ZESTIG JAAR VOSSENKAMP
door Jan Brouwers

Zaterdag 18 maart 1989. Grote vrachtwagens reden achteron bij
Het Vossenkamp in de pandelaar. Hêt was al bekend, het Vos_
ÊeÍkarnp werd gesloopt..Toen een grote hijskraan' het dak van
het naaiatelier (het vroegere kegelhuis) haalde, gingen nijn
g€dachten terug naar de jaren alertig.
Als kleine jongen (van tegenover ) was je rs zondags voor een
dubbeltje in het kegelhuis aanwezig orn de orngevailen kegels
recht te zetten. De bal moest je op een verhoging leggen om_
dat hij weer naar voren moest. En hras eèn g"oàt ,uit bord met
zrtrarte ci..ifers van nul tot en net negen. Je moest dan aange_
ven hoeveel kegels er ongevallen rraren. De rivallteit
orráe.
de kegelaars uas zeer groot. Iedereen wou winnen. Zo gebeur::
tle het dat je van tevoren een tip kreeg hrie er moest hrinnen.

Als het alcoholDercentage dan steeg en het gezichtsvermogen
wat afnaÍr I kon je gemakkeLijk iemand laten winnen. Je zette
op de klok dan maar wat minder oD. Dat werd dan naderharal
net een stuiver of een dubbelt.ie beloond.
Hoeveel mensen hebben in ttie jaren geen plezier beleefcl aan
de kegelbaan? Later na de oorlog iÁ de kegelbaan veranderd
in een naaiatelier. Veel neis.ies hebben hièr hun eerste cent_
jes verdiend!
Nu is alLes weg en ik alacht: laat ik mijn herinneringen maar
eens opschrijven, zodat ze later nog weten wat er allemaal in
het Vossenkamp te doen is ger{eest.
Naast de kegelbaan had ie de zaal, Ook alaar heb ih talloze
herinneringen aaÍr. Door de week repeteerde toneelvereniging
Macropedius onder leiding van rector van Sweln er. Wij als
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Foto eenaakt doo! Jd r,uppen in 1937 van dê in Hêt VossêD]<aílp
eêvestigde 1]onêelwereniging MacÍopedius.
zittend v.Inr. Jac wd vossenbere (;ecr), Marien van c€mert
(reeasseur,, Johan Bressels (voorz), Jac v. schijndel (perE.
),
Johan verhappen. Staand wfnr. Mie6'ieteÍs, ll""ti..
À."m"rr.,
Toon Martinati, Ha!!iê Jor*êis, carer vosj Ja]l ;a. a;,",r,
Jan Snijde].s, sjef Bressers en Jan wan de4 uout,

jongens lagen dan onder de toneelruimte of buiten bij het
raan en repeteerde volop mee, want al gauw kenden ook wij
het hele stuk van buiten.
V66r de oorlog was Zaa!. Vossenkamp het trefpunt voor dansliefhebbers. Tijdens de Gemertse kermis hing er een groot
spandoek over de weg met ile tekst rrDansen Vossenkanprr. In die
dagen zag het aÍart van de mensen aan d.eze kant van Genert.
In de nobilisatie, van september 1999 tot en met april 19rto,
lagen Hollantlse soltlaten in de zaal. Teg€nover Het Vossenkanp stond een grote tent, waar 6O0 nilitairen in lagen. Verder waren er ook in de Michaëlschool (pandetaar ) en bii particulieren nog soldaten ingehrartierd. In het caf6 van Het
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Vossenkamp was het bijgevolg overvol. Ook ía de oorlog bleef
Zaal Vossenkanp in de belangstelling staan. In de bqiri'ittings-

tijd wêrd er wel eens een hele nacht doorgedanst. 'Dan zat
tlaar het musette orkest van Arie lÍi llens uit Helmond.
Hoeveel nensen uit de hele regio zijn niet in Het Vossenkamn
geweest? Als ze mi.j nu vragen waar ik rroon, dan zeg ik nog:
rrBij Het Vossenkanp in de buurttt, want dat neten ze allemaal
te vinden. Hoeveel rêlaties ziin daar nÍet aangelmoopt? Hoeveel buurt- en sinterklaasfeesten zijn er niet geweest? Hoe-

veel kinderen (en oucleren) hebbenóer carnaval gevierd?
h zijn tijden geweest dat er zestien verenigingen ondêrilak
hadden. In het caf6 hing eên aparte sfeer. Vroeger was het
een soort boerencaf6 met een prima biljart.
lÍij als jongens
van 14 en 15 jaar hebben alaar de eerste regels van de biljartkunst kunnen leren. In Het Vossenka.np konden we altijtl terecht en vele zijn er de fanilie Vossenberg nog dankbaar vm !

Niet a è€n ín Het Vossenkamp maar ook daarbuiten was nog iets
te doen. Waar nu dé Jena (MichaËt )school staat hacl je vroeger een wiel.erbaan. Dat was voor ons jongens het mooiste wat
er was. Het nas een sintelbaan (net in de nidden een vijver)
waar rs zomers koDpelkoersen werden verreden. lÍij hadden ieder onze eigen favorieten. Ondat wê geen centen hadden, wedden we net knlkkers op de winnaars. Uren zaten we daarvoor
aan de rheettt. Bij droog en zonnig weer stoof tle sintelbaan
nogal ën dan waren de renners na aflooD net een stel zwarte
pieten. Na de wedstrijd stonden er dan voor de renners êen
tiental grote teilen met water klaar on zich te wassèn want
waterleiding en douchês waren er in die tijd nog niet.
Têr conpletering v.an de rrhistoríe van Het VoÊsenkamp ben ik
naar de nu tachtigjarige eigenaresse Miet van de Vossenberg
g€gaan. Miet wist van Het Vossenkanp nog alles haarfijn te
vertellen.
Het was 66n van tle oudste boerderijen van Gemert, ilaterentl
van rond 16OO. Voor zover haar bekenrl werd tleze boerderij bewoond door de Enven (twee gezusters) v.d. Biggelaar, die het
pand aan rle kerk schonken. De kerk gebruikte het huis voor
school en lezing en het lceeg tle naam rrR@ aanshuisrr, ondat
er altijtl gebeden moest worden als ienand uit de buurt erg
ziek, beiliend of overlealen was (1).

De leden van de ln Het Vossonkáhp gêwêst16dê Ceseltse viefeiclub
'rDe Pedaalrlddersr' hêdd€n schul]r achter hêt café êen zandbaan
aangele8d. Kasteleií
Cees Vossênbêrg rfas nêt ondêlheêr Mêr1en wart
Genert ên Johan Ve!'happelr bestuursLld van dezê vêrên1€1n9. Op dê
foto rrpedaalf,ldderf Jan van Ansem, vinrraar vèr de afvahace ln
'1934 of daarontÍent.
yoo! vat dê ?enflêts bet?êft kurrnen ve nos
velmelden dat dat eên zogeDaandê I'baj-1n-Aeraptên durtTappe!'r
betrof, paals eelakt, zondêiIe
gemaakt voor 4,5O.
yltt€ nbch?)
(bron: De Streek wan 21-1-r981 lubrlek:
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Rond 1850 kon de grootvader van Miet te weten, Martinus van
de Vossenberg, bijgenaantl De Keizer, de boerderij huren. Het
wertl het stamhuis van de familie Van de Vossenberg.
In 1907 trouh'de Kees v.d. Vossenberg, of beter gezegd Kees
Vos zoals hij in de volksmond genoemd werd, met Johanna van

de Biggelaar. Of de laatstgenoernde fanilie rrras van de eerder
genoemde familie is niet bekend. Yel bekend is dat Kees Vos
in 1909 de boerderij in eigendon verwierf omdat hij het pand
van het Bisdorn en met goealkeur ing van Rome zou hebben kunnen
kopen. In juni 1927 opende Kees er een café dat hij de naan
gaf ItHet Vossenkamptt. Een naarn die hij afleidde van de familienaam en van het uitzicht op de Kampen.
Met Genert kermis was het in dit nieuwe Vossenkanp zo tLruk
dat Kees besloot er een zaal bij te bouwen. In 1928 werd de
zaal geopend. In die tijd waren er nog rnaar weinig zalen waar:
net de kernis gedanst kon worden. Om de zaal nog neer te benutten werd er het jaar daarop het (toneel)podium aangebouwd
ten behoeve van de toneelclub Macropeilius. En Het Vossenkamp
bleef uitbreiden. In 1951 werd het kegelhuis gebouwd, 29 rneter lang en 4 meter breed. &: walen r*el een vijftal kegelclubs
in gevestigd.
Kees rrVosrr had een vaste baan bij de hovincie. IIij was de man
van het wegenonderhoud in de regio. Dat betekende: straten
naken, onderhoud van wegen, herstellen van bruggen, waterpassen, uitmeten enz. Voor het vervoer van stenen en antler
materiaal had Kees zich in 7972 ztjn eerste paard aan ge*tEft.
IIet werk echter werd alnaar uitgebreid en op een gegeven noment had Kees zelfs vier paarden rnet kar q) de weg. In de jaren dertig kwam vervolgens de eerste vrachtwagen in de Éaats
van paard en kar en op een gêgeven moment hadden wij, aldus
Miet, vier vrachtwagens lopen. Daarom lnrarn er een benzinepomp
(Perfina) voor het huis, waarvoor een abnornaal grote li;deboon het veld moest ruimen.
In dit beclrijf had Kees geen opvolger ri'aardoor het uiteindelijk is afgestoten. Zoon Sjaak, de latere Prins Sjaak I, wou
zich nanelijk bekwamen in het bakkersvak.
Het Vossenkamp was v66r 1954 gewoon een boerderij met een
grote dikke lindeboon voor de deur engrote schuurdeuren aan
de voorkant. In 1934 werd in de schuur een bakker i.i geopend.
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was toen nog geen winkel en alles wat gebakken werd, uerd
net de bakfiets thuis bezorgd, en dát was het werk van Mietl

Toen Sjaak rrVostr in 1938 trouwtle net Marie Rol<:(, êen baHrersdochter uit Beek en Donkrwerd het hele pand verbouwd. Aan de
aÍrdêre zijale van het - cêf6 wertl woongelegenheid en een bakkerswinkel ingericht. En tussen het café en de bakkerswinkel
la+'arn een vleesnaren$inkel. Op de raam werd geschilderd:
rrcomestibles en fijne vleeswarenrl
Wij hebben vr'oeger nooit geweten wat dat eerste n'oord betekencle. Deze winkel wêrd beheerd door Miet Vos.
De bakkerij moest toen verplaatst worden naar achteren, en
een oude paartlestal werd toen verbouwd tot bakkerij. In tlie
tijd konden de boeren hun zelf gernaakte tleeg laten bakken tegen bakloon. Twee à tlrie keer per week kon je het deeg brengen, u'at vooral in de oorlog een uitkornst was. Aan de bakkerij bewaar ik ook nog geheel andere prettige herinnerÍngen.
l{ant omdat er nergens plaats was - overal lagen Eng€lse soldaten ingelffartierd - werden ons daar in de balcker i j van Het
Vossenkanp, door Fbans de Reuver, een onderduiker uit Rotterdan, de eerste beginsêlen van de Engelse taal bijgebracht.
Met ongeveer vijftien nan zaten ne daÊr rrop cursuerr. Iiet kon!
me heden ten dage nog steeds goetl van pas.

Voor de volletligheid verneld ik alan.nog ilat in 196O het rieten dak vervangen werd door dakparuren, waardoor het karakter
van de boerderij veranderde. Sjaak rt$estt is net Assurantie
en Verzekeringen begonn€n. De bakker i j met winkel werd overgenonen door Piet van Zeeland (pi.et ae Ktant ) en Hany v.cl.
Eintlen.
Tot zover nijn ouwe gouwe herinneringen aan Het Vossenka.mp.
En zijn maar weinig lokaties in Gemert, waar meer gewerkt is
als hier. Vele mensen hebben hier hun ontspanning gehad en
plezier beleefd. AIle mensen van Xèt Vcs enl,an4r, betlanlrt voor
aI"les t

Het Vossenkanp is niet meer, janmer.....
(1) van de redakt ie:
Tot dlusver is bij

onE uit geen enkele bron alit vroeg€re ÍkeÍkelijkÍ
eiSendot! bêkenal. lÍe ho!ên er in êeÀ volgeÀd nudtrer van CêDerts HeerÀ
oP teaug te krmnen kometr. Reacties van lêrers zij[ velko[. .

-5ti-

