’T VOSJE
’t Vosje was de naam van het pand dat stond op de oostelijke hoek van de Nieuwstraat en de Markt.

UITSNEDE ANSICHT UITGAVE VAN TWUIJVER ,1904

Links de bakkerij, dan de Nieuwstraat en in het midden, met klokgevel, ’t Vosje, vanaf de markt gezien

In de jaren rond 1880 had het enige tijd de naam van Zwijnshoofd. Zo nu en dan met de toevoeging
“van ouds het Vosje” zoals we zien op bovenstaande advertentie van juli 1885.

Op 19 januari 1908 stond dit berichtje in de Schager Courant. Na vele malen van eigenaar te zijn
gewisseld is Boon nu degene die het hier voor het zeggen heeft.

UITSNEDE ANSICHT UITGAVE VAN TWUIJVER ,1904

We kijken nu van west naar oost. Van links naar rechts zien we met een trapgevel het Schager
Koffiehuis, nu Piet Pann, dan de bakkerij, nu de Febo. Daarnaast de ingang van de Nieuwstraat en
dan ’t Vosje en een woonhuis. In het midden zien we de smederij, nu de Smidse. De bovenkant van de
gevel is bijna hetzelfde gebleven. Rechts van de Smidse staat nog de oude Roode Leeuw, nu genaamd
Rumors. De Roode Leeuw verbrandde in januari 1968. Helemaal rechts staat de toren van de RK kerk.

Op 18 november 1909 verscheen dit verslag van een zitting bij de rechtbank in Alkmaar.

Op 30 april 1913 ontstaat er een grote brand bij bakker Broersma aan de overkant van de
Nieuwstraat. Het vuur leek te zijn geblust, maar laaide later toch weer op.
Het oude Vosje is niet meer.

UITSNEDE ANSICHT FOTOGRAAF EN UITGAVE ONBEKEND

Twee kinderen van bakker Broersma kwamen hierbij om het leven.

17 mei 1913. In juli werd bekend gemaakt dat de herbouw van het pand werd opgedragen aan de
heer P. Voorman alhier. Ruim een half jaar na de brand was het nieuwe pand gereed.

12 februari 1914: weer een rechtbankverslag. Hieruit blijkt dat Boon trouwe vaste klanten had..

Kermis 1914

In mei 1915 is er een fiets gestolen, zou die terug zijn gebracht?

In februari 1916 verschijnt deze advertentie. Boon maakt er geen geheim van dat hij het wat rustiger
aan gaat doen. Nog in februari wordt J Boon de nieuwe uitbater. In april 1917 wordt hij ook eigenaar.

UITSNEDE ANSICHT UITGAVE BRUGEMANN ,1918.

Met het torentje, het nieuwe Vosje.

In oktober 1921 zet Boon het spul te koop. C. Slik, ook uit Schagen is al heel snel de koper.

UITSNEDE ANSICHT FOTOGRAAF EN UITGAVE ONBEKEND .

Midden jaren 20 sierde een bord met grote letters het pand: Vosje

Dit vond plaats in maart 1932

UITSNEDE ANSICHT UITGAVE VAN K ETEL , 1938.

Bakker Rus is nu de overbuurman.

UITSNEDE ANSICHT UITGAVE SLEDING , 1941.

Boven op het torentje is de windwijzer in de vorm van een vosje goed zichtbaar. Links nu Piet Pann en
de Febo.

Slik overleed in 1943, zijn weduwe verkocht de zaak aan Tromp. Deze was melkboer op ’t Noord, de
melkhandel ging over naar ’t Vosje. Zijn vrouw runde het café.

Mei 1944, dat moet een gezellige boel geweest zijn daar!

FOTO C OLLECTIE JAN BUISMAN , FOTOGRAAF ONBEKEND . 1968/69

Ook hier zien we de windwijzer bovenop het torentje. Eind jaren vijftig verkocht Tromp het pand aan
de gemeente. Plannen voor een bredere Nieuwstraat met winkels waren er al. Jan Buisman sr ging
het huren en verkocht er tuinartikelen en plantjes van zijn tuincentrum. In 1964 verhuisde hij naar de
Hoep waar hij op het tuincentrum een nieuw huis had laten bouwen. Toch was Buisman niet de
laatste bewoner, dat was juffrouw Schenk-Helmhout. Zij gaf les op de Julianaschool en heeft hier van
ongeveer juni 1967 tot augustus 1968 gewoond.

FOTO NIESTADT F OTOCOLLECTIE ZIJPER M USEUM , SCHAGERBRUG .

Op 8 januari 1970 zijn Arie Kaptein en Arie Slikker met de sloop begonnen. De windwijzer was al weg..

Op 20 november 1975 werd deze foto gemaakt door Jan Louwe. Van ’t Vosje is niets meer terug te
vinden. Een brede straat met winkels was er daadwerkelijk gekomen. De straat werd omgedoopt tot
A. Mauvestraat, dit tot ongenoegen van een aantal vooral oudere Schagenaren. Mede door
inspanning van Jan Buisman sr kreeg dit stuk straat zijn oude naam terug, Nieuwstraat.

Toch is niet alles van ’t Vosje verloren gegaan. Gelukkig is de windwijzer bewaard gebleven, hij is
geheel van koper. Zeer waarschijnlijk gemaakt na de herbouw in 1914. Welke smid dit stukje vakwerk
heeft geleverd is niet bekend.

Wat heeft dit vosje allemaal gezien.. de vele markten, kermissen, muziekfeesten. En niet te vergeten
de talloze opstootjes in de Nieuwstraat. De Duitsers die Schagen in bezit namen, en wie weet
misschien ook wel het wegvoeren van de Joodse Nieuwstraatbewoner Joseph de Jong. Ook van de
sloop van het oude raadhuis, en de brand bij de Roode Leeuw moet hij getuige zijn geweest.

Hoe het pand ooit aan zijn naam is gekomen blijft onduidelijk, ”van ouds ’t Vosje”.
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