
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Albert Vogel, voordrachtskunstenaar (1874-1933): Een onderzoek naar retorica
en voordrachtskunst in het eerste kwart van de twintigste eeuw

de Westenholz, C.A.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Westenholz, C. A. (2002). Albert Vogel, voordrachtskunstenaar (1874-1933): Een
onderzoek naar retorica en voordrachtskunst in het eerste kwart van de twintigste eeuw. [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/albert-vogel-voordrachtskunstenaar-18741933-een-onderzoek-naar-retorica-en-voordrachtskunst-in-het-eerste-kwart-van-de-twintigste-eeuw(d439b52a-ac38-423f-bde7-5584a039dc9f).html


Illustraties 

LIJST VAN ILLUSTRATIES 
Tenzij anders vermeld: illustraties afkomstig uit archief Albert Vogel sr., Haags 
Gemeentearchief 

Voorplat: 'Albert Vogel gehuldigd. 23 October 1924'. Den Haag. Karikatuur door 
Willy Sluiter. Gepubliceerd in Jan Feith, Voorbijgangers, Amsterdam 1925. Het 
origineel is verloren gegaan 

1. Albert Vogel als teenager. Uit: Albert Vogel Gedenkboek 1899-1924, p. 15. Origineel 
verloren gegaan 

2. Albert Vogel/Bram Kogels debuut als voordrachtskunstenaar tijdens de 
Nederlandse les (ca. 1889). Bladzijde uit de roman Uit Pief's vlegeljaren door Jan 
Feith, Amsterdam 1906. Illustratie door de schrijver. Foto Haags 
Gemeentearchief 

3. Vogel tijdens zijn militaire opleiding te Kampen (tweede van rechtsachter, met 
dolk in de lucht). Ca. 1895. Foto Haags Gemeentearchief 

4. Vogel als jong officier op wacht, foto, ca. 1900. Op een dergelijk eenzaam moment 
moet hij het artikel van professor van Hamel over de tragedie Koning Oedipus 
hebben gelezen. Foto Haags Gemeentearchief 

5. Fotoportret van Albert Vogel uit de Starkadd-ti\d (ca. 1900). Uit: H. De Boer, Albert 
Vogel. Romantische voordrachtskunst, Rotterdam 1907, t.o. p. 48.. Origineel 
verloren gegaan 

6. Nog een vroeg portret van Vogel. Aangezien hij in 1906 zijn snor afschoor, moet 
het van voor die tijd dateren. Uit: De Amsterdammer, 24 december 1905. 
Origineel verloren gegaan 

7. Vogel tijdens de voordracht van De werkstaking van Francois Coppée (vóór 1906). 
Foto Haags Gemeentearchief 

8. Programma van een voordracht van Sophocles' Koning Oedipus, vóór 1906 
9. Albert Vogel, gekleed als Grieks redenaar, tijdens de voordracht van Koning 

Oedipus, de hand geheven in een spreekgebaar. Foto, voor 1906 
10. Close-up Albert Vogel tijdens de voordracht van Koning Oedipus. Foto, voor 1906 
11. Fotoportret van Albert Vogel in 1906, het jaar waarin hij professioneel 

voordrachtskunstenaar werd. Briefkaart 
12. Vogel als Romeins redenaar in de voordracht van Coriólanus. Het gebaar van de 

voor de borst gebogen arm suggereert inkeer, berusting, onderwerping, in dit 
geval: het moment dat Coriólanus zwicht voor de smeekbede van zijn moeder 
en zijn vrouw en niet tegen Rome ten strijde trekt. 'Vrouwen, gij verdient/Dat 
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1. Albert Vogel als teenager. 

Uit: Albert Vogel Gedenkboek 1899-1924, p. 15. 

Origineel verloren gegaan. 
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kromde zijn vingers van de kou, verwrong zijn mond 
tot een grijns van kommer, schalde het loeiend uit, 
als het schip „van ijs en nacht bevrijd" werd. Maar 
Abd-el-Kader was zijn lijf gedicht! Als er een nieuwe 
jongen in de klas kwam 
en ze wilden dien eens 
onder den indruk brengen, 
dan vroegen ze Kogel om 
wat voor te dragen. En 
Kogel zette zich in postuur: 
de wenkbrauwen gefronst, 
de blik loerend onderuit, 
met huiverend - gluiperig, 
neergedwongen fierheid; en 
dan hief hij het hoofd, 
alsof het neergedrukt was 
gehouden, en de oogen 
stonden groot, de neus
vleugels zogen, de mond wijdde zich van een, en lang
zaam zuchtte het geluid uit zijn keel, als een ingehouden 
gerochel, tot het vooruit knetterde met uitbarstende 
woordhappen. 

En zoo'n nieuwe jongen, die hem voor het eerst 
hoorde, trad terug, bang voor een aanval van den 
ander, die tegenover hem stond, blikte verdwaasd 
den kring van jongens rond, niet begrijpend wat er 
gebeurde, en keek dan half-angstig mee toe, met de
zelfde eerbiedig ingehouden verbazing als de andere 
jongens, die ook ademloos naar den verzenzegger 
luisterden. 

2. Albert Vogel / Bram Kogels debuut als voordrachtskunstenaar tijdens 

de Nederlandse les (ca. 1889). Bladzijde uit de roman Uit Piet's vlegeljaren 

door Jan Feith, Amsterdam 1906. Illustratie door de schrijver. 

Foto Haags Gemeentearchief. 
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3. Vogel tijdens zijn militaire opleiding te Kampen 

(tweede van rechtsachter, met dolk in de lucht). Ca. 1895. 

Foto Haags Gemeentearchief. 
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4. Vogel als jong officier op wacht, foto ca. 1900. Op een dergelijk 

eenzaam moment moet hij het artikel van professor van Hamel 

over de tragedie Koning Oedipus hebben gelezen. 

Foto Haags Gemeentearchief. 
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5. Fotoportret van Albert Vogel uit de Starkadd-ti)d (ca. 1900). 
Uit: H. de Boer, Albert Vogel. Romantische voordrachtskunst, 

Rotterdam 1907, t.o. p. 48. Origineel verloren gegaan. 

6. Nog een vroeg portret van Vogel. Aangezien hij in 1906 zijn snor afschoor, 

moet het van voor die tijd dateren. Uit: De Amsterdammer, 24 december 1905. 

Origineel verloren gegaan. 

363 



Mi 

WÊËÊÊ 

l 

B^Spi.4:; 

flip ;. 

• : : ' : 

7. Vogel tijdens de voordracht van De werkstaking 

van Francois Coppée (vóór 1906). 

Foto Haags Gemeentearchief. 
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Programma van een voordracht van Sophocles' 
Koning Oedipus, vóór 1906. 
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9. Albert Vogel, gekleed als Grieks redenaar, tijdens de voordracht 
van Koning Oedipus, de hand geheven in een spreekgebaar. 

Foto van vóór 1906. 
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10. Close-up Albert Vogel tijdens de voordracht van Koning Oedipus. 

Foto van vóór 1906. 
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11. Fotoportret van Albert Vogel in 1906, het jaar waarin hij 

professioneel voordrachtskunstenaar werd. Briefkaart. 
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12. Vogel als Romeins redenaar in de voordracht van Coriolanus. Het gebaar van 
de voor de borst gebogen arm suggereert inkeer, berusting, onderwerping, in dit geval: 

het moment dat Coriolanus zwicht voor de smeekbede van zijn moeder en zijn vrouw 
en niet tegen Rome ten strijde trekt. 'Vrouwen, gij verdient / Dat m'u een tempel 

bouwt, want alle zwaarden / En saamverbonden waap'nen in Italië, / 

Zij hadden dezen vrede niet gemaakt'. (Vijfde bedrijf, slot van de derde scène). 

Ca. 1906. Foto Haags Gemeentearchief. 
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13. Vogel als Koning Oedipus in de voorstelling door de Koninklijke Vereeniging 

'Het Nederlandsch Tooneel' (1907). De wanhoopsscène. Vogel heeft zelf de 
bijbehorende claus achterop geschreven: 'Wee! wee! Zo komt dan alles, alles uit! - / 

O zon, moge ik voor 't laatst uw stralen zien, / ik die het licht zag van wie 't niet 
mocht zijn, / die omgang had met wie het niet mocht zijn, / die 't bloed vergoot 

van wie het niet mocht zijn!' Foto Haags Gemeentearchief. 
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14. Annie Vogel-de Lorm omstreeks 1907. 

Uit: H. de Boer, Albert Vogel. Romantische voordrachtskunst, 

Rotterdam 1907, t.o. p . 56. 
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15. Vogels markante gestalte was geliefd materiaal voor karikaturisten. Ton van Tast 

schetste hem in 1926 tijdens een voordracht van 'De toespraak tot de hoofden van 

Lebak'. Uit het feit dat hij Vogel staand en niet zittend afbeeldde blijkt echter dat hij 
de voordracht niet zelf gezien heeft - maar vermoedelijk wel die van Royaards. 

Rubriek 'De daverende dingen dezer dagen', De Haagse Post, 2 oktober 1926. 

Foto Haags Gemeentearchief. 
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16. Frontispiece van Vogels eerste boek, Het Japansch Tooneel (1911). 
Een Japans masker in alle expressiviteit. Misschien was het bedoeld als een 

karikatuur van Vogel zelf? 
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17. Fotoportret van Albert Vogel. De ridderordes die hij hier draagt waren: officier in 

de Kroonorde van Roemenië (n.a.v. zijn recente 'benoeming' als persoonlijke 
'Kammerrezitator' van koningin Elisabeth van Roemenië); ridder in de orde van de 

Leeuw en Zon van Perzië, en Officier d'Académie de la République Franchise. 
Frans Netscher maakte er bezwaar tegen dat hij ze droeg op het toneel. 

Ca. 1910. Foto Haags Gemeentearchief. 
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18. Voorplat De ware Jacob, jg. 9, no 24 (12 maart 1910). Met bijbehorend artikel 

over 'Albert de reciteervogel.' Met dank aan Nop Maas, die mij op deze karikatuur 
opmerkzaam maakte. Hij ontbreekt in Vogels archief. 
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19. Fotoportret, door P.M. Kouw, van Ellen Buwulda (1890-1984) omstreeks 1915. 

Foto Haags Gemeentearchief. 
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20. Fotoportret Albert Vogel als Napoleon. Ca. 1915. 
Foto Haags Gemeentearchief. 
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21. 'Hier nog enkele bekende landgenoten in een bij hun gelaatstrekken passend 

costuum'. Karikatuur, door Ton van Tast, in De Haagsche Post, 28 januari 1928, 

van Vogel als Napoleon. 
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Albert Vogel 

De wereld is nog steeds het schouwtooneel, 
Waarop: elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. 
Des zomers doet Albert dat op bloote voeten. 
En brengt dan Openluchtspel-groeten. 
Deed hij 't ook 's winters, hij was dan vast niet gezond. 
Ja, hoogstwaarschijnlijk een acteur van den kouden grond. 

22. Karikatuur en spotversje op Albert Vogel in een openluchtvoorstelling uit Kunst 

in karikatuur, 100 karikaturen van Nederlandsche toon- en tooneelkunstenaars, 

Rotterdam 1924, p.93. 
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23. Starkadd (Albert Vogel) draagt bij zijn vertrek zijn hoofdman Wolff 

(Louis van Gasteren) op over zijn aanstaande, Helga (Greta Gijswijt), te waken. 

Scène uit openluchtvoorstelling van Starkadd in 1920 door Het Klassiek Tooneel. 

Foto Haags Gemeentearchief. 
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24. Albert Vogel als Nero in een openluchtvoorstelling van Racine's Brittannicus 

door Het Klassiek Tooneel (1920-21). Foto Haags Gemeentearchief. 
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25. Vogels eerste Duitstalige Vondelprogramma, waarmee hij in 1922 in de 
Duitssprekende landen van Europa op tournee ging. 
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26. Portret van Albert Vogel tijdens de voordracht van Vondels Lucifer (moment 

van Lucifers vloek). 'Nu zweer ik bij mijn kroon het al op één te zetten ...' 

Krijt en aquarel door Han van Meegeren, ca. 1924. 

Collectie en foto: Theater Instituut Nederland, Amsterdam. 
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27. Foto zilveren kunstenaarsjubileum Albert Vogel in Diligentia, 23 oktober 1924. 

In het midden Albert Vogel en Ellen Vareno. Links van laatstgenoemde staat 

Emmy Buwalda. Vijfde van links kolonel Karel Vogel, broer van de 
voordrachtskunstenaar. Derde van rechts is Herman Poort. 

Foto Haags Gemeentearchief. 
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28. Stills van Polygoon journaalfilmpje naar aanleiding van Vogels zilveren 

kunstenaarsjubileum in oktober 1924. Vogel in actie tijdens een voordracht. 
Foto Haags Gemeentearchief. 
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29. Albert Vogel omstreeks 1925. Foto Haags Gemeentearchief. 
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30. Ellen Vareno omstreeks 1925. Foto Haags Gemeentearchief. 
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31. Foto van Huize Elisavetha aan de Haagse Frankenslag. Ca. 1925. 

Foto Haags Gemeentearchief. 

32. Foto van Albert Vogel in zijn studeerkamer, waar hij ook gestorven is. 

O p de achtergrond een portret van zijn moeder, Pauline Vogel-Sassen. Ca. 1930. 

Foto Haags Gemeentearchief. 
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