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Deel n. Hoofdstuk 1. 

DEEL II. BIOGRAFIE 

II . l . JEUGD EN VORMING 

De Vogels en de wapenrok 
Vier generaties lang waren alle mannelijke telgen in het geslacht Vogel 

het leger ingegaan en het was niet meer dan vanzelfsprekend, dat Albert 
diezelfde weg zou volgen. Het manlijk ideaal van de toewijding aan koning 
en vaderland werd in zijn ouderlijk huis met de paplepel ingegoten. 

Albert Vogel was sensitief genoeg om zich bewust te zijn van de 
beperkingen van een dergelijke achtergrond. Vlak na de Eerste Wereldoorlog 
schreef hij: 'Toen ik nog een kleine jongen was, zag ik thuis niet anders dan 
uniformen om mij heen. Mijn vader en mijn vier oudere broers waren in 
officierstenue gestoken; stijf in de lijsten hingen de militaire portretten der 
groot- en overgrootouders, der ooms en oud-ooms. Als we op zondag 
familiereunie hadden, was de enige burger, al was ook zij een officierskind... 
mijn moeder. Wij hoorden de oude armeeverhalen en anecdotes uit de jaren 
1815-1830 enzovoorts, met naam en toenaam van de officieren die daarin de 
hoofdpersonen waren geweest en zo bewogen wij ons wel heel veel in de 
militaire gedachtensfeer. Is het vreemd, dat in een familie waar van vader-op-
zoon heel vaak een volgehouden officier-worden plaats vond, een zekere 
kring- of beroepsgeest ontstond die vele leden uit die kring enigermate 
"weltfremd" deed worden? 'Men moet het officierscorps uit vroeger dagen 
daarover niet hard vallen. Ging en gaat het zelfs nu nog wel anders met 
zeekapiteins, bureaucraten...?'1 

Deze achtergrond was voor iemand die uiteindelijk professioneel artiest 
zou worden, toch niet zo onwaarschijnlijk als hij vanuit huidig perspectief 
wel lijkt. Louis Bouwmeester kwam uit een dergelijk nest. Diens vader, Louis 
Rosenveldt, en grootvader: Frits Rosenveldt, hadden beiden in de Franse tijd 
gevangen gezeten wegens hun patriottisch, oranje-gezind gedrag. Voor vader 
Rosenveldt was Napoleon een vijand, maar één waar je respect en 
bewondering voor moest hebben.2 Louis' grootmoeder van moeders zijde 
stamde af van de zeeheld Tromp.3 Volgens zijn zuster Theo groeide Louis op 
'in een heldensfeer'.4 

Met Napoleon mee naar Rusland 
Het geslacht Vogel is afkomstig uit Saksen in Silezië en hun geschiedenis 

speelt zich af rond de plaatsen Triebel, Sorau, Kunau, Halbau en Freiwaldau, 
namen die slechts met grote moeite te vinden zijn op de kaart van vandaag, 
omdat dit grondgebied na de Tweede Wereldoorlog aan Polen toebedeeld is. 
Het bevindt zich aan de Oostduits-Poolse grens nabij de rivier de Neisse, 
ongeveer halverwege tussen Praag en Berlijn. 

De stamvader van de Nederlandse tak, Carl August Theodor Vogel,5 

heeft op tachtigjarige leeftijd een levensgeschiedenis geschreven, die een 
aparte studie verdient.6 Misschien hierdoor geïnspireerd, stelde zijn kleinzoon 
Albert in 1923 een dergelijk ego-document samen, waaruit voor dit boek 
dankbaar geput is.7 

De eerste voorvader van wie alle gegevens bekend zijn* was Alberts 
achterovergrootvader, Georg Vogel. Deze was van 1753 tot 1793 
'kurfürstiicher Amtsverwalter' oftewel gouverneur van de heerlijkheid 
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Triebel' Hij trouwde in 1755 met Dorothea Elisabeth Schmidt, dochter van 
Tohann Schmidt, predikant te Witsen.10 Zijn gezin was gevestigd op het slot te 
Triebd Dhslotbestond nog in 1923, toen Albert Vogel met zijn vrouw een 
reis maakte naar Silezië.» Bij die gelegenheid nam deze ook een aantal 
briefkaarten van de omgeving mee, alsmede enige historische werkjes over de 

^ S S e t b e T a t e e n curieus toneelstuk. Het heet Graf Promnitz, der 
Irtzte desHouses en het is een historisch spel in drie bedrijven uit het verleden 
w S f f i ' S a u in de 'Herrschaft' Triebel.» De handeling heeft plaats m 
het slotpark van Sorau, in het midden van de achttiende eeuw. Centraal staat 
de val van graaf Johann Erdmann von Promnitz, de laatste van zijn geslacht, 
die zijn bezit door zijn onverantwoordelijk gedrag geheel verkwanselt en zelf 
tenslotte krankzinnig wordt. . 

Het bestaan van dit toneelstuk moet Albert hebben geïntrigeerd, omdat 
het op de historische werkelijkheid berust. Zijn achterovergrootvader Georg 
Vogel was gouverneur van Triebel tijdens de heerschappij van graaf Johann 
Erdmann." Helaas komt er in het toneelstuk geen personage voor dat 
gouverneur is. Het is niet bekend of het ooit is opgevoerd. 

Het echtpaar Vogel-Schmidt kreeg vier kinderen, waaronder Johann 
Heinrich Traugott,15 de overgrootvader van de voordrachtskunstenaar en 
deeeen met wie de militaire traditie begonnen is. Deze zou volgens zijn 
achterkleinzoon in Leipzig hebben gestudeerd en een academische graad 
hebben verworven.16 Hij huwde Christiane Auguste Sophie baronesse von 
Lettow, een telg uit een oud Duits riddergeslacht.17 Zij erfde van haar tante, 
een baronesse von Mosch, een herenhuis te Halbau met een grote tuin aan de 
LindenstraGe, 'de mooiste straat van het stadje', aldus Albert Vogel in zijn 
levensgeschiedenis.'8 Het bezit werd volgens deze zelfde bron das 
Vogelenhaus' genoemd. In de plaatselijke kerk was ^een Vogelenloge 
speciaal voor het gezin ingericht, en een eigen familiegraf.19 

In het begin van de negentiende eeuw verkeerde Saksen in chaos. In 
1806 brak de Pruissisch-Franse of vierde coalitie-oorlog uit. In de dubbele slag 
bij Jena en Auerstadt in oktober van dat jaar leed het verouderde Pruissisch-
Saksische leger een vernietigende nederlaag tegen Napoleon. In december 
werd in Posen de vrede gesloten. Saksen werd een onafhankelijk koninkrijk 
en trad evenals Beieren, Württemberg, Baden, Hesse-Darmstadt, en twaalf 
kleinere staten toe tot de door Napoleon georkestreerde Rijnbond. De Code 
Napoleon verving het middeleeuwse juridische systeem. Johann Heinrich 
Traugott Vogel was duidelijk de Napoleontische zaak toegedaan, want hij in 
1807 sloot hij zich als vrijwilliger aan bij de keizerlijke armee. Hoe hij aan zijn 
eind is gekomen, is nooit bekend geworden.20 Het officiële bericht van zijn 
dood heeft zijn weduwe pas na 1831 bereikt.21 

Johann Heinrich Traugott en zijn vrouw hadden drie kinderen: 
Henriëtte,22 Wilhelm23 en de bovengenoemde Carl. De legende van een vader, 
die misschien in het verre Rusland een heldendood gestorven was - volgens 
familieoverlevering zou hij bij de overtocht van de Berezina gesneuveld zijn -
heeft op zijn twee zoons begrijpelijkerwijze een onuitwisbare indruk 
gemaakt. In zijn herinneringen verhaalt Carl Vogel van de hartewens van zijn 
broertje en hemzelf om ook 'krijgsman' te worden en verre reizen te maken.24 

Hij had een trommel en een sabel, hij droomde van schitterende uniformen en 
fiere paarden, en als hij door de ramen naar de wuivende korenvelden keek, 
verbeeldde hij zich dat hij op zee was: 'Dasz sind die Wellen, dasz ist das 
Mehr.'25 Dankzij de Franse keizer, die hun land onafhankelijk had gemaakt, 
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konden de gebroeders Vogels zich 'Saksers met hart en ziel' noemen. Zij 
droegen steeds een groene rozet met een oranje hartje aan hun petten of 

Van jongsaf aan koesterden Wilhelm en Carl slechts één wens: hun 
vaders heroïsch voorbeeld na te volgen. Hun moeder had daar uit de aard der 
zaak maar weinig oren naar, totdat haar in begin 1816 een brief bereikte van 
haar zuster Amalia uit Nederlands-Indië.27 

Johanna Amalia Sophie baronesse von Lettow28 was getrouwd met 
luitenant-generaal Carl Heinrich Wilhelm Anthing,» een uit Saksen-Coburg-
Gotha afkomstig officier die bekend stond als een dapper en bekwaam 
generaal.30 Ook toen hij in 1813 in de slag bij Bautzen zwaar gewond raakte, 
bleef hij het commando over zijn troepen voeren.31 Na het aftreden van 
Napoleon trad Anthing in dienst van koning Willem I en in 1815 werd hij 
benoemd tot luitenant-generaal van het leger in Nederlands Oost-Indië.32 

Amalia Anthing - von Lettow ging met haar man mee naar Batavia, kort 
voordat zij de boven genoemde brief schreef. Kennelijk correspondeerden de 
zusters regelmatig, want Amalia was geheel op de hoogte van de ambities 
van haar beide neefjes Vogel. Zij stelde voor de jongens naar haar in 
Nederlands-Indië te sturen, waar generaal Anthing persoonlijk zorg zou 
dragen voor hun opleiding. 

Wilhelm en Carl Vogel vertrokken in het najaar van 1816 inderdaad 
naar Nederlands-Indië. Van 1817 tot 1819 woonden zij bij hun oom en tante 
Anthing in een paleis te Weltevreden en volgden ze de cadettenschool in 
Semarang. In dat jaar ging de generaal met pensioen en zeilde de familie weer 
naar Europa.33 

De zoons van Wilhem Heinrich Traugott Vogel traden, ieder op eigen 
wijze, in hun vaders voetsporen. De oudste, Wilhelm, zou na een kort verblijf 
in Nederland, naar Indië terugkeren. Hij werd onder andere kapitein van het 
eerste bataljon in het Nederlands-Oost-Indische leger. Op vijf-en-dertig jarige 
leeftijd stierf hij op Sumatra een ware heldendood, door het ziekenhuis te 
verlaten zodra hij van een nieuwe militaire expeditie hoorde. 'Aan de spits 
der vorwagt, in de bres der borstwering van de vijandelijke sterkte, trof hem 
het noodlottige schot.'34 Posthuum werd hem de Militaire Willemsorde 
toegekend.35 

Carl vestigde zich na zijn terugkomst uit de oost in Nederland. Hij 
verdiende zijn sporen in de Tiendaagse Veldtocht.36 De Militaire Willemsorde 
ging 'door allerlei intrigues'37 aan zijn neus voorbij, maar wel kreeg hij een 
eervolle vermelding.38 Als hij en zijn vrienden door passerende Belgen voor 
kaaskoppen werden uitgemaakt, klopten de jonge helden achteloos op hun 
Metalen Kruis.39 Het belang van dergelijke onderscheidingen in de 
negentiende eeuw wordt ons duidelijk gemaakt door de volgende 
beschrijving van zijn kleinzoon: 'Zelfs vijftig, zestig jaar later, toen alle veeten 
tusschen België en Nederland al lang vergeten waren, beschouwde men hier 
'de metalen kruis ridders' nog met eerbied. De oudere onder ons herinneren 
zich alle wel die grijzaard met hun eereteeken op de borst, gegoten uit het 
staal der veroverde Belgische kanonnen, meestal wandelend geleund op hun 
stok, of gezeten op een bank en omringd door jongen menschen, die 
luisterden naar de verhalen uit de groote dagen van 1830...'40 

Toen de vrede getekend was trad Carl Vogel in Harderwijk in het 
huwelijk met een meisje dat hij elf jaar eerder had ontmoet: Maria Louise 
Brigitta Cornelia Philippine de Mol.41 In de loop der jaren kreeg het echtpaar 
vijf kinderen: Brigitte ('Biddy'),42 Willem,43 Karel,44 de vader van de 
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voordrachtskunstenaar, Louisa" en Johan." Dit officiersgezin verhuisde 
voortdurend, van Vlissingen naar Groningen naar Maastricht, Zwolle, 
Haarlem en Leiden. Op zestigjarige leeftijd moest Carl Vogel met pensioen 
eaan of, zoals hij 't zelf noemde, 'aftreden van 't militaire toneel. 

Behalve een toegewijd militair, moet Carl Vogel ook een muzisch mens 
zijn eeweest. Zijn Herinneringen zijn gelardeerd met citaten uit Duitse, Franse 
en Nederlandse poëzie. Er was in zijn opleiding gedegen aandacht besteed 
aan de meer literaire vakken. Na hun terugkeer uit Nederlands-Indië moesten 
hii en zijn broer op aanraden van oom Anthing - 'Die Kinder mussen nach die 
Theater gehen"8 - in Amsterdam de schouwburg bezoeken. In Harderwijk 
nam hij zowel gitaar- als fluitles en trad op op liefhebberijconcerten Toen hij 
eenmaal officier geworden was vormde hij met zijn vrienden een 
muziekcorps waarmee hij zijn verloofde, Louise de Mol, en later zijn 
superieuren, serenades bracht."' In de beschrijving van zijn tweede reis naar 
Nederlands-Indië in 1828 maakt hij gewag van al het muzykmaken en 
'tussendeks komediespelen' dat op zee plaats had.50 Een gouden speldje uit 
zijn nakomenschap verraadt dat hij op rijpere leeftijd erelid was van de 
rederijkerskamer ADVENDO te Breda.51 Deze robuuste militair enL^mehjke 
levensgenieter heeft op zijn kleinzoon regelrechte invloed gehad. Op de HBS 
in Haarlem zou Albert Vogel een toneelclub oprichten onder precies diezelfde 
titel. Bovendien zou hij, evenals zijn grootvader, immers een levensverhaal 
opstellen voor zijn kinderen.52 

De derde generatie 
Getrouw naar wat inmiddels familietraditie geworden was werden alle 

drie de zoons van Carl en Louise Vogel militair. De oudste, Willem, ging bij 
de marine. In 1851 voer hij voor het eerst het zeegat uit. Hij eindigde zijn 
loopbaan als kolonel-hoofdinspecteur van de marine-administratie te Den 
Haag.53 Hij was een begaafd en gevoelig man, met enig literair talent. Volgens 
zijn neef Albert was hij 'een dwepende zeeman, die ervan hield op 
familiefeesten het woord te voeren en de kunst verstond zeer goed te 
spreken'.54 In Vogels archief bevinden zich verschillende autobiografische 
documenten van zijn hand.55 

De jongste, Johann, ging in 1857 naar de koninklijke militaire academie 
in Breda. Vanwege zijn gezondheid kwam hij terecht bij de militaire 
administratie en diende achtereenvolgens bij garnizoenen te Vlissingen, 
Arnhem, Leeuwarden, Utrecht, Breda en Den Haag.56 Hij was een goed ruiter 
en had volgens zijn neef een beslist talent voor tooneelspelen. Hij trad met 
veel succes op in rederijkerskamers, vooral in Leeuwarden. Later stond hij op 
de planken met onder andere de actrices Catherina Beersmans, Marie Kleine-
Gartman en Theo Frenkel, die dan gastrollen vervulden, een gebruikelijke 
praktijk in de negentiende-eeuwse rederijkerskamers.57 Hij schreef 
toneelrecensies in de Bredasche Courant en werd erelid van enkele 
amateurtoneelgezelschappen.58 

Karel, de vader van de voordrachtskunstenaar, werd geboren m 
Vlissingen. Hij ging op school in Groningen en vervolgens in Koevorden, 
waar hij volgens zijn zoon les kreeg van een echt ouderwetse onderwijzer die 
'de plak' hanteerde.59 Op vijftienjarige leeftijd trad hij in militaire dienst. Kort 
daarop werd hij als sergeant in het garnizoen van zijn vader geplaatst en 
hielp onder andere bij het dempen van een oproer in Loon op Zand.60 Hij 
volgde Carl Vogel ook later naar Maastricht. In die stad werd hij in 1857 
beëdigd als luitenant der infanterie.61 
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Karel Vogels commandotoon was volgens zijn zoon bekend 'door heel 
de armee'.62 'Als hij met zijn krachtige stem zijn troepen toesprak, voelde ik 
mij koud worden', schreef Albert later. 'Hij had geen diepe natuur, maar een 
loyale, en hij imponeerde sterk door zijn optreden.'63 In de woorden van een 
jeugdvriend van Albert, Willem Landré , was Vogels vader 'een kaarsrechte, 
stramme officier, die maar één woord kende: gehoorzamen'.64 In ieder geval 
moet deze mannelijke officier ook zijn mystieke kanten hebben gehad, want 
hij was tevens vrijmetselaar.65 

Albert Vogel beschrijft zijn vader in diens jonge jaren als een goed 
danseur, een flirt, een kranig officier en iemand die hield van het leven.66 In 
Maastricht richtte Karel Vogel de vereniging 'W.S.' (Welsprekendheid) op, 
die zich toelegde op voordrachtskunst, muziek en toneelspelen.67 In die stad 
ook leerde hij Pauline Sophie Sassen kennen.68 

De families Sassen en Van Panhuys van Haeren 
Het geslacht Sassen komt uit Brabant en Limburg. In de negentiende 

eeuw bestond het voornamelijk uit rechtsgeleerden, al waren er ook enkele 
officieren onder.69 Jacobus Jan Sassen,70 de overgrootvader van de 
voordrachtskunstenaar, verliet zijn geboorteplaats Den Bosch om in 
Maastricht rijksadvocaat van Limburg te worden. Hij en zijn vrouw, Johanna 
Catharina Sobels71 kregen acht kinderen, waarvan er twee jong stierven. 

Eduard Jan Leonard Sassen72 was de tweede zoon. Deze werd kapitein 
bij de Rijdende Artillerie en wist tijdens de Tiendaagse Veldtocht de Militaire 
Willemsorde te verwerven, 'een daad, die klonk door het leger. Hij 
vernagelde twee vijandelijke batterijen bij Namen, onder hevig vijandelijk 
vuur en slechts begeleid door enkele manschappen.'73 Hij was volgens zijn 
kleinzoon vóór alles paardenliefhebber en ruiter en trachtte steeds 
onhandelbare, wilde dieren onder de duim te krijgen.74 Eduard Sassen was 
echter niet alleen soldaat; hij hield ook van literatuur en schilderde niet 
onverdienstelijk. Na de Belgische Opstand trouwde hij in zijn vaderstad 
Maastricht met freule Thérèse Francoise van Panhuys van Haeren.75 Later 
werd hij kantonrechter te Heerlen. Hij stierf reeds op negenenveertigjarige 
leeftijd aan een hartkwaal. 

Het geslacht Van Panhuys van Haeren gaat terug tot een zekere 
Godefroi van Panhuys, 'knape', die in 1275 in Brussel woonde. Sindsdien 
ontwikkelde zich een Friese, een Zeeuwse en een Limburgse tak76 Johan 
Cornelis van Panhuys,77 de overgrootvader van de voordrachtskunstenaar, 
werd op 18 april 1815 in de adelstand verheven. Hij was jonkheer van 
Panhuys, heer van Haeren, Bongert en Damerscheidt, drossaard van het land 
Dalen en Rolduc. Uit zijn tweede huwelijk met Marie Sophie Delwarde78 

sproten vier kinderen, waarvan Thérèse de jongste was. Zij groeide op op 
kasteel Haeren en de omringende landerijen. Overgrootvader Van Panhuys 
was volgens Albert Vogel een hartstochtelijk jager.79 Thérèse kreeg onderwijs 
van een Franse en een Engelse gouvernante en op haar achttiende kwam zij 
'uif in de mondaine society van Maastricht. Daar logeerde zij dikwijls bij 
haar neef en nicht Von Emmichausen, die veel ontvingen en daar ook leerde 
zij luitenant Eduard Jan Sassen kennen.80 Zij trouwden in 1833. 

Eduard en Thérèse Sassen-van Panhuys van Haeren kregen zes 
kinderen: Adèle,81 August,82 Adrien,83 Eugenie,84 Pauline en Armand.85 Pauline 
was de jongste van de vier overlevenden. 
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Erfde Albert de energie, het doorzettingsvermogen en de zin voor 
avontuur van zijn vaders familie, zijn artistieke neigingen kwamen, volgens 
eigen zeegen,86 van zijn moeders kant - al was ook zij een officierskind. 

Pauline Sassen bracht haar jeugd door in de Limburgse kastelen Haeren 
en Meesenbroek, dat Eduard Sassen had gekocht nadat hij zich had 
teruggetrokken uit de actieve dienst. Ook op haar had het beroep van haar 
vader zo zijn invloed. Volgens haar jongste zoon kon zij goed paardrijden en -
mennen, en ze schoot als de beste schutter: 'Zij kon met een buks op flinke 
afstand de seringen van de steelen schieten.'87 Binnenshuis ontwikkelde zij 
echter andere interesses. Ze tekende graag en had talent voor dichten.88 

Samen met haar zusters Adèle en Eugenie las ze als kind 'de klassieken: 
Homerus, Shakespeare, Corneille, Racine, Schiller, Heine, Byron en andere 
grote dichters', aldus Albert Vogel in zijn levensgeschiedenis.89 De meisjes 
verkleedden zich graag in de jongenspakken van hun broer en reateerden 
dan hele episoden uit de Ilias, zoals Hectors Afscheid van Andromache, of 
fragmenten uit Le Cid, Child Harold of Wallenstein.90 

' Toen de gezusters Sassen de huwbare leeftijd bereikten begeleidde hun 
moeder hen naar de bals en partijen in Maastricht en daar ontmoette Pauline 
de jonge officier Karel Vogel. Het enige bezwaar tegen een huwelijk was het 
verschil in godsdienst, want de Vogels waren van huis uit protestant, maar 
Karel stemde toe een verklaring te ondertekenen dat bij eventuele geboorte 
van kinderen deze katholiek zouden worden opgevoed." In 1862 trouwden 
ze. Zijn geloofsovertuiging erfde Albert Vogel dus ook van zijn moeders kant. 

Het eerste garnizoen van luitenant-adjudant Vogel was, zoals gezegd, 
Maastricht. Hier werd de oudste zoon, Karel,»2 geboren. Paul93 en Adrie94 

kwamen ter wereld in Gorinchem; Theodoor,95 Willem,56 Albert en Armand97 

in Bergen op Zoom, waar vader Karel Vogel ruim vijftien jaar luitenant
adjudant, kapitein en tenslotte kapitein-adjudant van het derde regiment 
Infanterie was. De jongste overlevende telg van het gezin werd vernoemd 
naar zijn oudoom, Albert von Bismarck-Gorke.96 

Theatrale neigingen 
Alberts vroegste jeugdherinneringen lagen dus in Bergen op Zoom. Hij 

was de benjamin van het gezin; met Karel, de oudste, scheelde hij elf jaar. Tot 
zijn negende jaar was Albert een zwak en ziekelijk jongetje, dat met zijn 
slechte eetgewoonten zijn moeder tot wanhoop bracht. * Een vroege foto in 
het Albert Vogel Gedenkboek toont een smetteloos gekleed kereltje in een 
matrozenpak met rijglaarzen aan en met een hoedje op, dat slaperig in de lens 

In zijn levensgeschiedenis riep Albert deze vroege jeugdjaren op. 
Hoewel hij pas drie jaar oud was toen zij stierf, bewaarde hij levendige 
herinneringen aan zijn grootmoeder Sassen. In zijn levensbeschrijving vertelt 
hij over de bezoeken aan haar.100 Zij woonde in Maastricht in bij een oom en 
een tante. De reis ging via België. Albert herinnerde zich het huis: 'In den tuin 
stond een kanon met een brandglas er boven, dat precies om 12 uur, als de 
zonnewijzer op zijn hoogste punt stond, afging.'"" Waar dit kanon vandaan 
kwam of wat hiervan de geschiedenis was, vermeldt hij niet. 'lederen middag 
moesten wij Grand'maman gaan opzoeken in haar kamer. (...) Zij was steeds 
bedlegerig en die bezoeken, boven op haar kamer, hadden iets van een 
processie...'102 Bonne-maman, zoals de kleinkinderen haar noemden, sprak 
met Alberts moeder bijna altijd frans, zoals toen in Limburg de gewoonte 
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was. Deze correspondeerde op haar beurt later met haar jongste zoon in die 
taal.103 De internationale achtergrond van zijn voorgeslacht vormt wellicht een 
indicatie waarom Vogel zelf later met zoveel gemak in verschillende talen 
zou optreden. Het horen van Frans en Duits was hij in elk geval van jongsaf 

aangewend. » . . « % * _ « . 
De bezoeken van opa en oma Vogel waren een feest. De oude veteraan 

lijkt zijn kleinzoon onwillekeurig op diens toekomst te hebben voorbereid. 
'Als de grootouders Vogel in Bergen op Zoom bij ons logeerden en ik nog een 
klein jongetje was van zes of zeven jaar oud, heerschte er altijd vroolijkheid, 
dan maakte de oude man mooie soldaten van bordpapier voor mij of bouwde 
vestingen en grootmoeder deed heerlijke verhalen'.104 Carl Vogel droeg een 
pruik - 'de Vogels permitteerden zich nooit de luxe van veel haar' - en Albert 
werd niet eens gestraft toen hij deze op een goede ochtend eens had 
verdonkeremaand en op zijn eigen hoofd had gezet.105 

Omstreeks deze tijd openbaarden Alberts theatrale neigingen zich 
reeds. Als klein jochie vond hij het volgens eigen zeggen heerlijk, om zich in 
shawls van zijn moeder te wikkelen en één of andere historische figuur na te 
doen.'06 Bij verjaardagen werd hij dan op een tafel gezet om versjes op te 
zeggen en hij deed dat toen al met zoveel verve, dat het in de hele familie 
bekend was.107 

Toen Albert negen jaar oud was verhuisde het gezin naar Utrecht, waar 
vader Karel Vogel majoor werd. Hier kreeg Albert een ernstig ongeluk Hij 
was op een vrachtwagen geklommen en de voerman sloeg hem eraf met zijn 
zweep. Meer dood dan levend werd hij thuisgebracht, er kwam 'koud vuur' 
in de wonden en hij moest bijna een jaar het bed houden.108 

Tijdens dit jaar ontwikkelde Albert een hartstocht voor literatuur en wel 
vooral voor de negentiende eeuwse voordrachtspoëzie.109 Gezien zijn 
achtergrond hoeft het niet te verbazen dat zijn smaak duidelijk nationalistisch 
getint was. Volgens eigen zeggen had hij een speciale voorkeur voor J.F. 
Helmers' 'Reynier Claessen's heldendood'110 dat hij spoedig uit zijn hoofd had 
geleerd.1" Een overbuurvrouw uit die periode vormde met haar zusters zijn 
eerste publiek en als hij daar succes had gehad, gaf hij thuis proeve van 
bekwaamheid.112 Eveneens in Utrecht zag hij een komedie, Robert en Bertram, 
gespeeld door dilettanten."3 Terwijl zijn oudste broer als eerste in dienst ging, 
droomde Albert van het eerste toneelstuk dat hij had gezien.114 

Albert Vogel leek als kind aanvankelijk dus helemaal niet geschikt voor 
een carrière in het leger. Dat jaar in bed betekende echter een ommekeer. 
Zodra hij weer beter was begon hij zich te trainen met behulp van zware 
gymnastiekoefeningen, een vroeg blijk van zijn vermogen tot zelfdiscipline, 
dat later ook zijn klasgenoten zou opvallen. 

De familie verhuisde van Utrecht naar Arnhem, waar zij nog geen jaar 
bleef. Nog in 1887 werd Karel Vogel benoemd tot luitenant kolonel in 
Haarlem en in die stad woonde het gezin vier jaar. 

'Toen wij in Mei 1887 naar Haarlem verhuisd waren kwam een week 
later de nieuw benoemde garnizoenscommandant overste Vogel naast ons 
wonen,' herinnerde zich later een buurman, Hugo Scheltema.115 'Het jongste 
zoontje verscheen al spoedig op het trottoir. De zag uit een raam van een 
verdieping een tenger jongetje met een mooi pakje aan, manchetten en een 
wandelstokje, een fatterig roomsch aannemelingetje. Daar zou dus niet mee 
om te gaan zijn. Wij kwamen van een boerendorp uit Gelderland. Het 
volgende oogenblik klom hetzelfde jongetje langs de spaken van het wiel op 
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een groentekar en koos zich een wortel uit. 's Namiddags waren de 
buurknapen vriendjes....'"6 . , 

Die Vier Haarlemse jaren behoorden tot de gelukkigste van mijn jeugd, 
schreef Albert Vogel later.»7 Hij bezocht er de HBS aan de Wimelimnastraat, 
waar hii een aantal vrienden voor het leven zou maken, zoals Jan Feith, de 
latere schrijver en journalist, en Willem Landré, de latere componist en 
muziekrecensent. De jongens waren leden van de cnquetdub Rood-Wit, ze 
speelden 'football', deden aan hardlopen, schaatsenrijden, gymnastiek en 
schermen en zo nu en dan, schrijft hij, mocht Albert zijn vaders paard 

^ Aanvankelijk maakten de sportieve prestaties van de later zo robuuste 
krijgsman en voordrachtskunstenaar bij zijn vrienden geen grote indruk 
Toen Albert Vogel in Haarlem arriveerde was hij niet meer dan een mager 
scharminkel. Jan Feith wist dat in 1924 nog heel goed: 'Als tien of elf jarig 
HBS-ertje was hij (Vogel) maar zoo'n mieserig joggie, dun van spillebeentjes, 
hoog van schoudertjes en smal van borst; zoodat wij pootige sportbrames 
hem bij onze voetbalmatches, zwemfeesten en athletiekwedstnjden 
nauwelijks als vol beschouwden. Het slappe ventje (..) moet ons benijd, 
verwenscht, veracht hebben, wij sportblagen zonder dimensie! Maar hij heen-
er door geleerd z'n tanden op elkaar te zetten, z'n vuisten te ballen, z n 
spieren te strekken...'"' , 

Ook Vogels buurman, Hugo Scheltema, herinnerde zich dat Albert Vogel 
in 1887 maar een iel baasje was: 'Het tengere knaapje, waarvan ik sprak 
moest zelfs met mij vechtende - en ik beteekende onder jongens niets - het 
onderspit delven. Dit verdroot Albert. Hij had een kippeborst en zou 
daarmee nooit voor den militaire dienst goedgekeurd worden.'™ 

Dat laatste was natuurlijk een ramp in een militair geslacht als dat van 
de Vogels, waar het verkrijgen van de Willemsorde het vanzelfsprekende 
toekomstideaal was. Scheltema vertelde hoezeer Albert van die decoratie 
onder de indruk was. Kwamen ze op een wandeling een gedecoreerde met de 
Willemsorde tegen, dan moest hij op bevel van Albert de pet afnemen.121 

Op de HBS wilde Albert Vogel persé groot en sterk worden. Hij schafte 
halters aan. En met succes, aldus Jan Feith: 'Waarachtig, in de tweede klas zat 
er al schot in het kereltje. In de derde zat niemand 'm meer op z'n yogelkopje 
- zulk soort jongensgrappigheid timmerde hij er toen al met z'n knokige 
vuisten uit...'122 Een foto uit deze periode toont een ernstige jongeman met een 
vastberaden, bijna verbeten trek op zijn gezicht, de borst vooruit gestoken, de 
ogen koel op de camera gericht. Om zijn nek hangt een penning of medaille 
die hij met één of andere jeugdige heldendaad verworven had. 

De jonge Albert Vogel had namelijk nog andere pijlen op zijn boog. 

Debuut als voordrachtskunstenaar 
Jan Feith heeft later uitgebreid beschreven hoe Albert Vogel in 1888 voor 

zijn Haarlemse klas 'debuteerde', tijdens het ochtenduur Nederlandse taal.123 

De leraar van de eerste klas, de heer Zuidema, had de gewoonte om de 
jongens beurtelings iets uit het hoofd te laten opzeggen. Het resultaat liet zich 
raden: de één hakkelde, de ander bleef steken; een derde ratelde zijn tekst af, 
of wist in het geheel niets uit te brengen.... Het laatst aan de beurt, naar 
alfabetische volgorde, was 'het nietige Vogeltje', aldus Feith.124 
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'De stemming was roezig in de klas. De verwachting omtrent dezen 
klasgenoot, die na schooltijd niet eens mee voetbalde, was al heel laag 
gespannen. Ook de leraar (...) wilde er wel een eind aan maken.' 

'"Hebben jullie allemaal je beurt gehad? ... wie nog?... ha! de V... Kun jij 
nog iets voordragen wat dragelijker is dan je voorgangers, Albert Vogel?"125 

'Toen is dat magere mieserige slungeltje uit zijn achterste schoolbank 
opgestaan. En heeft zijn Abdel-Kader126 voorgedragen. 

Eerst de inleiding, met ingehouden, tergende stem: 
"Getemd is de leeuw, die als schrik der woestijnen 
Vergeefs om zijn prooi heeft gebruld..."127 

'Dan met stijgend geluid, aanvankelijk onderworpen en weemoedig, 
maar steeds vuriger en hartstochtelijker, met schallende, klaterende stem de 
vrijheidskreet van den gevangene: 

"Hoort gij dat tergend lied? 
't Geldt mij, den Emir van het Oosten...""28 

'Ademloos luisterde de roerige klas. Verbaasd luisterde de leeraar. 
Toen de kleine onaanzienlijke declamator eindelijk zweeg, daverde het 

jongens-applaus onweerstaanbaar los. Zoodat directeur en concierge beiden 
verschrikt kwamen kijken wat er in de eerste klas voor schooloproer was 
losgebarsten...'129 

Op 17 november 1889 richtten Vogel, Jan Feith en Willem Landré een 
toneelclub op, ADVENDO getiteld, (Aangenaam Door Vermaak En Nuttig 
Door Oefening). De leraren maakten onmiddellijk een goedbedoelde variant 
op die naam: Aan De Vlegels En Niets-Doeners Opgedragen.130 Op deze club 
werden, onder leiding van Vogel en Feith, stukken ingestudeerd en 
opgevoerd voor ouders en leraren. 

Willem Landré herinnerde zich nog goed hoe zij ertoe gekomen waren. 
De drie vrienden hadden in de Haarlemse schouwburg een voorstelling 
gezien van De Fabrieksbaas,™ met de grote Louis Bouwmeester in de hoofdrol. 
Ze hadden de vertoning in de engelenbak bijgewoond en waren 's avonds 'in 
de hevigste ontroering' huiswaarts gekeerd.132 

Albert Vogel was dagenlang teruggetrokken. Hij sloot zich op en deed 
geheimzinnig, maar uiteindelijk kregen zijn vrienden het resultaat te zien: een 
drama, Ouwe Herman getiteld.133 Het was een nagemaakte Fabrieksbaas, 
meenden zij: 'wij veertien- vijftienjarigen waren strenge keurders, die reeds 
ergerlijke fouten in het oeuvre van Shakespeare ontdekt hadden'.134 

Het manuscript van Ouwe Herman is gedeeltelijk bewaard gebleven.135 

Het gaat in dit verhaal om een porseleinfabrikant, Frits v.d. Voorst, die zijn 
fabriek heeft overgedaan aan zijn zoon Willem. Het stuk vangt aan met een 
dialoog tussen vader en zoon. De ex-directeur is nogal geschrokken over het 
voortvarende optreden van zijn opvolger, aangezien Willem radicaal al het 
vroegere personeel van de fabriek heeft ontslagen, inclusief 'Ouwe Herman'. 
Maar ben je dan soms vergeten dat Herman je eens het leven heeft gered? 
vraagt hij aan zijn zoon. Willem blijft onvermurwbaar en noemt zijn vader 
sentimenteel. Hoewel we niet weten hoe het met Herman afliep - de nieuwe 
baas ontzegt hem zelfs een mager pensioentje - , kan het niet de goede kant 
op zijn gegaan. Volgens de schrijver gingen bijna alle personages dood.136 

Vogels drama werd goedgekeurd en ingestudeerd. In een later interview 
riep Vogel zich de repetities, die plaatshadden op de zolder van zijn ouderlijk 
huis in de Mauritsstraat, voor de geest: 'We imiteerden op een gruwbaarlijke 
wijze Bouwmeester, die ons ideaal was. In een tafellaken gehuld stapten we 
op zolder rond, allerlei prachtige gebaren makend, en dan deden we de diepe 
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keelgeluiden van Bouwmeester na... echt jongensgedoe natuurlijk maar ik 
weet wel, dat we 't toen toch heel mooi vonden... '137 

De eveneens veelzijdig begaafde Jan Feith schreef een blijspel, Robert en 
Bertrand getiteld, speelde viool, en componeerde een mars. Op 3 april 1891 
werd dit fraai programma door de toneelspeelclub ADVENDO opgevoerd in 
de Haarlemse Schouwburg, met Vogel als regisseur en hoofdrolspeler. Dat 
moment, dat Vogel als Ouwe Herman starend voor het haardvuur zat, staat 
me nu, na vijf en veertig jaar, nog voor de geest, schreef Willem Landré na de 
dood van de voordrachtskunstenaar.138 

Uit Piet's Vlegeljaren 
Jan Feith heeft later een jongensboek geschreven over die HBS-tijd, Uit 

Piet's Vlegeljaren™ daarin is Bram Kogel Albert Vogel, terwijl de auteur zelf 
Piet Schaller heet. Het werkje is geheel historisch, ik mag wel zeggen tot in 
byzonderheden, stelde Vogel later tevreden vast.1" 

Centraal in het boek staat de totstandkoming van een toneelvoorstelling 
zoals boven beschreven. 

'En Kogel maakte zijn toebereidselen voor de repetitie. Hij was zelf 
regisseur, directeur, hoofdrol. Dat sprak alles vanzelf. Kogel was een 
tooneeljuweel van het zuiverste water; hij had dat zelf al meer dan eens 
bewezen, en zijn vrienden wisten dat zóó goed, dat er niet over te twisten 
viel. (...) Hij was klassiek: Tollens, Ter Haar, Helmers, dat waren z'n 
mannetjes! Als je van Kogel 'de tocht van Heemskerk' had gehoord, dan wist 
je wat een noordpoolvaart was. Kogel 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' was...'"1 

De voorstelling die in het boek beschreven wordt was het boven reeds 
genoemde Arabische heldenepos Abdel-Kader, waarin een sheik door een 
aantal schurken in een tent in de woestijn gevangen gehouden wordt. 

'Maar Abd-el-Kader was zijn lijfgedicht! 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 weer hief hij het hoofd, alsof het 
neergedrukt was gehouden, en de oogen stonden groot, de neusvleugels 
zogen, de mond wijdde zich van een, en langzaam zuchtte het geluid uit zijn 
keel, als een ingehouden gerochel, tot het vooruit knetterde met uitbarstende 
woordhappen'.142 

'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...'143 

En elders verzucht Bram Kogel: 
'"Weet-je, ik zou écht bij het tooneel willen, en dan telkens wéér spelen... 

Zeg Piet, wat denk-je, zou ik geschikt zijn voor het echte tooneel?"'144 

Het antwoord luidt: 
'"O!"' zei Piet beslist, "dat zeker. Je speelt prachtig komedie, vooral als je 

zoo'n groote rol hebt."'145 

Toen Albert in 1891 Haarlem en de HBS daar verliet omdat zijn vader 
naar Leiden werd overgeplaatst, werd hij door zijn vrienden in acht open 
rijtuigen met muziek naar de trein gebracht. Voorwaar geen slechte 
voorbereiding op een carrière voor het voetlicht.146 
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In Leiden werd Karel Vogel kolonel-commandant van het vierde 
regiment infanterie. Albert kwam in de derde klas van de HBS. Het gezin 
woonde nu in dezelfde stad als de grootouders Vogel, die resideerden aan 
Rapenburg 55. 'Dit oude, ruime huis was het gastvrije nest waar alle jonge 
Vogels in en uitvlogen', schreef Albert in zijn levensbeschrijving.147 'Daar zat 
grootvader in zijn leunstoel gitaar te spelen, liederen als de 'Khalif te Bagdad' 
en andere oude melodieën of vertelde van zijn avontuurlijk leven. Daar 
troonde grootmama kaarsrecht achter haar theeblad en musiceerden of 
handwerkten tante Biddy en tante Louise. Vooral op feestdagen, als 
verjaardagen en andere gedenkdagen was het er altijd vol familie en oude 
vrienden'.1*8 Albert was gefascineerd als zijn grootmoeder vertelde hoe zij als 
kind Napoleon Utrecht had zien binnenrijden, of hoe zijn opa overste 
Vermeulen Krieger op diens tweeëntachtigste verjaardag een serenade had 
gebracht.149 Carl Vogel stierf in 1893, op acht-en-tachtigjarige leeftijd, als 
Nederlands staatsburger en werd met militaire eer begraven op het Leidse 
kerkhof De Groenesteeg.150 

Albert Vogel groeide op met de verhalen over de militaire heldendaden 
van zijn voorouders. Zijn hele familie: zijn grootvader, ooms, vader en broers 
werden officier. Zijn eigen toekomst was ook al uitgestippeld. 

'Het zal niemand verwonderen', schreef hij zelf over deze periode, 'dat 
ik, met mijn militair bloed in de aderen, zowel de militaire stand als de kunst 
mijner aanleg liefhad. De school verveelde mij en dus werd ik op 28 
september 1891 vrijwillig geëngageerd bij het eerste regiment infanterie'.151 

Ogenschijnlijk zonder zijn eindexamen te halen trad Albert Vogel in dienst.152 

Zijn militaire carrière had een aanvang genomen. Hij was zestien jaar oud.153 

Een elegante officier 
Toen Karel Vogel in maart 1892 het commando verkreeg over het garde

regiment Grenadiers en Jagers in Den Haag,154 werd ook Albert naar de 
residentie overgeplaatst. 

Wat de benoeming van kolonel Vogel tot commandant van dit regiment 
betekende in het Den Haag van de negentiende eeuw is tegenwoordig 
moeilijk voorstelbaar. De Grenadiers en Jagers waren een keurkorps, 
opgericht in 1829, de opvolger van de ontbonden Zwitserse gardes. Het 
regiment bestond uit een elite van officieren en manschappen, plaatsing gold 
als een eer en beloning voor goede diensten. De grenadier of jager voelde zich 
tegenover 'den soldaat in de provincie, als een opera-zanger in den 
Koninklijken Schouwburg tegenover den reizenden en trekkende artist... (..) 
Men is wél van hetzelfde ras, maar de soort verschilt uiteraard.'155 

Het regiment der grenadiers moest oorspronkelijk onder de ogen des 
konings dienst doen in beide residentiën, Den Haag en Brussel. In de 
Belgische opstand onderscheidde het tweede bataljon van de grenadiers zich 
onder kolonel Anthing, de zoon van de generaal, die de pleegvader van 
Wilhelm en Carl Vogel was geweest.156 In 1843 werden grenadiers en jagers 
tot één regiment verenigd. In Den Haag waren zij ondergebracht in de 
Oranje-kazerne aan de Kazernestraat. Maar een ware grenadier of jager 
kwam pas tot zijn recht op parade op de Maliebaan, of bij een verjaardag van 
een lid van het koninklijk huis. 'Wanneer dan de zon over straten en grachten 
schittert, is het naderen van het gevierde en geliefde Regiment een der 
mooiste oogenblikken in het Haagsche leven. De grond davert met metalen 
trillingen van den gelijken stap der manschappen; het schijnt één stap van een 
gehamasten Goliath. Alles glimt, schittert en vonkelt in de dansende 
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zonnestralen. De kapelmeester van het vermaarde corps heft den staf 
omhoog, en het "Turf in je ransel!" stijgt jubelend op, doet de harten der 
omstanders zwellen, vervult de lucht, dringt tot in de verst afgelegen hoeken 
door en brengt zelfs op de tronie van de meest verstokten pessimist een 
glimp van genoegen. Voor alle vensters staan menschen; de dienstboden 
pronken aan de deur of leggen (sic) uit het raam; op straat verdringen zich de 
voetgangers om het keur-regiment te zien aankomen, en terwijl het Turf inje 
ransel" steeds vroolijker en vroolijker weerklinkt en de metalen Goliath de 
Maliebaan meer en meer nadert, voelt ieder Hagenaar zich trotsch en 
gelukkig met zulk een kranig Regiment.'157 

Albert was zich er wel van bewust dat zijn vader de aanvoerder was van 
een elite-korps. Er ging geen maand voorbij, of Karel Vogel werd als 
commandant der garde uitgenodigd aan het hof. Als hij in zijn fraaie uniform, 
ziin ridderorde op de borst gespeld, in het rijtuig stapte, was Albert trots op 
hem stelde hij in zijn levensbeschrijving.158 Zijn vaders positie gaf ook de 
iong'eman entree tot de beste kringen der residentie, en dat begon hem nu te 
interesseren. Hij ontwikkelde al vroeg een grote interesse voor het vrouwelijk 
geslacht, alsmede een dandy-eske neiging tot goed verzorgde kleren. Hij ging 
veel uit en leerde, net als zijn vader, uitstekend dansen. Albert Vogel stond 
bekend als een charmeur. 'Onberispelijk was de wijze waarop hij zijn dame 
ten dans leidde en menig collega was in stilte afgunstig op die 
gemakkelijkheid, waarmee Vogel zich in salon en balzaal bewoog', schreef 
ziin vriend Jan Boertee in Vogels Gedenkboek.™ Het was de tijd waarin Ehne 
Vere van Couperus speelt, constateerde Vogel later zelf.160 'De soirees en 
partijen die hij bezocht, hadden volkomen het karakter van die welke in dat 
meesterwerk beschreven zijn'.161 Hij behield altijd een zwak voor het boek, al 
droeg hij er nooit uit voor.162 

Boertee herinnerde zich zijn eerste kennismaking met Vogel. 
'"Grenadierrr," zoo luidde de aanspraak van mijn sergeant-majoor, 

"breng dit stuk onmiddellijk bij den commandant der kazernewacht.'" 
'Ik haastte mij aan het bevel te voldoen. Stram, in de militaire houding 

met de rechterhand salueerende, met de linker- het stuk aanbiedende, zooals 
de voorschriften bepaalden, stond ik voor den wachtcommandant, den 
sergeant Vogel.164 Als jong militair, adspirant-onderofficier evenals Vogel kort 
te voren zelf nog was, stond ik niettemin met zekere bevangenheid voor hem. 
Want dat was dan de sergeant Vogel - de sergeant, omtrent wien fabelachtige 
verhalen gingen omtrent de stramheid van dienstver-richten, zijn correcte en 
welverzorgde uniformen, zijn leven, buiten dienst, in de salons en voorname 
kringen der residentie. In dien tijd - ik spreek van 1892 - had een jongmensch, 
die als soldaat in de gelederen trad om langs den doornigen weg door die 
gelederen den offiriersrang te bereiken, een onbegrensd respect voor zijne 
meerderen in rang of graad'.165 

'De stond dan voor den wachtcommandant, voor Vogel....(...)... Met een 
kort: "Dank je", kon ik gaan, bracht het voorgeschreven saluut, maakte, 
zooals men dat toen noemde, model-rechtsomkeert en ging heen. Maar ik 
beken het eerlijk innerlijk was ik er over voldaan, dat ik den sergeant Vogel, 
die bovendien de zoon was van den Kolonel-regimentscommandant, van 
nabij had leeren kennen...'166 

Vorming als artiest 
Op zijn achttiende jaar was Albert Vogel een correcte, elegante jonge 

officier. De liefde voor het soldatenleven zat hem in het bloed. Maar het was, 
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nu zijn offiderscarrière een aanvang had genomen, 'of die andere liefde 
steeds heviger werd'.167 In zijn vrije tijd bleef het toneel hem lokken. 

In Den Haag vormden Vogel en zijn vrienden een 'historische dub'.168 

Albert zelf was Napoleon, Jan Boertee was Bertrand, een jonkheer van der 
Wijde stelde Davoust voor - en zo moest iedereen een generaal of minister uit 
het eerste keizerrijk uitbeelden, aldus Vogel in zijn levensbeschrijving.16' 'Als 
Albert dan 's morgens met de hand tussen de knopen van zijn kapotjas de 
leerzaal binnen kwam maakte het hele gezelschap zijn opwachting, om Zijne 
Majesteit verslag van de dag te doen', verhaalde Boertee later.170 'Een van de 
jongelui, Slotboom geheeten, hadden wij Fouché171 gedoopt, en de arme kerel 
was om een haverklap van verraad beschuldigd, en in de turfbak gesloten, 
hoewel er in waarheid geen haar kwaad in hem zat. Wij hebben veel pleizier 
gehad in die cursusjaren....'172 

Een eerste optreden als voordrachtskunstenaar dateert ook uit deze tijd. 
Dit gebeurde ter gelegenheid van een groot militair feest in de zaal van het 
gebouw Kunsten en Wetenschappen en onder zijn gehoor bevond zich toen 
ook Hare Majesteit de koningin moeder Emma.173 Sergeant Vogel stond in zijn 
eentje op het toneel en oogstte geweldig succes met zijn voordracht van 
Lodewijk Mulders gedicht 'De Nederlandse vlag', aldus Boertee.17* 

In 1892 werd Vogel ter afronding van zijn militaire vorming naar de 
offiderscursus te Kampen gestuurd, op de voet gevolgd gevolgd door zijn 
vriend Jan Boertee. 

De in 1829 opgerichte Koninklijke Militaire Academie te Breda was 
eigenlijk de meest deftige offiriersopleiding. Op 'de Cursus' te Kampen 
begon men onderaan de ladder. Overdag trainden de jongemannen met de 
andere recruten en 's avonds werd er gestudeerd. Ook in de betere families 
waren echter velen van oordeel dat dit de betere opleiding was. Majoor Phaff, 
adjudant van koningin Wilhelmina en een vriend van Vogel in diens laatste 
levensjaar, meende zelfs dat alle grote mannen uit Kampen kwamen, en 
dteerde dan Van Heutsz en Colijn.175 Kolonel Karel Vogel was dezelfde 
mening toegedaan.176 

Na de betrekkelijke vrijheid bij het regiment in Den Haag werden de 
aspirant-offideren in Kampen aan een streng régime onderworpen. Men had 
slechts twee uur per dag vrij om uit gaan, en de zondagen. Het lesrooster was 
zwaar. Er moest aangepakt worden. Minutieus was alles wat de 
huishoudelijke dienst betreft geregeld, zelfs de afmetingen van toiletzeep. 
Het laten slingeren van boeken of pijpen kon de ernstigste gevolgen hebben, 
aldus Boertee.177 

Ondanks het stride werkschema deed Vogel ook hier in Kampen zijn 
uiterste best om zijn beide hartstochten - het toneel en het soldatenleven - te 
combineren. Hij werd president van de letterlievende vereeniging Dr. Jan ten 
Brink, regisseur van een toneelvereeniging en kreeg menig 'onvoldoende' op 
zijn beoordeelingslijst, 'ten gevolge van die grote liefde voor de voordrachts 
en tooneelspeelkunsf, zoals hij zelf zei.178 

Dikwijls leidde de gesprekken van de jonge recruten naar het terrein 
van kunst en letteren, naar Boertee zich herinnerde.179 'Dan werden de grote 
schrijvers der oudheid besproken, of de bekende letterkundigen uit latere 
jaren. Van Homerus naar Van Eeden, van Plato naar Couperus was voor 
Vogel maar één stap. En zo kon het gebeuren, dat terwijl Goethe behandeld 
werd, Albert opeens opstond, iedereen een rol toebedeelde in de Faust, en 
met een "klaar voor het zooveelste bedrijf" het treurspel deed aanvangen'.180 
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'En het werd een treurspel. 'Nog zie ik hoe Margaretha, m de 
wanhoopsscène onder het schoolbord liggende, zich de haren uit het hoofd 
trachtte te rukken. Bij gebrek aan haren, d.w.z. aan voldoend lange haren, 
moest de kameraad-leerling, die Margaretha voorstelde, een kamerstoffer 
boven zijn hoofd houden en door het uitrukken van de varkensharen uit dit 
nuttiee schoonmaakvoorwerp den droeven zielstoestand van het ongelukkige 
meiste uitbeelden. Onder het lachgebrul van ons allen om de wanhopige 
noeineen van régisseur Albert om den acteur deze inderdaad moeilijke actie 
bii te brengen en de volkomen mislukte roluitbeelding van laatstgenoemde... 
kwam de surveillant binnen. Tableau!! Ik behoef niets meer te zeggen...' 

In Vogels archief bevinden zich verschillende foto's van met nader te 
identificeren toneelscènes. Op één daarvan staat Vogel met een grote snor en 
een brede lach arm in arm met een mede-soldaat, een zwaard in de geheven 
rechterhand. Een collega zit heldhaftig gehurkt over een speelgoedschaap op 
wieltjes. 

Eens, toen hij op wacht stond, las Vogel een artikel in De Gids over het 
treurspel Koning Oedipus van de hand van professor A.G. van HameL182 

Aangezien hij niet op het gymnasium was geweest, wist hij mets over de 
klassieke oudheid.183 , , 

Het lezen van dat artikel was hem een openbaring. Hij bestudeerde net 
stuk zelf en 'was machtig aangegrepen' door de schoonheid ervan.184 'Het was 
of ik door kennismaking met deze tragedie opeens mijn eigenlijke lijn 
gevonden had, schreef hij later.185 Vogel zette zich ertoe het hele toneelstuk 
uit zijn hoofd te leren en alle verschillende rollen in zijn eentje te verbeelden 

Toen was het voor het eerst, dat Vogels hobby, zijn hartstocht: de 
voordrachts- en toneelspeelkunst, waarachtig met zijn militaire roeping om 
de voorrang begon te strijden. In zijn levensgeschiedenis spreekt hij een 
driewerf dank uit aan zijn dierbare moeder, 'met haar fijne 
kunstenaarsnatuur',186 die als de vervelende schoolse lesmethode in Kampen 
hem te veel dreigde te worden, hem altijd voorhield: 'lieve jongen, wordt wat 
je wilt maar slaag eerst, dan staat de wereld voor je open'.187 Zijn vermogen 
tot het'uitoefenen van zelfdiscipline werd op de proef gesteld. Hij onderwierp 
zichzelf aan een strict schema. Zijn archief bevat een met pen geschreven 
roostertje, getekend A. Vogel, gekrabbeld in zijn niet altijd makkelijk leesbare 
handschrift:188 

Zondag Maandag Dinsdag 

10-12 Oedipus 
12-4 Rheindardt (?) 
41/2-61/2 grammaire 
en lezen 

7-8 dineeren 
courant 

8-12 komedie 

9-9112 school 
(en koffiedrinken) 

21/2-5- Oedipus 

53/4-7 Lepanto 
7-8 dineeren courant 
8-11 komedie 
11-12 repeteeren 

9-11 school 
111/2-1 Oberlander 
121/2-2 koffiedrinken 
(doorgestreept) 
otten* 
2-4 Oedipus 
4-5 grammaire 
53/4-7 otten 
7-8 dineeren courant 
8-11 komedie 
11-12 repeteeren z.o.z. 

Woensdag 
9-1 school 
1-21/2 koffie-
• drinken 
21/2-5 Oedipus 

Donderdag 
9-1 school 
1-21/2 koffie
drinken 
21/2-5 Oedipus 

Vrijdag 
9-1 school 
11/2-2 koffie
drinken 
21/2-5 Oedipus 

Zaterdag 
9-1 school 
1-21/2 koffie 
drinken 
21/2-5 Oedipus 
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51/2-71/2 lezen 
(doorgestreept): 
Ottert 
61/2-8 dineeren 
courant 
8-11 komedie 
11-12 grammaire 

5314-7 Lepanto 
7-8 dineeren 
courant 

8-11 komedie 
11-12 lezen 
Oberlander 

53/4-7 Otten 
7-8 dineeren 
courant 

8-11 komedie 
11-12 grammaire 

51/4-7 Otten 
7-10 dineeren 
courant 

8-11 komedie 
0-12 grammaire 
en lezen. 

Hoewel niet alle hier beschreven onderwerpen te duiden zijn, valt uit 
dit overzicht wel te concluderen dat Vogel zich tevens theoretisch aan het 
oriënteren was. Oberlander bijvoorbeeld was een Duits acteur die practische 
leerboeken schreef over de toneelspeelkunst1* 

Het werd de tijd van eindeloos, onvermoeid lezen: Byron, Shakespeare, 
Sophocles, Aeschylos, en wat hij las, steeds weer in fantasieën verwerken, 
schreef Vogels Haarlemse schoolmakker Jan Feith later in een artikel."0 

'Terwijl hij las zag hij ze leven, de helden van zijn drama's, liet hij ze gaan en 
staan, gaf hij ze stem en gebaar dan bij het omslaan der bladeren, liet hij 
stijgen hun hartstocht, leefde hij mee, - omdat dit dan ook van hem zelf werd 
- hun lief en leed, hun geluk en ellende, hun praal en noodlot., tot soms het 
boek gesloten bleef en heele brokstukken als van zelf werden gezegd, voor 
ieder persoon de eigen intonatie, de eigen stembuiging, en karakter tegenover 
karakter, passie naast passie, temperament met temperament, en daar het tot 
leven wordend drama geboren ging worden.'191 

De vraag is of Albert Vogel in die tijd nu nooit eens serieus heeft 
overwogen om professioneel aan het toneel te gaan? Het antwoord moet 
gezocht worden in de maatschappelijke positie van de toneelspeelkunst in die 
jaren. Zelfs al was het zijn liefste wens, dan was dit voor een jongeman van 
goeden huize, en zeker voor een telg uit een geslacht van hoge militairen, een 
dermate grote overstap, een breuk met alle goede vormen en traditie, dat 
Albert waarschijnlijk zelfs nooit heeft durven dromen van een carrière op de 
planken.152 Toen het hem zo'n kleine tien jaar later eens rechtstreeks gevraagd 
werd, antwoordde hij: 'Op die leeftijd beschouw je 't aan-kunst-doen als een 
aardigheid, een liefhebberij, maar je denkt er nog niet aan om 't als een 
serieuze roeping te gaan beschouwen, er je brood in te gaan verdienen... Om 
artiest te worden, dat dacht toen nog geen haar op mijn hoofd'.™ 

Op 18 oktober 1894 was Albert Vogel benoemd tot tweede luitenant bij 
het vierde regiment Infanterie. Op 15 november 1900 volgde zijn bevordering 
tot eerste luitenant.1" De jongste telg uit het gezin Vogel had zijn 
plichtsgetrouwe voorgeslacht niet te schande gemaakt. Delft werd zijn eerste 
garnizoen. 

Omstreeks die eeuwwisseling besteedde eerste luitenant L.A. Vogel zijn 
tijd aan de dienst, uitgaan en het toneel. 'Tusschen al mijn hofmakerijen, en 
dat waren er vele, tusschen al mijn dansen, dineeren en pretmaken in, 
studeerde ik hard aan mijn kunst..'1* 
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