexandrijnen, dat gevoelig op en neer gaan van de 
stem met hunne hoogte en val, was iets waaraan men zich niet spoedig 
gewent als het verdwenen is,' schreef Frank van der Goes in 1889.38 'In de 
alexandrijnen goed te kunnen praten is een kunst die verloren gaat.' Deze 
uitspraak gaat zeker op voor Vogels voordracht van Vondels Lucifer. In beide 
genres: dramatisch proza en poëzie, had Vogel de neiging naar een climax toe 
te werken. Dit zagen we tevens bij de opnames van 'De kruissprook' en de 
toespraak van Danton uit Dantons dood. Deze eigenschap onderscheidt hem 
het meest van zijn collega Willem Royaards. 

De enige keren dat we lezen over een decor bij Vogels voordrachten zijn 
bij een voordracht van Koning Oedipus in 1905" en bij die van het monodrama 
Seideravond van Carry van Bruggen in 1911.40 In het eerste geval kunnen we 
ervan uitgaan dat dit niet Vogels keuze was, in het tweede was het misschien 
een wens van de schrijfster van het stuk. Zelf streefde Vogel altijd naar 
absolute soberheid in de mise en scène van zijn optreden. Zelfs in zijn 
openluchtvoorstellingen waren decors en zetstukken minimaal. In zijn 
consequente nadruk op het belang van de suggestie in de voordrachtskunst 
was Vogel zijn tijd vooruit. Ook in zijn publicaties benadrukte hij het belang 
van dit principe. 

Vogel was de typische en meest voortreffelijke vertegenwoordiger van 
de 'pathetische stijl' van voordrachtskunst, stelde een criticus na zijn dood.41 

In de tijd van de opkomende nieuwe zakelijkheid had de 'dunne' stijl echter 
meer kans van slagen. Een andere journalist vergeleek de controverse 
omtrent de verschillende soorten voordrachtskunst met die tussen Corver en 
Punt in de achttiende eeuw, en noemde Albert Vogel in dit verband Jan 
Punt.42 Wie Martin Corver zou moeten voorstellen zei hij er echter niet bij. 

Als enige van zijn generatie was Albert Vogel full time, professioneel 
voordrachtskunstenaar. Hij verhief het voordragen tot eenmanskunst in 
schouwburgen en concertzalen en droeg het over de hele wereld u i t in 
verschillende talen. 'De tragiek in zijn leven', constateerde J.B. Schuil,43 'is 
geweest, dat de belangstelling in de voordrachtskunst bij het publiek in dezen 
tijd van jazz en bioscoop geen stand heeft gehouden. Vogel was dezelfde 
gebleven, doch het publiek was veranderd. Daardoor was hij in de laatste 
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jaren, ondanks zijn ontegenzeggelijk groote gaven als declamator, reeds min 
of meer een "historische" figuur. De tijd van declamators en daarom ook de 
tijd van Vogel was voorbij."14 

In de romantische voordrachtkunst van Albert Vogel bereikte de orale 
traditie' van negentiende eeuw een hoogte- en tegelijkertijd een eindpunt. De 
man was een eenling, een outsider, zo men wil: een excentriek. Zijn stijl werd 
in de loop der jaren ouderwets gevonden. Zijn kunst was een uitloper van het 
oratorisch voordrachtstoneel waar hij als laatste in uitgeblonken heeft. 

Voordrachtskunst in de twintigste eeuw 
Wat is Vogels betekenis voor de Nederlandse beschaving, vroeg Jan 

Walch zich af in zijn levensbeschrijving van de voordrachtskunstenaar.45 Hij 
was voor alles de vereerder en promotor van het klaar en krachtig gesproken 
woord zo luidde het antwoord. Dit gesproken woord is het eigenlijke woord, 
vervolede Walch, niet het geschrevene; 'alle taalkundigen zullen dat 
tegenwoordig erkennen: taal is klank.'46 Toen hij dit schreef waren de 
opvattingen over dit gesproken woord echter reeds belangrijk gewijzigd. 

Het voordragen als eenmanskunst was gedurende de negentiende eeuw 
vanuit de rederijkerskamers tot ontwikkeling gekomen. Tegen het eind van 
die eeuw ontstond de professionele voordrachtskunstenaar. Omstreeks 1900 
werd de kunstvorm kortstondig als zodanig erkend in het kader van de mode 
van het 'verzen zeggen', een zangerige manier van voordragen die 
voornamelijk geschikt was voor het reciteren van de stemmingspoëzie der 
Tachtigers. In de geschiedenis van de voordrachtskunst komen hier de namen 
van literatoren als Albert Verwey, André Jolles en Frank van der Goes naar 
voren. De voornaamste vertegenwoordigers van het genre, Willem Royaards 
en Eduard Verkade, keerden echter al spoedig terug naar de toneelspeelkunst 
en deden het voordragen 'erbij'. 

Het 'verzen zeggen' heeft zijn reputatie verkregen door de 
theorievorming vanuit de hoek van de Tachtigers, die de geschiedschrijving 
sindsdien ook consequent beïnvloed hebben. Dat deze vorm van 
historiografie zijn beperkingen heeft werd in onze inleiding reeds betoogd. 

Reeds in de jaren 1890 werd bezwaar gemaakt tegen deze te eenzijdige 
benadering van voordrachtskunst. Professor van Hamel klaagde over het 
gebrek aan 'dramatische dictie' in die tijd. Juist dit zou Albert Vogels 
specialiteit worden. Critici brachten hierbij wat poëzie betreft dikwijls een 
verschil aan tussen 'zeggen' en 'voordragen'. Dit voordragen stond dichter bij 
de toneelspeelkunst, of, zoals Vogel het zelf noemde: 'dramatische 
voordrachtskunsf. Vast onderdeel hiervan was het personifiëren van 
verschillende karakters in een toneelstuk of monoloog. Dit laatste genre werd 
in het eerste kwart van de twintigste eeuw door verscheidene 
woordkunstenaars beoefend, zoals bijvoorbeeld door Willem van Zuylen, 
Henri Dekking, A.W. Kamp, Louis Couperus en natuurlijk Albert Vogel. De 
geschiedenis van deze voordrachtskunst moet nog geschreven worden. 

Retorica en voordrachtskunst nu 
In het eerste kwart van de twintigste eeuw had een omslag plaats van 

het reciteren naar het stillezen van proza en poëzie. Welsprekendheid in de 
klassieke zin van het vervolmaken van een tekst door het uitspreken ervan is 
niet langer onderdeel van de literatuur. Zoals Ferdinand Bordewijk, een jaar 
na Albert Vogels overlijden, het schoolhoofd Bint laat zeggen: 'De 
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welsprekendheid is dood. Wie haar opgraaft pleegt necrofüie, is 

Retorica en voordrachtskunst zijn twee eigen vakgebieden geworden. 
De retorica ontwikkelde zich tot 'een soort toegepaste taalkunde'. Het 
voordragen, in de zin van het vakkundig, uit het hoofd uitspreken van een 
literaire tekst, werd een variant van de toneelspeelkunst. 

Niet iedereen is even gelukkig met deze ontwikkeling. 'I am all for 
reviving the medieval trivium of the liberal arts of grammar, dialect and 
rhetoric,' verzuchtte Simon Jenkins nog niet zo lang geleden in The Times.48 

'The decline, indeed collapse, in the art of rhetoric now pollutes public life. 
An ability to speak so as to be heard and enjoyed survives almost solely in the 
mouths of actors and comedians.'49 Soms lijkt het erop dat de oorspronkelijke 
betekenis van het woord geheel verloren is geraakt. Een installatie, getiteld 
'retorica', van Peter Bogers in de Kunstpassage in Den Haag in de zomer van 
199450 bevatte twee televisies die in een lege ruimte hingen. Door de ruimte 
klonk het gejengel van een éénjarige baby. De ene monitor vertoonde 
afwisselend de mond of "het oog van het kind, de andere die van een 
volwassene, die op het geluid reageerde en het imiteerde. 'De van oorsprong 
chaotische klankexperimenten zijn in de installatie gegroepeerd en geordend,' 
vermeldde een begeleidend stendl zonder een spoor van ironie. Hier was het 
erudiete systeem van menselijke communicatie uit de klassieke oudheid: de 
retorica, gereduceerd tot de elementaire uitingen van een onmondig kind en 
de infantiele reacties van een twintigste-eeuwse volwassene daarop. 

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd het voordragen van 
literaire teksten als een elitaire bezigheid bestempeld. 'Het voorlezen van 
gedichten werd op een gegeven moment 'genanf, schreef Marjoleine de Vos 
hierover in 1995 in NRC Handelsblad* De voordrachtskunst is geheel 
uitgestorven omdat we het een bespottelijk idee zijn gaan vinden als iemand 
zich erin zou bekwamen.'52 

Moet de voordrachtskunst weer terugkomen? vervolgde deze 
recensente.59 'Ja zeker, niet om de dichters van hun plaats te dringen, maar 
om te laten horen hoe het moet of kan.'54 Het voorlezen uit eigen werk zoals 
dat gebeurt op allerhande poëziefestivals raakt alleen aan de 
voordrachtskunst als de auteurs ook daadwerkelijkheid toneelbloed hebben, 
maar van Hans Faverey, Lucebert, Rutger Kopland en Hugo Claus kon dit 
toch zeker worden gezegd, aldus De Vos.55 Het zeggen van monologen beleeft 
de laatste jaren een nieuwe opleving, schreef Kester Freriks in datzelfde jaar.56 

Acteurs als Chris Lomme, Ingeborg Elzevier, Eric de Vroedt, Will van 
Kralingen en Nel Kars hebben zich erop gestort, aldus deze criticus,57 terwijl 
Henk van Ulsen het genre zijn leven lang beoefend heeft. Literair theater 
Branoul - de naam zegt het al - in Den Haag legt zich al jaren op toe op het 
voordragen van literatuur. Ger Thijs' voordracht van Emants' Een nagelaten 
bekentenis trok in 2000 volle zalen en Josée Ruiter presenteert op het ogenblik 
van dit schrijven nog steeds een 'literaire one-manshow' over Louis Couperus 
in de stijl van Albert Vogel jr. Ook de rederijkers mogen zich in nieuwe 
belangstelling verheugen. Tijdens zijn onderzoek ontdekte Van den Berg 'tot 
zijn niet geringe verrassing' dat sommige rederijkerskamers nog 
springlevend waren.58 Het fenomeen is zelfs doorgedrongen in de moderne 
popmuziek; die rederijkers waren ook een soort posse die net als wij door het 
land trokken en niks anders deden dan zuipen, neuken en dichten, stelde 
rapper Def P. naar aanleiding van het uitkomen van één van diens laatste 
CD's onlangs in het taalgebruik van de jeugd.59 In verband met de klassieke 
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retorica tenslotte moet hier gewezen worden op de activiteiten en geschriften 
van JP Guépin, op wiens initiatief in 1990 een aantal histonsche 
redevoeringen werd voorgedragen in het Amsterdamse theater Paradiso.60 

Internationaal gezien is eenzelfde ontwikkeling gaarne. 'The public reading is 
the real hope of poetry', zei de Australische dichter Les Murray aan de 
vooravond van het Londense Poetry International festival in het jaar 2000. 
'Far more people will come to a reading than will buy a book. De 
voordrachtskunst is allesbehalve dood. Een herwaardering van de kunst van 
Albert Vogel is in dit kader op zijn plaats. 
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