Archief van Schoten

Onderwerp:

Bokswedstrijden in Schoten

Bronvermelding:
Adres:

Kees van der Linden H’lems Dagblad 20-7-2012
Middenweg

Samenstelling en foto's Theo Kooijman theo.van.schoten@upcmail.nl

Bokswedstrijden in Schoten
Haarlem gaf geen toestemming voor bokswedstrijden, Schoten wel.
Het café aan het Pretoriaplein is gebouwd op de gronden van Buitenplaats Het
Klooster. Als we de tekeningen uit 1800 bekijken zien we dat op de plaats waar
nu het café staat, het hoofdgebouw van Buitenplaats “Het Klooster” stond. In
1900 werd de buitenplaats met de gronden eromheen verkocht. Het gebied liep
van het Spaarne tot de Schoterweg en van de Paul Krugerstraat tot de
Spaansevaartstraat.
Hoewel er eerst plannen waren op het gebied villa's te bouwen, kwamen er
tussen 1900 en 1903 duizenden huizen. De straten kregen de namen van
personen uit de Transvaal oorlog. De buurt kreeg al snel de naam
Transvaalbuurt.
De eerste eigenaar van het Café was de heer van Dijk. Achter het café
was toneelzaal "Flora" waar veel gebruik van werd gemaakt, voor
vergaderingen van verschillende bonden, lezingen en toneel
uitvoeringen maar ook boksen. Het was eigenlijk de toneel zaal van
"het Schoterkwartier".1
In die tijd 1923 was de heer Slot eigenaar.

Donderdag 11 oktober 1923
1

In die tijd sprak met over Oud-Schoten, het gedeelte ten noorden van de Jan Gijzenvaart. En de Transvaalbuurt
werd Schoterkwartier genoemd. Als met kwaad over deze buurt sprak, had met het over het Schooierskwartier.

Bokswedstrijden in Schoten ?
Door enige Haarlemse boksers is aan het hoofd van de Schotense politie toestemming gevraagd
op woensdag 31 oktober in de Florazaal van café van Slot aan de Pretoriaplein bokswedstrijden te
houden.
Deze toestemming zal waarschijnlijk door de waarnemend burgemeester de heer Chr. Wolff,
worden verleend, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de inspecteur van politie, de heer
Adriaanse, deze bijeenkomst zal bijwonen

Deze mededeling was bijzonder want de burgemeester van Haarlem had een boksverbod
uitgevaardigd.
Met spanning keek met uit naar de bokswedstrijd, en ook de mening van inspecteur Adriaanse.
Zijn verslag was bepalend of in de toekomst meer bokswedstrijden zouden plaats vinden in
Schoten.
De bokswedstrijden waren een enorm succes. De belangstelling was zeer groot, de zaal van Slot
op het Pretoriaplein bleek te klein. Men zat dicht op elkaar en velen moesten zich met een
staanplaats tevreden stellen.

Donderdag 1 november 1923

Schoten

De Bokswedstrijden
De mening van de inspecteur van politie.
De heer P.M. Adriaanse, inspecteur van Schoten, woonde de wedstrijden bij. Hij roemde het
kalme optreden van de leider, de heer De Groot. Persoonlijk is de heer Adriaanse niet voor
boksen, maar wedstrijden als deze kunnen volgens zijn idee geen bezwaar zijn.
Hij zal dan ook gunstig kunnen adviseren, om de wedstrijden ook in het vervolg toe te staan. Dat
het boksen in andere plaatsen van Nederland verboden wordt mag voor een gemeente als
Schoten geen reden zijn, om het eveneens te verbieden.
Eens woonde hij een beroeps bokswedstrijd bij, waar de beide boksers elkaar als het waren
afmaakten. Uit het publiek vroeg toen iemand of er geen dokter in de buurt was. Een andere
toeschouwer riep "Geen dokter, maar wel een kerkhof." Als het zo gaat is de heer Adriaanse
tegen boksen, maar zoals het gaat zoals op deze avond zal ik adviseren voor bokswedstrijden.
De boksliefhebbers zullen zeker met voldoening kennis nemen van de mening van de inspecteur,
wiens houding in deze dan ook sympathieker is dan die van vele autoriteiten in andere plaatsen.

