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1. 25-07-1919 DD
1
  Voor het te ´s Gravenhage gehouden examen L.o. handteekenen is 

geslaagd de heer A.L. Bokhorst, alhier 

 

2. 29-03-1921 DD Afdeeling Avondteekenschool 

Medailles en getuigschriften toegekend aan het einde van den cursus 1920/1921. Afdeeling A. 

(Handteekenen) de kleine bronzen medaille aan A.L. Bokhorst 

 

3. 06-10-1924 DD Dag van de vrouw 

………  Was bijv. om maar een enkele te noemen, … de artistiek uitgevoerde krekel en 

mierfabel van den Raad van Arbeid en het prachtige stilleven van den Vegetariërsbond niet 

een streeling voor de oogen?  …. 

 

4. 17-11-1924 DD Krekel en de mier 

Men zal zich herinneren de ook hier ter stede getoonde plastische voorstelling van La 

Fontaine’s fabel “De krekel en de mier”, welke voorstelling werd vervaardigd door onzen 

stadgenoot den kunstschilder Bokhorst. Het Internationaal Verkeersbureau aan de 

Kalverstraat te Amsterdam toont deze voorstelling thans in zijn uitstalkast en de directie van 

het bureau schrijft, dat het werk van den heer Bokhorst, naar men weet een reclame voor de 

Vrijw. Ouderd. Verzekering, groote aandacht trekt. 

 

5. 1924 (schatting) Groep teekenschool uit “Deventer en zijn schilders” v. Baalen In een lokaal, 

de kleine zaal van het z.g. Klooster, (het voormalige Buiskensklooster waar thans de 

Atheneumbibliotheek is gevestigd), kwamen zij bij elkaar o.a. Herman Korteling, Arnold 

Bokhorst, Herman Berends, Wigger en Jan Meindersma, Piet Lok, Wijer Remmelenkamp , 

Piet Flint en Bernard Gerritsen. 

Maar ook deze groep was een kort leven beschoren, waarna het tekenonderwijs nog slechts 

op de dagschool werd gegeven. 

 

6. 21-02-1925 Dagboek van Arnold in Indië (zie bijlage) 

 

7. 18-11-1931 DD -Tentoonstelling in “De Post”, bloemenweelde op doek door den 

kunstschilder A. L. Bokhorst 

“Een mooi schilderij in huiskamer of salon is een stuk van je leven”, heb ik eens een 

kunstenaar hooren beweren en de man heeft gelijk. Is ’t b.v. niet een genot om, wanneer je 

een heelen dag tegen trieste muren, vuile zwart-geblakerde schoorstenen of vervelooze 

kroonlijsten, kozijnen en deuren hebt zitten kijken, thuis gekomen weer dat prachtige 

schilderijtje te vinden, met bloemen en planten erop, die je als echte toelachen, zoodat je er 

de handen naar uitstrekt om ze te plukken. Maar …………….  hoevelen bezitten zulke 

decoratieve muurversierselen? Misschien zult he nu tegenwerpen, dat een goed schilderij 

voor menigeen te duur is om ’t zich aan te schaffen, waartegenover dan weer de opmerking 

past, dat de vele prullen, die ge thans “rijk” zijt, tezamen méér hebben gekost, dan één 

heerlijk, frisch, fleurig en “levend” doek, zooals er momenteel in weelderige verscheidenheid 

zijn tentoongesteld op de bovenverdieping van magazijn “De Post” van de gebroeders Cohen 

a. d. Lange Bisschopstraat. Hier heeft de jeugdige, met gezonde moderne opvattingen 

bezielde schilder A. L. Bokhorst eenige producten van zijn vaardige hand neergehangen, van 

zulk een stralende schoonheid, dat ’t me speet, deze expositie zoo spoedig weer te moeten 

verlaten. Bloemen, niets dan bloemen ….  bloeiden daar aan de wanden, geschilderd met een 

dergelijk raffinement, dat men ze   …… rook. De expositie heeft natuurlijk een bedoeling, n.l. 

om aan te toonen, welk een sfeer deze soort schilderijen aan uw kamer kunnen geven, 

wanneer ook van het meubilair reeds gloed en warmte uitstralen. Hoe zulke stukken ‘t “doen” 

bij de meubels, kan men in “De Post” gratis constateeren. Het zal u dan opvallen hoe innig de 

                                                             
1 DD = Deventer Dagblad 
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heerlijke bloementafereelen harmonieeren met de eenvoudigste meubels, zooals de 

ontworpen werden door den heer Ru Cohen.  

Wie in dien lusthof gekeken heeft, zal ongetwijfeld den lust in zich voelen opkomen, zich van 

een dezer schilderstukken meester te willen maken. Wat de heer Bokhorst gaarne op zekere 

voorwaarden toestaat. 

 

8. 10-12-1932 DD Tijdschriften – Nederlandsch Fabricaat “Astra”. 

Mata Boeka gaf, onder Indische Wreedheid, een Indisch verhaal: “Noodweer”, dat met de 

bekende spanning geschreven werd en door A. Bokhorst van illustraties werd voorzien. 

 

9. 20-04-1933 DD Schilderijen 

Van onzen oud-stadgenoot den kunstschilder Arnold  Bokhorst, zijn  deze week werken 

geëtaleerd in den kunsthandel Rattink in de Nieuwstraat. Ruim een jaar geleden zagen we 

van dezen schilder bloemstukken op een tentoonstelling hier ter stede en den 

kunstminnenden zal ongetwijfeld de gevoelige en poëtische opvatting van “het bloemstuk” en 

de spontane en beheerschte uiting daar, van zijn bijgebleven. 

De nu geëtaleerde werken zijn uitsluitend portretten en wel kinderportretten, waarin de 

schilder zich den laatsten tijd heeft gespecialiseerd. Deze uiterst moeilijke arbeid, o.a. door 

het absoluut niet kunnen poseeren van een kind, de steeds wisselende aandacht en 

gelaatsuitdrukking, heeft Bokhorst o.i. zeer goed uitgevoerd in vlotte, spontane portretten, die 

niet alleen een beeltenis geven, maar ook wat van het kinderzieltje doen bevroeden achter de 

uiterlijkheid van deze gezichtjes. En daar gaat het tenslotte toch om. Het moet voor menig 

ouder een ware  vreugde zijn het wezen van hun kind een blijvende herinnering te hebben in 

den vorm van zo’n portret. De geheele opzet en werkwijze van den schilder is dan ook om een 

dergelijk bezit onder het bereik van velen te brengen. De uitgestalde portretten zijn bijna alle 

in bruikleen afgestane opdrachten, dus niet te koop, en worden meer bedoeld als een 

uitnoodiging zijn naaste of kind zoo te laten portretteeren. Wat ons nu weer frappeert, si het 

artistieke geheel van ’t werk door een harmonische afstemming van figuur, fondkleur en lijst. 

Men zie b.v. het jongetje in ’t blauw, meisje in ’t groen. Ten slotte zij nog vermeld, dat Arnold 

Bokhorst, een lid van de bekende schildersfamilie Bokhorst, zijn eerste opleiding kreeg van 

familieleden en op de avondteekenschool  hier ter stede, een studiereis naar Indië maakte, 

aan de Amsterdamsche academie werkte, verschillende buitenlandsche musea bezocht en 

thans te Amsterdam woont en werkt. 

 

10. 24-01-1935 DD Portret 

In den kunsthandel Krooshof aan de Broederenstraat staat een portret geëxposeerd, dat 

zoowel ten aanzien van de schilderkunst als om de voorstelling belangwekkend is. De heer A. 

Bokhorst schilderde n.l. den glazenier Bart Bokhorst midden in zijn atelier-arbeid, terwijl hij 

bezig was een wapen op glas te brengen. Men zal, bij dit portret staand, het met de visie van 

den schilder wel volkomen eens zijn. Want zóó is Bart Bokhorst heelemaal echt, met het 

wezen van den man, dien wij Deventernaren allen kennen. De schilder heeft de figuren 

hoofdzaak gelaaten en de details matig aangegeven, zooveel noodig was voor de typeering. 

Het is wonderwel goed geslaagd en ’t is of het “leeft”. 

 

11. 12-09-1935 DD Een schilderij verkocht 

Naar ons wordt medegedeeld, is van onzen oud-stadgenoot , den heer Arnold Bokhorst, 

kunstschilder te Amsterdam, op de S.O.S.-tentoonstelling van schilders aldaar een doek 

“Indisch naakt” aangekocht. (Ook vermeld in boekje van Ans: Kunst in Nood) 

 

12. 1932-1944 (schatting, nergens jaartallen genoteerd)  Boekje van Ans Thijssen  

Veel , ook oude adressen van klanten en familieleden 

 

Aantal verkochte schilderijen met naam erbij: 
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- Bloemen 85 

- Portretten 66 

- Overige 22 

 

Interieur-opdrachten: 

- Antiek  poottafel dressoir wangentafel 

- celotex lamp in goud, waschtafel omtimmeren 3 stuks, boekenkast 

- voor J. Bokhorst: rond tafeltje met ijzeren band, koekplank lepelrek (ook nog voor drie 

andere klanten), eiken kapstok 

- kinderopklapbed ombouwen 

- zolderslaapkamer (bank, wasch, kast, schrijfbureau, boekenkast) 

- boerenkist omgebouwd tot dressoir 

- Chocoladefabriek van Union Haarlem: Recreatiezaal 18-21 Mtr. Directeurskamer 

- huiskamer gemoderniseerd, salon verbouwd, slaapkamer, eiken bijzettafel 

- pijpenrek met koekplank, spanen doos, ijzeren zaak ingericht van kelderwoning tot 

antiekzaak, tentoonstellingsruimte, woon-slaapvertrek 

- opklapbare deuren, huis ingericht 

- ingericht een huiskamer en salon gemoderniseerd, idem slaapkamer, waarvan meubels van 

E. Bouwmeester Den Haag 

- ingericht en betimmerd een hall plus ijzeren kapstok enz. smeedwerk 

- kinderledikant 

- antieke tafel 

- gecombineerd met G. Janssen arch. Wijnhuis “De Leidsche Poort”.  

- Vrijzinnig Hervormden, Woonhuis ombouwen tot vereenigingshuis. Weteringsschans 100 

- Fred. Hendrikschool. vestibule bekleed  met oude gekleurde plavuizen voor rekening 

aannemer 

 

13. 1941 Een bezoek aan ”d’ vijff vlygen”, overdruk van een artikel. Situatie wijnhuis en 

Moeder Hendrina. Vier interieurtekeningen van B,OHM ’41.  

  

14. Maart 1954 Ariadne, Leidraad door de wereld der reclame, verbruiksontwikkeling en 

organisatie, maandblad (http://magazines.iaddb.org/) Stunt man no. 1 – Nicolaas Kroese 

begon met f 500,- voor reclame, thans f 50.000,- per jaar 

Door middel van reclame – door zijn eigen, dikwijls merkwaardige en altijd opvallende manier 

van reclame maken – heeft Nicolaas Kroese voor zijn verschillende eethuisjes een nationale 

en in het bijzonder internationale belangstelling weten te wekken. Duizenden buitenlandse 

gasten kennen “Nick” Kroese persoonlijk en in de vele toeristische handboeken, waarin 

Nederland onder de loupe wordt genomen, komt zijn naam en die van zijn etablissementjes 

vetgedrukt voor. Vijftig dikke gastenboeken vormen één boeiende parade van bekende 

internationale figuren, waaronder vele met wereldvermaardheid. Op een koperen plaatje kan 

men lezen op welke stoel Douglas Fairbanks Jr. of de dirigent Leopold Stokowski heeft 

gezeten. Honderdduizenden gasten, waaronder ongeveer 50.000 Amerikanen, brengen 

jaarlijks een bezoek aan zijn eethuisjes. Toen een Amsterdams dagblad kort geleden, in 

een hoofdartikel, schreef, dat het particuliere initiatief zo weinig doet om toeristen naar 

Nederland te trekken, maakte men een grove fout. Men vergat Nicolaas Kroese te 

noemen, die door zijn Vijff Vlieghen vooral en door zijn extravagante publiciteits-

methoden een toeristentrekker van groot kaliber is geworden en niet alleen zijn 

romantische eetgelegenheden maar ook Nederland tot ver over de grenzen bekend 

heeft doen worden. Honderden dagbladen en geïllustreerde tijdschriften hebben artikelen, 

verhalen en foto-reportages over Kroese en zijn Vijff Vlieghen gebracht en daardoor het 

toeristisch oog op Nederland doen richten. Mede door zijn toedoen hebben vermaarde 

reisgidsen-schrijvers enthousiast over ons land geschreven. Die dingen zijn niet te 

onderschatten. Temple Fielding, van wiens Travel Guide of Europe in vijf jaar twee millioen 

http://magazines.iaddb.org/
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exemplaren werden verkocht, noemt Nederland het interessantste land van Europa en zegt 

over Kroese: “He is King of Dutch restaurateurs, hosts, bon-vivants and brilliant entreteneurs, 

who has made as much goodwill in America as his beloved House of Orange and who is 

every traveler’s Travel Guide.” De bekende reisboekenschrijver Sydney Clark en de Herald 

Tribune’s Robert Sage wijden enthousiaste woorden aan Nederland en noemen Nicolaas 

Kroese in één adem. Een grote tabaksfirma in Amerika publiceerde een enorme prijsvraag in 

de Saturday Evening Post. De winnaars zouden een tocht naar Europa mogen maken met 

een bezoek aan drie Europese “hoogtepunten”: Maxim en de Folies Bergères te Parijs en de  

Vijff Vlieghen  in Amsterdam! In diezelfde Saturday Evening Post kwam wat later een 

detective-verhaal voor, dat “The House of the Seven Flies” heette en kennelijk geïnspireerd 

was op het Amsterdamse eethuysje, dat in de loop van de geschiedenis met name werd 

genoemd. 

 

Ontzagwekkende vindingrijkheid 

De wat slordig geklede Kroese, met zijn te wijde broek en fluwelen jas en das met vijf vliegen 

er op, beschikt over een ontzagwekkende vindingrijkheid. Altijd is hij op nieuwe vondsten uit. 

Begonnen met één hulpje, beschikt hij nu in de zomermaanden over honderd man personeel. 

Zijn reclame-budget bedroeg in 1939 niet meer dan vijf honderd gulden. Dit bedrag heeft zich 

nu verhonderdvoudigd. De man van de Vijff Vlieghen is Amsterdammer van geboorte en 48 

jaar oud. In zijn vrije tijd (overdag bedrijfsleider van Cafetaria de Bock) was hij tot 1933 – tien 

jaar lang – secretaris van de Amsterdamse Zwemclub 1870, die  het volgend jaar 85 jaar 

bestaat en daarmee de oudste zwemclub van Europa is. Bij die zwemvereniging kon hij zijn 

eerste reclamelusten botvieren. Op een opvallende manier maakte hij propaganda voor de 

zwemsport en organiseerde internationale polotournooien die bekendheid verwierven. 

 

“Waslijst” en “Fluitjes” 

Van jongens af had hij een ruime belangstelling voor antieke dingen. In 1938 besloot hij een 

oude, onbewoonbaar verklaarde woning aan de Spuistraat te huren, waarvoor hij vier gulden 

huur per week betaalde. In dit ruïneachtige pand begon hij een kunsthandeltje, dat hij “de 

Trapgevel” noemde. Op het bouwvallige huisje zaten geen dakpannen. Onmiddellijk waren er 

veel kijkers maar weinig kopers. Financieel werd de zaak een strop. Om de vier gulden huur 

te kunnen betalen, begon Kroese wijn te verkopen. De openingsdag was 1 September 1939. 

“Een andere wijnzaak,” vertelt hij ons, “verkocht een glas voor 15 cent in die tijd, wij vroegen 

20 cent, maar dan kreeg men er een verhaaltje over antiek en een tentoonstellinkje bij. Voor 

vijf honderd gulden begon ik een reclame-campagne. Op de grote openingsadvertentie liep 

het zwart van de mensen. In die tijd kreeg men meer reactie op een advertentie dan nu.” De 

dranken stonden op een lange lijst van bijna een halve meter. Kroese noemde dit de “waslijst”. 

Dat was een vondst die internationaal de aandacht trok. Het huis is nu aan zijn vijfde na-

oorlogse waslijst toe. Op die eerste waslijst stond o.a. een witte wijn, “Debröi Hárslevelü” 

geheten, die – ook dat was niet gek gevonden – door Prinses Juliana en Prins Bernhard op 

hun huwelijksreis was gedronken. Ook kon men in het huisje Egri-Bikavér, stierenbloed 

drinken. De Tokayers werden in de zogenaamde “Hongaarse fluitjes” geserveerd, die men in 

de mond moest nemen om te nuttigen. Men sprak over deze bijzondere dingen. 

Na heel wat zoeken, ontdekte Kroese, dat het huisje in 1627 gebouwd was door Jan 

Janszoon Vijff Vlieghen. Zo kreeg het wijnhuisje de markante naam van vandaag. Als attractie 

liet hij voor zijn privé-vrienden 250 sleutels vervaardigen in de vorm van een gestyleerde vlieg. 

Met eigen sleutel kon men in de naast het huisje gelegen Vliegende Steeg een oud-Hollandse 

deur binnentreden. Men sprak er over. Het wijnhuis werd al spoedig eethuis. “Veel onkosten 

kon ik nog niet maken. Ik begon met een fornuis voor vijf gulden te kopen en veel meer dan 

boerenkool met worst kon men bestellen.” 

Na de oorlog ging Kroese zijn Vijff Vlieghen danig restaureren. Er kwam een ridderzaal voor 

de Ridders van het Goede Leven en later een Rembrandt-zaal en een Glaskamer, waar men 
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honderden glazen van omstreeks 1600 kon bewonderen. Ook werd Kroese’s 

tegelverzameling ingeschakeld, die de mooiste in Nederland is. 

 

Direct mail van 50.000 kerstkaarten 

In 1946 ging Kroese de zo gaarne geziene Amerikaanse toeristen veroveren. In drommen 

kwamen zij aangelopen. Zij vonden een warme en typische atmosfeer en wat op tafel kwam 

was goed. Altijd kregen zij het een en ander mee en steevast moesten zijn hun naam in het 

gastenboek zetten. Al die lieden krijgen nu met Kerstmis een groet van Nicolaas en 

honderden beantwoorden dit vriendelijke gebaar. Vijftig duizend kerstkaarten verlaten 

Nederland omstreeks Kerstmis. Zij gaan naar alle delen van de wereld en er gaat bijna geen 

dag voorbij of er komt wel de een of andere buitenlander binnengelopen die de groeten van 

die of die komt brengen. Op het gebied van de “direct mail” kan Nicolaas Kroese zijn woordje 

meepraten. In een Amerikaans blad publiceerde Kroese een cheque die goed was voor twee 

glaasjes Bols bij persoonlijk verschijnen in de Vijff Vlieghen. Vele gasten hebben de cheque 

reeds gepresenteerd. Kunnen zij niet persoonlijk komen, dan stuurt Kroese een 

miniatuurflesje. Zijn andere eethuysjes, ’t Swarte Schaep, ’t Olde Binnenhofje, zijn goede 

uitwijkmogelijkheden bij te druk bezoek aan de Vijff Vlieghen. 

Drie jaar had Kroese een zaak in Johannesburg, die hij tenslotte verkocht. Nieuwe plannen 

nemen vorm aan om opnieuw en nu naar Kaapstad te trekken. In 1951 leidde hij op de 

vaktentoonstelling in Keulen een Hollandse dag. Zijn bezoek aan Amerika bracht hem een 

onmetelijke publiciteit. Hij bracht giften voor Amerikaanse musea mee, ook een oude schaats 

van been van ongeveer duizend jaar oud. Hij zou éénmaal voor de televisie verschijnen, maar 

het werden vijftien radio- en televisie-uitzendingen. De eerste dan vond de uitzending over 

550 stations plaats. “Zes radio- en televisie-uitzendingen kon ik niet eens meer afwerken. Die 

houd ik tegoed, want in October hoop ik weer voor enkele maanden naar dit grote land te 

gaan.”  Met zijn advertenties behaalde Kroese bij de jubileumprijsvraag van het Algemeen 

Handelsblad de zevende prijs. Met zijn 25 speeldozen heeft Kroese een uitzending voor de 

Columbia Broadcasting System gehad. Op 1 April 1949 begon hij dagelijkse ritten per 

mailcoach door Amsterdam: voor één gulden per rit. Het verhaal gaat ook van de 

Amerikaanse toerist, die, bij zijn aankomst in zijn hotel, door de portier gevraagd werd of hij 

onmiddellijk naar zijn kamer wilde. “I don’t care about the room, where is the Five Flies,” zei 

de man van oversee. Een stel Amerikanen werd door de mannen van 5 x 8  (de politie - noot 

BB) naar de Spuistraat gebracht en éénmaal heeft een agent te paard aan een Amerikaans 

echtpaar de weg helemaal gewezen. Met zijn paard ging hij de auto vooraf. 

 

Steeds nieuwe stunts 

Nicolaas Kroese zit niet stil. Voortdurend is hij op nieuwe dingen uit. Het laatste is wel een 

nieuw soort koffiezet-apparaat met een spirituslichtje eronder. “De mensen moeten zelf hun 

koffie kunnen zetten.” Ook vindt men nu, in de Vijff Vlieghen, een ouderwetse bruidskamer, 

waar juist getrouwde paartjes het diner kunnen gebruiken. “Elk jaar nodig ik die paren weer uit 

om ons wederom een bezoek te komen brengen.” En dan is er nog de ontdekking, dat de 

Vliegende Steeg, naast de Vijff Vlieghen gelegen, vroeger de Vijffvlieghen Steeg heeft 

geheten. Uit oude kaarten is Nicolaas tot deze ontdekking gekomen. Nu zal hij een verzoek tot 

de leden van de gemeenteraad richten om de naam weer in Vijffvlieghen Steeg te veranderen. 

De leden van de gemeenteraad krijgen allemaal een keurig mapje van hem met al de 

bewijzen erin. 

 

Five “musts”. 

In het gros van de reisprogramma’s van de internationale bureaux staan “Five Musts” 

genoteerd voor Nederland: de Nachtwacht, een tocht door de grachten, Volendam, de tulpen 

en een diner in de Vijff Vlieghen. En wanneer de bezoekers dan, na het diner, ijs bestellen of 

een vruchtensla, dan zullen zij opkijken, want in de desserts staat een staafje koud vuur dat 

zijn tintelende sterretjes lustig in het rond strooit. Bovendien ligt naast het dessert een 
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miniatuur-parasolletje, dat de dames onmiddellijk in het haar steken. “Later weten zij zich de 

Vijff Vlieghen te herinneren,” zegt Kroese terecht. En Kroese is een goede follow-up man. Hij 

zorgt, dat zijn gasten zijn zaak niet vergeten. Een markant voorbeeld is de brief van 

Nederland’s vertegenwoordiger bij de UNO, Mr. D.J. van Ballusek, die schreef: “Ik kan U 

verzekeren, dat één van de redenen voor mijn nu en dan terugkerend heimwee naar 

Nederland, de afwezigheid is in Amerika van een gezelligheidscentrum dat de toets van de 

vergelijking met de Vijff Vlieghen kan doorstaan.” 

Kroese weet wat hij met reclame kan bereiken. “Wanneer ik denk, dat een bepaalde vondst 

een succes is, dan is het ook meestal een succes. Ik concentreer mij op het nieuws-element 

en dan verschijnt er meestal wel iets in de dagbladen. Veel heb ik vooral geleerd van wat 

anderen verkeerd doen.” ……. 

 

15. 30-12-1954 Hotelwereld  Restaurant in 17
e
 eeuwse sfeer en stijl 

Artikel over d’ Vijff Vlieghen - …… Er kwam een origineel denkende binnenhuisarchitect aan 

te pas in de persoon van Nolle Bokhorst, die elk onderdeel van de wonderlijkste en moeilijkste 

restauratie die hij ooit volbracht, nauwgezet bestudeerde, elke balk als het ware  op zijn 

handen woog, ieder stuk houtsnijwerk zijn eigen plaats ga en zo, stukje na j beetje de 

vertrekken en andere ruimten hun vorm en uiterlijk schonk. In de zomer van 1939 vonden 

Nicolaas Kroese en Nolle Bokhorst elkaar in het onbewoonbaar verklaarde krot aan de 

Spuistraat, waar een huurprijs gold van F. 4,-- per week. De fantasie van twee optimisten 

vloeide van dat ogenblik af samen in één bedding en, in goede harmonie van nuchter 

architectenverstand en zakenflair, kwamen daaruit tenslotte het eethuisje “De 5 Vlieghen” en 

de rest voort.  ….  Hier is Nolle Bokhorst om te vertellen hoe dat gebeurde: “Angstvallig ervoor 

wakend, dat het geen imitatie werd van al de schone materialen, waaraan die tijd zo rijk was; 

speciaal het accent leggend op de ambachtelijke kunstuitingen, waar wij weer nauw bij 

konden aansluiten, zo hebben  wij de eeuwenoude materialen, die wij tot in de verste 

uithoeken van het land vonden, weer met haalmes en dissel bewerkt. Wij verslepen onze 

oude schaven tot wij weer  de gevoelige Renaissance-profielen konden maken. Wij 

restaureerden prachtige antieke fragmenten, gaven ze weer hun functionele plaats en 

maakten, waar nodig, stukken bij. Kortom, het oude handwerk hebben wij in deze 

Vlieghenhuizen weer laten herleven. Wij brachten een unieke verzameling oude Delftse tegels 

bijeen; het prachtige goudleer konden wij weer toepassen en de marmeren vloeren roepen in 

gedachten de schilderijen op  van Pieter de Hooch. Er kwamen poortjes met geslepen 

profielen in baksteen en zandstenen consoles onder moerbalken. Zo ontstond het ene zaaltje 

na het andere, elk in zijn eigen sfeer. Voor de restauratie van één ervan zat ik een maand in 

zandsteen te hakken. 

 

16. 25-10-1958 Haagse Post Nicolaas Kroese kiest vijgen voor zijn geld 

SUCCES EN TEGENSLAG 

Het mirakel Nicolaas Kroese – van 5 Vlieghen tot plastic 

Restaurantman Nicolaas Kroese, 53, is een Nederlander van groot gewicht (133 kilo, aan 

zaken rond 1 miljoen gulden, plus een wereldnaam die goud waard is). Al 20 jaar lang brengt 

deze wandelende vulkaan tumult en opschudding teweeg. Maar de opschudding, die 

afgelopen week rond zijn naam ontstond, was uniek. Men grote koppen maakten kranten 

melding dat hij in moeilijkheden verkeerde: “Kroese legt leiding eethuisjes neer”. 

Dat nieuws was gepeperd als kip met kerry, en Nederland smulde ervan. Nuchtere 

zakenlieden, sinds jaar en dag verbluft door het succes van de fantastische Nicolaas, zeiden 

schouderophalend: “Het kon niet duren! Horecaf-mensen, allang geprikkeld door deze 

vreemde kok in hun keuken, meesmuilden hoorbaar. Het grote publiek, dat excentrieke 

figuren alleen duldt als zij succes hebben, ginnegapte. En de veelbesproken man zelf? Als 

een door (vijf) vliegen geplaagde leeuw beende hij door zijn Warmondse kwekerijen en 

orakelde: “het is allemaal niets. Vóór 5 December (St. Nicolaas, red. HP) zijn alle schuldeisers 

betaald. En over een jaar plant ik tabak op de Veluwe”. 
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De jonge Nicolaas 

Nicolaas Kroese, dit mirakel van Amsterdam, werd geboren op de 26
ste

 augustus 1905; zijn 

vader werkte – voor 16 gulden in de week – bij boekhandelaar Albert de Lange, Nicolaas – 

genoemd naar zijn grootvader – had 1 broer en 2 zusjes, maar iedereen die hem toen gekend 

heeft herinnert zich hem als het “enfant terrible” van het gezin. Hij was niet alleen lastig, maar 

ook bijzonder intelligent en vooral een doorzetter. Op zijn HBS bestond een roeivereniging; 

het bestuur wilde Nicolaas aanvankelijk niet toelaten, omdat hij niet “goed”   genoeg was. 

Nicolaas beet door, kreeg zijn zin, werd stuurman en won voor zijn school een der 

belangrijkste trofeeën die een roeier zich kan denken: de Van Leeuwen Tidemanbeker. 

Daarna regende het aanbiedingen van andere roeiploegen om stuurman bij hen te worden. Hij 

was bovendien een opvallend zwemmer, werd bestuurslid van de zwemvereniging 1870 

(A.Z.), zwom een de Schelde over en stond op het punt Het Kanaal over te steken (maar het 

weer sloeg om). Na de HBS kwam Nicolaas als bediende op het Amsterdamse 

makelaarskantoor Brouwer; iedereen, die de wispelturige jongen kende, zei: daar houdt hij het 

geen maand uit. Hij bleef er 10 jaar. Volgde  een vergeefse poging om een grote Maatschappij 

ter Exploitatie van Zwembaden te openen (1 zwembad, in Alkmaar, ging inderdaad open, 

maar spoedig weer dicht); in deze tijd deed Nicolaas Kroese een uitvinding, waarop hij nogal 

trots is: een super-springplank. Na het vervliegen van zijn zwembaddromen kwam hij bij de 

Amsterdamse restaurateur Weilers, eigenaar van het De Bock-concern. Ook hier heeft 

Nicolaas Kroese zijn merkteken achtergelaten. Toen er eens strubbelingen waren rond de 

firmanaam, omdat er ook nog een andere maatschappij De Bock bleek te bestaan, nam 

Nicolaas zijn pen, en zei: “Dan schrappen  we uit onze naam de C weg”. Hij deed het, keek 

aandachtig en zei: Of nog beter: we laten de C met het streepje erdoorheen staan”. 

Nicolaas Kroese, met tal van vrienden in het artistieke milieu, had duidelijk andere ambities en 

besloot in 1938 met de pollepel te breken. Hij wilde kunsthandelaar worden en huurde een 

oud, vervallen huisje op de hoek van Spuistraat en Vliegendesteeg dat onder beheer van 

Monumentenzorg stond. Hoewel hij grote moeite had de huur op te brengen ( 4 gulden per 

week) opende hij alras met feestelijke glazen wijn zijn eerste expositie van allerhande kunst. 

Vanaf de opening liep het storm; maar de bezoekers, berooide kennissen, toonden weinig 

kooplust en grote dorst. En de kunsthandelaar Kroese, die zijn wijn snel zag verdwijnen, kreeg 

de inval die geniaal zou blijken te zijn. Hij haalde de prijskaartjes van de schilderijen en 

bevestigde ze aan de wijnflessen. Zo werd het Wijnhuys d’Vijff Vlieghen (genoemd naar Jan 

Jansz. Vijffvlieghen die het huis eens bewoonde) geboren en het ontwikkelde zich in enkele 

jaren tot een der vermaardste restauratiecomplexen ter wereld. 

 

Nol Bokhorst 

Nicolaas Kroese was de man die d’Vijff Vlieghen “maakte”; maar de man die dit alles maakte 

was iemand anders: de onopvallende binnenhuisarchitect Nol Bokhorst (nu 58), die nu bijna 

20 jaar onafgebroken in Kroeses schaduw werkt. Bokhorst stamt uit een oude Deventer 

ambachtsfamilie van schilders en glazeniers; hij trok als 27-jarige jongen naar Amsterdam om 

carrière als kunstschilder te maken  en merkte in 10 pijnlijke jaren dat het hem niet lukte. Nol 

Bokhorst bezat een merkwaardig talent: hij was een even romantisch als ingenieus 

knutselaar, die alles waaraan hij behoefte had uit alles wat zijn handen vonden improviseerde. 

Voor de Amsterdamse kunsthandelaar Onno Geveke improviseerde hij zo uit 1001 oude 

materialen een antiek (in de zin van curieus) interieur. Dat was 1938; in datzelfde jaar zag 

Nicolaas Kroese dit interieur, onderging een gedachtenschok en ging op zoek naar Nol 

Bokhorst die dit alles had gewrocht. 

Deze vertoefde op dat moment in Breskens, waar hij de burgemeestersvrouw schilderde; hij 

ontving een telegram, schilderde de burgemeestersvrouw snel af en haastte zich naar 

Amsterdam, waar Kroese hem aan het hart drukte, meenam naar het vervallen pand op de 

hoek van de Spuistraat, en historische woorden sprak: ‘Bouw mij een oudhollands 

binnenhuysje”. 
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Voor een gulden per uur ging Bokhorst aan de slag; uit oude materialen en voorwerpen die zij 

voor een krats uit alle delen van het land aansleepten (balken uit gesloopte Brabantse 

boerderijen, baarddragers uit Overijsselse kastelen, tegels uit Zuidhollandse keukens, potten 

en pannen uit Veluwse huishoudens) toverde Bokhorst een antieke etage, die zelfs in de 

middeleeuwen zijn weerga niet vond. Na enkele weken als kunstzaal te hebben gediend, werd 

het vertrek met enkele antieke handgrepen omgegoocheld in Wijnhuis. En daarmee zou Nol 

Bokhorst´s taak ten einde zijn geweest, als de armen van Nicolaas Kroese zich niet 

onverhoeds als vleugels van succes hadden ontpopt. 

De Vijff Vlieghen vermenigvuldigden zich in snel  tempo en antiekbouwer Bokhorst, als een 

driftige mier in Nederland rondspeurend naar oude, ouderwetse en antieke bouwmaterialen 

kon (ondanks de antiekfabriek met timmerlieden en schilders die nu onder zijn leiding kwam) 

de ontwikkeling nauwelijks bijbenen. Uit d’ Vijff Vlieghen, in september 1939 geopend, 

groeide: 

 

MOEDER HENDRINA 

* Het eethuysje moeder Hendrina (Ontstond doordat wijnschenker Kroese plotseling een 

eetpartijtje aannam en tegen Bokhorst zei: “Bouw mij binnen 4 weken een antieke eetkamer”. 

Bokhorst schiep binnen die tijd het eerste Nederlandse restaurant in Breugheliaanse stijl met 

open keuken. Kroese kocht voor 5 gulden een oud fornuis, en het partijtje werd een succes). 

Deze eetkamer, de etage boven het Wijnhuys, werd genoemd naar moeder Hendrina v.d. 

Broek die er samen met haar echtgenoot vader Willem triomfen vierde met hun Burgerpot, 

hun Maaltijden op een Kooltje Vuur maar vooral met hun onsterfelijke Kip in ’t Pannetje 

(recept: kruiken van 600 gram op gewone wijze bakken, vervolgens in afzonderlijk pannetje 

spek, uien, aardappels en paprika bakken, kruiden toevoegen – muscadel !- . Dit alles in apart 

pannetje bij het kuiken voegen en 20 minuten op vuur laten sudderen. In pannetje opdienen). 

Moeder Hendrina en vader Willem, die Nicolaas Kroese bekendheid en roem brachten, 

verdwenen in 1950, toen de Vlieghen zich omschakelde naar restaurant De Silveren Spiegel. 

* Restaurant het Swarte Schaep op de hoek van het Leidseplein en Korte Leidse Dwarsstraat. 

In antieke Bokhorst-stijl opgetrokken in een huis anno 1687 kon het gebouwd worden uit de 

winsten in d’ Vijff Vlieghen gemaakt. Toen hij besefte, dat hij daarmee buurman werd van zijn 

vroegere werkgever De Bock, noemde Kroese zijn nieuwe restaurant niet zonder 

bijbedoelingen “Het Swarte Schaep”. 

* Spuistraatpanden 296, 298, 300 en 302, grenzend aan de Vijff Vlieghen , werden door 

Kroese in en na de oorlogsjaren aangekocht. Onderling door gangen en deuren verbonden 

herschiep Bokhorst ze tot een antiek labyrinth; hij leefde zich uit in een reeks curieuze 

eetkamers.  

* Restaurant Leeuwenburgh (bij de Zeedijk), in juni 1949 door Kroese geopend, werd een 

mislukking; is nu kwartier van het Leger des Heils. 

* Restaurant Bergstraat, eveneens1949, eveneens een mislukking, nu kantoorruimte. 

* Smörrebröt Restaurant  Gravenstraat, 1951, werd een derde mislukking; het werd als 

Zeemeerminnengrot ingericht door een onbekende decorbouwer van Carré, de jonge Tom 

Manders, die enkele jaren later als radio- en tv-artiest (“Dorus”) groter roem zou oogsten. 

* Olde Binnenhofje, eveneens 1951, een parel aan Kroeses kroon. Van zolder tot kelder 

leefde antiekbouwer Bokhorst zich hier in de meest curieuze improvisaties uit. Nog steeds een 

der bloeiendste bedrijven in het Kroese-concern. 

* Souvenirwinkels op de N.Z. Voorburgwal, in de Roskamsteeg, aan de Reguliersgracht en de 

Leidsestraat. 

* Panden voor verschillende doeleinden. Kroese kocht de huizen achter de Vijf Vlieghen aan 

de Vliegendesteeg en aan de Singel. 

* Machinepark en werf in de Korte Leidse Dwarsstraat. 

* Pakhuis De Gulden Handt in de Warmoesstraat; een pakhuis op het Prinseneiland. 

* Garage , opslag, werkplaats in de Hazenstraat; 2 huizen aan de Singel. 

* Panden ingericht voor kantoren in Spuistraat en Roskamsteeg. 



Factsheet Arnold Bokhorst 
 

9 van 28 
 

* Terreinen en gebouwen in Volendam. 

* Restaurant Vijff Vlieghen met terreinen in Warmond. 

 

STUNTS 

Er zijn  meer restaurateurs, die hun bedrijf snel omhoog werken, maar bijna altijd blijft hun 

naam verborgen voor het grote publiek. De naam Nicolaas Kroese kreeg in de jaren na de 

oorlog een opwindende klank en hij deed niets om dat te verhinderen. Bezeten door ideeën en 

stunts en met de slagzin: “Het kan me niet schelen wat ze oer me schrijven”, werpt hij zich als 

een filmdiva in de publiciteit. Gekleed in fluwelen vest, fluwelen kniebroek, witte 

artiestenblouse en Rembrandtkraag loopt hij door Amsterdam als een tweebenig 

anachronisme. Met postkoetsen, paardentrams en een oude Rolls Royce stuurt hij het 

stadsverkeer in de war. Bij verkiezingen  verschijnt hij, in fluweel gehuld, met een 1 meter 

hoge vogelkooi (waarin 5 reuzenvliegen) in het stemlokaal en vraagt 6 stembiljetten 

(persfotografen zijn toevallig aanwezig). Als hij in New York is zet hij diezelfde vogelkooi  neer 

midden op 3d Avenue, het verkeer van een wereldstad komt tot stilstand en de naam Kroese 

op de voorpagina’s. Hij verschijnt in rokkostuum en roodgevoerde avondcape op Boekenbals, 

neemt achter de piano plaats en zingt, omgeven door cultuur- en gezagsdragers, liederen uit 

de Dreigroschenoper. In 1948 krijgt hij USA-ambassadeur Herman Baruch naar zijn 

restaurant, zorgt ervoor dat dit precies op 12 oktober gebeurt, zodat de kranten kunnen 

schrijven: Columbus Ontdekt De Vijff Vlieghen. In kranten en weekbladen plaatst hij zijn 

duizenden annonces in persoonlijke stijl; als tegenstanders hem venijnig aanvallen publiceert 

hij hun attaques in zijn advertenties. Zo koketteert hij in zijn reclame met de woedende 

schimpscheuten van journalist Jacques Gans, die hen een “antieke uitdrager” noemt. 

 

Al die ideeën en stunts verschaffen hem stormachtig reclame en drijven de klanten als 

schapen naar zijn kooi. Door zijn energie en het vakmanschap waarmee zijn restaurants 

worden geleid, is hij omstreeks 1950 niet alleen Nederlands rumoerigste maar ook meest 

gevierde restaurateur. 

In diezelfde tijd wordt een omwenteling merkbaar, die het karakter van Kroeses koninkrijk zal 

veranderen. Nederland wordt een toeristenland en Kroese is een der eersten die begrijpt 

welke kansen hier liggen. Hij richt zijn reclamekanon op het buitenland. Hij maakte 

propagandareizen naar Zuid-Afrika, Mexico, Noord-Amerika; overal waar hij komt zorgen zijn 

stunts voor koppen in de krant. Hij weet buitenlandse journalisten, filmers, radio- en tv-

mensen naar zijn bedrijf te krijgen en hij inviteert schrijvers van Duitse, Franse, Amerikaanse 

reisgidsen. Ze komen koel, maar na 5 minuten met Nicolaas Kroese zijn ze betoverd. Riep de 

Amerikaanse radio-commentator Jean Colbert (Connecticut):  

“Elke ochtend spreek ik tot 20 miljoen Amerikaanse vrouwen, en ik zal ze vertellen dat de Vijff 

Vlieghen werkelijk het einde is….” Schreef New York Times’ journalist Sydney Clark: “Vijff 

Vlieghen is een Mekka voor fijnproevers – er is in Europa niets beters….” 

 

TEMPLE FIELDING 

Maar Kroeses grootste bondgenoot komt zonder dat hij het weet. Het is de dictator der 

Amerikaanse reisgidsenschrijvers, de gewiekste Temple Fielding, wiens Travel Guide to 

Europe (oplaag 2 miljoen) bij 9 van de 10 Americans in Europe in de jaszak zit. Deze 

reisprofeet, wiens woord wet is, komt incognito naar de Vijff Vlieghen en preekt in zijn Travel 

Guide: “Van alle intieme eethuisjes die ik in Europa bezocht is Vijff Vlieghen een van mijn 

topfavorieten”. 

Dan is het hek van de dam; de Amerikaanse toeristenstroom reist al meer en meer. Naast 

tienduizenden naamloze Yankees komen de beroemdheden en Kroese, met 

vollemaansglimlach, laat zich fotograferen met Leopold Stokovski, Sinclair Lewis, Douglas 

Fairbanks, Danny Kaye, Irvin Berlin, F.D.R. jr.; maar ook niet-Yankees als Benjamin Britten, 

Pierre Monteux en Jean Cocteau valt hij om de hals. 

Nicolaas Kroeses Koninkrijk verandert, en – menen zijn kennissen – Koning Kroese (koning 
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Croeusus, spotten zij) verandert mee.  Met de vloed van buitenlandse toeristen, die veel geld 

in de Amsterdamse laatjes brengen. Keert het getij van de publieke opinie. Het begint in 

Kroeses eigen kring: “Hij krijgt het in zijn bol”, zeggen sommigen. Anderen: “Hij raakt over het 

paard getild”. Invloedrijke kroniekschrijvers in Nederlandse kranten, altijd nr. 1 in Kroeses 

eetpaleisjes, voelen zich achteruitgezet en hun toon wordt zuur. De stemming deelt zich aan 

het grote publiek mee: de milde blijheid waarmee zijn excentriciteit altijd werd omringd, glijdt 

over in ironie en niet zelden in sarcasme. En als het Kroese-concern 3 x achtereen wordt 

geteisterd doorbrand (2 x in het Olde Binnenhofje, 1 x in Vijff Vlieghen) gaan er boze 

geruchten. Max Tailleur spot in zijn cabaret: “Five Flies, Famous For Fikkies”. 

 

PASSIE VOOR PLASTIC 

De laatste brand heeft verbijsterende gevolgen. Als op 10 januari 1956 het dak van Nicolaas 

Kroeses “Vijff Vlieghen in Warmond” volkomen wordt verwoest, laat hij er plastic over spannen 

zodat bouwvakkers in winterweer kunnen doorwerken. Nicolaas echtgenote Akka, dochter van 

een ingenieur en een schilderes, zet planten op zolder, onder plastic. Na enkele weken ziet zij 

iets merkwaardigs en ze waarschuwt haar man. Nicolaas komt, kijkt en staat perplex. De 

planten onder plastic blijken formidabel gegroeid en Nicolaas Kroese heeft geen Linnaeus, 

Huxley of Lysenko nodig om te weten wat er aan de hand is: het komt door het plastic. Hij 

wordt bevangen door een woeste passie voor plastic. Overal in Warmond komt nu plastic, en 

onder het plastic komen planten. Hij legt plastic over de bodem van zijn vijvers. Hij spant het 

over zijn terrassen, die hij zo ombouwt tot winter-wondertuinen. Hij kijkt naar de karpers die 

boven het plastic zwemmen en naar de planten die onder het plastic (0,4 mm) groeien. Zijn 

passie wordt een obsessie, hij komt steeds minder in Amsterdam en als hij een keer komt 

geeft hij opdracht de goten en regenpijpen van zijn Olde Huysjes te laten vervangen door 

plastic. 

Maar in Warmond gebeurt een wonder. De planten onder plastic groeien uitzinnig, zij tieren 

weliger dan onder glas. Bloemen worden fraaier, vruchten komen vroeger en groeien groter. 

Kroese denkt, speurt, experimenteert. Hij ontwikkelt een revolutionaire theorie: plastic laat het 

hele stralengamma van de zon door, en zo wordt de groei der planten bevorderd. Wat 

betekent dat hij, Nicolaas Kroese ze, de natuur kan beïnvloeden. De eerde zal rijker voedsel 

geven, honger wordt uitgebannen, welvaart stijgt: de hele wereld verandert. 

 

REVOLUTIE 

Terwijl zijn gewassen tropisch opschieten, denkt en praat hij over niets anders. Berichten 

verschijnen in kranten, en in oktober laat de voortvarende NCRV-reporter Peter van Campen 

zijn geestdrift  los op het televisiescherm. Met die geestdrift komen ook de reacties los; uit de 

Landbouwhogeschool te Wageningen slaan banbliksems naar de tovenaar van Warmond. 

Drie hoogleraren veroordelen Nicolaas Kroeses theorieën: “Onzin. Plastic laat inderdaad meer 

stralen door dan glas. Maar die extra (ultra violette) stralen zijn juist schadelijk voor de groei.” 

Kroese lacht, want hij heeft zijn antwoord én zijn theorie klaar: “Natuurlijk zijn ultra violette 

stralen schadelijk voor de groei, maar alleen de kortgolvige! En die worden juist door het 

plastic tegengehouden, terwijl de doorgelaten middengolvige stralen de groei sterk 

bevorderen.”  De Wageningse hoogleraren doen er zwijgen toe; tegen zoveel dilletantisme 

willen zij niet argumenteren.  

Dilettantisme of niet: in Kroeses plastic-kassen, die hij geoctrooieerd heeft als aqua-

chemische klimaat-kassen geschiedt het volgende:  ….  

Het met zoveel enthousiasme geopende Pizza Palazzo (Italiaans eethuis) werd een 

tegenvaller. Het uit een inval van Kroese gecreëerde “mobilofoonrestaurant” (bestel 

telefonisch uw diner, onze mobilofoonwagen brengt het binnen 5 minuten bij u thuis) bleek 

een doodgeboren kind; de ruim 15.000 gulden dure mobilofoonwagen ( een VW bestelauto 

met koelkasten en ovens) werd te koop aangeboden. 

 

VOLENDAM 
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…. 

De nieuwe directeur was geen nieuweling: deze 41-jarige Carl Vogt uit Muiderberg, die nu al 4 

jaar als Kroeses rechterhand optreedt, herwon ’t geschokte vertrouwen van de leveranciers en 

nam maatregelen in het bedrijf. …  Carl Vogt, een intelligent zakenman en knap organisator is 

in alle opzichten Kroeses tegenvoeter; hij heeft een afkeer van persoonlijke publiciteit, bezit 

een verbeeldingskracht van een elektronische rekenmachine en een super-schematisch en 

planmatig mens.  … 

 

GASTHEER 

Met architect Nol Bokhorst behoort Carl Vogt al jarenlang tot de practici van Vijff Vlieghen, 

waarvan de 39-jarige academicus-tekstschrijver-liedjeszanger-natuurvriend Jaap Molenaar 

het derde lid is. Hij volgde in 1951 Wim Ibo op als troubadour in het Olde Binnehofje (à raison 

van f 25 per avond), vond tussen de coulissen van Kroeses bedrijf de romantische atmosfeer 

die hij nodig heeft en ontwikkelde zich snel tot gastheer in sfeer-scheppende Vijff Vlieghen-

traditie.  

Deze veranderingen voltrokken zich in september en bleven wekenlang geheim zijn gebleven, 

als niet een van Kroeses werknemers, bij de inkrimping ontslagen, een tip had doorgegeven 

naar het A.N.P. Het A.N.P. zond een telexbericht naar alle kranten, verslaggevers doken neer 

op het nieuws en een stortvloed van rampzalige publiciteit stortte zich over het bedrijf dat 

beslist niet in nood verkeerde maar – ondanks liquiditeitsmoeilijkheden – gezond en in volle 

ontwikkeling is.  

Dat de man Nicolaas, die Nederlands gewiekste publiciteitskenner is, deze schadelijk 

antireclame niet heeft voorvoeld, werpt een nieuw licht op het Amsterdamse mirakel Kroese. 

Hij is een der fascinerendste figuren uit het vaderlandse bedrijfsleven. Een groot, 

verbeeldingskrachtig zakenman die vaak zó door zijn verbeelding laat meeslepen dat hij zijn 

zaken vergeet. Een hartelijk en royaal gastheer die aan de geringste wens van zijn gasten 

tegemoet komt maar vaak blind is voor belangen van de mensen vlak om hem heen. Een 

geweldige persoonlijkheid, beheerst door impulsen die tot successen en mislukkingen leiden. 

Maar bij alle tumult dat de laatste weken om hem heen woedt, zijn enkele dingen duidelijk: 

Kroese is een van die opmerkelijke figuren die tegelijkertijd bewondering en verzet oproepen. 

Bovenal hoort hij onverbrekelijk bij het bedrijf, dat in hem zijn belichaming vindt. Wat aldus 

door een van zijn medewerkers werd samengevat: “Goddank bestaat er een Nicolaas Kroese. 

Goddank bestaat er slecht één”. 

 

17. 31-10-1958 Het Parool Kroese legt leiding eethuisjes neer 

Onder druk crediteuren – “Men spreekt thans Nederlands” 

 

Amsterdam - Nicolaas Kroese heeft – voorlopig – het directeurschap over zijn eethuisjes 

d’Vijff Vlieghen en Het Binnenhofje moeten neerleggen. Onder druk van een aantal 

crediteuren is de heer C. Vogt (noot BB. dat was de boekhouder, die ook op de oude foto’s 

staat) uit Muiderberg thans met de leiding belast. De heer Vogt is al een aantal jaren in het 

bedrijf werkzaam.   ….   Buiten deze ingrijpende veranderingen staan de bedrijven N.V. Chalet 

d’Vijf Vlieghen te Warmond en de N.V. Watersportcentrum en Museum in Volendam. Het 

bedrijf te Volendam is deze winter gesloten, in Warmond is de heer Kroese nog altijd bezig 

met het kweken van planten, bloemen en vruchtbomen onder plastic, een experiment waar hij 

grote verwachtingen van heeft. 

Tegenstand in Volendam 

In Volendam ligt de voornaamste oorzaak van de veranderingen van het ogenblik, zo is ons 

medegedeeld door de nieuwe directeur, de heer C. Vogt. Volgens de krediteuren – ongeveer 

45 in getal – zijn de schulden – (enkele honderdduizenden guldens) te wijten aan de 

investeringen in Volendam, waar sedert 1951 door de heer Kroese grote terreinen zijn 

aangekocht. Een oude scheepswerf is tot restaurant verbouwd, een loods is kortgeleden in 

een oud-Hollands eethuis omgetoverd, er zijn plannen voor een water-motel. Deze plannen 
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waren voor de heer Kroese te groot om zelf te financieren; hij zocht dus financiers.  

De eethuisjes in Amsterdam zijn, aldus de heer Vogt, rendabel en er is geen enkele reden aan 

te nemen, dat ze dat in de toekomst niet meer zouden zijn. De investeringen in Volendam 

vroegen echter veel geld en de financieringsmogelijkheden werden geringer, toen de plannen 

van de heer Kroese op tegenstand van de gemeentelijke autoriteiten in Volendam stuitten. 

Volendam had, in samenwerking met sociale zaken plannen voor een recreatiecentrum. Dit 

zou als aanvullend werkgelegenheidsobject worden uitgevoerd. Een deel van de terreinen van 

de heer Kroese viel in deze plannen.   …… 

In de Spuistraat heeft men de Pizza Palazzo, een Italiaans eethuis, voorlopig gesloten, het is 

geen succes geworden.   ….. 

Van de zestig personeelsleden zijn er twaalf, met toestemming van het gewestelijk 

arbeidsbureau, ontslagen.  …. Ook de autodienst met per mobilofoon bestelde diners is deze 

zomer stilgelegd. Vijf antiekbouwers, die permanent voor de verbouwing van de eethuisjes 

werkzaam waren, zijn eveneens deze zomer ontslagen. Men tracht zich dit winterseizoen 

duidelijk meer op het Amsterdams publiek te richten, In een circulaire van de nieuwe leiding is 

daarbij een zinnetje veelzeggend:  “Men spreekt thans Nederlands”.  

 

18. 19-12-1973 Eisma’s Schildersblad ’t Lösse Hoes, schilderseldorado op de Holterberg  

……. In ons land trachtte men in het begin van de 20
e
 eeuw eveneens tot een meer 

persoonlijke, nieuwe kunstnijverheid te komen. In Nederland hebben met name Colenbrander, 

Eisenloffel en Lion Cachet hiervoor geijverd. In dezen mag ook architect Bokhorst (72) 

genoemd worden, al is hij minder bekend. 

 

Architect A. Bokhorst 

Met Morris heeft Bokhorst gemeen, dat hij verscheidene handwerken grondig verstaat. Hij is 

architect, ontwerper, schilder, beeldhouwer, meubelmaker, kortom meester op alle wapens. 

Hij komt uit een oud schildersgeslacht. Zowel zijn vader als grootvader waren bekende 

schilderspatroons in Deventer. Alhoewel alle generaties Bokhorst artistiek begaafd waren en 

ook als decoratieschilder te boek stonden, sprong deze laatste telg er toch wel uit. Op de 

avondtekenschool (academie) trokken zijn decoraties en kunstobjecten reeds de aandacht. 

Reeds op vrij jeugdige leeftijd zag hij zijn werk bekroond en kreeg hij een studiebeurs  voor 

Rome. (BB: hier is hoogstwaarschijnlijk verwarring met zijn grootvader, die in die positie kwam 

maar niet is gegaan vlg. mededeling van mijn vader; Johan was hierover later zeer ontstemt). 

Hier ontplooide hij zich als kunstschilder. Daarna bracht hij enige jaren als portretschilder door 

in Indonesië. In de moeilijke dertiger jaren vestigde hij zich als binnenhuisarchitect te  

Amsterdam. Het bekende restaurant “De vijf Vliegen” is een creatie van de heer Bokhorst. 

Niemand beter dan hijzelf kon zijn eigen ontwerpen uitvoeren, zo meende hij. Vrijwel alle 

technieken beheerste hij en daarom deed hij vrijwel alles zelf: schilderen, beeldhouwen en 

meubelmaken. Uiteraard vergde één en ander veel tijd, maar geleidelijk aan kwamen vijf 

prachtige kamers tot stand. Hij houdt van het oude ambacht en is vooral geïnteresseerd door 

de kleurrijke middeleeuwen met zijn vele wapens en blazoenen. 

 

Laatst voltooide object 

’t Lösse Hoes is het jongste object van de heer A. Bokhorst. Hier heeft hij onbewust een 

monument voor zich zelf opgericht. Vrijwel alles wat hier aanwezig is, het vele 

decoratieschilderwerk, de smeedijzeren lampen, schoorstenen. De deuren met het mooie 

beslag en zelfs de oude waterput met het vele smeedwerk, is door hem gecreëerd en ook 

vervaardigd. (BB: dat laatste is niet waar; het smeedwerk liet mijn vader door de smid in 

Blaricum uitvoeren, wel op basis van mijn vaders  ontwerp) In enkele oude Saskische 

boerderijen, zoals de boerderij “Brooks” te Gelselaar, komt men nog de zgn. keitjesvloeren 

tegen, die vroeger typerend waren voor deze streek. Het is de heer Bokhorst gelukt het 

materiaal; hiervoor, keitjes en stripjes marmer, te bemachtigen en hiervan artistieke, rijk 

geornamenteerde vloeren te leggen. Ook wist hij aan oude kloostermoppen te komen om 
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hiervan de poorten te bouwen. Natuurlijk gaat dit alles het oorspronkelijke vrij sobere interieur 

van een lös hoes verre te boven. De naam zegt dus niets over het interieur. Overigens is hier 

een creatie ontstaan, die uniek voor ons land is te noemen. Tussen haakjes: de keuken van 

dit restaurant heeft zich hierbij aangepast. Het is ook in dit opzicht alles smaak en verfijning 

wat de klok slaat. 

 

Grote zaal 

In de grote zaal trekt allereerst het kleurrijke plafond de aandacht. Al het gewone schilderwerk 

en ook het sierschilderwerk is hier door de Fa. Gervedink-Nijhuis te Holten uitgevoerd. Het 

plafond bestaat uit moer- en kinderbinten (bruin naturel). De panelen. Die door de binten 

worden afgesloten, hebben verschillende kleuren: zachtgroen, zachtrood, zachtgeel enz. 

Normaal zou dit al spoedig een kakelbont geheel opleveren; echter niet bij een man als de 

kunstenaar Bokhorst. Hij weet het geheel zó te arrangeren, dat er een welluidende harmonie 

ontstaat. Door kleine eenvoudige ornamentjes worden soepele overgangen verkregen. Is 

deze grote zaal nogal statisch, dit plafond zorgt als het ware voor een blij, opgewekt element. 

Op de wanden, onder de moerbinten, zijn wapentjes geschilderd met enig ornament. Boven 

de lambri is een doorlopende blauwgroene rand aangebracht met ivoorkleurig ornament. 

Verder zijn hier verschillende antiquiteiten opgesteld en dragen kleurige gordijnstoffen bij tot 

een sfeervol geheel. Maar toch is het schilderwerk verre favoriet. Afd. 4 geeft een rijk 

geornamenteerd kozijn met witte, beschilderde paneeltjes op de deuren. 

 

Eetzaal  

Links van de ingang bevindt zich de eetzaal. Er is vermoedelijk in Nederland geen tweede 

eetzaal te vinden, die zo rijk is gedecoreerd; ook hier op een wijze, die alleen maar het 

aangenaam nuttigen van de maaltijd te goede kan komen. Kwamen we jaren geleden hier de 

spreuk nog tegen: In ’t Lösse Hoes maj kloeven oet de voes (in ’t Lösse Hoes mag je kluiven 

met je vuist), tegenwoordig getuigt alles, mede dank zij architect Bokhorst, van een zekere 

distinctie. Als zodanig bezit dit restaurant, dank zij ook de fijne keuken, een grote 

vermaardheid.  

Het plafond bestaat hier uit panelen, die in verschillende zachte tinten zijn uitgevoerd en met 

ornament zijn versierd. Het houtwerk is door middel van de glacistechniek in oudrood 

afgewerkt en met een gouden bies afgezet. Op de schuine wand tussen plafond en staande 

wand zijn voorstellingen en wapens geschilderd, die betrekking hebben op de wijn. Boven de 

artistieke deuren met het mooie beslag zijn allerlei spreuken en wapens geschilderd. Vooral 

ook doordat dit op de ruwe muur gebeurde, hebben wij hier alle respect voor. Al dit werk met 

inbegrip van de kunstig gesmede lampen, is van de hand van de heer Bokhorst. 

 

Provinciekamer 

Het houtwerk in deze kamer is weer behandeld door de fa. Gervedink-Nijhuis en werd 

oudgroen geglaceerd. Het plafond vertoont grote crême-achtige velden, waaromheen 

vierkante rode veldjes zijn gegroepeerd. De grote velden zijn op de hoekstukken na 

onbeschilderd gebleven, de kleine daarentegen zijn geheel met ornamentiek gevuld. Onder 

het plafond bevindt zich maar een klein stukje bovenmuur, waarna de lambri met een brede 

kroonlijst  begint. Op de voorkant hiervan staat de spreuk: Welkom allen uit het land, eet 

smakelijk, drinkt met verstand. De lambri is beschilderd met twee rijen wapens, van de 

provincies en van de hoofdsteden hiervan. Mede door de rijke ornamentatie hieromheen is 

een alleszins aanvaardbare omgeving ontstaan. 

 

Brede visie 

Het gehele interieur van ´t Lösse Hoes bestaat uit een aaneenschakeling van decoratieve 

vondsten, zonder ooit buitensporig te worden. Het is allemaal verantwoord en getuigt van een 

brede visie:  iets van een dergelijk grootse allure kan alleen maar voortkomen uit het brein van 

een vakman-kunstenaar. Vóór alles is architect Bokhorst schepper van sfeer en door de 
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manier, waarop dit gebeurt. Kan hij als laatste der Mohikanen worden beschouwd. Het 

realiseren van een dergelijk kleuren- en vormenfestijn wordt steeds moeilijker. Gaat u eens 

kijken in dit schilderseldorado, daar op de Holterberg. 

 

19. 17-06-1976 Standaard-brief ’t Lösse Hoes 

……..  We verlangen terug naar een gezonde, verwarmende romantiek als compensatie voor 

de dagelijkse, vaak harde realiteit. Deze gedachten moesten tot uitdrukking komen in ons 

nieuwe “Lösse Hoes”. Wij vonden de heer heer Nolle Bokhorst, telg uit een oud Deventer 

schildersgeslacht, bereid zich hiervoor in te zetten. In Amsterdam had hij verschillende 

vermaarde restaurants op zijn naam staan, zoals de “Vijff Vlieghen”, “ ’t Swarte Schaep”, “ ’t 

Binnenhofje”, e.a. En zo heeft hij een half jaar gebouwd met een ploeg Holtenaren, die er 

eerst onwennig afwijzend tegenover stonden, maar later enthousiaste mensen werden, die het 

fijn vonden zich weer eens in het oude handwerk te verdiepen. 

Zo zijn die prachtige vloeren ontstaan van oude Namense tegels, gecombineerd met 

zeldzame stripjes, die nog alleen hier en daar in oude Twentse hoeven te vinden zijn. Ook is 

een 17-de eeuws moerbalken plafond met kinderbintjes weer met dissel en haalmes in zijn 

oude glorie hersteld.  Let u ook eens op de oude vlechtmotieven van steen in de vakwerken. 

Een fontein klatert in de provinciekamer, die beschilderd is met de wapens van de provincies 

en hun hoofdsteden, als symbool voor allen uit het land, die wij hier een goede maaltijd 

wensen, omringd door “schone saecken”.  … 

 

20. 16-09-1989 Vrij Nederland Hollywood in de Spuistraat 

“Hij wilde een soort spektakelrestaurant. En hij wilde de wereld verbeteren”  

Nicolaas Kroese: het geluk van de juiste obsessies op de juiste tijd 

Tegelijk met de jaren zestig werd hij ten grave gedragen: Nicolaas Kroese, stichter van 

restaurant D’Vijff Vlieghen en schepper van de mobilodroomkeuken. Kroese was een 

anachronisme dat per telegram de Structurele Hervorming van de Wereld verkondigde – 

telegrammen die hem zouden ruïneren. In zijn spektakelrestaurant in de Amsterdamse 

Spuistraat vermaakte hij Hollywood-sterren en plaatselijke beroemdheden met 

wetenschappelijke bedenksels, ‘Hij speelde vaak de dorpsgek, maar de ondertoon was diep 

serieus”. Zo zijn ze er niet meer. 

 

Vijftig jaar geleden opende Nicolaas Kroese in Amsterdam het restaurant D’Vijff Vlieghen. In 

1971 stierf hij en met zijn dood stopte abrupt de stroom publiciteit die alles wat hij vanaf de 

oorlog tot het eind van zijn leven had gedaan, bedacht en uitgevonden over de hele wereld, 

en vooral in de Verenigde Staten en in Amsterdam-Centrum had begeleid en beroemd 

gemaakt. Zou iemand nu (1989) nog weten  wie Nicolaas Kroese was? 

 

Sommige tijdperken brengen mensen voort die in een andere tijd geen schijn van kans gehad 

zouden hebben. Nicolaas Kroese bijvoorbeeld paste precies in de jaren vijftig en zestig en 

vooral de jaren vijftig  en zestig in Amsterdam. Ergens anders en op een ander tijdstip zou hij 

alleen maar een aardige, te dikke man met een passie voor lekker eten zijn die van die passie 

zijn beroep maakte en er daarnaast eigenaardige hobby’s op na hield die nogal wat geld 

gekost hebben. Veel meer valt er niet van te maken tegenwoordig. Maar Kroese had het geluk 

van de juiste obsessies op het juiste moment. Hij stierf precies op tijd, al was het leuker 

geweest als zijn magische getal 5 ook in zijn sterfdatum had gezeten. Iemand die zo in de 

magie van de getallen geloofde, had dat toch wel verdiend. 

Wie was Nicolaas Kroese? Ouderen (nou ja, mensen die de jaren zestig hebben 

meegemaakt) denken bij de naam Kroese aan eten, ze herinneren zich foto’s met 

Amerikaanse beroemdheden, echte filmsterren en modekoningen die in de Spuistraat 

kwamen  eten. Ze hebben misschien ooit de foto gezien van Nicolaas Kroese met een grote 

kooi net daarop vijf vliegen, waarmee hij midden in New York reclame maakte voor zijn 

Amsterdamse eethuis. Five flies must pass, schijnt hij bij die gelegenheid gezegd te hebben 
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tegen de omstanders die een verkeersopstopping rond de man met kooi veroorzaakten. 

Kroese kwam op de televisie en de radio  - in Amerika! – en maakte zo uitgekiend reclame 

voor zijn restaurant dat op Schiphol de mensen eerst naar de Five Flies vroegen en pas 

daarna naar De Nachtwacht. En in New York schijnt jarenlang het verhaal van de dikke man 

met de kooi nog de ronde gedaan te hebben, hoewel dit soort verhalen ook best verzonnen 

kunnen zijn door de journalisten die zo precies bij Kroese en de tijd pasten. Kroese was zo 

beroemd dat de allereenvoudigste adresaanduiding voldoende was om de post feilloos in de 

Spuistraat te bezorgen. Hij werd een wereldberoemde Nederlander zoals Boerhaave 

wereldberoemd geweest is, en hij was een echte jaren-vijftigberoemdheid zoals de koningin 

met de prinsesjes en Walt Disney en Danny Kaye en Henry Ford II en Lana Turner dat waren. 

Maar wat was het nu voor een man? De kranteknipsels schetsen het clichébeeld van het soort 

man dat moeiteloos een uiterst succesvol leven leidde. Hij kocht in 1938 een onbewoonbaar 

verklaard pandje aan de Amsterdamse Spuistraat om er de antiekwinkel De Trapgevel in te 

vestigen. Een jaar daarna maakte hij er een wijnproeverij van. Daarna kwam er een restaurant 

bij en weer later kocht Nicolaas Kroese achter elkaar het ene na het andere huisje in de 

Spuistraat en op andere plaatsen in Amsterdam en overal begon hij eetgelegenheden. In 

Mandril, Maandblad voor mensen, verscheen  zelfs een cartoon van het paleis op de Dam, 

waar met neonletters op stond: Eethuysje Het Paleisje. Anno 1648. De verschrikkelijke 

gewoonte om oudhollandse woorden voor eetgelegenheden te gebruiken, was net begonnen. 

Alles wat hij aanpakte werd een succes, de restaurantjes zaten stampvol, de formule die hij 

uitgevonden, goed eten in een Goud-Eeuwse omgeving sloeg ongelooflijk aan. Het verhaal 

van architect Nol Bokhorst die meteen in 1938 overal vandaan de oude balken en steentjes en 

tegels sleepte om er de vervallen pandjes van Kroese een origineel oudhollands aanzien mee 

te geven, bewijst hoe perfect Nicolaas Kroese aanvoelde waar hij succes mee zou kunnen 

krijgen. Kroese was dol op antiek en hij verzamelde er pakhuizen vol mee. Dat kwam goed 

van pas in zijn eethuizen. Zijn Vijff Vlieghen werd aangeprezen in de indertijd favoriete Travel 

Guide to Europe van Temple Fielding, die Nicolaas Kroese omschreef als “the King of Dutch 

restaurateurs, hosts, bon-vivants and brilliant entrepreneurs”. Want de antieke aankleding was 

maar één deel van het succes. Kroeses talent voor verhalen vertellen was minstens zo 

belangrijk. In de tijd dat een glas wijn overal vijftien cent kostte, vroeg hij `vier stuivers`. Drie 

stuivers voor de wijn, één voor de verplichte vertelling . En hij ging van gast naar gast om zijn 

verplichting na te komen. Kroeses feilloze gevoel voor publiciteit en voor de smaak van de 

Amerikanen die in steeds grotere aantallen naar Europa , Amsterdam en de Vijff Vlieghen 

afreisden, maakte de zaak in de Spuistraat echt wereldberoemd. Wat Nicolaas Kroese 

bedacht om aandacht te krijgen was nog nooit vertoond in die tijd. De foto’s van Kroese met 

wereldberoemde filmsterren waren het bewijs: iemand als die Gloria Swanson, Orson Welles, 

Gregory Peck, Gary Cooper, Esther Williams, Anne Baxter, the Beverley Sisters en Jayne 

Mansfield in zijn restaurant ontving, was in de jaren vijftig absoluut een held, een kosmopoliet, 

een man met wie tientallen jaren later misschien heel in de verte Simon van Collem enigszins 

te vergelijken was. Hollywood in de Spuistraat, in de tijd dat Hollywood belangrijker was dan 

Washington.  

 

Taalvondsten 

Het spannendste van Nicolaas Kroese was de combinatie van die filmsterren met de 

eigenaardige uitvindingen en bedenksels die vanaf de jaren vijftig zijn leven ……. 

 

21. 12-04-1990 Publicatie ter gelegenheid van de tentoonstelling “Arnold Bokhorst 1900-

1990” in Museum DE Waag van 12 april tot 21 mei 1990 

…….. Zijn ruimten zijn donker met zware meubelen en bruine wanden waarover 

oudaandoende schilderingen of lambriseringen waren aangebracht. Deze oudhollandse stijl is 

in onze tijd niet meer weg te denken uit de eethuisjes en restaurants. Arnold Bokhorst was 

echter de eerste die een restaurant in een dergelijke, ook wel Breugheliaanse genoemde stijl 

aankleedde. …...  
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.. Nicolaas Kroese (1905-1971)  werd na de H.B.S. bediende op een Amsterdams 

makelaarskantoor. Na 10 jaar probeerde hij een vergeefse poging om een grote maatschappij 

ter Exploitatie van Zwembaden te openen. Hierna kwam hij in dienst bij de Amsterdamse 

restaurateur Weilers. In 1938 wilde hij kunsthandelaar worden. ….  Het succes van zijn 

restaurants moet voor een groot gedeelte gezocht worden in zijn provocerende manier van 

het zoeken naar publiciteit. Hij was meestal gekleed in fluwelen vest en kniebroek en 

Rembrandtkraag. Moet postkoetsen, paardentrams en een oude Rolls Royce stuurde hij het 

Amsterdamse verkeer in de war. In New York zette hij een reuzenkooi met vijf vliegen, 

gemaakt door Arnold Bokhorst, neer in het midden van de 3d Avenue. Kroese haalde dan ook 

regelmatig de voorpagina van de kranten, hetgeen hem weer gratis publiciteit bezorgde. In de 

beroemde Travel Guide van Temple Fielding werd d’Vijff Vlieghen bestempeld als het 

intiemste restaurant van Europa. Een Amerikaanse toeristenstroom kwam op gang en bezocht 

het restaurant. Hieronder waren enkele grote namen, zoals Bennie Goodman, Walt Disney, 

Danny Kaye, Douglas Fairbanks jr., Irving Berlin, Jean Cocteau, Orson Welles, Gregory Peck, 

Vera Lynn, Gary Cooper en Jayne Mansfield. In 1958 legde Kroese, gedwongen door 

negatieve publiciteit en een dreigend faillissement zijn functie als directeur van het concern 

neer. De restaurants werden overgenomen door het Krasnapolsky-concern. 

 

… Vijff Vlieghen 1939-1965: nuttige beschrijving 

 

22. 1990 Aantekeningen Jet Bokhorst in Publicatie tentoonstelling Arnold Bokhorst 

- Engelbartus heeft zich het glasbranden en plateelschilderen voornamelijk eigen gemaakt in 

Frankrijk. 

- Johan werd beloond met de Prix de Rome (BB: hij komt niet voor op de lijst van winnaars. 

Echter ook Nolle had het daarover – aan HGB Sr. aangeboden studiereis naar Rome – Johan 

vond het later stom dat hij dat niet had  gedaan)  

 

23. Juni 1990 hei & wei – dorpsblad voor Blaricum – Nagelaten werk van Arnold Bokhorst in 

Nederheem 

Van 21 juni tot 28 juli wordt in Nederheem werk tentoongesteld van Arnold Bokhorst, van 

geboorte Deventernaar. Maar sinds 1925 (BB: dit is fout) woonachtig in Blaricum, waar hij 

begin maart van dit jaar is overleden. Hij was toen 90 jaar oud. Dat lijkt oud, maar gezien zijn 

geestkracht was hij nog een creatief man. Arnold was veelzijdig. Binnenhuisarchitect, 

illustrator en kunstschilder. Hij was zeer bescheiden en in zijn omgeving en door vakgenoten 

hogelijk gewaardeerd. Hij stamt uit een kunstzinnig geslacht: zijn schilderijen tonen een wat 

impressionistische inslag. Door zijn grote liefde voor mens en natuur omvat zijn werk veel 

portretten en bloemen. Als binnenhuisarchitect en illustrator heeft hij naam gemaakt. Alle 

reden om hem te eren met een tentoonstelling in het Gemeentemuseum van Deventer. 

Tijdens de voorbereiding daarvan is hij overleden en ook wij willen hem door een expositie in 

Nederheem in onze herinnering laten voortleven.  

 

24. Maart 1990 DD Kunstenaar Nol Bokhorst (89) overleden 

In Blaricum is deze week de oorspronkelijk uit Deventer stammende kunstenaar Nol Bokhorst 

overleden. Hij werd 89 jaar. Bokhorst komt uit een bekend oud Deventer schildersgeslacht. 

Zowel zijn vader als grootvader waren bekende schilderspatroons in Deventer. Nol Bokhorst 

was een begaafd en veelzijdig man: in een interview in de Haagse Post werd hij eens 

omschreven als “een even romantisch als ingenieus knutselaar, die de dingen waaraan hij 

behoefte had, uit alles wat zijn handen vonden, improviseerde.” Alle generaties Bokhorst 

waren artistiek begaafd, het was een geslacht van decoratieschilders waaruit Nol Bokhorst 

toch wel als de beste tevoorschijn kwam. Hij was architect, ontwerper, schilder, beeldhouwer, 

meubelmaker, kortom: een meester op alle artistieke wapens. Fraaie voorbeelden van 

Bokhorsts decoratiekunst zijn te vinden in hotel-restaurant ’t  Lösse Hoes in Holten. In de 

jaren ’50 maakte Bokhorst naam als binnenhuisarchitect. Hij was toen in Amsterdam 
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gevestigd en voorzag het destijds zo befaamde restaurant De Vijff Vlieghen van Nicolaas 

Kroese van geslaagde decoraties. In het Deventer museum De Waag wordt binnenkort een 

overzichtstentoonstelling van werk van Nol Bokhorst gehouden. 

 

25. 1992 Levensbeschrijving door Bart Bokhorst (later iets aangepast) 

Arnold, in familie- en vriendenkring later overigens altijd Nolle genoemd, is in 1900 te 

Deventer geboren en is op bijna negentigjarige leeftijd in Blaricum gestorven. Hij groeide op in 

een beschermd middenstandsmilieu. Rond 1900 waren de gewoontes heel anders dan nu. 

Kleine jongetjes droegen bijvoorbeeld nog jurken en de kinderen moesten tijdens het eten aan 

tafel staan. Als ze stout waren, kregen ze een tik met de duimstok, want zo hoorde dat. Vader 

Johan moet een enigszins strenge en precieze man zijn geweest, moeder Jet was meer een 

zachtaardig type, die haar emoties niet snel liet blijken. Zowel vader Johan als oom Bart 

waren met een dochter van de familie Otto uit Ouderkerk aan de Amstel getrouwd. De familie 

Bokhorst kwam daar vaak voor logeerpartijen. In de schetsboekjes van mijn vaders oom Bart 

zijn vele tafereeltjes uit de omgeving van Ouderkerk terug te vinden. Op zijn oom Bart en tante 

Trui was Nolle zeer gesteld. Zij woonden boven de werkplaats naast het huis van Nolle's 

eigen ouders. Als klein kind school hij vaak onder de rokken van tante Trui.  

Ook Nolle logeerde als jongen vaak in Ouderkerk. Later sprak hij vaak over de fijne tijd die hij 

daar en ook in Epse met zijn neven en nichten had. In Epse had de familie Bokhorst - 

aanvankelijk zelfs samen met de familie Roelofs - een buitenhuisje met een flink stuk bos. 

Veel foto's uit het begin van deze eeuw tonen de familie Bokhorst vaak in gezelschap van een 

uitgebreide kennissenkring zowel in Deventer, Epse als bij uitstapjes in de omgeving.  

Na de mulo kwam Nolle net als zijn broer Gerrit in de schilderszaak terecht. 's Avonds volgde 

hij tekenonderwijs op de avondtekenschool. Een van zijn kunstvrienden was Herman 

Korteling, waarmee hij zijn hele leven contact heeft gehouden. Korteling stamde ook uit een 

kunstenaarsfamilie. De ambitie van Herman ging uiteindelijk echter meer de kant van het 

schrijven uit. Hoewel Nolle in de zaak veel vakkennis opdeed, was hij daar toch niet echt op 

zijn plaats, omdat hij kunstschilder wilde worden. Toen de destijds bekende Deventer 

onderwijsman Dr. G.J. Nieuwenhuis in 1925 vanuit Indië weer naar Deventer kwam en daar 

de Bokhorsten ontmoette, trof hij daar een jonge man aan, die er onder gebukt ging, dat zijn 

artistieke gaven niet tot hun recht konden komen. Nieuwenhuis wist de vader van Nolle  te 

overreden om zijn zoon te laten gaan, bekostigde de overtocht naar Indië en nam hem op in 

zijn huis onder de voorwaarde, dat hij zou proberen met palet en penseel de kost te 

verdienen. Nolle als verlegen en dromerige jongeman uit de provincie moest maar naar 

Londen komen en zich daar in een hotel bij Nieuwenhuis melden om te bewijzen dat hij er ook 

werkelijk wat voor over had om zichzelf en zijn bestemming te vinden.  

In Indië kon Nolle zich geheel aan het schilderen en tekenen wijden. Bovendien kon hij voor 

Nieuwenhuis lesboekjes voor het inlandse onderwijs illustreren. Een plezierige bijkomstigheid 

bij dit alles was, dat zijn zuster let in de bergen van Java woonde. Haar echtgenoot Henk van 

der Meer was daar als administrateur op een theeplantage werkzaam. Nieuwenhuis en Nolle 

logeerden daar vaak op de onderneming, “Tjiseureuh” bij Tjiandjoer in West Java. Henk van 

der Meer was oud-leerling van de Koloniale Landbouwschool in Deventer en daar met de 

Bokhorsten in contact gekomen. 

Nieuwenhuis wordt beschreven als een artistieke en bruisende persoonlijkheid. Voor de 

diverse jongeren die hij om zich heen "verzamelde", trad hij op als begeleider om ze een eind 

verder op hun levenspad te brengen. Een van die Indonesische jongeren die als derde bij 

Nieuwenhuis introk was de dessa-onderwijzer Shafei Soemardja, die Nieuwenhuis in de 

gelegenheid wilde stellen zijn Nederlandse onderwijsdiploma te halen.  Als tegenprestatie 

moest hij o.m. model zitten voor Nolle, ook al om het voor de betrokkene gemakkelijker te 

maken, de gastvrijheid te accepteren. Shafei bleek echter ook bijzonder artistiek, zodat hij 

later zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst in Amsterdam kon voltooien. Later 

beëindigde deze Shafei zijn loopbaan in het nieuwe Indonesië als hoogleraar aan de 



Factsheet Arnold Bokhorst 
 

18 van 28 
 

Universiteit van Bandung.  

De ongetrouwde Nieuwenhuis had naar mijn mening geen zuivere of “normale” relatie met 

Nolle, zoals blijkt uit een aantal onaangename en dwingende brieven van hem aan Nolle, die 

bewaard zijn gebleven.  

In 1927 keerde Nieuwenhuis terug naar Nederland en nam “zijn jongens” mee. Hij werd rector 

van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. Hij betrok een sfeervol huis 

aan de Nieuwe Keizersgracht. Evenals in Indië zorgde zijn zuster, die weduwe was voor zijn 

huishouding. Het was een grote huishouding: de beide Indische jongens woonden er evenals 

Nolle en ’s avonds werden studenten van de Academie te eten gevraagd. Aan tafel en daarna 

werden lange gesprekken gevoerd. Ook hoogleraren kwamen er graag. In de vakantie maakte 

de rector reizen met zijn jonge vrienden, bezocht met hen musea en vooraanstaande 

intellectuelen. Deventer was de stad waar hij na zijn reizen steeds weer terug kwam en waar 

ook een einde aan zijn leven kwam. In 1931 reed Nieuwenhuis met zijn auto van Amsterdam 

naar Deventer, Sjafei aan het stuur. De kofferruimte vol met schilderijen van Nolle, bestemd 

voor een tentoonstelling, die zou worden ingericht op de bovenverdieping van de meubelzaak 

van de gebroeders Cohen. De schilderijen zouden in het kader van interieurs worden getoond. 

Tot drie maal toe wilde Nieuwenhuis de auto verlaten en per trein verder gaan. Op het laatste 

ogenblik stapte hij dan echter  telkens weer in de auto. Op de Twellosedijk is de chauffeur in 

de mist van de dijk geraakt en Nieuwenhuis sprong uit de auto, maar kreeg het volle gewicht 

van de wagen op zich.  

Van enkele episodes tijdens zijn verblijf in Indië heeft Nolle een dagboek bijgehouden. Hieruit 

blijkt iets van het groeiproces dat hij daar als aankomend kunstenaar heeft doorgemaakt. Veel 

van het werk dat hij in Indië heeft vervaardigd, kon hij ter plekke aan andere Hollanders 

verkopen, zoals uit aantekeningen in zijn dagboek blijkt. Het ging in ieder geval vaak om 

portretten. De voorstudies en schetsboeken voor de illustraties die in de Indonesische 

schoolboekjes zijn opgenomen, zijn toegevoegd aan het prentenkabinet van de Indonesië-

verzameling van het Tropenmuseum te Amsterdam onder nummer 5427.  

Toen Nolle in 1927 terugkeerde met de boot naar Nederland had hij hutkoffers vol met 

kunstvoorwerpen meegenomen, zoals een groot Chinees hemelbed, een Chinese kast met 

prachtig houtsnijwerk, een Javaanse kris, beelden van oosterse wijsgeren, batikstoffen en nog 

veel meer. Jarenlang hebben deze voorwerpen zijn directe leef- en werkomgeving bepaald.  

In 1932 trouwde hij met Ans Thijssen. Opa Thijssen bleek toevallig als soldaat tijdens de 

mobilisatie in de eerste wereldoorlog ingekwartierd te zijn geweest bij de familie Otto in 

Ouderkerk. Bij de familie Thijssen maakte Nolle als kunstenaar diepe indruk. In 1934 kregen 

Ans en Nolle hun dochter Anneke, in de familiekring Anki genoemd.  Met vrouw en dochter 

ging hij regelmatig naar zijn ouders in Deventer en Epse.  Anki heeft haar grootouders daar 

nog leren kennen. Anki herinnert zich haar opa op oudere leeftijd als een man van vaste 

gewoonten, die elke middag heel precies een eitje pelde en daarna op de divan zijn 

middagdutje deed. Helaas heeft hij niet meer mogen meemaken dat er een kleinkind kwam 

dat de naam van de familie Bokhorst kon voortzetten, iets waarop hij zeer gesteld was. Elke 

keer als een van zijn zonen weer een dochter kreeg, was de teleurstelling in zijn reactie te 

proeven. Hoewel Ans haar man erg toegewijd was, kwamen de gezinsrelaties steeds meer 

onder druk te staan vanwege de geestesziekte die zich bij haar ontwikkelde. Net na de oorlog 

is Nolle gescheiden van Ans. In 1946, enkele dagen voor de geboorte van hun zoon Bart, is 

Nolle getrouwd met Johanna (Han) Goubitz, die hij reeds aan het begin van de oorlogsjaren 

had leren kennen als tekenmodel. In 1947 werd hun tweede kind Maaike geboren.  

In de dertiger jaren verdiende Nolle de kost met schilderen. Hij maakte vooral portretten en 

bloemstillevens en gaf ook tekenles. In de crisisjaren voor de tweede wereldoorlog werd het 

echter steeds moeilijker om van het penseel zijn gezin te onderhouden. Ans heeft tijdenlang 
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als bijverdienste in eigen huis maaltijden gekookt voor alleenstaande vrienden en kennissen.  

Reeds voor de oorlog is Nolle zich daarom gaan specialiseren in de binnenhuisarchitectuur. 

Via een opdracht voor het decoreren van een antiekzaak kwam hij in contact met Nicolaas 

Kroeze, voor wie hij uiteindelijk in een reeks van jaren het destijds beroemde restaurant D' 

Vijff Vlieghen heeft ingericht. In een artikel, geschreven in 1941, wordt melding gemaakt van 

de voortreffelijke keuken en het bijzondere interieur. Aan het eind van de oorlog heeft Nolle 

zich, zoals vele anderen, via verschillende adressen weten te onttrekken aan de 

Arbeitseinsatz. In die tijd is zijn grote collectie antieke profielschaven uit zijn atelier gestolen, 

hetgeen hem zeer aan het hart ging.  

Nicolaas Kroeze waarmee hij vele jaren is opgetrokken, was een markante persoonlijkheid, 

die met zijn omvangrijke gestalte in manchester pak en originele geest tot in Amerika toe 

persoonlijk reclame maakte voor D' Vijff Vlieghen. Het restaurant was daar zelfs bekender dan 

in Holland. D' Vijff Vlieghen bestaat uit een vijftal historische pandjes in de Spuistraat, die in 

de loop van de jaren geheel in oud-Hollandse, middeleeuwse stijl werden ingericht. AIle 

ontwerpen voerde Nolle zelf uit, daarbij ondersteund door een vaste ploeg van timmerlui, 

schilders en loodgieters. Overal in Nederland kocht hij met Kroese antiek en oude materialen 

op, zoals tegels, eikenhout, goudleer, biervaten en kloostermoppen (grote bakstenen). De 

bouwmaterialen kwamen vaak van slooppanden. In veel ruimten zijn de muren met 

Delftsblauwe antieke tegels bezet. Heel nadrukkelijk heeft Nolle altijd de ambachtelijke 

werkwijzen en kunstuitingen nagestreefd. De hoofdlijnen ontwierp hij van te voren; de 

uiteindelijke inrichting liet hij tijdens het werk ontstaan. Daarbij waren de vorm en aard van de 

oude materialen en de mogelijkheden van de aanwezige ruimten bepalend. In D' Vijff Vlieghen 

liet hij het oude handwerk weer herleven. Voor gemetselde doorgangen werden profielen in de 

bakstenen geslepen. Het eiken werd met haalmes en dissel bewerkt. AIle tafels en stoelen 

werden zelf vervaardigd.  

Bij zijn schilderwerk werd Nolle geïnspireerd door de heraldiek en ornamentiek zoals met 

name zijn oom Bart die toepaste. Over deze oom sprak hij vaak met warmte en bewondering 

en de verwantschap met zijn stijl van werken is dan ook zeker te onderkennen. Vanuit zijn 

afkomst was hij uiteraard vertrouwd met het schildersvak. De andere ambachten, zoals 

bijvoorbeeld het meubelmaken, het beeldhouwen in zandsteen en de houtbewerking leerde hij 

zichzelf al doende. Voor het glas-in-lood en eigen ontwerp tegeltjes schakelde hij zijn broer 

Gerrit in Deventer in.  

Voor D' Vijff Vlieghen tekende en drukte hij jarenlang aIle reclamewerk, met name de 

menukaarten die vaak speciaal voor de vele Amerikaanse filmsterren werden gemaakt. Zijn 

tweede vrouw Han verzorgde indertijd het fotowerk van de beroemdheden. Bovendien werd 

van elke beroemde gast een naamplaatje op de rugleuning van de stoel geschroefd, waarop 

hij of zij had gezeten. Voor latere bezoekers was het een attractie op de stoel te zitten waar 

bijvoorbeeld Danny Kay of Marilyn Monroe ook had gezeten.  

Han en Nolle hebben gewoond in de PC Hooftstraat 85 in Amsterdam, waar Nolle veel (in de 

beleving van Han bijna continue) heeft verbouwd. Het was echter zijn ideaal om ergens buiten 

te gaan wonen. In 1947 kon hij via een erfenisje een kleine woonboot in Vinkeveen kopen, 

waarvan hij de opbouw twee keer zo groot maakte en via allerlei vernuftige constructies 

voldoende slaapplaatsen schiep om het hele gezin erin te laten wonen en gasten te laten 

logeren. In de zomermaanden werd de bovenetage in de PC Hooftstraat verhuurd en woonde 

Han met de kinderen in de woonschuit. Nolle ging voor zijn werk op en neer naar Amsterdam. 

De kinderen gingen in hun kleuterjaren 's zomers dan ook niet naar school. Voor veel 

familieleden van Han was die woonboot een geliefd oord voor de weekends. Zij bewaren 

goede herinneringen aan die periode. Het beeld van Ootje, de moeder van Han, die uren op 

haar rug kon drijven met alleen tenen, buik en hoofd boven water, staat menigeen in het 

geheugen gegrift. Een langdurige regenperiode waarbij Han met de kinderen niet terug kon 
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naar Amsterdam i.v.m. de verhuur van de eigen Amsterdamse woning was voor Han het einde 

van het woonbootgebeuren. Anki heeft daarna nog jaren plezier van de woonboot gehad en 

werd toen elk weekend ook overstroomd door familie en kennissen.   

Met 16 jaar is Anki het huis uitgegaan en heeft een tijd gewoond in Hierden bij Ans en Peter, 

goede kennissen die na jaren te hebben gewerkt in het restaurant Het Swarte Schaep aldaar 

een pension waren begonnen. In 1953 zijn Nolle en Han uit elkaar gegaan. Met Anki heeft 

Nolle nog kort gewoond op zijn atelier aan de Vossiusstraat aan rand van het Vondelpark. Via 

Anki's toenmalige vriend Rudolf leerde Nolle diens moeder Gerda Bente-Bekker uit Blaricum 

kennen. Gerda was weduwe van een Duitser, die de tweede wereldoorlog niet had overleefd. 

Uit haar huwelijk had Gerda naast Rudolf nog een tweede zoon, genaamd Fredi. In 1954 zijn 

Nolle en zijn twee kinderen van 6 en 8 jaar bij Gerda ingetrokken in het kleine houten huisje 

dat zij in Blaricum aan de Mathijssenhoutweg 16 bewoonde. Daar begon voor Nolle een 

andere levensfase. In het begin van de vijftiger jaren waren de zorgen over zijn situatie en 

vooral die van zijn kinderen hem op het gezicht af te lezen. In Blaricum is hij weer in betere 

doen geraakt.  

Nolle heeft in totaal zo'n 25 jaar in en om Amsterdam gewerkt aan het inrichten en vormgeven 

van een aantal eethuizen. Daartoe behoren naast D' Vijff Vlieghen, Het Swarte Schaep aan 

het Leidse plein en het Binnenhofje aan de Singel. Ook in Volendam werd een restaurant 

geopend; te weten Het Wapen van Volendam. Toen het bedrijf D' Vijff Vlieghen begin zestiger 

jaren overgenomen werd door het Krasnapolsky-concern is hij daar opgehouden en heeft nog 

de periode tot aan zijn pensioen bij de decorschilder Corduwener in Amsterdam gewerkt. Dat 

was zwaar werk, doordat de doeken - gezien de omvang - op de vloer moesten liggen en er 

meestal staande met lange kwasten geschilderd moest worden. Nolle heeft daar onder meer 

de decors gemaakt van een drietal Sleeswijk-revue's met Snip en Snap.  

In Amsterdam heeft hij altijd een eigen atelier gehad waar hij veel werkte. Na de Vossiusstraat 

kreeg hij zijn atelier schuin tegenover de Vijff Vlieghen in de Spuistraat. Toen hij in 1954 in 

Blaricum ging wonen, verplaatste hij zich 's zomers altijd per bromfiets naar z'n werk in 

Amsterdam, een afstand van 30 kilometer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij veel 

kilometers maakte en dat hij de stand "55555" op z'n teller kon krijgen. Toen hem dat 

onderweg overkwam, is hij afgestapt en heeft plechtig z'n eeuwige alpinopet afgezet: een 

gewijd moment. 's Winters ging hij altijd met de bus naar z'n werk. Hij is slechts een keer pas 

in Laren wakker geworden.  

In 1959 zijn Nolle en Gerda verhuisd naar de Bergweg 20 in Blaricum. Daar kon Nolle eindelijk 

zijn ideaal van een eigen huis op een eigen stukje grond realiseren. Het huis was op een oud 

stukje voormalige IJsselmeerduin gelegen en is, zoals te verwachten van iemand met zijn 

aard en aanleg, in de loop der jaren van een eenvoudige atelierwoning geheel verbouwd tot 

een romantisch buitenhuis, dat inmiddels niet meer bestaat. In het huis aan de Bergweg in 

Blaricum zijn wederom veel oude materialen verwerkt, zoals bijvoorbeeld hooibergpalen en 

restanten van eiken lambriseringen. Als hij oude materialen tekort kwam, vulde hij die aan met 

nieuwe die op geraffineerde wijze weer "oud" werden gemaakt. Daarbij maakte hij onder meer 

gebruik van de technieken zoals hij die destijds thuis had geleerd en waarmee speciale 

effecten konden worden bereikt. Een voorbeeld daarvan is het "glaceren" van nieuw 

schilderwerk om de kleuren een aparte zweem te geven. Nieuw ijzer maakte hij oud door het 

te branden met oxan-olie en daarna wat op te vijlen. Hij gooide thuis nooit iets weg, want je 

wist nooit hoe dat nog eens van pas kon komen. AIle huishoudelijke zaken die kapot gingen, 

werden (zolang het maar niet om elektriciteit ging) altijd op ingenieuze wijze gerepareerd. 

Zowel de diverse bergingen in en aan het huis, als de in de tuin ingegraven rommelloods 

waren volgepropt met oude spullen en afgedankte materialen.  

Na zijn pensionering heeft hij nog overal in het land interieurs gemaakt; de woning van de 

aannemer Geel in Baambrugge, het restaurant De Deyl te Wassenaar en later nog een 
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restaurant in een molen ergens in Limburg voor de heer Vogt, de vroegere financieel directeur 

van D' Vijff Vlieghen. Gedurende een aantal jaren heeft hij ook gewerkt in het hotel-restaurant 

't Lösse Hoes te Holten. Voor eigenaar Murris heeft hij daar tevens zijn privé-woning ingericht. 

Voor 't Lösse Hoes heeft hij veel decoratief schilderwerk gemaakt, waardoor een andere sfeer 

is ontstaan dan in D' Vijff Vlieghen, waar het accent meer op antiek lag. Ook in Holten heeft hij 

de plaatselijke metselaars geleerd hoe ze moesten omgaan met ongelijke oude stenen, die 

eerst moesten worden schoongebikt voor ze gebruikt konden worden. In het begin versleten 

ze "die ouwe" voor gek, maar omdat hij altijd overal in het werk voorging, moesten ze hem wel 

volgen. Aan het eind van het project waren ze dan als kinderen zo trots op hun eigen 

prestaties. Bij de smid in Blaricum liet hij smeedwerk maken voor fonteinen en lampen. Met 

aannemer Loman in Laren heeft hij jarenlang samengewerkt, zoals hij trouwens altijd vaste 

relaties in zijn werk heeft gehad. Dat was een belangrijke voorwaarde omdat hij uiteraard hoge 

en ongebruikelijke eisen stelde bij de uitvoering van het werk. Bijna altijd groeide er vanuit de 

werksituatie een jarenlange persoonlijke relatie met de diverse uitvoerders van werken, maar 

ook met opdrachtgevers.  

Pal in zijn eigen omgeving, in Laren was hij ook actief. Voor een particulier (fam. Ponse) 

verzorgde hij het interieur, evenals voor de plaatselijke wijnhandel. Dat betekende meestal 

steekwerk in houten sierlijsten, familie- of gemeentewapens in zandsteen voor de schouw en 

met zorg uitgekozen tegels, oude bakstenen of Twentse strippen. Voor het pannenkoekenhuis 

De Coeswaerde aan de Brink is hij als een van zijn laatste grote projecten lang bezig geweest. 

Hier schilderde hij onder andere wandtaferelen in de sfeer van oude ansichtkaarten van 

bekende plekjes uit de omgeving en bloemschilderingen op kasten. Voorts maakte hij hier ook 

plafondschilderingen.  

Nolle was geen man die zich op de voorgrond drong. Hij kon er op zijn eigen manier wel van 

genieten als hem lof werd toegezwaaid. Met zijn eigen handen bezig zijn, zelf ontwerpen en 

bouwen, samenwerken met vaklui en daarbij artistiek eigen baas zijn, dat was voor hem de 

essentie. Als je in een restaurant een aantal uren doorbrengt om gezellig te eten, dan moet er 

vanuit elke zitplaats iets te beleven zijn. Helaas komt de intieme sfeer van zijn interieurs op 

foto's en dia's minder tot z'n recht doordat er altijd veel ongedoseerd licht wordt gebruikt. 

Hierdoor krijgen de vele details extra nadruk. In de werkelijkheid gaan bij zijn decoratiewerk de 

vele kleuren en motieven op in een nauw op elkaar afgestemd geheel van warme en zachte 

tinten. Die afstemming wordt onder meer bereikt door de glacis, een niet-dekkende iets 

gekleurde laag die vaak op het schilderwerk is aangebracht. Als je niet bewust kijkt, onderga 

je de sfeer van het geheel; als je meer precies kijkt, valt er aan de details veel te ontdekken. 

Helaas hebben de meeste latere eigenaren van de etablissementen daar weinig gevoel voor 

omdat ze de interieurs volhangen met prenten, schilderijen en andere snuisterijen, zodat de 

eenheid verloren gaat. Men denkt kennelijk: hoe meer spullen hoe mooier.  

Nolle deed nooit z'n best om opdrachten te verwerven; die kwamen altijd naar hem toe. Hij 

was nog niet klaar met het één of hij werd weer gevraagd voor iets anders. Erg uitbundig is hij 

voor z'n werk overigens nooit betaald. Enerzijds was hij nogal bescheiden, anderzijds besefte 

hij dat het soort werk dat hij maakte onbetaalbaar zou worden als de echte prijs ervoor in 

rekening zou worden gebracht.  

Sfeer schiep hij in zijn werk, maar evenzo in huis als voor vrienden en verwanten. Hij maakte 

houten speelgoed voor zijn kinderen, oorkondes en trouwkaarten voor kennissen. Destijds in 

D' Vijff Vlieghen was hij ook altijd degene die met Sinterklaas grote gedichten maakte waarin 

aIle personeelsleden aan de beurt kwamen. Bij feestelijke openingen van nieuwe zalen of 

grote verbouwingen werd er altijd wat bijzonders verzonnen.  

Thuis was het - zeker met Sinterklaas - al niet anders. Wekenlang voor 5 december trok hij 
zich terug in de schuur, waar je dan niet meer mocht komen en voerde de spanning bij de 
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familie op tot het uiterste. Wat zou hij dit jaar weer verzinnen? Uit oude troep werden de 
prachtigste bouwwerken gemaakt waarin de cadeautjes waren verstopt. Elk jaar was er wel 
weer iets geks in de familie gebeurd dat hij als thema kon gebruiken.  
Bijna tot z'n tachtigste is hij doorgegaan met het uitvoeren van opdrachten voor anderen, 
daarna bleef hij thuis actief. In 1954 was hij gestopt met kunstschilderen. Later had hij eigenlijk 
niet meer de moed om een nieuwe start te maken ondanks aandringen van de familie. De 
allerlaatste jaren van zijn leven werd hij uiteindelijk toch nog aangestoken door zijn dochter 
Maaike, die zelf schilderde en om advies vroeg. Zijn laatste schilderijen betroffen vooral 
bloemstillevens. Vele oudere overgebleven werken en studies, knapte hij weer op en lijstte hij 
in.  
Aan het Museum "De Waag" te Deventer heeft hij tenslotte een 16-tal schilderijen 
geschonken. Helaas heeft hij zijn overzichtstentoonstelling aldaar in het voorjaar van 1990 net 
niet meer mogen meemaken.  
Samengesteld door Bart Bokhorst met dank aan de andere familieleden voor hun suggesties.  
*) in 2013 o.m. aangevuld vanuit een levensbeschrijving van Nieuwenhuis. 
 

26. Februari 2008 Uitgave Ons-Amsterdam - Amsterdamse ondernemers: Nicolaas Kroese 
Mister Five Flies lokte Amerikanen 

Voor Amerikaanse toeristen was Amsterdam, 
d’Vijff Vlieghen en Nicolaas Kroese één 
begrip. De excentrieke restauranthouder wist 
tientallen beroemdheden naar zijn restaurant 
in de Spuistraat te trekken. Hij was onbetwist 
een gangmaker van het prille naoorlogse 
toerisme. Maar gaandeweg raakte Kroese 
verslingerd aan kabbalistiek, 
wereldvredewiskunde en een wirwar van 
heilsverwachtingen. 
Bij de begrafenis van Kroese in 1971 was de 
familie bezorgd dat ook lui uit de Provotijd 
zouden verschijnen en amok zouden 
veroorzaken. Dat liep wel los. Wel meldden zich 

onverwacht andere Amsterdamse vrienden, van voor de oorlog. Het waren de (oud)clubleden van de 
KonAZ1870, de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub, opgericht in 1870, waar Kroese als fervent 
zwemmer lid van was geweest. Hij had er diverse bestuursfuncties vervuld en was niet onopgemerkt 
gebleven. “Bij een gekostumeerd ijsfeest op het Amsterdamsche IJsclub terrein verscheen Nico 
Kroese in badkostuum, met een groot biljet op den rug, waarin veel reclame werd gemaakt voor het 
zwemmen en de AZ.” Het clubblad merkte dan ook op: “Als iemand propaganda wist te maken, dan 
was Kroese het wel!” Het gevoel voor public relations zat er bij Kroese al vroeg in. 
Geboren in 1905, uit Amsterdamse ouders, groeide Kroese op in de Helmersbuurt. Zijn vader was 
beheerder van de Amsterdamsche IJsclub op het Museumplein, maar overleed vroeg, waarna zijn 
moeder zich tien slagen in de rondte werkte in een boekwinkel/uitleenbibliotheek. Zijn opleiding kreeg 
Kroese op de Eerste Openbare Handelsschool aan het Raamplein. Als boekhouder kwam hij in de 
horeca terecht, in de cafetaria van de familie de Bock, op het Spui. Eigenaar Louis de Bock was voor 
de oorlog een grote horecaondernemer met meerdere vestigingen, waarvoor Kroese ook pandjes als 
belegging moest opkopen. Na een affaire met de dochter van zijn baas begon hij voor zichzelf. In de 
Spuistraat kocht hij een vervallen hoekpandje. Het was een onbewoonbaar verklaarde woning die hij 
voor de oorlog liet opknappen. Hij begon er een kunst- en antiekhandel, genaamd De Trapgevel, waar 
ook wijn werd geschonken. Van kunsthandel tot restaurant ging het vervolgens vanzelf. 
 
d’Vijff Vlieghen 
Met verloop van tijd werden in de Spuistraat vijf pandjes op een rij aangekocht en opgeknapt. De 
metalen borden met de tekst ‘Onbewoonbaar verklaarde woning’ liet Kroese vergulden en op de 
deuren zitten. De interieurs werden met authentieke bouwmaterialen aangekleed. Kroese bezat in de 
stad enkele pakhuizen vol antieke bouwfragmenten als Delfts blauwe tegeltjes, gebinten uit gesloopte 
boerderijen, glas in lood en afgebikte stenen. De schilder en tekenaar Arnold (Nol) Bokhorst maakte 
het tot een oer-Hollands geheel en smukte het interieur op met kruithorens en degens aan de muren, 
vitrinekasten vol roemers en kaarsensnuiters en tot meubilair verzaagde wijnvaten. Het restaurant 
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kreeg d’Vijff Vlieghen als naam en het ietwat oubollige geheel is tot op heden een groot labyrint van 
aaneengeschakelde, knusse ruimten, met namen als de Ridderzaal en de Rembrandtkamer. 
Op een verhoging, de bok genaamd, met zijn gezicht naar de ingang, troonde de omvangrijke Kroese 
zelf. Als gastheer schudde hij kwistig handjes, groette, grapte, vertelde met verve verhalen over de 
vroegere eerste bewoner Jan Jansz. Vijfvliegen en presenteerde zich in een adem door als allerlaatste 
nazaat. Geheel uit de lucht gegrepen was dit ook weer niet. Na archiefonderzoek was Kroese 
gebleken dat de aangrenzende steeg inderdaad naar een bewoner uit de 16de eeuw was vernoemd, 
die aan een uithangbord waarop vijf vliegen afgebeeld stonden, zijn bijnaam Vijfvliegen te danken 
had. Ondanks jarenlange briefwisselingen met de gemeente en historici wist Kroese de 
Gemeenteraad toch niet te bewegen de verbasterde naam Vliegendesteeg weer te veranderen in 
d’Vijff Vliegensteeg.  
 
Lijndienst op Amerika 
Kort na de oorlog had Kroese snel ingezien dat met het wegvallen van de lijndiensten op Indië de 
toekomst in de luchtvaart op Amerika lag. KLM opende als eerste een directe Europese lijndienst op 
Amerika. Amsterdam trok hiervan profijt. Het was destijds verlofcentrum voor in Duitsland gelegerde 
militairen die later dikwijls met familie terugkeerden. Van Schiphol ging het per bus direct door naar de 
Spuistraat. De dollar stond sterk, de zaak draaide als een tierelier.  
In Amerika wist Kroese furore te maken. Overbekend is het verhaal hoe Kroese met een vogelkooi 
waarin vijf enorme koperen vliegen het verkeer op Broadway lam legde terwijl hij riep: “Five flies must 
pass”. Hij was er in 1953 ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de stad New York en maakte 
een tournee door Amerika. Dagboekenier Henri Knap sprak in Het Parool van “een dot van een kans 
om Amsterdam naar voren te schuiven”. Kroese schitterde herhaaldelijk op de Amerikaanse networks: 
“I’m Nicolas the Fifth, the Emperor of the Five Flies Empire, of Amsterdam, Holland. I’m born in 1627, 
in Amsterdam and I forgot to die . . .” 
Zo verwierf ‘Mister Five Flies’ naam en faam en stroomden de gasten naar de Spuistraat. 
Beroemdheden werden uiteraard opgehaald. Met een antieke Rolls Royce liet Kroese zich, gehuld in 
rokkostuum met glimmend rood gevoerde cape, naar Schiphol rijden, waar hij onderaan de 
vliegtuigtrap sterren als Danny Kay, Orson Wells, Jayne Mansfield en Walt Disney verwelkomde. De 
toelen waar deze beroemdheden hadden gezeten werden van koperen plaatjes met hun naam 
voorzien. Een rij in leer gebonden gastenboeken vol krantenknipsels en handtekeningen prijkt tot op 
heden in het onveranderd gebleven interieur. 
Oud-directeur J. Strijkers van de Amsterdamse VVV bij Kroeses overlijden: ‘Ik kan me moeilijk een 
man voorstellen, die méér voor het toerisme in Amsterdam heeft gedaan dan Kroese’.  
 
Villa in Warmond 
Maar succes van Kroese als ondernemer had zeker ook een zwakke kant. Administratie bij houden, 
geregelde belasting afdracht, het had zacht gezegd niet zijn grootste belangstelling. Met de dagelijkse 
gang van zaken bemoeide hij zich weinig maar een zaakwaarnemer duldde hij niet naast zich. In de 
jaren vijftig en zestig rommelde het personeel met kassabonnen, werd er gegraaid in de kas, volgden 
er rechtszaken en werd Kroese soms tijdelijk onder curatele gesteld. “Alles wordt kosmisch geregeld” 
was zijn leus. 
Niet zozeer zijn restaurant, als wel een potpourri van zijn doorgeschoten passies ging meer en meer 
zijn aandacht opeisen: wiskunde, priemgetallen, kabbalistische cijferreeksen, piramides, biogeometrie 
en wat dies meer zij. Het moest het wereldvoedselprobleem oplossen, kanker weg nemen uit de 
wereld, de wereldvrede stichten. Ondertussen kon Kroese zijn al omspannende theorieën uitproberen 
in Warmond, waar zijn eerste ex-vrouw een villa met grote tuin aan het water de Leede. Het geheel 
heette Museum en Lusthof ‘Wondertuyn Warmond’ en er was een restaurant genaamd d’Vijff 
Kreeften.  
Culinair journalist Johannes van Dam herinnerde zich Kroese te Warmond. Het was midden jaren 
vijftig. De vader van de kleine Johannes wees hem besmuikt de befaamde restauranthouder uit 
Amsterdam aan, die op het gras zat en de eendjes voerde.  
Doorgaans was Kroese er in de weekeindes tussen de vruchtenboompjes te vinden en wijdde hij er 
zich aan botanische experimenten.  
In de winter van 1956 was de villa door brand getroffen. De verwoeste dakpartij werd provisorisch 
gerepareerd met doorzichtig landbouwplastic. Het plastic was Kroese gaan gebruiken om gewassen 
onder te kweken, destijds beslist een vindingrijk idee. Pompoenen, aardbeien, lindebomen, mimosa, 
ze bleken groter of langer of eerder of vaker te groeien en te bloeien. “Ik kan de seizoenen nu 
verschuiven”, verkondigde Kroese in de pers. Geen onverdienstelijk resultaat voor een Amsterdammer 
die “geen roos van een geranium kon onderscheiden”, aldus zijn dochter Ans Steketee-Kroese.  



Factsheet Arnold Bokhorst 
 

24 van 28 
 

De oplossing van het wereldvoedselprobleem? Woestijnen overdekken met plastic! Waarop zijn 
oudere broer jende: “De pietjes eronder of erboven, Nico?”. 
De extraverte Kroese stak zijn geestdrift niet onder stoelen of banken. Niet alleen werd Koningin 
Juliana met een mandje appels bedacht, mateloos als hij was verzond hij ook geregeld ellenlange, 
geldverslindende telegrammen waarin hij zijn hersenspinsels uiteenzette. Hij zette hoog in. Kennedy, 
Mao, de paus of Oe Thant van de V.N., en dichterbij huis Joseph Luns, majoor Bosshardt, rectores 
magnifici en krantenredacties: de namen vormen een inflatoire waslijst die onbegrip en eenzaamheid 
doet vermoeden.  
Hij woonde aan het Singel, tegenover de bloemenmarkt, boven een van zijn andere restaurants, ’t 
Olde Binnenhofje genaamd. Te midden van een enorme puinzooi van stapels en stapels papier, 
krantenknipsels en boeken sliep hij in een hemelbed, volgens de een, in een hondenmand, volgens de 
ander. In ’t Olde Binnenhofje werd ook opgetreden door zangeres Conny Renoir (de moeder van 
Jenny Arean), die het door Wim Ibo gecomponeerde Vijf Vliegenlied vertolkte. 
 
Een halfje voor provo  
In de lijvige studie ‘Imaazje’ van Niek Pas over de provobeweging, typeert de auteur Kroese terecht 
als een pseudoloog, iemand die verhalen fantaseert en een imago bouwt om de aandacht op zichzelf 
te vestigen, hierin zelf gaat geloven en uiteindelijk in verstrikt raakt. In Amsterdam was de latere provo 
Robert Jasper Grootveld evenmin geen onverdienstelijke aandachtstrekker. Kroese herkende de 
fantast in hem en ondersteunde hem met geld en maaltijden en gaf hem een ‘halfje’, het onderstuk 
van het gedeeltelijk afgebroken pand Korte Leidsedwarsstraat 29 in gebruik. Deze 
timmermanswerkplaats van Kroese werd in het voorjaar van 1962 de behuizing van Grootvelds 
zogenaamde K-tempel, waar hij als antirookmagiër zijn seances tegen kanker, nicotineverslaving, 
consumentisme en wat niet al voltrok. Na een maand ging het geheel in een pandemonische 
apotheose in vlammen op. 
Een andere provo, de jonge Roel van Duyn, raakte rond 1965 gefascineerd door Kroese met zijn 
raadselachtige theorieën en nam hem een interview af: “We zitten tegenover Kroese. Hij praat op 
serieuze toon en zonder ophouden. De sfeer van de dikke man, het kaarslicht, het spelonkachtige 
vertrek, is zeer indrukwekkend, mystiek”. Van Duijn meende “dat Kroese een aardige kerel is, 
boordevol met theorietjes en gedachten. Hij spuit deze op een chaotische manier, zonder enige 
zelfkritiek. Niemand, tenzij die Nicolaas Kroese heet, kan hij daarmee overtuigen”. Nu terugblikkend 
meent van Duijn dat Kroese zichzelf destijds “bloedserieus” nam. Tijdens de zaterdagavondlijke 
happenings rondom het Lieverdje mochten publiek en provo bij d’Vijff Vlieghen schuilen voor in de 
Spuistraat chargerende agenten. 
 
Een appelflauwte 
Kroese had met een gewiekst gevoel voor publiciteit en een tomeloos enthousiasme zijn unieke decor, 
het spektakelrestaurant d’Vijff Vlieghen geschapen dat wonderwel, als een éénmaal in gang gezet 
vliegwiel ook zonder zijn directe leiding, maar zeer zeker niet zonder perikels, doordraaide; ook als de 
baas rond darde met aardstralenkastjes of lezingen gaf aan studentendisputen over het nieuwe 
maatgetal 127 als 33ste priemgetal der oerharmoniewetten der oerenergieën. 
Het einde kwam niet zonder vernedering. Op een avond kreeg Kroese een beroerte (“een 
appelflauwte”) in d’Vijff Vlieghen. Kelners stapten letterlijk over hem heen, de bediening van de gasten 
moest uiteraard doorgaan en Kroese eindigde hij in het Wilhelmina Gasthuis. Zijn zaak had hij kort 
voordien van de hand gedaan. Na schuld- en belastingsaneringen was het uiteindelijk hotel-restaurant 
Krasnapolsky die zich toen het geheel, voor een appel en een ei wist toe te eigenen. Kroese overleed 
in het W.G., op Zorgvlied is zijn graf onopvallend. 
Oud-provo vrienden richtten nog Stichting Geestelijk Erfgoed Nicolaas Kroese op en kwamen nog met 
plannen voor een standbeeld op de proppen. Het had in de hal van het postkantoor aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal moeten komen, waar Kroese als recordhouder telegrammen-zenden immers 
jarenlang de beste klant was geweest. Uiteindelijk is er wel, in 1989 bij gelegenheid van het 
vijftigjarige jubileum van het restaurant, een bronzen plaquette aan de gevel in de Spuistraat onthuld. 
Het eerbetoon is vervaardigd door de Amsterdamse beeldhouwer Aart Lamberts en toont het 
karakteristieke kale hoofd van een van Amsterdams ronduit eigenaardigste entrepreneurs. 
Tekst: Carolus van Doornen, Februari 2008 

Samengesteld door Bart Bokhorst, zoon van Arnold Bokhorst 

Okt. 2016  
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Bijlage:  dagboek Arnold Bokhorst in Indië (1925)  
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