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1. 14-04-1887 DD1 Geslaagd voor eindexamen Burgeravondschool. 

 

2. 11-07-1888 DD bevorderd tot de derde klas van de H. Burgerschool voor jongens 

 

3. 20-11-1889 DD Behalen actie voor Handtekenen L.O. te Amsterdam. (terugblik) 

 

4. 09-04-1890 DD Toekenning zilveren medaille 

De zilveren medaille vanwege Z.M. den Koning werd toegekend aan ………. E. Bokhorst voor 

handteekenen, ….. 

 

5. 08-01-1891 DD getuigschrift Nering Bögel voor A.Peters 

Zooals wij eenigen tijd geleden reeds mededeelden, werd door het Departem. Deventer der 

Maatsch. Tot Nut van ’t  Algemeen aan A. Peters alhier een getuigschrift toegekend, naar 

aanleiding van zijn 50jarige dienstvervulling bij de firma Nering Bögel aan onzen jeugdigen 

stadgenoot E.J. Bokhorst de vervaardiging van dit getuigschrift opgedragen. De werkelijk 

artistieke teekening is thans gereed en geëtaleerd in den kunsthandel van den heer Kreunen. 

 

6. 1891 Rozenburg – Plateel uit Haagse kringen  (1883-1917) Werkorderboek 

Wanneer Boele van Hensbroek zich in de fabriek van de laatste ontwikkelingen op de hoogte 

stelt, ziet hij dat er op dat moment nog hard wordt gewerkt aan veertien panelen voor de 

betegeling van een badkamer op Paleis Noordeinde. “Twee ervan, door de heer Bokhorst 

ontworpen, zijn geheel gereed”, zo meldt hij. In werkelijkheid gaat het om een serie van 

twaalf tegeltableaus (afd. 94). Uit het werkorderboek van 1891 blijkt dat vijf daarvan, elk 

bestaande uit 95 tegels, inderdaad door E. Bokhorst op naturalistische wijze  zijn beschilderd. 

De veelkleurige panelen stellen diverse vogels aan de waterkant voor, te midden van planten 

en struiken. 307 Op het moment dat Boele van Hensbroek de werkzaamheden gadeslaat, 

heeft het project al een behoorlijke vertraging opgelopen. ….   Medio januari 1892 is de 

betegeling in elk geval afgerond. De koninklijke intendant laat dan weten: “Nadrukkelijk 

wenscht Hare Majesteit dat de ontwerpers en teekenaren der tegelstukken in kennis worden 

gesteld, dat dit gedeelte der bewerking Hare Majesteits aandacht bijzonder heeft 

getrokken”. 309 

 

307) Genoemde werkorder laat zien dat Bokhorst op 4 september aan het werk begonnen is en de beschildering 

van het laatste tableau op 27 november voltooit onder de benaming “Badkamer der koningin”. Zie werkorder 

641, Jacobs 1978, inv.nr.702. Bij restauratie is de functie in toiletkamer veranderd. Jonker in: tent.cat. Den Haag 

1983, p.172. 

309) Brief Intendant der Koninklijke Paleizen, d.d. 16 januari 1892, Jacobs 1978, inv.nr.13. 

 

7. 12-04-1892 DD Tentoonstelling Zwolle 

Naar de Zwolsche Courant meldt zijn op de tentoonstelling te Zwolle de volgende schilders 

vertegenwoordigd:…… (J. Bokhorst) en E. Bokhorst. 

 

8. 22-04-1892 DD Tentoonstelling Zwolle  

Schilderijententoonstelling te Zwolle. Het was een goed denkbeeld van den heer mr. J.W. 

                                                             
1 DD = Deventer Dagblad 
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Mulder, om een expositie van schilderijen enz. van kunstenaars uit Overijssel te organiseren 

in de hoofdstad van onze provincie – een denkbeeld, dat zeker algemeen met nog te meer 

instemming werd begroet, omdat de baten worden afgestaan voor een liefdadig doel. ….  De 

stukken van J. Bokhorst, No. 29-31, worden, onzes inziens, in de schaduw gesteld door die 

van zijn broeder E. Bokhorst; de eerste zijn te veel “af” en wel wat gemaniëreerd, de andere 

getuigen van veel talent . 

 

9. 23-04-1892 Nieuws van de Dag Tentoonstelling van kunstwerken te Zwolle 

……….   Van J. Bokhorst een smaakvol decoratief paneel en 10 schetsen voor decoratie, 

waaronder vrij verdienstelijke, van E. Bokhorst. 

 

10. 30-04-1892 DD Album de Kruijf te Terwolde 

Bij den heer Joh. H. W. Kreunen ligt een paar dagen een album ter bezichtiging, door 

ingezetenen van Terwolde aan den heer dr. De Kruijf bij gelegenheid van zijn 60jarige 

jubileum aangeboden.   

Wij raden onze stadgenoten aan, dit werk van de hh. E. Bokhorst en Eilander te gaan zien; 

niet omdat dit album zoo rijk of zoo prachtig is, niet omdat er zooveel  goud of zilver aan zit, 

maar veeleer juist, omdat het zoo eenvoudig en weinig kostbaar is; dan kan men zien, dat 

kunst niet altijd duur behoeft te zijn, zooals men nog maar al te vaak meent, maar dat een 

artistieke persoonlijkheid met weinig middelen iets kan leveren, dat onzen kunstsmaak 

volkomen bevredigt. Het album zelf is, zooals we dat van den heer Eilander gewoon zijn: 

keurig, knap werk. 

De bladen zijn geteekend door den heer Bokhorst, de eerste eenigszins rijker met 

toepasselijke symbolen versierd, het andere 25tal met de pen in enkele omtrekken zoo sober 

mogelijk beteekend en beschreven. 

Alle getuigen van vindingrijkheid en geest, en zijn levendig, los en knap, a.h.w. spelende op 

het papier geschreven. Juist dit maakt het zien dier eenvoudige krabbels zoo aantrekkelijk, 

doet ons zoo’n plezier hebben in al die vlinders en torren en bladeren en bloemen; maar ook 

juist dit is eene der eerste vereischten van een goede decoratieve teekening, en toch is het, 

dat weet ieder, die aan kunst doet, niet zonder ernstige studie en veel artistieken aanleg te 

verkrijgen. Wij wenschen de hh. Bokhorst en Eilander geluk met hun uitstekend geslaagden 

arbeid. 

 

11. 10-06-1892 Hollandia inkt 

Deventer 10 Juni 92 

Welw. Heer! 

Ik had zooeven den heer Maassen bij me met een boodschap om de eene helft van den 

étiquet te doen vervallen en de andere helft geheel te veranderen: Ik ben dus tot de 

droevige overtuiging gekomen, dat artisten hoogst onpractische lui zijn. Ik vraag u nederig 

om verschooning dewijl mijn onverstand de voltooiing van uw "artistiek goedkoop" etiquet  

zoolang in den weg heeft gestaan. Ik neem me ernstig voor, alsnog eenige jaren aan de 

studie der winstgevende "iedereenpraat-mee-teekenkunst" te wijden voor en aleer ik weder 

het hart zal hebben met klompen op glad ijs te komen. Ik hoop en durf zelfs met zekerheid te 

zeggen dat de heer Maassen uwe bedoeling meer "aller harteninpakkend" zal vertolken. Met 

de diepste hoogachting uw Dw Dn E. Bokhorst. verver.  
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Schrijfwaren-Fabriek 

Pakpapieren, enz. P. van Son & Co 

Zilveren Medaille 

Amsterdam 1883 

Deventer den 10 Juni 1892 

Den heer E. Bokhorst alhier 

Het zij mij vergund uw straks ontvangen schrijven dat een wonderlijk dooreen-gehaspel is 

van de uiting der gevoelens van een "miskend genie" en van ongezindheid om van uw eenv. 

gemaakt ontwerp af te wijken, met een paar woorden te beantwoorden. Het hoofddoel 

mijner aanvraag aan uw adres, was niet in de eerste plaats om een zinrijk étiquet te hebben, 

dan wel om een étiquet dat door zachte tinten en harmonische kleuren de aandacht der 

menigte zoude trekken, en daardoor fraaier zoude zijn dan die welke ik reeds heb. Toen u mij 

heden voor 14 dagen uw nog niet-afgewerkte ontwerp liet zien, zeide ik u reeds dadelijk dat 

dit zonder twijfel artistieke waarde zoude hebben, maar mij op het eerste gezicht als zijnde 

wat "wilds" en "te vol" , en te weinig sprekend voor dit doel niet geheel voldeed. Toen u mij 

daarop 's avonds ten mijnes huize het afgewerkte ontwerp liet zien en uwe meening daarbij 

te kennen gaaft, dat het bepaald wel zoude voldoen, besloot ik het te laten maken. Dat het 

een goedkoop- artistiek étiquet moest zijn, had ik u niet gezegd. U zeide echter dat het niet 

duurder zoude worden dan mijne andere étiquetten, daar er wel meer werk mee was maar 

dat dit weer geëquivaleerd werd door de mindere kleuren. Besloten het aldus te laten maken 

verzocht ik den Hr Maassen om prijsopgaaf te doen. Nadat deze het ca een week had te huis 

gehad, bracht hij mij het ontwerp terug, zonder prijsopgaaf te doen, en zeggende dat het 

door het vele werk en de nog al talrijke kleurnuances zoo duur zoude worden, dat hij maar in 

't geheel geen prijs opgaf, wel wetende dat die toch voor een dergelijk doel te hoog zoude 

komen, en tevens zeggende dat hij het niet mooi vond. Ik liet het (zonder den ontwerper te 

noemen) toen nog aan eenige personen zien, maar geen hunner vond het mooi, en allen 

beweerden dat het zeer duur zoude worden. Om nu een bizonder duur étiquet te laten 

maken dat daarbij in de smaak zoude vallen, daartoe mocht ik, als practisch man van zaken, 

niet besluiten, en daarom verzocht ik den Hr M. u te vragen de eene helft die mij wel voldeed 

(met eenige kleine verandering) te laten zoals het is, en de andere helft te veranderen. Dat u 

dit ietwat onaangenaam vindt en liever het ontwerp onveranderd had hooren prijzen, kan ik 

mij voorstellen. Het komt mij echter voor dat u wel wat al te zeer met u-zelf of liever met uw 

werk ingenomen zijt, en dit heeft op uwer nog jeugdigen leeftijd zijne bezwaren, en zal u 

misschien nog menige teleurstelling berokkenen. Daar u echter niettegenstaande dien 

jeugdigen leeftijd reeds eene goede reputatie geniet, had ik u niets minder door geacht en 

uwe waarde als kunstschilder (u gelieft u in uw schrijven zelf "verver" te noemen) ware er 

niets door verkleind, indien u aan mijn verzoek had voldaan. Idéale en practische lui moeten 

weten zamen te werken. Dat oudere kunstenaars dan u zijt, daartoe bereid zijn, dit heb ik 

onlangs nog ondervonden, zonder dat "deze oudere" zich zoo uitliet als u thans gedaan hebt. 

Met alle ....... P. van Son 

 

12. 13-09-1892 DD Afscheid C.A.J. de Gruyter  (zie ook plaatje EBAW54 1892 W) 

Deventer, Zaterdagavond nam de heer C.A.J. Gruyter als directeur afscheid van de Gymn.-

Ver. Voorwaarts.  Met een hartelijk woord van dank, bij monde van den president, werd hem 
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door de vereeniging een souvenir aangeboden, vervaardigd door onzen jongen kunstschilder 

E. Bokhorst, tevens lid der vereeniging. Het was het levensgroote portret van den grijzen 

gymnast, op één grooten tegel geschilderd, naar ik meen, de eerste groote tegelschildering, 

in ons land vervaardigd. Hoeveel moeite er aan is verbonden, zulk een werk te voltooien , 

kan men begrijpen, als men weet, dat de heer Bokhorst zelf de tegels ook moet maken, wijl 

ze niet in den handel zijn. Bovendien moet elke pennestreek, eens gezet, blijven staan, 

zonder dat er nog iets aan veranderd kan worden. De keurige lijst, waarin het kunstwerk is 

gevat, wordt vervaardigd door een ander lid der vereeniging, den heer H.W. Riesebos. (Noo : 

Hendrik Wolter Riesebos (1835-1905)  was meubelmaker en oom van Engelbartus, via Maria Aleida van der Woerd 

1841-1923, zus van Daatje) 

Het is wel de moeite waard, eens een kijkje te gaan nemen bij den heer Boerboom, bij wien, 

met welwillende toestemming van den heer De Gruyter, de welgeslaagde eersteling van 

onzen genialen artist zal worden geëxposeerd. (Noot: Boerboom was een chique slagerij in de 

Broederenstraat 7 te Deventer)  

 

13. 31-10-1892 De Amsterdammer Weekblad voor Nederland – aanteekeningen schilderkunst 

Aan de Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg te ’s Hage is korten tijd een jonge man uit 

Overijsel werkzaam geweest, van wien ik enkele dingen zag die bewijs geven van een 

zeldzaam natuurlijk talent voor faïence-schilderen. Door familieomstandigheden is deze 

artist weer naar zijn haardstede teruggekeerd. Maar als hij dit soms lezen mocht, laat hij dan 

luisteren naar den  raad om toch alles op te offeren voor een zoo besliste vocatie. 

 

14. 28-03-1893 DD “Voorwaarts”  (Gymnastiekvereeniging) 

………….  Lang duurde het, vóór het laatste nummer aan de orde kwam. Maar het geduld 

werd beloond. De “Grieksche jongelingen” verlicht door  Bengaalsch vuur, en zoo goed als 

onbeweeglijk staande, gaven achtereenvolgens eenige inderdaad fraaie, artistieke groepen 

te aanschouwen, waarbij, naar wij meenen, de heer Bokhorst zijn gewaardeerden steun had 

verleend.  …. 

 

15. 04-04-1893 DD De tentoonstelling in het Klooster  

Het eerst richtten we onze schreden naar de bovenzaal van de Bouwkundige Vereeniging. 

Daar vonden we ettelijke voorwerpen, door onze nijveren en kunstminnaars voortgebracht. 

…..  Dan ontmoet ons oog schilderwerk van den heer Bokhorst, die tevens monsters van een 

nieuwe industrie heeft ingezonden: eigengebakken aardewerk, “Deventer majolica” zou men 

het kunnen noemen.  ….. 

 

16. 11-04-1893 DD tegel Schutterijvereeniging  (zie plaatje EBAW35 1893 W) 

 

17. 06-05-1893 DD Reclametegels 

De heer Bernard Mulder (noot: Bernard Mulder Coiffeur, Lange Bisschopstraat 12 Deventer)  stelde 

ons heden in de gelegenheid zijn nieuw reclamebord te bezichtigen, dat door de 

eigenaardige opvatting en artistieke uitvoering wel vermelding verdient. Het geheel bestaat 

uit een tegeltableau, vervaardigd door onzen stadgenoot, de heer E. Bokhorst, die reeds 

verschillende proeven op dat gebied heeft geleverd. Als hoofdmotief ziet men den Figaro-

figuur, bezig zijn nuttig en smaakvol werk te verrichten, terwijl daar omheen de verschillende 

attributen en benoodigdheden zijn gegroepeerd. Het kunststuk is door den ontwerper 
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gebakken uit 20 tegels en omsloten door een sierlijke eikenhouten lijst, vervaardigd door den 

heet H.W. Riesebos. 

 

18. 29-08-1893 DD tegel Schutterijvereeniging   

Gisteren werd aan “den Platvoet” het jaarl. Huish. Concours gehouden door de Vereeniging 

Voor Koning en Vaderland van leden der d.d. schutterij. …… 

De rozenprijs, een beschilderde tegel, aangeboden door den heer E. Bokhorst , werd 

gewonnen door den serg. maj.  J. Visser met 9 zwarte rozen.   …. 

 

19. Februari 1894 Schetsboek 

Gedicht “De drie artisten” (Ellens, Ernst en Derick) Ernst  =  Johan Ernst Baumer – 

kunstschilder  1870-1915 

11 februari  ’94  “De laatste Carnavalsdag of de Zuipdag” 

 

20. 30-03-1895 DD tegel Schutterijvereeniging  (zie ook plaatje EBAW33) 

Gisteren werd door de schutterijvereeniging Koning en Vaderland aan haar afgestreden 

beschermheer, den heer J. Becking, een fraai souvenir aangeboden als blijk van 

erkentelijkheid voor hetgeen hij ten behoeve der vereeniging heeft gedaan. Het geschenk 

bestaat uit een tegelschildering van onzen begaafden stadgenoot, den heer E. Bokhorst. 

voorstellende de schietbaan aan den Platvoet (wijk in Deventer). 

 

21. 19-04-1895 DD Kunstnieuws 

Na een zaal vol z.g. schilderijen, alle met prachtig vergulde lijsten; een zaal vol schreeuwerig, 

ploertig goedje, dat de goôgemeent als kunst in de maag wordt geduwd, bekeken te hebben, 

is het een genot een stukje echte kunst te beschouwen, al is er geen lijst van zoo en zooveel 

guldens om, al is het zelfs geen schilderij, maar slechts…….  een reclamebord. 

Gelukkig ligt de tijd al gedeeltelijk achter ons, dat alleen een schilderij en dan liefst een in 

olieverf als kunstwerk werd beschouwd, dat het maken van een reclamekaart, van een 

patroon voor behang of stof, van een stuk smeedwerk, in één woord van een ding, het 

decoratieve deel der kunst rakend, iets was, dat een schilder van schilderijen verre beneden 

zich achtte, en dat door het publiek – en volstrekt niet door het min-ontwikkeld gedeelte – 

geacht werd als heelemaal niet tot het gebied der kunst behoorend. 

Het grootte en schoone veld der decoratie lag vrijwel braak, en heeft het eerste driekwart 

dezer eeuw op enkele groote uitzonderingen na weinig  kunst voortgebracht, op het gebied 

der decoratieve kunst is het geheel onvruchtbaar geweest.  

Er is echter verandering gekomen; overal zien we die heerlijke kunst, door welker beoefening 

in vroeger eeuwen zooveel schoons gewrocht is, weer opbloeien en meer en meer de 

belangstelling van publiek en artisten vinden, waarop ze naast hare zusterkunst alle recht 

hebben. 

Architecten, beeldhouwers, schilders, we zien ze zich wijden met hartstochtelijke liefde juist 

aan dat deel der kunst; een Der Kinderen, een Dijsselhof, om hier te lande te blijven, met al de 

toewijding, die in hen is, ontwerpen ze een glasraam. Teekenen een boekband, scheppen een 

lettervorm: waar een Dürer zich niet te groot achtte, rekenen zij zich klein genoeg. 

’t Is een lust, voor wie met de kunstbeweging van zijn tijd meeleeft, die renaissance waar te 

nemen; het is een lust voor een jong artist in zoo’n tijd te leven; het is haast nog grooter lust – 

om terug te komen op het begin van ons schrijven – na een hoop banale dingen bekeken te 

hebben, als hier in Odéon, van het tegeltableau van onzen stadgenoot E. Bokhorst te kunnen 

genieten, geëxposeerd bij den heer Joh. H.W. Kreunen. Mooi van gedachte, wordt die 

gedachte op schoone, ornamentale wijze uitgedrukt, terwijl de teekenaar vooral niet 
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achtergebleven is bij den ontwerper. 

Vergeleken met vroegere werken van den heer Bokhorst, vinden wij hier groote vooruitgang. 

Een veel vaster, stelliger manier van doen, bij meer eenvoud en toch, ondanks die eenvoud, 

een rijker en harmonieuser geheel, dan in zijn vroegere tegelschilderijen. We kunnen onze 

stadgenoten niet genoeg raden, te gaan zien; te gaan zien met onbevangen blik; niet denken: 

“ja. Maar dat is nu toch eigenlijk geen schilderij” – en we houden ons overtuigd, dat ook zij, 

evenals wij, zullen genieten van het vele schoone in het werk van den heer Bokhorst. 

Van harte wenschen we hem geluk met zijn welvolbrachten arbeid, terwijl we er zeker van 

zijn, dat hij, bij voortgezette, steeds ingespannen studie, zeer stellig een eervolle plaats onder 

onze Hollandsche artisten op decoratief gebied zal gaan innemen. B.K. (noot: Bartus 

Korteling?) 

 

22. 16-09-1896 DD Ontwerper tableaux 

Ingezonden – Zaterdag was de met bloemen versierde schouwburgzaal gevuld met een 

feestelijk gestemde menigte, meest leden der Bouwkundige Vereeniging met hunne dames, 

daar samengekomen om het zilveren jubilé van den president, den heer H.H. Beltman, te 

vieren.  …. 

Het lieflijke van het verborgen vrouwenkoor en het effectvolle van de verlichting 

(acetyleengas, aangebracht door den heer C.H. Roelofsen) gaven aan het geheel een 

plechtige, gewijde stemming. Ontwerper dezer tableaux was de heer E. Bokhorst.   ….  

 

23. 31-10-1896 DD Getuigschrift voor jeugdigen redder 

Deventer – op den avond van den 22 Augustus jl. viel door een ongelukkig toeval de 

zevenjarige Frans Kuitenbrouwer beneden de schipbrug in den IJsel. Nauwelijks had de 17-

jarige jongeling  Christiaan de Klerk dit gezien, of hij sprong geheel gekleed te water, en 

mocht het geluk smaken, den kleinen drenkeling te redden. Het Departement Deventer der 

Maatsch. tot Nut van ’t Algemeen wilde deze edelmoedige daad niet onopgemerkt 

voorbijgaan, en had daarom genoemden De Klerk uitgenoodigd, in zijne huishoudelijke 

vergadering gisteren avond te verschijnen. Daar werd hem namens het departement ter 

hand gesteld een nette lijst, waarbij de president, de heer J.E. Moltzer, ongeveer de volgende 

toespraak hield:  ………  en sprak zijn beste wenschen uit voor de toekomst van den jeugdigen 

redder, die reeds vijf malen een menschenleven aan den waterdood had ontrukt. 

Het getuigschrift is gelithografeerd door den heer Münninghoff naar een zeer artistiek 

uitgevoerd ontwerp van den heer E. Bokhorst. Het prijkt met het portret van Jan 

Nieuwenhuizen, den stichter van “’t Nut”, het gemeentewapen en een gezicht op den IJsel bij 

Deventer. 

 

24. 1897 Boek 150 jaar SDH wandschildering De Steerne 

De Deventer kunstenaar Bart Bokhorst, tevens societeitslid, maakt in 1897 een 

wandschildering van De Steerne op de muur van de Grote zaal in societeit De Hereeniging 

aan de hand van prenten van de oude situatie. 

 

25. 29-04-1897 DD  Het oude Stadts Wynhuis 

Zoo ongezellig als de sociëteit ‘De Hereeniging” er vroeger uitzag, zoo vriendelijke doet zij 

zich thans voor. ….  De firma Bokhorst, aan wie deze geheele beschildering was opgedragen, 

heeft zich eervol van hare taak gekweten en daarmee getoond, dat dergelijke arbeid aan 



Factsheet Engelbartus Bokhorst 
 

7 van 47 
 

handen uitnemend is toevertrouwd. …  Wij hebben echter nog op meer te wijzen, n/l/ het 

werk van den jeugdigen kunstenaar, den heer Bokhorst, die de beleefdheid had een der 

wandvlakken te versieren met een artistieke schilderij van onze sociëteit in hare vroegere 

gedaante: geflankeerd door de ouderwetse, thans ook verdwenen buurtwoningen met hare 

eigenaardige trapgeveltjes, verrijst er Het oude Stadts Wynhuis “In de Steerne” met het 

curieuze inschrift  (onderschrift) : Hier recoliert die Burgerie haer vrientschap en liefde / ende 

spoelt alle ranceur ende onlust uytten herte. In somma / het s den Grafthof van twisten ende 

van sorgen. Gualterus Zylvanus. 1610. 

Niet alleen dat deze schilderij bijzondere aantrekkelijk heeft door hare hier zeer passende 

voorstelling, maar ook uit een oogpunt van kunst heeft zij voorzeker vrij wat waarde. Het was 

een prijzenswaardig idee, dat oude Stadts Wynhuis als weer op te bouwen, en nu de 

uitvoering mocht geschieden door een kunstenaar als den heer Bokhorst, zijn wij voor een en 

ander bijzonder dankbaar. Wanneer het kunstwerk geheel en al omlijst zijn – wat zeker 

spoedig zal geschieden – zal het ongetwijfeld nog meer indruk maken. 

 

26. 10-09-1897 DD Wandschotel Voorwaarts 

Met de meeste volharding werd om de verschillende prijzen gekampt; vooral om de hoofd- 

en eereprijs, een fraaie wandschotel, uitgeloofd door het eerelid den heer E. Bokhorst, werd 

een hardnekkige strijd gevoerd. 

 

27. 10-09-1897 DD Eere-prijs Voor Koning en Vaderland 

Door den heer A.J. Prinsen, chef in het sigarenmagazijn van den heer H.W. ten Hove Jz. aan 

de Spijkerboorsteeg, is geëtaleerd de eere-prijs, welke Zondag a.s. door de schutterij-

vereeniging Voor Koning en Vaderland aan de heeren mededingende officieren en verdere 

eere-leden zal worden aangeboden. Tevens zijn op een aardig schilderstukje, uitgevoerd den 

heer E. Bokhorst, omgeven door een lijst, 17 medailles uitgestald door bovengenoemde 

vereeniging op verschillende wedstrijden reeds gewonnen. (zie ook afbeelding EB669). 

 

28. 11-03-1899 DD Sergeant de korporaals van de schutterij 

Gisteren werden door den majoor-commandant der d.d. schutterij alhier aangesteld: tot 

sergeant de korporaals ….. E. Bokhorst, tot fourier de korporaal …. 

 

29. 1900 Aantekeningen van Gerrit inzake EB: Jonge jaren met Johan Ernst Baümer (1870-1919 

– kunstschilder) in België en Frankrijk , o.a. potterie. Stookte tot omstreeks 1900 bij de 

pottenbakker  Grolleman (vlak bij de opslagplaats van hout bij Stoffels), daarna in zijn eigen 

oven (grote en kleine) in de kelder van thans Papenstraat 31, serviesgoed, gebrand glas. 

 

30. 04-04-1900 DD Album met teekeningen  voor Ankersmit en lid commissie 

In een bijeenkomst van leden van het Ziekenfonds, gisteren in gehouden, werd namens een 

duizendtal leden van genoemd fonds den heer G.J.L. Ankersmit, die 1 Jan. Den dag herdacht 

waarop hij 25 jaar als lid van het bestuur had gefungeerd, als blijk van waardering een 

bronzen beeld … aangeboden, benevens een album, bevattende de namen der deelnemers, 

voorzien van een aantal teekeningen, vervaardigd door den heer E. Bokhorst. 

Nadat te ruim 8 uur door den voorzitter der commissie, A. Kelderman, aan allen, die tot het 

doel hadden bijgedragen, en in het bijzonder den heer Bokhorst, die de commissie van advies 
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had gediend, een woord van dank had gebracht, kwam …..  de zaal binnen. 

 

31. 23-08-1900 DD Het Koninklijk Bezoek 

…………..  In den bestuurskamer werden de heeren regenten aan H.M. M.M. voorgesteld. Nog 

werd een oorkonde geteekend, ontworpen en uitgevoerd door den heer Bokhorst alhier, 

luidende: H.M. M.M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden en H.M. de Koningin-Moeder 

aan het het Burger-Weeshuis, gebracht op Woensdag 22 Aug. 1900. 

 

32. 17-10-1901 DD Deventer Schouwburgvereeniging 

De Deventer Schouwburgvereeniging hield gisteren een algemene vergadering van 

aandeelhouders. ….  Besloten werd, met het oog op extra uitgaven voor decoratief, waarvan 

de uitvoering is opgedragen aan onzen stadgenoot, den heer Bokhorst, dit jaar geen dividend 

uit te keeren. 

 

33. 16-11-1901 DD Transvaal-avond met tableaux 

De bespreking van het concert, door de Deventer Dilettanten-Muziekvereeniging gisteravond 

gegeven ten bate van de vrouwen- en kinderkampen in Zuid-Afrika, moet ditmaal  met eene 

in andere gevallen weinig belangrijke opmerking beginnen: …… 

Tot het succes van den avond hebben zeer veel bijgedragen een tweetal Tableaux, 

gearrangeerd door den heer Bokhorst. Het eerste Tableau, op ’t progr. voorkomende onder 

den naam “Ten strijde”, stelde een Z.Afr. huisgezin voor, op ’t oogenblik, dat de mannen 

gereed staan tot het vertrek naar hun commando. Het was een treffend tooneeltje: die 

biddende grootmoeder, troost zoekend in den opengeslagen bijbel, die vrouwen, zonder 

overdreven vertoon van droefheid, die mannen ernstig-kalm. – Het volgende Tableau, dat 

hier niet nader omschreven behoeft te worden, gaf een overval van een door de mannen 

verlaten hoeve door Eng. soldaten. Ook dit Tableau werd stormachtig geapplaudisseerd. 

 

34. 01-02-1902 DD Toneel decor 

Als wij ons niet vergissen, was er maar één roep over het mooie bosch, dat geschilderd is 

door den heer E. Bokhorst alhier, en dat in het 2e bedr. Zoo flink uitkwam. Vermoedelijk zal ’s 

Heer-Arendskerke in natura niet eens zoo’n mooi bosch bezitten. De schouwburgdirectie is 

met dit bosch zeker op den goeden weg. 

 

35. 03-05-1902 DD decoratie melksalon “De landbouw” 

Reden van bestaan en een goede toekomst hebben in ’t  algemeen de café’s, waar geen 

sterke drank getapt wordt, de melksalons bv.  

Wordt zulk een salon goed, aantrekkelijk ingericht, wordt het er de bezoeksters en bezoekers 

aangenaam gemaakt, kan men er verpoozing van het werken vinden in een rustig zitje of 

onder opgewekten kout, ziet men er bovendien, in het centrum der stad, de gezellige drukte 

der voorbijgangers – dan is het succes reeds van te voren den ondernemer verzekerd.  

’t Bovenstaande kan met recht gezegd worden van den salon “De landbouw”, dien de heer 

van ’t Spijker op den Grooten Poot heeft geopend. 

Keurig is de inrichting. De zeer mooie muurschildering, van de hand der heeren J. en E. 

Bokhorst, onze bekende stadgenooten, noodt tot langdurige bewondering en dus tot 

herhaald bezoek. Toepasselijk zeer zeker is het werk der heeren Bokhorst: aan den eenen 
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kant ziet men een zomerlandschap met ploegenden boer, twee boerderijen onder Terwolde, 

nl. van Schokkenkamp en de Kleine Beuze, een boomgaard; aan de andere zijde en gezicht op 

Deventer, waarbij zelfs U.D.’s voetballers niet vergeten zijn. Voorts is het geheel aangevuld 

met gestyleerde bloemfiguren rhododendrons, zonne-, cacaobloemen. Boven de 

notenhouten lambriseering maakt het werk van de heeren B. een goed effect.   ……. 

 

36. 26-09-1902 DD Heeren- en kinderkleedingmagazijn hoek Broerenstraat- Lange 

Bisschopstraat 

……….  Als eene bijzonderheid dient nog melding te worden gemaakt van de fraaie majolica-

tegels, alhier vervaardigd door onzen op dat gebied zoo bekenden stadgenoot den heer E. 

Bokhorst. Deze tegels, op de manier van opus sectile *) behandeld, zijn door hem 

vervaardigd naar een ontwerp van den architect W. te Riele Gzn. Het geheel is keurig 

afgewerkt en strekt zoowel den architecten als den uitvoerders tot eers. 
*) noot: Opus sectile verwijst naar een inlegwerktechniek, waarbij stukken van verschillenden materialen worden 

uitgesneden en ingelegd in wanden en vloeren om een afbeelding of patroon te vormen. 

  

37. 08-01-1903 DD Commissie bal-masqué 

E. Bokhorst lid commissie tot het houden van een bal-masqué op initiatief van de h.h. 

commissarissen van den Schouwburg. 

 

38. 07-02-1903 DD Versiering schouwburg voor bal-masqué 

Magnifique, recht feestelijk, is de schouwburg versierd voor het feest van morgen.  ….. Tegen 

de wanden, in de hoeken, overal planten, frisch groen, en kleurgewemel. Daartusschen de 

allerkoddigst door den heer Bokhorst geschilderde clownsfiguren.  …. 

 

39. 17-02-1903 DD Zesde uitvoering der dames-Gymnastiekvereeniging “Hygiëia” 

…. Was het turnen na deze dansen afgeloopen, we kregen nog een heel mooie toegift, n.l. 

marmergroepen, ontworpen door den heer E. Bokhorst, wien het organiseeren hiervan zeer 

goed is toevertrouwd. Ze slaagden uitstekend, maar wie zijn ook beter geschikt om de Lente 

en Zomer allegorisch voor te stellen dan dames? .. 

 

40. 05-03-1903 DD Banier gymnastiekvereeniging 

In den étalage van de firma W. Broekhuis Azn., Korte Bisschopstraat, is hedenavond ter 

bezichtiging gesteld de banier der gymnastiekvereeniging “Vooruitgang Zij Ons Doel”. Zij is 

vervaardigd door mej. Riesebos en den heer Bokhorst, die blijkens de keurige afwerking, 

voldoening van hun arbeid hebben. 

 

41. 19-03-1903 DD gemaskerd bal Voorwaarts 

Het gemaskerd bal, dat Voorwaarts Zaterdagavond a.s. in den Schouwburg geeft, belooft 

heel aardig te worden. …..  Het programma vermeldt ook eenige tableaux vivants, ontworpen 

door den heer E. Bokhorst, geen onbekende hier ter stede op dit gebied. 

 

42. 24-03-1903 DD Bal-masqué der gymnastiekvereeniging “Voorwaarts” 

…..  Een prettige afwisseling brachten de tableaux, ontworpen door den heer E. Bokhorst 

leidde ons eerst een boerenherberg binnen, waar we eenige straatmuzikanten hun beroep 
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zagen uitoefenen, en daarna getuige waren, hoe men slechte betalers dwingt, hun 

verplichtingen na te komen. Het derde tableau stelde een onverwachte thuiskomst voor. 

Twee dienstmeisjes deden zich in de kamer van mevrouw te goed aan hetgeen kelder en 

keuken van het huis opleverden. De huisknecht en een infanterist stonden hierin de meisjes 

dapper terzijde, maar keken ook even raar op hun neus, toen mijnheer en mevrouw hen 

verrasten. Langdurig applaus volgde aan ’t eind van elk tableau, een bewijs, dat ze in den 

smaak vielen. 

 

43. 07-07-1902 DD Vaandel fanfarecorps 

Terwolde – De heer Servatius, beschermheer van ’t fanfarecorps “Ons Genoegen” alhier, 

heeft dit corps ten zeerste aan zich verplicht door ’t schenken van een sierlijk vaandel, voor 

zooveel wij weten geheel te Deventer bewerkt naar een teekening van den decoratie-

schilder Bokhorst. ’t Is een fraai stuk werk, waarvoor den leverancier Broekhuis en den 

bewerkers en bewerksters alle eer toekomt. 

 

44. 02-09-1903 DD Jurylid versierde wagens Nationale feestdag 

 

45. 06-10-1903 DD De kegelbaan van de Societeit “de Hereeniging” 

Het oude wijnhuis “de Steerne” is van den aardbodem verdwenen en met den grond gelijk 

gemaakt; een nieuw gebouw, “de Hereeniging” verrees op dezelfde plaats. Toch is nog een 

klein deel van de aloude “Steerne” overgebleven, zij ’t dan ook beneden den beganen grond, 

n.l. de groote ruime kelder, jaren lang bergplaats van geestrijke dranken. Binnen die 

eerwaardige keldergewelven werd de kegelbaan gemaakt, die de beminnaars van dit oud-

Hollandsche spel niet meer dwingt naar de Buiten-Societeit te wandelen, zooals weleer. 

De keldergewelven, gesteund door zware bogen en enkele niet minder massieve 

Romaansche zuilen, zijn, zooals de stijl meebrengt, geheel versierd met ornamenten, waaruit 

hier en daar vogels, vooral natuurlijk de uil (de nachtvogel) en ook viervoetig gedierte de 

bezoekers aankijkt. Dit zuiver ornamentaal gedeelte is in levendige kleuren uitgevoerd en 

maakt een vroolijken indruk.   

Verder springt de artist wel eens uit de band, gooit zijn romaansche kwasten neer en pakt de 

zeventiende eeuwsche of ook wel moderne. ’t Zal zeker zijn om alle partijen tevreden te 

stellen en te doen zien dat die partijschappen hier ophouden en broederschap den scepter 

zwaait, “waar niets dan kegels vallen.”  

De achterwand van den kelder is versierd met beelden van een man met een varken en een 

man met een hond (geen poedel nog) en verder met de figuren van Bussinks koekmerk, den 

sierlijken heer met rooden rok en den boer, die hier staan als om ’t oog te houden op den 

tijd, ze staan nl. ter weerszijden van een wijzerplaat. (noot:  achterin waren de schilderingen 

destijds in zo’n slechte staat, dat dat de reden zal zijn dat ze niet meer bestaan volgens T. 

Bruyns van de Hereeniging) 

Een zeer modern stilleven draagt als onderschrift een gedicht, van een mij onbekend poëet, 

niet vrij van gekruide uitdrukkingen; een enkel couplet moge volstaan: 

         Een dronck die smaeckt daarop  

         Breda’s of Haarlems sop 

         Hij maeckt het Gorgelgat 

         Weer vaerdch ficx en glad 
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         Om ’s morgens weer te suypen. 

Als wandversiering zien we verder van de hand van den voorsteller een treurend speler, 

geleund op een schild en het bijschrift “Zoo gewonnen, zoo geronnen”, maar dit ziet slechts 

op het kaart – niet op ’t ed’le kegelspel. (noot: eveneens niet meer aanwezig) 

Een andere voorstelling is de strijd tegen de draken, waar een edel ridderden draak 

Giftheimer, in zijn vat gesloten, overwint. Na deze goed bewaard gebleven middeleeuwsche  

schildering de VIIe eeuwsche van een krijgsman, die “een goeden dronk geeft” ten minste tot 

het voorgesteld moment. Maar de meer moderne tijd brengt de voorstelling van Oedipus en 

de Sphinx. De vrouw, te bed liggend, haar gedeeltelijk ontkleeden echtgenoot vragend 

hoeveel potjes bier hij heeft genoten. Hier heeft den modernen meester eenigszins de 

vertooning van de poppenkast voor oogen gezweefd. (noot: eveneens niet meer aanwezig) 

Aan de overzijde, meer bij den ingang, is een uitstekend gedeelte in de vorm van een hok, en 

jawel, daar ligt “de Poedel”, wel vastgeketend, tot geruststelling van den binnenkomende, 

maar …. Wie weet hoe sterk de ketting is. Dit schrikwekkend hok is verder versierd met  

illustraties van het “Wein, Weib und Gesang”. Meer modern, hoewel reeds tot het 

verleedene behorend is het “Zou ik voor den klepper vreezen?’hier aan de wand, dicht bij 

den ingang, en eindelijk “Hoog modern”, de vermoeide speler met den glimlachenden kelner. 

Wij weten slechts van één hand (paar handen) die deze kelderversieringen aanbracht, n.l. die 

van den heer Bokhorst. Het werk ziende, meent men werken uit verschillende 

kunsttijdperken voor oogen te krijgen. Groote kenners zouden hier kunnen mistasten; ook 

wij bleven daarvan niet vrij.  

Over de kegelbaan zelve schreven wij nier, dit zij den kenners van de zaak overgelaten. Maar 

dat ze wel bevalt, bewijst het druk gebruik, dat er reeds van gemaakt wordt.  

Noot : in het boek over de familie Bokhorst wordt 1895 vermeld als jaartal van de 

beschildering van de kelder. In het herinneringsboek “150 jaar Hereeniging” is dit jaartal niet 

terug te vinden. 

 

46. 02-12-1903 DD gemengde zangvereeniging Euterpe 

…. Zoals bekend is, heeft voor korten tijd de heer Iz. Houck den titel van beschermheer van 

Euterpe aangenomen. ….. de heer E. Bokhorst, lid van ’t bestuur, heeft een kunstige 

oorkonde opgesteld, die vermeldt, dat de heer Houck het beschermheerschap der 

vereeniging aanvaard heeft. In de laatstgehouden vergadering is dit keurig uitgevoerd 

kunststukje aan de leden vertoond, en daarna door ’t bestuur den heer Houck aangeboden. 

 

47. 22-12-1903 DD feestelijke jaarvergadering ziekenfonds “Broederhand” in Schouwburgzaal 

…  Een uitbundig succes viel ook den heer Bokhorst ten deel en het arrangement van twee 

tableaux, toepasselijk juist voor dezen avond. Het eerste tableau stelde voor een 

huishouding, waarvan de zieke vader geen lid was van een ziekenfonds, het tweede een 

huishouding, waarvan de kostwinner  wél lid was van een fonds. De heer Roelofsen had voor 

de verlichting gezorgd. 

 

48. 09-04-1904 DD Buitengewone, eenigszins plechtige vergadering vertegenwoordiging 

Societeit “de Hereeniging”  

….  Hierop bood de heer Van Gerrevink namens de Vertegenwoordiging den heer Zaalberg 

een prachtigen tegel aan in sierlijke eikenhouten lijst gevat. De tegel, ontworpen en 
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beschilderd door den heer E. Bokhorst, vertoont boven een keurige afbeelding van de 

Buitensocieteit, en beneden een gezellig kijkje in de nieuwe kegelbaan der Binnensocieteit. 

Tusschen deze beide staat de volgende inscriptie: De Vertegenwoordiging van de Societeit De 

Hereeniging aan haren oud-voorzitter W. Zaalberg. 1883-1903. Enkele attributen, betrekking 

hebbende op het Societeitsleven, o.a. lier, spel kaarten, kegels, ballen, zijn in de artistieke 

omranding aangebracht. Het geheel is een zeer schoon tableau, dat den vervaardiger alle eer 

aandoet, en dat voor den heer Z. blijkbaar een treffende verrassing was*).  …….. 

*) Naar wij vernemen, zal de tegel binnenkort in het openbaar worden tentoongesteld. 

 

49. 21-05-1904 DD 28e Ned. Taal- en Letterkundig Congres (zie ook plaatje EBRI05) 

Als alles, wat het 28e Ned. Taal- en Letterkundig Congres ons bieden zal, naar evenredigheid 

zal zijn van den reeds verschenen zal zijn van den reeds verschenen lidmaatschapskaart, dan 

kan het geheele taal-feest subliem worden. Deze kaart is origineel bedacht en kunstig 

uitgevoerd. De idée van den heer M.E. Houck is door den heer E. Bokhorst op waarlijk 

meesterlijke wijze in beeld gebracht. Geeft de kaart op de voorzijde ’t bewijs van 

lidmaatschap enz. in oud Hollandschen stijl gehouden, de achterkant vertoont een prent, ook 

typisch oud-Hollandsch, voorstellende een paar koggeschepen, de wereldzeeën bezeilend, 

en daaronder het motto: Zeilt heen, door eendracht sterk, naar al de hemelstreken, En 

handhaaft uwe taal, van vreemde smetten vrij. De kaart, vooral de mooie prent, doet den 

heeren Houck en Bokhorst alle eer aan. 

 

50. 29-06-1904 DD winkel Anton Hunink 

’t Had er gisterenavond in de Broederenstraat wat van, als werd er een “Warenhuis” 

geopend; dichte menschenmassa’s verdrongen elkaar voor het nieuwe gebouw, waarin de 

heer Anton Hunink de voornaamste van al zijn winkels. Filialen en bijkantoren uit binnen- en 

buitenland gevestigd heeft. Zelfs kwam de politie er aan te pas, om de orde te bewaren. 

En geen wonder. Een paleis is ’t bijna, dit magazijn van eenvoudige tot de uitgezochtste 

vleeschwaren. Niet slechts te Deventer, in geheel Nederland is geen tweede winkel, zóó rijk 

als deze, op dit gebied te vinden, naar deskundigen verklaarden. In Duitschland, te Berlijn, is 

er maar een enkele, die er op gelijkt. Trouwens, de firma Bergerhoff en Buddicher te 

Eberfeld, die voor ’t grootste deel dit winkelpaleis inrichtte, heeft geen moeite gespaard om 

er een unicum van te maken. Volkomen is ze daarin geslaagd. 

Wanden, zoldering, toonbanken zijn in hoofdzaak uit zeldzaam fraai, blank majolica 

vervaardigd. Stemmig komen daartegen aan de toonbanken uit allerhande landschapjes en 

zegezichten, alle uit de hand geschilderd in niet te forsche lijnen en niet te strenge kleuren, 

waartoe men anders, ter wille van opzichtigheid en reclame, zoo licht vervalt. Vermelden we 

hierbij, dat een deel van dit keurig schilderwerk aan het bekwame personeel van den heer B. 

Bokhorst is ontsproten. 

De zoldering vertoont een roset, waarin weer een aardige hand aan ’t schilderen is geweest; 

in vier vakken worden zinnebeeldig voorgesteld Scheepvaart, Koophandel, Nijverheid en 

Wetenschap. De vier hoeken van het overigens ook in geheel blank majolica gehouden 

plafond zijn weer versierd elk met een tafereel, voorstellende tesamen de jaargetijden. 

…….. 
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51. 18-07-1904 DD commissie bloemencorso 

E. Bokhorst lid van de sub-commissie 

 

52. 17-10-1904 DD graf Ankersmit 

Zooals wij indertijd reeds mededeelden, worden er pogingen aangewend, om op het graf van 

wijlen den heer G.J.L. Ankersmit, oud-president van het Ziekenfonds v.d. Arbeidende Stand, 

een blijvende herinnering aan te brengen, als blijk van waardering, voor hetgeen de heer A. 

in het belang van het fonds heeft gedaan. …… Als gevolg van dit overleg heeft bedoelde 

Commissie het plan gevormd, een gedenkteeken aan te brengen in het ijzeren hek, dat om 

het graf van wijlen de heer Ankersmit is geplaatst. Het gedenkteeken is ontworpen door den 

heer E. Bokhorst, terwijl de kosten worden begroot op pl.m. f 300. 

 

53. 19-12-1904 DD decoraties buiten-societeit 

Ingezonden – Een vraag – Zou het bestuur der Societeit niet zoo vriendelijk wezen om de 

Deventer ingezetenen, die geen lid der societeit zijn, in de gelegenheid te stellen, na afloop 

der feestelijkheden de decoraties in de buiten-societeit te bezichtigen van hun stadgenoot, 

den bekenden Deventer artist, den heer E. Bokhorst? 

Een belangstellende. 

 

54. 17-11-1904 en 18 Boek 150 jaar SDH 50-jarige jubileum  Societeit “De Hereeniging (pag.58) 

- De zal was door een overdekte gang “De Pier” verbonden met de muziektent die 

dichtgemaakt was en waarvan de wanden door E. Bokhorst waren beschilderd met 

zeegezichten. 

- De feestcommissie bestond uit de bestuursleden … en de heren E. Bokhorst, … kon 

terugkijken op een geweldig feest dat op een hoog artistiek peil stond. Daar werd noch jaren 

over nagesproken. 

 

55. 12-08-1905 DD lid Oranje subcommissie  optocht  

 

56. 29-08-1905 DD graf Ankersmit 

….  De gedenkplaat vormt met zijn gesmeed ijzeren omlijsting (vervaardigd door de firma v. 

Zwet) de deur van de hek , dat om het graf is geplaatst. Zij is uitgevoerd in geornamenteerd 

zwart marmerglas, naar een ontwerp van onzen stadgenoot, den heer E. Bokhorst, door de 

Gravo-Marmorite-Mpij. te Maastricht. Het geheel in zijn afwisseling van mat en glanzend, 

van grijs en goud, maakt een indruk van ernst en waardigheid. Rondom het opschrift, dat 

getuigt van den eerbied en de waardeering der deelnemers voor den oud-voorzitter, zijn in 

gestyleerden vorm een palmtak, rijpe korenaren en eikenloof aangebracht, als symbolen van 

het : “Rust in vrede” na een door vruchtbaren arbeid welbesteed leven, dat gesierd werd 

door burgerdeugd. 

Noot: grafsteen gevonden op de historische begraafplaats Diepeveenseweg, echter geen 

hekwerk meer aanwezig, zie foto’s EB Orig.  

 

57. 12-10-1905 DD diaken 

…. Tot diaken werden herkozen de met 31 Dec. A.s. aftredende heeren …, in de plaats van de 
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heer A.J.L. Ankersmit de heer E. Bokhorst….. 

 

58. 17-10-1905 DD jury Nat. Voordrachten wedstrijd 

De Nationale Voordrachtenwedstrijd, uitgeschreven door de Toneel- en Reciteer-Vereeniging 

“A.D.V.E.N.D.O.” werd Zaterdagavond in den Schouwburg gehouden voor een volle zaal.  

……. De jury, bestaande uit de heeren …, E. Bokhorst 

 

59. 06-12-1905 DD Sinterklaasfeest op de scholen 

… Voor het schoolkind kloppen de harten warm, dat getuigt ook de medewerking van hen, 

die nu juist niet een voor ieder waarneembaar aandeel in de opvoering hebben: de heer E. 

Bokhorst, die de regie op zich nam en aan wien men o.m. de fraaie groepering in het tweede 

bedrijf te danken heeft;  … 

 

60. 11-01-1907 DD jury tentoonstelling 

Zooals reeds gemeld werd, zal er in “Help U Zelven” een tentoonstelling worden gehouden 

van hand-werknijverheid en huisvlijt, welk uitgaat van de alg. Deventer werklieden-

vereeniging “Help U Zelven” in samenwerking met de afd. Deventer van den “Volksbond”.  

De jury is samengesteld als volgt:  .. E. Bokhorst, schilder, .. 

 

61. 19-06-1907 Brief aan Arnold 

 
 

62. 25-12-1907 DD jury tentoonstelling  

De afdeeling Deventer van den Volksbond heeft heden een propagandablaadje verspreid, 

onder den naam ”Orgaan van de afdeeling Deventer van den Volksbond, Vereeniging tegen 

Drankmisbruik.” …. Het nu verschenen nummer is in hoofdzaak gewijd aan de huisvlijt-, 

poppen-, handwerksnijverheid- en nijverheidstentoonstelling, welke in Mei gehouden zal 

worden in de Buiten-Societeit ……. 

De commissie voor de handwerksnijverheid en nijverheid bestaat uit de heeren E. Bokhorst, 

….. 

 

63. 25-02-1908 DD Euterpe 

Wijhe – Gisteravond gaf de zangvereeniging “Euterpe” alhier, directeur de heer Anholt van 

Zwolle, een uitvoering voor donateurs (trices) en houders van vrijkaarten. … ’t Was een 

hoogst genotvolle avond daar voordracht en zang over ’t geheel heel goed waren, terwijl de 

fraaie, smaakvolle costumes en ’t keurige, door den heer Bokhorst van Deventer 
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geschilderde tooneel, er niet weinig toe meewerkten, dat alles goed tot zijn recht kwam.  

 

64. 18-07-1908 DD jubileum oorkonde A.W.N.B. 

- Men schrijft ons: 

De jubileumfeesten van den A.N.W.B. worden hedenavond ingeleid met een officieele 

ontvangst door het gemeentebestuur van Haarlem ten stadhuize. Daarna volgt de aanbieding 

van een huldeblijk aan het dagelijks bestuur van den A.N.W.B.  door den heer W.J. Lugard, 

van Terwolde, als voorzitter van de huldeblijk-commissie. De bij het huldeblijk behoorende 

oorkonde, vermeldende waarin het bestaat, luidt als volgt: 

“Ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan van den Algemeenen Nederlandschen 

Wielrijdersbond (Toeristenbond voor Nederland) werd op Vrijdag 17 Juli negentien-honderd-

en-acht te Haarlem aangeboden aan het dagelijksch bestuur eene schenking van vierduizend-

negenhonderd-en –acht-en-negentig gulden ten behoeve van de uitgaaf van eene zilveren 

lauwerkrans.  Dit huldeblijk werd bijeengebracht….. “ 

Deze oorkonde is vervaardigd door den heer E. Bokhorst te Deventer, die zich ongetwijfeld 

zal mogen verheugen in den lof van allen, die hedenavond bij de aanbieding aanwezig zullen 

zijn. De eerste indruk zoowel als de ontleding van dit artistiek stuk getuigen van den ernst en 

de degelijke opvatting van den kunstenaar; doch deze ernst en degelijkheid sluiten niet uit, 

den maker ook te doen kennen als man van fijnen humor. De hoofdverdienste dezer 

oorkonde, uit een oogpunt van kunst en smaak bezien, is gelegen in de compositie en de 

kleurencombinatie, welke laatste doet denken aan de mooie handschriften en 

miniatuurschilderingen uit vroegeren tijd. Dat de heer Bokhorst zijn taak serieus heeft 

opgevat, bewijst de vele tijd, dien hij besteed heeft aan de bestudeering van de oude 

oorkonden welke in ons gemeentelijke archief worden bewaard. 

De tinten zijn gehouden …….. 

Perkament 64 cm. Lang en 49 cm. Breed. 

 

65. 05-08-1908/06-08-1908 DD Landbouwtentoonstelling Terwolde 

Deze landbouwtentoonstelling, welke morgen gehouden zal worden, in een weide van en 

tegenover het landgoed “de Matanze”, werd georganiseerd door de Veeverzekering-

Maatschappij “Terwolde” ter viering van haar tienjarig bestaan. 

Het zal dus niet ondienstig zijn deze Veeverzekerings-Maatschappij “Terwolde” met een 

enkel woord aan onze lezers voor te stellen. Gereede aanleiding daartoe vonden we in een 

“Graphisch overzicht van het 10jarig bestaan der onderlinge Veeverzekerings-Maatschappij 

“Terwolde”, ontworpen en uitgevoerd door onzen stadgenoot, den heer E. Bokhorst. Dit 

knappe stuk werk, hetwelk we heden morgen te Terwolde bij een voorloopig bezoek aan het 

tentoonstellingsterrein zagen en dat ter visie ligt bij den heer Veldwijk in “De Klok”, geeft in 

teekening en in cijfers een duidelijk beeld van het leven der feestvierende maatschappij. Tien 

gekleurde cirkelvlakken van steeds grooter oppervlak; tien kasboeken van telkens 

toenemend formaat en dikte;  …… 

 

66. 28-09-1908 DD herbenoeming leeraren 

WIJHE, 25 sept. De lessen aan de ambachtsschool alhier nemen 5 Oct. A.s. weder een 

aanvang. Tot leeraren zijn herbenoemd de hh.  ……  J. Bokhorst (handteekenen en 
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schilderen), E. Bokhorst (handteekenen), beiden te Deventer, ….. 

 

67. 30-10-1908 DD gashaard Van Zwet 

Gisteravond zagen wij in het magazijn van de “Deventer fabriek van Kachels en IJzerwerken 

van Van Zwet” een gashaard voor Oud-Hollandsche schouw. Het is een fraai stuk werk, 

waaruit blijkt dat de kunstnijverheid ook hier ter plaatse hare beoefenaars heeft. De heer 

Van Zwet deelde mede, dat de haard is ontworpen en vervaardigd door bovengenoemde 

fabriek en de schets van de aangebrachte figuren het werk is van den heer B. Bokhorst. 

 

68. 22-02-1909 DD bal-masqué van U.D. (zie plaatjes EBG34-35) 

Het bal-masqué van U.D. is uitstekend geslaagd, beter wellicht dan velen verwachtten. Lange 

jaren nog zal er verteld worden van de schitterende versieringen, den joligen geest, den 

lossen toon die er heerschte. ….  

Een alleraardigst oogenblik bv. was het toen de U.D.-glazen, mooie exemplaren, van 

toepasselijke decoratie voorzien, publiek verkocht werden, tegen goede prijzen natuurlijk. 

………..   

De vestibule herschapen in een gezelligen hoek met champagnebar, sigarenkiosk, gebak- en 

bloemententen, het tot theezaal ingericht tooneel, gearrangeerd en uitgevoerd door de 

heeren E. Bokhorst en J.F. van Eldik, de “kuil”, de ruimte onder het tooneel, waar 

gelegenheid was tot soupeeren, we zouden niet weten wat het meeste te moeten prijzen. 

 

69. 19-07-1909 DD De groote landbouwtentoonstelling 

…. De Buitensocieteit herbergt ook veel belangrijks. Vermelden we dat de beschildering is 

uitgevoerd door den heer B. Bokhorst, het timmerwerk door … 

 

70. 22-09-1909 DD Handel in koloniale waren (Nieuwe Markt 21) 

… De nieuwe, ruime winkel is daarbij modern ingericht. De artikelen, voor zoover dat in zijn 

vak, handel in koloniale waren enz., mogelijk is, stofvrij geborgen; een frische beschildering; 

aan den achterwand imitatie brandglas, kunstig geschilderd door den heer Bokhorst. 

 

71. 06-12-1909 DD Asschepoester 

De wensch, waarmede we ons artikeltje over de schoolfeesten D—I Zaterdagavond 

eindigden, deze n.l. dat de operette Asschepoester bij gelegenheid van de openbare 

uitvoeringen op Zondag j.l. volle zalen zou mogen trekken, is geheel in vervulling overgegaan. 

….  Zoo danken ze aan den altijd bereidwilligen heer Bokhorst de artistieke verzorging, aan 

den heer De Rooy ………….. 

 

72. 21-03-1910 DD Deventer Onderwijzers Tooneelvereeniging 

- Wie, in herinnering aan de Esmoreit-opvoering voorheen door de Rotterdamsche 

Onderwijzers Vereeniging, medelijdend de schouders mocht opgehaald hebben bij de 

aankondiging, dat de Dev. Ond. Tooneelvereeniging Esmoreit zou voor het voetlicht brengen, 

is in zijn critiek minstens genomen zeer voorbarig geweest.  …. 

Vooreerst ons compliment voor de nauwgezette aankleeding van het uiteraard sobere 

tooneel, waarvan de heer Bokhorst alle eer heeft.  … 
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73. 19-12-1910 DD U.D.’s Jubileum (zie plaatje EB666) 

Als U.D. een feest organiseert, dan is men van tevoren van gezelligheid verzekerd.  ….. 

Vervolgens werd een der beste clubleden, de heer Jan Hulscher, op het tooneel geroepen 

 

74. 11-01-1911 DD lezing Plateelbakkerij 

Het vergaderlokaal der Vereen. Van Nijveren in café Bellevue bood Maandagavond een 

eigenaardig schouwspel aan. Niet alleen was daar een formeele pottebakkers opgesteld, die 

alles in vurigen gloed zette, maar ook lag de groote tafel vol met tegels, potten, kruiken en 

scherven van Delfsch aardewerk en Chineesch porselein, er lagen penseelen en allerlei 

kleurstoffen, kortom materiaal van allerlei aard, waarmede de heer E. Bokhorst zijn lezing 

over plateelbakkerij verduidelijken zou. 

Hoe spr. aan dit onderwerp gekomen was? 

Er kwam eens een meneer bij hem, een beschaafde, ontwikkelde, knappe, geleerde meneer. 

En die meneer praatte ook over aardewerk en porselein, maar gaf toen blijk zulke 

averechtsche begrippen daaromtrent te hebben, dat spr. dacht: het zou misschien zijn nut 

hebben, den luidjes eens wat te vertellen van de plateelbakkerij, ’t verschil tusschen oud en 

nieuw Delfsch en tusschen porselein en aardewerk. Dat heeft de heer B. dan ook 

Maandagavond gedaan. Zie verder plaatje EBAW61 

 

75. 24-01-1911 DD gymnastiekvereeniging “Wilhelmina” 

Waar een wil is, is een weg. En de wil is er bij de jonge gymnastiekvereeniging “Wilhelmina”, 

die Zaterdag haar eerste uitvoering gaf in de Schouwburgzaal, …… 

Een zeer mooi nummer na de pauze was ook de voorstelling der jaargetijden door levende 

beelden. De regie hiervan was in handen van den heer E. Bokhorst, terwijl de heer ……. 

 

76. 22-02-1911 DD Patroons Bestuurdersbond 

…. Inmiddels zijn reeds door den heer E. Bokhorst eenige ontwerpen van plak-etiketten, als 

bedoeld in vraag 3, vervaardigd. Deze werden ter vergadering vertoond.  

 

77. 29-03-1911 DD Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer (zie plaatjes EBRI07 t/m 09) 

Gisteravond werd de eerste alg. vergadering gehouden der pas opgerichte Vereeniging ter 

bevordering van het Vreemdelingenverkeer alhier.  ….. In de eerste plaats moest nu worden 

uitgemaakt, welken naam de vereen.  zou krijgen. De heer dr. Houck bepleitte in verband 

met een door den heer Bokhorst ontworpen reclameplaat, om niet te volgen het voorbeeld 

van elders door de vereeniging te noemen “Deventer vooruit”, “Zutphen vooruit” enz., alles 

wil vooruit.  …. Het is de bedoeling, genoemde reclameplaat op te hangen in stations, hotels 

enz. Ze is een artistiek stuk werk van den heer Bokhorst. Naast een afbeelding van een toren, 

een riviergezicht en een landschap nabij de stad; daarachter het fijn geteekende silhouet van 

Deventer. De noodige ruimte voor eventuele opschriften is opengelaten. … 

 

78. 20-06-1911 DD Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer 

Naar men ons mededeelt, zal de commissie voor ledenwerving der Vereen. Ter bevordering 

van het Vreemdelingenverkeer “Altijd waakzaam”” dezer dagen haar werkzaamheden, 

wegens de kermis en door omstandigheden eenigen tijd gestaakt, hervatten, en zal dezer 

dagen tevens een aanvang worden gemaakt met het innen der contributiën bij de leden van 
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“Altijd Waakzaam”. Ieder donateur en lid ontvangt daarbij een exemplaar van den Gids voor 

Deventer. Voor niet-leden, geen vreemdelingen zijnde, is deze gids niet verkrijgbaar.  

Zooals men weet, ziet de Gids er keurig uit; hetzelfde kan gezegd worden van de 

lidmaatschapskaart. De ontwerper van het omslag van den Gids en van de 

lidmaatschapskaart, den heer E. Bokhorst, komt zeer zeker een woord van hulde toe voor zijn 

kranig werk. 

 

79. 01-09-1911 DD Koninginnedag 

Het aardig samengestelde doolhof, vooral opvallend door de schildering van het front – we 

vernamen, dat de heeren Bokhorst en Bäumer, belenden op dit gebied, een groot deel van 

de tentgevels met hun creaties hebben versierd, ook zagen we er werk van niemand mider 

dan Kees Maris! – had niet zoo’n druk bezoek als het verdiende. 

 

80. 20-11-1911 DD kassiersfirma H. Ribbius 

De kassiersfirma H. Ribbius alhier heeft haar gebouw in de Assenstraat no. 18 vergroot met 

het belendende, door haar aangekochte  pand, waarin laatstelijk een bakkerswinkel was 

gevestigd. De nieuwe kantoren zijn prachtig ingericht. …. 

Dat knipselkamers niet ontbreken, spreekt van zelf. In een ervan zagen we een fraaien, 

ouden schouw, door den heer E. Bokhorst alhier voorzien van kranig imitatie-antiek 

schilderwerk. Het geheel is een uitbreiding en verbetering, waarvoor de firma H. Ribbius een 

woord van lof niet mag onthouden worden. 

 

81. 20-01-1912 DD oprichting museumvereeniging de Waag 

Nog is bij den Raad ingekomen een, gisteren reeds kort vermeld, adres van de heeren dr. E. 

Houck, …. H.H. Lugard,…. E. Bokhorst …, uitmakende een voorloopig comité, opgericht met 

het doel, te Deventer een vereeniging in het leven te roepen om een plaatselijk museum te 

stichten en te onderhouden, ter vervanging van het bestaande Kabinet van Zeldzaamheden, 

dat zeer gebrekkig boven het politiebureau is ondergebracht. ..  

Vernomen hebbende, dat door verplaatsing der H.B.S. voor Meisjes het waaggebouw 

binnenkort leeg zal komen, verzoeken adressanten:  aan de vereeniging te willen afstaan het 

Waaggebouw voor een museum onder nader te stellen voorwaarden …. 

 

82. 27-01-1912 DD Koloniale Landbouw-tentoonstelling 

Van het Dagelijksch Bestuur der Koloniale Landbouw-tentoonstelling ontvingen we eenige 

proef-exemplaren van de sluitétiquetten, betrekking hebbende op de te houden Koloniale 

Landbouw-tentoonstelling alhier, welke eerstdaags door den boekhandel verkrijgbaar zullen 

worden gesteld. De sluitétiquetten vormen een verkleinde reproductie van de reclameplaat 

der tentoonstelling, welke door onzen stadgenoot den heer E. Bokhorst geteekend is. 

Zij stellen voor den Javaanschen landbouwer met zijn vrouw in gezelschap van hun 

onmisbaren gezel, den buffel. Het landschap doet ons de drie hoofdcultures der laagvlakte 

zien. Op den voorgrond vertoonen zich de natte rijstvelden (sawahs), door dijkjes (galangans) 

in vakken (kotta;s) verdeeld, welke bevloeid worden. De Javaan is bezig den grond te 

bewerken met de patjol en straks zullen de vrouwelijke dorpsgenoten daarin de jonge 

rijstplantjes uitzetten. Op den achtergrond rechts vertoont zich een suikerfabriek met 

rookende schoorstenen als beeld van de Europeesche landbouwindustrie, terwijl  links een 
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paar tabaksschuren zichtbaar zijn. 

 

83. 15-03-1912 DD filiaal van E.N.R  

In het pand van de Lange Bisschopsstraat hoek Broerenstraat, waar vroeger het 

kleedingmagazijn der firma Wöstmann en Ostermann was gevestigd, heeft thans de Eerste 

Nederlandsche Rijwielfabriek een filiaal ingericht. Inderdaad prachtig is de ruime winkel 

ingericht. Vooral de wandbekleeding, voorzien van een door den heer E. Bokhorst, naar het 

ontwerp der bekende reclame-plaat (spoorbrug met als pilaren de letters E. N. en R.) 

geschilderden rand, maakt een hoogst decoratief effect. …. 

 

84. 15-10-1912 DD Herkozen als diaken in de Hervormde Gemeente 

 

85. 24-12-1912 DD platen Kerstfeest 

Gistermiddag en -avond vierde de Zondagsschool van den Protestantebond haar Kerstfeest 

i.d. Schouwburg.  ….  Des avonds werden lichtbeelden vertoond bij Bijbelsche platen en bij 

het verhaal “In menschen een Welbehagen”, waarvoor onze stadgenoot  E. Bokhorst een 

twintigtal zeer mooie platen had geteekend, die nu in lichtbeelden werden gereproduceerd.  

 

86. 06-01-1913 DD Jaarkalender   

Van de drukkerij “De IJsel”, firma R. Borst & Co,. Ontvangen wij een jaarkalender, die, 

traditiegetrouw, werderom een stadsgezicht brengt en wel ditmaal een kijkje op de 

spoorbrug over den IJsel, gezien onder de Schipbrug door. Het is een zeer geslaagde 

reproductie in vierkleurendruk naar een schilderij van onzen stadgenoot den heer E. 

Bokhorst. … 

 

87. 15-04-1913 DD kinderfeest Buiten-Societeit 

De commissie, die zich telkenjare belast met de voorbereiding van het kinderfeest in de 

Buiten-Societeit, heeft , naar wij reeds meldden, het plan opgevat dit jar, ter viering van het 

honderdjarig bestaan van Neerland’s onafhankelijkheid, een gecostumeerd feest voor de 

kinderen der leden te organiseeren.  ….  De commissie, bestaande uit h.h.  …, heeft zich 

gewend tot onzen bekenden décorateur,  den heer E. Bokhorst, onder wiens leiding een 

toepasselijk tableau, voorstellende “Aankomst van den Prins van Oranje te Scheveningen”, 

zal worden voorgesteld. Aan het hoofd van een onder de leden te verspreiden circulaire zijn 

door de goede zorgen van den heer Bokhorst eenige voorbeelden van kleederdracht 

aangebracht. 

 

88. 05-05-1913 DD décors Tooneelspel Willem Willems of de Franschen in Deventer 

……   Een zéér grooten factor voor dat welslagen moeten wij nog noemen. ’t Waren de 

prachtige décors, door onzen stadgenoot den heer E. Bokhorst met meesterhand 

vervaardigd. De Waag en de Groote Kerk waren schitterend op het doek gebracht en werden 

met een meer dan verdiend applaus beloond. Aan het slot der voorstelling werd de 

décorateur ten toonele geroepen en op hartelijk wijze toegejubeld. 

Nog echter mogen wij thans onze bewonderingstol geenszins ten volle betaald achten. Want 

hoe vol stemming en wijding waren immers orgelspel en lofgezang ter dankbare viering van 

het ontzet der stad, hoe roerend-mooi was niet de apothéose van Deventer´s bevrijde 
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stedemaagd (alweer onze hulde, heer Bokhorst!) …… 

 

89. 28-06-1913 DD Onafhankelijkheidsfeesten (zie ook plaatjes EBDK20-22) 

OP het feestterrein, begrensd door St. Jurriënstraat, Kromme Kerkstraat en den spoordijk 

Deventer-Zwolle, is het op het oogenblik al drukte, leven en bedrijvigheid. De heeren 

Linschoten, Bokhorst en Denekamp werken daar als om strijd om in den kortst mogelijken 

tijd het terrein, dat voor enkele weken nog in beslag genomen werd door de beoefenaren 

van het moderne voetbalspel, te herscheppen in een brokstuk van Oud-Deventer, en wel uit 

den tijd van nu welhaast 100 jaren geleden.  

Twee grote poorten, de Bergpoort en de Vischpoort, zijn reeds in eere hersteld …   Een 

twaalftal gevels staan reeds overeind, een 14-tal ligt nog in horizontalen stand te wachten op 

volmaking door ’s timmermans- en ’s schildershand … De heer Bokhorst, die plezier in 

dergelijk werk heeft, is er op bedacht geweest om eerst de stad in staat van verdediging te 

brengen. Met een benijdenswaardige artisticiteit en vlugheid heeft hij de aarden wallen 

opgeworpen, straks bouwt hij er nog fluks een fort bij. De commissie laat hem z’n gang gaan, 

- ’t werk is in uitnemende handen. Nu is hij hier, dan daar. Met z’n groote strooien hoed, 

door een stormband degelijk op het hoofd geplant, ziet hij er martiaal vertrouwen- en 

moedgevend uit. .. 

 

90. 03-07-1913 DD Onafhankelijkheidsfeesten (zie ook plaatjes EBDK20-22) 

…  Het feestterrein nadert zijn voltooiing. De gevels zijn bijna geheel gereed en leveren een 

schilderachtigen aanblik op. De heeren Bokhorst en Denekamp hebben succes, zij hebben de 

geveltjes zoo weten “aan te kleeden” en te groepeeren dat een afwisselend en prachtig 

geheel werd verkregen. Het stadhuis, de steerne, de “Duiventil van Willem Willemsz”, “De 

Melkboer”, “De Vergulden Bijbel”, het huis der firma Jacob Bussink, alles is in stijl en in 

overeenstemming met den oorspronkelijken toestand gebracht. De Bergpoort wordt 

overeenkomstig de werkelijkheid: de heer Bokhorst heeft een reis naar Amsterdam gemaakt, 

speciaal om daar een kiek te nemen van de poort, die daar bewaard wordt, - de Vischpoort 

wordt gevoegd en de ramen en de ramen zijn welhaast gereed. … 

 

91. 15-07-1913 DD  Onafhankelijkheidsfeesten (zie ook plaatjes EBDK20-22) 

…  De heer Buhrs (vz. Oranjevereniging) wees voorts op de verdiensten van … en van den 

populairen heer B. Bokhorst.  .. 

 

92. 02-10-1913 DD De Onafhankelijkheidsfeesten te Epse 

… Met een jury bestaande uit de heeren J. van der Meer, J. Bokhorst en E. Bokhorst, allen te 

Deventer, was verzocht om te beoordelen hoe de prijzen toe te kennen.  …. 

 

93. 19-11-1913 DD Afscheid burgemeester Deventer 

Gisteravond werd aan den afgetreden burgemeester, den heer W.H.F. baron van Heemstra, 

door den gemeenteraad en den gemeente-secretaris een huldeblijk aangeboden. Dit 

huldeblijk bestaat uit een album, goud op snee, en is gebonden in fraai bruin leder. De 

buitenkant vertoont het wapen van Deventer i rood, wit en goud. De binnenkant is gevoerd 

met zachtgetinte zijde. In het album komt allereerst een opdracht voor, op meesterlijke wijze 

geteekend en gekleurd door den heer E. Bokhorst. …. Dit opschrift is uitgevoerd in sierlijke 
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kunstletters. .. en omgeven door een hoogst decoratieven rand,  waarin zich geestig de 

zilveren ambtsketen slingert. …. 

 

94. 20-07-1914 DD Zomeravond der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 

De overige nummers van den feestavond waren niet zozeer van propagandistische strekking, 

doch zoowel … als de tableaux ontworpen door de heeren Cohen-Bokhorst, boeiden de 

talrijke aanwezigen - uit den aard der zaak, voornamelijk dames, - ten zeerste. 

De tableaux, een zestal, betroffen: 1. “Is dat nu mijn toekomst?”; 2. “Wat wij willen”; 3. “Een 

droom van Olive Schreiner”;  4. “De dagenraad”;  5. “Als wij groot zijn ….”; 6. “Vrede”. 

 

95. 03-07-1914 De Kampioen  Zuiderzee-silhouetten I 

…… Aan boord van de “Zuiderzee” bevonden zich voorts de teekenaar, de heer E. Bokhorst, 

die zich al meerdere malen voor den Bond onderscheidde (hij was ook de voortreffelijke 

artist, die de mooie Bondsinzending op Entos* vervaardigde), en ondergetekende (Tom 

Schilperoort) , - om van de gansche pl.m. 350 km. lange kust van de Zuiderzee silhouetten te 

maken. …. 
*) Stand van de ANWB op tentoonstelling in 1913 van de Eerste Nederlandse Tentoonstelling Op Scheepvaartgebied 

(ENTOS). 
  

96. 14-08-1914 De Kampioen  Zuiderzee-silhouetten II 

Zoo voeren we de Oranjesluizen uit, het ruime sop tegemoet. De heer Bokhorst zat al zoo 

wat voor zich uit te turen, keek eens door z’n oogharen, wat-of-tie maken kon van de kust. 

Die proefstoomde in gedachten voor het werk van straks. Meneer Vlieger had achterop onze 

kaart uitgespreid. Om die goed te bevestigen, zoo dat ie vastgesjord kon worden, had 

meneer Bokhorst daar ’n houten raam voor gemaakt, en hem bovendien netjes geölied, 

opdat als het zeewater er opspatte, de kaart niet onleesbaar zou woren. “Bedorven was-tie 

toch”, maar juist nu kon-ie prachtig dienst blijven doen. Zoodoende lag de kaart in het raam 

nu achter op het juk vastgesjord, waaraan in normale gevallen de tros van den een of 

anderen sleep werd bevestigd. Dat raam was ’n ingenieuse inval van onzen teekenaar 

geweest; het was met kaart en al samenklapbaar en dus heel gemakkelijk te hanteeren. 

Uitgezet bleef het, door het aanbrengen aan weerszijden van ijzeren verbindingstangetjes, in 

vlakken stand. Ik twijfel niet of dit voorbeeld is navolgbaar en zal practisch van zeer veel nut 

kunnen zijn. ……   En meneer Bokhorst, wat bleek om z’n neus, van de Bühnenfieber, en ook 

wel een beetje om de vreemdheid van dat ons nog niet geheel vertrouwde dansende 

element, waarop we ons bevonden, zette zich aan de arbeid. Voorzichtig schoof z’n potlood 

in kleine krasjes over de witte kartons……….  De heer Bokhorst vervaardigde ze steeds met 

meer genialiteit….. 
N.B. Uiteindelijk werden er  145 silhouetten gemaakt en 7 vervolgartikelen over deze tocht gepubliceerd in De 

Kampioen. 

 

97. 14-12-1914 DD schouwburg 

Een geheel bezette schouwburg is in Deventer helaas een zeldzaam feit. Gisteravond, bij de 

opvoering van Van Eeden’s “Frans Hals” door de tooneel- en soiréevereeniging 

“Demosthenes”, was er echter geen plaatsje onbezet. … 

Het tooneel zelf was (dank zij de medewerking, ondervonden van de heeren Bokhorst, Cohen 



Factsheet Engelbartus Bokhorst 
 

22 van 47 
 

en Korteling) keurig verzorgd. 

 

98. 19-03-1915 DD Restauratie Muntentoren 

…. Hierover een enkel woord, nu de restauratie  .. is voltooid.  Het was een goede gedachte 

van twee onzer stadgenooten dat bouwvallige complex aan te kopen en voor eigen rekening 

te herstellen, waardoor een der oudsten bouwwerken van onze Hansestad voor verder 

verval en ineenstorting behoed werd.  …. 

Aan de hand van teekeningen welwillend door den Rijksbouwmeester …. verstrekt, werd de 

restauratie begonnen onder leiding der heeren H.J. Witteveen en E. Bokhorst, waarbij in het 

bijzonder vermeld moet worden, dat alles in Deventer besteld, gemaakt en door 

Deventenaren uitgevoerd werd.   …. 

In het Muntgebouw, dat niets bijzonders biedt, vermelden de onderste drie ramen:  … 

2. “Hersteld 1914, ….. , onder leiding van H.J. Witteveen, aannemer, en E. Bokhorst, 

sierschilder en glasbrander  te Deventer”: - in dit middenraam is het alleroudste Deventer 

wapen aangebracht:  …. 

 

99. 12-06-1915 DD restauratie Bergkerk 

Bij de restauratie van de Bergkerk te Deventer zijn verschillende muurschilderingen van 

onder de kalk tevoorschijn gekomen. Dankbaar is door kerkvoogden een aanbod 

aangenomen van een onbekende om een der groote muurschilderingen op zijn kosten te 

doen restaureeren. Gekozen is hiervoor de Christophorus, die voor den dag is gebracht aan 

de noordzijde der kerk bij het kapelletje. Het werk zal geschieden door den heer E. Bokhorst 

alhier, die ook thans de schilderingen hoog tegen de gewelven herstelt. 

 

100. 29-11-1915 DD U.D.-feesten 40-jarig bestaan 

De U.D.-feesten zijn wel zoo schitterend geslaagd als maar gehoopt kon worden. … 

De carnaval-wandschilderingen van den heer Bokhorst, met toepasselijke U.D.-figuren, 

kwamen zeer goed tot hun recht, terwijl  ook …… 

 

101. 16-12-1915 DD Stichting vereeniging tot algemeen geestelijke ontwikkeling 

Vanwege het comité, dat zich voorstelde alhier een vereeniging te stichten tot “algemeen 

geestelijke ontwikkeling” waren gisteravond belangstellenden opgeroepen tot een 

vergadering in de bovenzaal der Hereeniging. De opkomst was echter matig. …. Tot 

bestuursleden werden gekozen de leden van ’t voorloopig bestuur te weten de heeren ….. E. 

Bokhorst … 

 

102. 31-01-1916 DD jubileum Voorwaarts 

… Van de verschillende inrichtingen (van de Buiten-Societeit) enz. zij hier nog bizonder het 

keurige decoratiewerk, in hoofdzaak van den heer E. Bokhorst, geprezen.  … 

 

103. 02-09-1916 DD electrische ver lichting  Societeit de Hereeniging 

De plannen, van het bestuur der Societeit de Hereeniging, die door de algemene vergadering 

met volle instemming waren goedgekeurd, zijn nu in hun geheel uitgevoerd en haar gebouw 

wordt thans electrisch verlicht en geventileerd. Niet alleen een groote verbetering uit 

hygiënisch oogpunt, doch ook de gezelligheid heeft er haar toppunt door bereikt. 
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Zoowel in leeszaal als biljardzaal schittert het licht der nieuwste vinding in volle pracht en in 

de kegelbaan komen de wandschilderingen, vol van geest en humor, door onzen stadgenoot, 

den heer E. Bokhorst, aangebracht, meer dan vroeger uitnemend tot hun recht. 

 

104. 28-09-1916 DD AGO Algemeene Geestelijke Ontwikkeling 

Als bestuursleden werden herkozen de aftredenden, …. E. Bokhorst, 1e secretaris  … 

 

105. 01-11-1916 DD Album 

Namens een 200-tal dames en heeren, leden van verschillende commissies in de derde 

inspectie van het L.O., werd heden aan den heer mr. Th. Ruys, inspecteur in de derde 

inspectie, te zijnen huize te Zwolle een keurig album aangeboden met portretten dier leden. 

De heer E. Bokhorst alhier heeft voor dit album, uitgevoerd door de firma wed. Eilander, een 

artistiek titelblad met inscriptie vervaardigd. 

 

106. 10-01-1916 DD oorkonde Wensink  (zie plaatje EB620) 

 

107. 29-01-1917 DD Afscheid-hulde van het district Deventer aan schoolopziener A. 

Rienks 

……   Het album is vervaardigd en in sierlijken band gezet door de firma wed. Eilander alhier. 

Het bevat – arrondissementsgewijze – de handteekeningen van de deelnemers. De beide 

voorste bladen – bevattende opdracht en commissienamen – zijn bijzonder artistiek bewerkt 

door de Eerw. Zuster, hoofd der R.-K. Meisjesschool alhier, terwijl de namen der 

arrondissementen en de daaronder ressorteerende gemeenten door den heer Bokhorst 

alhier op de hem eigen kunstvaardige wijze zijn geschreven of - misschien beter gezegd - 

geschilderd. 

 

108. 06-09-1917 DD “Kwartjesjagerij”, ingezonden brief van Albert Meijlink inzake 

bezichtiging restauratie Bergkerk, waarbij glas in loodramen van EB geplaatst waren. 

 

109. 15-09-1917 DD Aankondiging tentoonstelling in de “Moriaan” 

De aankondiging van deze tentoonstelling, het smaakvolle ontwerp van den heer E. Bokhorst, 

heeft een ieder zeker wel gezien. 

 

110. 23-10-1917 DD uitvoering Ned. Protestantenbond 

We hebben de generale repetitie bijgewoond der uitvoering van het programma, 

hedenavond ter gelegenheid der algem. verg. van den Ned. Protestantebond in de groote 

zaal van den Schouwburg te geven. .. De levende groepen, op Luther’s leven betrekking 

hebbende, waren schitterend opgezet en maakten veel effect. De toonelen als zoodanig zijn 

in één woord volmaakt. Een woord van hulde komt zeker den heer E. Bokhorst toe, die alle 

toonelen voor deze gelegenheid geschilderd heeft. 

 

111. 29-10-1917 DD Derde “Luther-avond” 

De derde “Luther-avond”, georganiseerd door den Protestantenbond, was gisteren weer zeer 

druk bezocht. Nog velen moesten ongetroost naar huis worden gezonden. Het décor, van 

onzen stadgenoot den heer Bokhorst, en de fraaie costumes, van de firma Schippers, te 
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Rotterdam, wekten bij de tableaux weer aller bewondering. 

 

112. 07-12-1917 DD coöp. Vereeniging “Ons belang” 

Gisteravond waren bij een commissarissen en bestuurders van de coöp. Vereeniging “Ons 

belang” om afscheid te nemen van hun aftredenden commissaris den heer Jan Stoffel. .. Als 

blijk van waardering werd den aftredende namens de vereeniging een album aangeboden, 

bevattende een 20-tal foto’s, welke een juist beeld geven van den groei en ontwikkeling der 

coöperatie. Dit album, door den heer Bokhorst voorzien van een oorkonde en waarvoor de 

heer Hekkert de foto’s vervaardigde, was gemaakt en ontworpen door de firma Eilander. 

 

113. 02-03-1918 DD  Tweede jaarbeurs te Utrecht 

….  Reeds dadelijk deed het aangenaam aan, een der wanden met een Deventer stadsbeeld 

versierd te zien, een tafereel van ijsvermaak, met de Deventer toren op den achtergrond, 

geschilderd door onzen stadsgenoot, den heer Bokhorst . De artikelen der firma kwamen in 

een practische étalage wel tot hun recht en we waren er getuigen van, hoe groote vraag er 

naar ontstond. 

 

114. 28-03-1918 DD Passie-uitvoering 

Met een enkel woord zij hier nog de aandacht gevestigd op de Passie-Uitvoering, welke 

onder leiding van den heer Joh. W. Wensink Woensdagavond a.s. in den Schouwburg 

gegeven zal worden.  De gewijde stof, uitgebeeld in een reeks tafereelen, liefelijke en 

aandoenlijke, gegroepeerd naar motieven, aan de schilderijen van beroemde meesters 

ontleend, moet in dien vorm wel een diep treffende uitwerking hebben!  Bij de allicht nog 

onverflauwde herinnering aan hetgeen kort geleden te dezen opzichte door den heer 

Bokhorst bereikt werd, kan man zeker zijn van diep-ernstig werk. 

 

115. 09-04-1918 DD Annonce met dankwoord 

Aan alleen, Dames, Heeren en Kinderen, die hebben medegewerkt in de Passie-uitvoeringen 

en in het bijzonder den Heer E. BOKHORST, breng ik mijn hartelijken dank, en het Publiek 

voor de groote belangstelling. Joh. W. Wensink. 

 

116. 19-01-1920 DD Annonce Theosofische Vereeniging 

Introducties (voor de lezing van J.A.Blok) te bekomen bij ….. , E. Bokhorst, Papenstraat no. 96 

oud, …. 

 

117. 16-02-1920 DD bestuur De Waag 

In een Zaterdag gehouden algemene vergadering, in het waaggebouw, van de Vereeniging 

“De Waag”, is het bestuur dier vereeniging aangevuld met een tweetal leden, n.l. de heeren 

mr. J.P.S. Gualthérie van Wezel en E. Bokhorst. 

 

118. 08-05-1920 DD gebrandschilderde vensterglazen Museum De Waag 

In de dezer dagen gehouden vergadering van de vereeniging “De Waag” bracht de directeur 

van het museum, de heer dr. M.E. Houck, het zesde jaarverslag uit. Daarin lezen wij o.m.:   …. 

Verder zijn nog in voormeld achtervertrek de gebrandschilderde vensterruiten van het jaar 

1659 en in een der vensters van de torentrap een dito ruit opgesteld, allen afkomstig uit het 
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voormalig Kabinet van Zeldzaamheden en gerestaureerd door den heer E. Bokhorst. De 

opdracht door bestuursleden aan dezen heer gegeven, om voor hunne rekening eenige 

gebrandschilderde vensterglazen te vervaardigen ter verfraaiing van de vestibule der eerste 

verdieping, zal weldra worden uitgevoerd. 

 

119. 06-01-1921 DD Kalenders 

De typografische studiekring “Ontwikkeling” geeft dit jaar een smaakvollen kalender uit. De 

lichte kleuren van het schild vormen een sobere omlijsting van het “Gezicht op de Schipbrug 

te Deventer” een reproductie van een waterverf van den heer E. Bokhorst. 

 

120. 24-02-1921 DD afscheid van U.D.-doelverdediger van Overheem 

…. Tenslotte sprak de heer S. Coldewey namens de gehele vereeniging U.D. Hij liet zijn 

woorden vergezeld gaan van een geestige en tevens fraai uitgevoerde calligraphie, 

ontworpen en vervaardigd door den heer E. Bokhorst. … 

 

121. 18-03-1921 DD Maatschappij van Nijverheid, oorkonde Brandstoffencommissie (zie 

EB623) 

 

122. 20-08-1921 DD Het Jubileum Joh. W. Wensink, musicus-dirigent 

…. En nu komt Euterpe tot u, omdat het trotsch is op den dirigent en den vaderlijke vriend. 

Zij brengt u een verjaardagsgeschenk, waaraan allen hebben bijgedragen, ook de 

beschermheer. Doe er mee, asjeblieft, wat u ’t liefste is. En dan is er een oorkonde bij, waarin 

dat alles is vastgelegd. De teekening ervan is van onzen eminenten Bokhorst, de band van 

A.J. Eilander. Het is alles stijl-Euterpe! … 

 

123. 09-09-1921 DD schouw burgermeesterkamer (zie plaatje EBKD24) 

Wij zagen met groot genoegen in de burgermeesterkamer, ten gemeentehuize, de onlangs in 

de ramen geplaatste vensterglazen, versierd met de daarop gebrandschilderde wapens van 

Deventer burgemeesters. …. De schouw in de kamer is, door de zorgen van den 

burgemeester, van eenig nieuw hout-beeldhouwwerk voorzien, door de hand van den heer 

E. Bokhorst.  

 

124. 01-11-1921 DD Het gewijzigd wapen van Deventer (zie plaatje EBRI24) 

 

125. 12-12-1921 DD Het Olympia-feest 

Zaterdag heeft in de Buitensocieteit de luisterrijke viering van het 40-jarig bestaan der 

Deventer Gymnastiekvereeniging Olympia plaats gehad. … Spr. huldigde nog den directeur, 

…, voor het samenstellen van het programma en waardeerde zeer den steun van den heer E. 

Bokhorst voor het uitvoeren van het hoofdnummer. De voorzitter schonk daarop aan de 

dames Van Dijk en Bokhorst bloemen. .. 

 

126. 25-01-1922 DD tegeltableau heer Stuitje 

Geachte heer Stuitje, U hebt ons aan U verplicht; we brengen U daarvoor dank, hartelijk 

dank. U gaf den wensch te kennen, dat U een stoffelijk blijk van hulde niet gaarne zoudt 

accepteren, doch allen weten te goed, dat een kleine St. Nicolaas-surprise, al is deze dan ook 
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wat laat, toch altijd welkom is. En die surprise heb ik thans hier. Ziehier, geachte heer Stuitje, 

een tegeltableau van school C, de school, waar U het beste van uw leven hebt doorgebracht. 

…. Ik breng hier gaarne openlijk hulde aan den ontwerper en maker van dit tableau, den heer 

Bokhorst alhier, en we mogen er trotsch op zijn, in Deventer zulk een kunstenaar te bezitten. 

 

127. 1922/23 Alle Middeleeuwse kerken van Harlingen tot Wilhelmshaven P.Kartskarel, 

2007 

-  pag  506: Sellingen - Prot. kerk ….. In 1921 zijn laatgothische schilderingen op de 

triomfboog ontdekt en een jaar later bleken ook op het stergewelf van het koor 

schilderingen te zitten. Ze zijn in 1922 en ’23 door kunstenaar E. Bokhorst gerestaureerd en 

enigszins aangevuld. 

 

128. 01-09-1922 DD De Oranjefeesten 

… terwijl de jury, bestaande uit de hh. … E. Bokhorst, … op de “Stad Deventer” (boot) had 

plaats genomen. 

 

129. 01-10-1923  DD jubileumfeesten Epse 

Epse, Zaterdag werden hier de jubileumfeesten gevierd,   …  De jury (voor versierde wagens) 

bestond uit de heeren  J. v.d. Meer en Bokhorst, beiden te Deventer. 

 

130. 1924 Verslagen omtrent ’s rijks archieven  

Geteekend door E. Bokhorst / Geschenk van H.H. Lugard te Deventer “Plattegrond van 

Enschede na de brand van 7 mei 1862. Uitgave W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle. 

 

131. 14-02-1924 DD Sociale Verzekering 

Gisteravond werd vanwege de samenwerkende plaatselijk vakcentrales .. een goed bezochte 

vergadering gehouden, waarin de voorzitter van den Raad van Arbeid alhier,  ..  ,een lezing 

hield met lichtbeelden voor de bestuursleden van alle plaatselijke arbeidersorganisaties en 

hunne vrouwen en genoodigden, over “de sociale verzekering”.    …  Hoe de buitendienst 

onder moeilijke omstandigheden de menschen tot verzekering moet brengen, werd op 

platen, knap geteekend door onzen stadgenoot, den heer E. Bokhorst, getoond. 

 

132. 22-08-1924 DD gebouw van de ULO-school 

…. En nu over hetgeen wij vanmorgen in en aan het gebouw zagen. … In de school zien we 

dan o.a. dat aan het gedeelte van het gebouw, dat destijds de handelsschool herbergde, 

betrekkelijk weinig is gebeurd…. De vroegere directeurskamer werd nu de kamer van den 

heer Scheenstra en de andere onderwijzers. Dit vertrek, destijds door den heer Bokhorst van 

decoraties voorzien, hield zijn rustig, aangenaam karakter. 

 

133. 09-10-1924 DD De Deventer Winkelweek 

… De jury (van de étalage-prijzen) bestond uit ….. E. Bokhorst, ….. 

 

134. 14-10-1924 DD Diaken N.H. Gemeente 

In de vacature voor diaken, ontstaan door periodieke aftreding, werden herkozen de hh. … E. 
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Bokhorst, … 

 

135. 27-11-1924 DD Interieur bioscoop 

Het interieur van het Eerste Deventer Bioscoop- en Variété-Theater heeft thans een 

verandering ondergaan. Op de randen van de beneden- en bovenhal zijn smaakvolle 

decoraties, in warme tinten aangebracht, naar het ontwerp van den heer E. Bokhorst alhier. 

 

136. 19-12-1924 DD Het jubileum van de Vereeniging van Nijveren 

Morgen, 20 December, bestaat de Ver. Van Nijveren 70 jaren. ,,,  Men had een vaandel 

geleend van de boekdrukkers en daarop door den heer Bokhorst een bijenkorf laten 

schilderen met de woorden: “Z. M. de Koning, beschermheer der nijverheid.” … 

 

137. 03-07-1925 DD waterverf-schilderij N.H. Gemeente Welsum  

Welsum. Gisteren herdacht de Nederl. Herv. Gemeente alhier een merkwaardig feit. De heer 

J. Voorhorst Gzn., aanvaardde op dien dag, nu dertig jaar geleden, het ambt van kerkvoogd.  

…  Als blijk van waardering werd namens kerkvoogden, notabelen, oud-predikanten en 

kerkeraad der gemeente den heer Voorhorst een fraai aandenken overhandigd, bestaande 

uit een waterverf-schilderij van het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente alhier, vervaardigd 

door den kunstschilder E. Bokhorst te Deventer.   

 

138. 07-09-1925 DD tegels bewaarschool 

Hedenochtend is de R.K. bewaarschool aan de Broederenstraat (nu nr. 16 de Windroos) 

ingewijd.    ….   De hoofddeur geeft via een practisch ingericht portiek toegang tot een 

garderobe-speelzaal, die onze aandacht boeide door het vriendelijk interieur, dat hier is 

verkregen. Kleur en lijn in deze zaal zijn huiselijk en rustig. Langs de wanden zijn de 

kapstokken aangebracht en men vond er voor de moeilijkheid, dat de kleintjes nog geen 

nummers kunnen lezen, een allerleukste oplossing: boven elken kapstok is een tegel 

aangebracht, waarop een eenvoudige voorstelling: een vogelkooi, een huisje, een molen, een 

ophaalbrug, of iets dergelijks. Zóó zijn er 260 verschillende tegels, allemaal met artistieke 

teekeningen van den heer Bokhorst. Het is een lieve lust, deze mooie tegeltjes te bezien.   

 

139. 26-09-1925 DD etalages Jubileum U.D. 

Het is niet doenlijk in een kleine ruimte de verschillende merkwaardigheden te bespreken: 

het is ook onnoodig, omdat zeker half, maar wij verwachten driekwart Deventer, deze U.D.-

etalage wel zal komen bewonderen. Doet men dat niet, dan mist men wat! Maar nog even 

dient vermeld de keurige achtergrond met de talrijke linten en de even fraaie als pakkende 

aankondiging van het groote feest der U.D. gouden bruiloft, of zooals de ontwerper de 

bekende Deventer kunstschilder E. Bokhorst, er op zette: “De vijftigjarige echtvereeniging 

van “Utile” en “Dulci”. 

 

140. 01-10-1925 DD oorkonde J.B. Jansen 

De heer J.B. Jansen en zijn echtgenoote herdachten heden het zilveren jubileum van 

eerstgenoemde als bode en concierge van de diakonie der Ned. Herv. Gemeente alhier, in 

welke functies uit den aard van het ambt ook de echtgenoote van den jubilaris een zoo 

belangrijke plaats inneemt. … Spr. bood den heer Jansen een gouden horloge met dito 
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ketting aan, voorzien van een inscriptie en een enveloppe met inhoud. Deze geschenken 

gingen nog vergezeld van een oorkonde, vervaardigd door den heer Bokhorst. 

 

141. 12-10-1925 DD reunisten-dagen U.D., tegel Lugard (zie plaatje EBAW38) 

 

142. 23-10-1952 DD gedenkplaat UD’s Gouden Bruiloft ( zie plaatje EB624) 

 

143. 02-11-1925 DD Toelichting van het voorstel tot uitbreiding van het Museum “De 

Waag” met teekening van E. Bokhorst (zie tekening EBRI26) 

 

144. 06-11-1925 DD opdracht linnen muur tussen De drie haringen en de Waag (zie 

plaatjeEBRI28) 

 

145. 07-11-1925 DD Van Stad en Land – De muren aan de Waag (17000 ach en 17000 

wee) 

146. 14-11-1925 DD Van Stad en Land – Schijnmuren (moeten altijd zo doen) 

 

147. 27-11-1925 DD toespraak jubilarissen Ned. Bakkersbond 

Gisteravond heeft de secretaris van den Nederl. Bakkersbond voor het Centraal bestuur van 

dien bond twee verguld zilveren medailles uitgereikt aan de loopers J. Martens en A. 

Kraaijenzang, in dienst bij de firma Gantvoort wegens hunne 25-jarige trouwe 

dienstvervulling. Deze huldiging werd ingeleid door den heer A. Dollekamp, voorzitter der 

Deventer Bakkervereeniging, die memoreerde, dat het makkelijk nis om 25 jaren bij dezelfde 

firma op tijd zijn brood aan den man te brengen. De heer E. Bokhorst sprak daarna een rede 

uit en overhandigde tevens aan beide jubilarissen een diploma. …. 

 

148. 26-01-1926 DD Ingezonden brief over schijnmuurtje  

 

149. 04-03-1926 DD Restauratie van het inwendige der Groote kerk 

Men schrijft ons:  

Reeds lang leefde bij velen de gedachte, dat het zoo wenschelijk mocht heeten, het 

inwendige onzer Groote kerk te restaureren.  … E. Bokhorst neemt zitting in de commissie, 

die de leiding zal hebben  over de restauratie. 

 

150. 04-05-1926 DD Twaalfde jaarlijksch verslag van den directeur van het Museum De 

Waag 

E. Bokhorst nog in bestuur. 

 

151. 22-09-1926 DD tentoonstelling Openbare Leeszaal  

Wij zagen in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek een aardige tentoonstelling van 

teekeningen en schilderstukken van H. Balsink, Paul Bodifée, J. Bokhorst, E. Bokhorst, ….. e.a. 

 

152. 15-10-1926 DD reclame vee- en jaarmarkten  

Aan verschillende vervoermiddelen voor vee en biggen, bestemd voor de markt te Deventer, 

is een passende reclame aangebracht met uitnoodiging tot bezoek aan de Deventer vee/ en 
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jaarmarkten . Deze reclame, ontworpen door de heer E.B. Bokhorst, maakt een goeden 

indruk. Ook in de naburige gemeenten wordt op deze wijze reclame gemaakt. 

 

153. 29-12-1926 DD U.D. Hockey-reunie 

Een feestmaaltijd van de .D.-reunisten met hunne  dames, gevolgd door dans besloot den 

avond.  … “Het U.D.-kanon” bood aan allen een photografie-teekening aan, uitgevoerd door 

de heeren Bokhorst en Nijbroek, terwijl het sigarenmagazijn …. 

 

- Voorjaar 1927 Italiaanse reis in 1927 door H.Korteling in 1987 geschreven 

-pag 11 Italiaansch, Fransch en Dèventersch. 

Albergo Liguria Simpione, zoo heet ons hôtel te Genua, welks naam, zooals later blijkt, meer 

eerste klas is dan het hôtel zelf. Een oogenblik beseffen we, dat we nu met ons Italiaansch 

voor den dag moeten komen, en het doet even onrustig aan te weten, dat we maar een paar 

woorden van die taal machtig zijn. Maar de reddende engel komt in de gedaante een klein 

portiertje die op zijn pet “Liguria” heeft staan en vrij goed Duitsch spreekt. Hij wil met alle 

geweld onze drie koffers torsen, maar dat gaat niet, omdat hij zoo ongelukkig loopt. Later 

bekende hij me, te nauwe schoenen gekocht te hebben. 

Zoo komen we dan in de vestibule van ons hôtel. Er is veel wit marmer en middenin staat, als 

een geweldige vogelkooi, een glazen kast, waarin de directeur achter een groot 

vreemdelingenboek troont. 

Oom Bollo, als de oudste en als de man met het boekje “Italiaansch in één maand”, zal het 

woord doen. Want hij is bij mij vergeleken een professor in die taal, daar ik slechts een 

boekje heb: “Italiaansch in acht dagen”. 

 Er moeten kamers besproken worden en conditiën gemaakt, uitdrukkelijk staat het in onzen 

reisgids: “steeds conditiën maken”. Oom Bollo zoekt dus in zijn boekje, maar het portiertje 

zegt dat de directeur ook Fransch verstaat. Dat is een uitkomst en oom Bollo buigt zich 

voorover naar het lage loketje, opdat zijn geluid door den man in de glazen kast, die er uitziet 

als een circusdirecteur, goed zal worden verstaan. 

En nu begint een vermakelijk tooneel. Oom Bollo opent het gesprek met een vloeiend 

Franschen volzin. De directeur zegt met heesche harde stem wat terug. Oom Bollo herhaalt. 

De directeur antwoordt snauwerig. Oom Bollo steekt zijn hoofd door het loket, herhaalt 

harder en dringender. De directeur steekt zijn snor vooruit, brult wat terug. Bijna neus aan 

neus schreeuwen ze tegen elkaar, alsof ze doof zijn, en als men niet anders wist zou men 

denken,  dat ze hevige ruzie hadden. 

Plotseling retireert oom Bollo, zoodat hij pijnlijk zijn hoofd aan het loketje stoot, en met een 

zucht en een blaas van inspanning zegt hij: “verroest, déé keerl kan gien frans.” 

Dan neemt hij resoluut zijn “Italiaansch in één maand”, en zoekt onder de rubriek 

samenspraken bij: “in het hôtel” (nell’ albergo) naar een volzin, die hier redding zal brengen. 

Wij zijn vol spanning en aandacht en ………..: het portietje grijnslacht veelbetekenend. 

Daar duikt oom Bollo weer voor het loketje, steekt nu dadelijk zijn hoofd er mar door. En 

weer begint het, eerst kalm, dan harder, steeds harder. Oom Bollo schreeuwt Italiaansch (in 

één maand) tegen den directeur, die ongelooflijk vlug en hard terugbrabbelt. Hun scherpe 

neuzen steken vooruit, de directeur zijn snorren trillen en zijn oogen schieten vuur . Het is of 

twee vogels in een groote glazen kooi tegen elkaar krijschen. Ons grinnekend gelach wordt 

niet gehoord in het geschreeuw van de twee die elkaar niet verstaan. 
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Ineens trekt oom Bollo zijn hoofd weer terug, nu langzaam, opdat hij zich niet weer zal 

stoten. Met een heerlijk geveinsde verontwaardiging zegt hij dan tegen ons: “verroest, déé 

keerl kan ook gien Italiaans”. 

Het portiertje ontfermt zich over hem, en nu blijkt het, dat oom Bollo’s Italiaansch nog zoo 

slecht niet is geweest. 

“Zéé wel”, zegt oom Bollo, “….a’j ’t mäör rustig doot, dan verstaoi mekare wel. 

 

- Pag 29 Menschen in Florence, volgende pagina Om zes uur zouden we bijéén komen voor 

het café Orgagna aan het Piazza delle Signoria, en kwart over zes is oom Bollo er nog niet. 

Eindelijk, daar over het groote plein, komt hij aangeslenterd met een vreemde, druk pratend 

en gesticuleerend. Midden op het groote plein nemen ze afscheid, met veel handgedruk en 

hoedengezwaai (op z’n Florentijnsch). 

Als oom Bollo bij ons komt wordt hij met vragen bestormd: wie was dat, wat had hij? 

“Leuke vent, wie hept hondert uut epraot”, hij lacht fijntjes……. “máór wie konnen mekare 

neet zo goed verstaon”. 

 

154. 01-07-1927 DD Het zilveren jubileum van den heer P.C. Bagchus 

 Den heer P.C. Bagchus, directeur der Ambachtschool, die heden zijn zilveren jubileum als 

zoodanig vierde, is een hartelijke huldiging ten deel gevallen, …. Spr. bracht den heer 

Bagchus hier een hartelijk woord van hulde en overhandigde daarbij, als aandenken, namens 

de commissie van toezicht een oorkonde in lijst (werk van den heer E. Bokhorst, toonend de 

school in oude en nieuwe vormen, met de symbolen van den arbeid, daar verricht; een knap 

werkstuk!). Spr. verwees naar een spreuk op die oorkonde: “De herinneringsdagen in ons 

leven zijn de heuvelhoogten van onze vlakte.” 

 

155. 30-07-1927 DD Van Stad en Land - onze boter in het buitenland 

… Hiervoor is en blijft reclame nodig. De stations (voor botercontrôle in Deventer) zullen 

trachten in de komende maand in Duitsche vakkringen op te komen voor de zuiverheid van 

Nederlandsche boter en kaas, geleverd aan het buitenland. Die stations hebben besloten tot 

het doen van een inzending op de Internationale Tentoonstelling van Verpakkingen voor 

melk en melkproducten te Berlijn te houden …  Kazen zullen er ook zijn, maar zonderling 

genoeg , geen echte. Men heeft het beter geacht, nagemaakt kazen er voor te doen maken, 

die door onzen stadgenoot den heer E, Bokhorst prachtig natuurecht zijn geschilderd. … De 

heele inzending komt te Berlijn in een uitstalling met oranje op den achtergrond en gesierd 

met een door den heer Bokhorst geschilderd doek, waarop de nationale vlag en het 

Nederlandsche wapen. 

 

156. 26-08-1927 DD restauratie Groote kerk  

De restauratie-commissie van de Ned. Herv. Kerk alhier deelt ons mede:  

…. Tegen de gewelven zijn eenige bloemmotieven blootgelegd; ook een aap, die een 

cocosnoot wegwerpt. Een en ander wordt door den heer Bokhorst gefixeerd. .. 

 

157. 01-09-1927 DD Koninginnedag Olst 

Door de Middenstandsvereeniging was een etalagewedstrijd uitgeschreven… De jury bestond 
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uit …., de heer E. Bokhorst te Deventer .. 

 

158. 06-09-1927 DD buurtvereeniging Papenstraat 

In de gisteravond gehouden vergadering van de buurtvereeniging in de papenstraat werd 

besloten, ter gelegenheid van de D.E.L.T.O. en de a.s. winkelweek, de Papenstraat een 

feestelijk aanzien te geven, door versiering en het oprichten van eerepoorten. De nieuwe 

commissie is uit de volgende heeren samengesteld … B. Bokhorst, .. 

 

159. 17-09-1927 DD jury D.E.L.T.O. afdeelingen handel en nijverheid 

 

160. 09-11-1927 DD Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 

Als nieuwe leden worden voorgedragen: … E. Bokhorst, … 

 

161. 12-05-1928 DD Bezuuk van Waopenarend an de Baas in zien warkkamer op de 

Waoge in de wéke nao Paosen 

 Regelmatig verschijnen er in het Deventer Dagblad humoristische artikelen in streektaal, 

waarin Baas Bart (E. Bokhorst) wordt opgevoerd als gesprekspartner. Die artikelen worden 

hier niet verder opgesomd.                                     

 

162. 25-05-1928 DD Jurylid voor den Pinksterkroonwedstrijd 

 

163. 03-09-1928 DD Restauratie Groote kerk 

… Velen heeft, hetgeen zij thans er van zagen, verrast. Zes vakken van den kooromgang zijn 

gereed en pijlers en bogen zijn in ouden luister hersteld, met de oude schilderingen der 

gewelven, die zijn gefixeerd met groote bekwaamheid door den heer Bokhorst. 

 

164. 20-09-1928 DD Jubileum Mevrouw Noordwier-Reddingius 

… onbetwist erkend grootmeesteresse der vocale kunst in Nederland … 

Eerst boden een paar grootere meisjes-leden een bloemenmand aan, vervolgens 

overhandigde een der jongste meisjes den keurig door den heer Bokhorst gecalligrapheerden 

tekst  van het te zingen lied en dan klonk daar door de kerk die heerlijke kinderzang …. 

 

165. 18-02-1929 DD Deventer inde winter 

In een ingezonden stuk vindt men een oproep, om foto’s in te zenden van Deventer e.o. in 

den winter, welke foto’s, in een album verzameld, worden verkocht ten bate van nuttige 

instellingen. De heer Bokhorst heeft zich bereid verklaard, het omslag van het album te 

versieren. In de commissie ter beoordeling der foto’s namen voorlopig zitting, …. en de 

heeren .. E. Bokhorst. 

 

166. 28-03-1929 DD Het Winteralbum 

Gisteravond vergaderde ten stadhuize de commissie voor het Winteralbum, welk album, 

zooals men weet, ten bate van de “stille armen” zal worden verloot.    ….. 

De heer E. Bokhorst teekende voor het album een fraai titelblad, voorstellende een 

wintergezicht op Deventer, waarover de commissie eenparig haar lof uitsprak. (SAB geen 
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resultaat)  

 

167. 08-05-1929 DD Museum “De Waag” 

Als bestuursleden traden periodiek af de heeren Pluim en Bokhorst. Zij werden herkozen. 

 

Uit het verslag blijkt, dat de verzameling gebrandschilderde vensterruiten wederom is 

vermeerderd en weldra vermeerderd zal worden met de met de alliantie-wapens van eenige 

oud-Deventer families, vóór 1795 alhier woonachtig, geschonken  door respectievelijk 

familieleden en ten dele bekostigd uit de geldelijke bijdrage van het oud-bestuurslid, den 

heer J.C.L. van der Lande te Ubbergen en alle vervaardigd door den heer E. Bokhorst, die 

tevens in bewerking heeft het embleem en het familiewapen der beide in Mei 1928 gekozen 

nieuwe bestuursleden, door dezen ten geschenke gegeven. 

De door den tand des tijds gehavende schilderij, voorstellende een gezicht in vogelvlucht op 

Deventer en het achterland, is met goedkeuring van het gemeentebestuur gerestaureerd 

door de firma Bokhorst op kosten der vereeniging, daartoe in staat gesteld door geldelijke 

bijdragen van eenige belangstellenden. 

 

168. 09-05-1929 DD jurylid Pinksterkronen 

 

169. 28-05-1929 DD T.B.C.-vlucht 

De commissie tot voorbereiding der Eerste Deventer T.B.C.-vlucht mag zich in een warme 

belangstelling verheugen. Allerwegen worden er toezeggingen gedaan en faciliteiten 

verleend. De heer B. Bokhorst heeft zich bereid verklaard, een symboliek te ontwerpen, 

speciaal op deze vlucht van toepassing. De prijswinnende liefhebbers zullen als aandenken 

ieder een exemplaar ontvangen in den vorm van een diploma.  .. 

 

170. 09-09-1929 DD herbenoeming in de kascommissie gemengde zangvereeniging 

“Euterpe” 

 

171. 04-10-1929 DD Het Winteralbum 

Gisteravond heeft in de Raadszaal ten stadhuize de verloting van het Winteralbum plaats 

gehad. … Dan dankte spr. den kunstenaar, den heer Bokhorst, voor diens teekeningen, die 

dienden als inleiding voor het album. …. 

De commissie, als gemeld, bestaande uit … en Bokhorst zou deze medaille toekennen aan 

degene, die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd, … 

 

172. 22-11-1929 DD annonce Jubileum “Euterpe” feestelijke herdenking 

… Tableaux onder leiding v.d. Heer E. Bokhorst .. 

 

173. 11-07-1930 DD Koloniaal Landbouwmuseum 

Den heer Van Groningen is door het bestuur een herinneringsalbum aangeboden met 

portretten en foto’s, waarin is opgenomen een oorkonde, geteekend foor den heer E. 

Bokhorst. 
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174. 15-07-1930 DD Installatie Armenraad 

Tot hun respect. plaatsvervangers (van het bestuur) werden aangewezen …. , E. Bokhorst ,  …. 

de installatie geschiedde voor den 5en termijn van 4 jaar, … 

 

175. 17-07-1930 DD Teekenwedstrijd 

Zooals bekend, werd door de afd. Deventer van de Ned. Ver. Tot bescherming van dieren 

met medewerking van mevr. Saunders- Blaauboer en het onderwijzend personeel der lagere 

scholen, een teekenwedstrijd georganiseerd onder leerlingen dier scholen. … De jury, 

bestaande uit … en de heeren E. Bokhorst, … kende 40 prijzen toe, … 

 

176. 02-08-1930 DD De Raadszaal 

De restauratie van de Raadszaal is reeds flink gevorderd. Men hing het groote werk van 

Gerard ter Borch op zijn plaats. Te voren was het schoongemaakt door den heer Bokhorst. 

 

177. 29-08-1930 DD O.L.A.N.T.O. Olst (landbouwtentoonstelling)  

De stand is geestig gedecoreerd door den hr. Bokhorst. … 

 

178. 08-09-1930 DD jurylid praalwagens Sportfeest Roode Dorp 

 

179. 07-01-1931 DD De nieuwe R.K. Bewaarschool 

Door een voorportaal bereikt men een vestibule, waarvan de wanden een eenvoudigen 

bekleeding hebben en voor kleerenberging zijn ingericht (de kapstokken zijn voorzien van 

tegeltjes met figuren, geteekend door den heer Bokhorst). .. 

 

180. 17-09-1931 DD Het feest van Olympia 

Over de viering van Olympia’s gouden feest, begin Januari a.s., vernemen wij nog nader dat 

in de daarvoor geheel ingerichte zaal van de Buiten-Societeit, waar een stadion zal verrijzen, 

Olympische Spelen zullen worden uitgevoerd, …  DE zaal wordt met behulp eener lichtsterkte 

van 130 gloeilampen als door de zon verlicht en het geheel zal ongetwijfeld een schitterden 

aanblik opleveren. De “aankleeding” is toevertrouwd aan den heer Ru Cohen, in 

samenwerking met den heer Bokhorst en van de heeren Schaap, wat de verlichting betreft. 

 

181. 26-09-1931 DD Van den Hoogen toren over de Deventer Brandweer (zie EBAW40)  

…. Maar als ze huldigen, doen ze het goed! Getuige hun eerbetoon aan den aftredenden 

directeur, welverdiend en goed te pas. Goed-Déventersch ook, met een tegeltableau van den 

Deventer kunstenaar E. Bokhorst. Op dat tegeltableau stond van alles, vanaf vlammen en 

rook tot helmen en gasmaskers toe “alsof” onze spuitgasten zoo maar als helden in den strijd 

moesten, zoo gemoedelijke als ze zijn. 

 

182. 15-01-1932 DD Een Olympisch stadion te Deventer (zie hiervoor) 

….  Wij waren gisteravond in de gelegenheid een kijkje te nemen in het in aanbouw zijnde 

sportpark en wij  kunnen getuigen, dat iets heel bijzonders tot stand is gekomen. De 

vierkante pilaren zijn herschapen in fraaie zuilen, en de wanden in bewerkte marmermuren. 

Het tooneel  is een Grieksche tempel geworden met zuilen en alles wat daarbij behoort. De 

heer Bokhorst, die het tempelfront en de muren beschilderde heeft alle eer van zijn werk. De 



Factsheet Engelbartus Bokhorst 
 

34 van 47 
 

uitvering is buitengewoon goed geslaagd en hoe meer men het werk  beschouwt, des te 

meer raakt men in bewondering. De firma Cohen leverde de bespanningen, die door den 

heer Bokhorst in marmer werden omgetoverd en vervaardigde bovendien den stralend 

blauwen hemel, om de illusie van openlucht-stadion nog te versterken. 

 

183. 23-05-1932 DD afbeelding oorkonde  

Mr. H. Kronenberg ontvang van het bestuur en een aantal leden van de vereeniging “De 

Waag” deze oorkonde wegens zijn eerelidmaatschap. Deze oorkonde is op perkament in 

kleuren getekend door den bekenden sierkunstenaar E. Bokhorst.   …. 

 

184. 18-07-1932 DD Een Réunie 

Gistermiddag had in hotel Van Wely een intieme samenkomst plaats van den vroegere 

onderwijzer van de Leerschool, den heer M.B. Hoogeveen en een aantal oud-leerlingen. Een 

dezer leerlingen bood den heer Hoogeveen als herinnering aan dit samenzijn een door den 

heer Bokhorst geschilderde presentielijst aan. 

 

185. 25-07-1932 DD  De commissie voor Maatschappelijk Werk der Odd Fellows jubileert. 

Na afloop van de officieele receptie heeft de heer E. Bokhorst den voorzitter, den heer B. 

Horst, namens alle leden van de commissie van Maatschappelijk Werk gehuldigd voor den 

velen arbeid, voor de commissie verricht. Spr. Noemde den heer Horst een voorbeeld voor 

allen en zeide, dat het moeilijke werk steeds door den voorzitter gedaan wordt. Als blijk voor 

de groote waardering, die de leden den voorzitter toedragen, bood spr. Een door hem 

vervaardigd wandbord aan.  

 

186. 04-11-1932 DD lid Monumenten-commissie 

 

187. 27-02-1933 DD Carnavalsfeest van de afd. Deventer der Ned. Handelsreizigers-

vereeniging 

De jury, bestaande uit …. en de heeren E. Bokhorst en …. Kende de volgende prijzen toe .. 

 

188. 01-05-1933 DD Crisis-Comité 

Ons plaatselijk Crisis-Comité komt geld te kort. … Wie vandaag het postkantoor betrad, zal 

ongetwijfeld door een paar dames zijn begroet, niet zozeer met de bedoeling U een prettigen 

dag te wenschen, maar wel met het kennelijk voornemen ieder bezoeker(ster) één of meer 

crisisbriefkaarten te verkoopen, waarvan de bijslag als klinkende munt terecht komt in de kas 

van het plaatselijk Crisis-comité. Die verkoop had een vlot verloop, welk feit door de dame, 

die als ‘beheerster” van het fraai versierde “stalletje” optrad, met groote voldoening werd 

geconstateerd. Als merkwaardige samenloop van omstandigheden valt nog te vertellen, dat 

er een prachtige symboliek schuilt in het kleedje, dat het tafeltje bedekt. Vergissen we ons 

niet, dan was het de heer Bokhorst, die dit kleedje samenstelde uit de kleuren van het 

stedelijk wapen: zwart en goudgeel. Een treffende combinatie, maar tegelijkertijd ook een 

sprekende symbolische tegenstelling, als men denkt aan de heerschende armoede en de 

hulp van het plaatselijk crisis-comité.  Moge deze symboliek zóó worden verstaan, dat het 

plaatselijk crisis-comité opnieuw in staat kan worden gesteld, een sprankje hoop te brengen 
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in gezinnen, waar de crisis zooveel ellende veroorzaakte. 

 

189. 18-05-1933 DD restauratie 

De beide schilderijen van den Deventer schilder Jacob Hogers, geb. aldaar 16 Jan. 1614, in 

bruikleen ontvangen van het Aartsbisschoppelijke Museum te Utrecht en gerestaureerd door 

den heer E. Bokhorst, hangen thans in de voorhal van H.  

 

190. 25-09-1933 DD Het schildersvak 

Binnenkort verschijnt bij de firma AE. E, Kluwer alhier, van de hand van onzen stadgenoot, 

den heer M.L. de grip. “De schildersmaterialen, hun samenstelling en toepassing”, hand- en 

studieboek voor schilders, bouwkundigen, enz., met handteekening van den schrijver. De 

heer E. Bokhorst alhier gaf een zeer gunstige beoordeeling van het manuscript. 

 

191. 27-10-1933 DD 75 jaar Gaslevering 

Hedenmorgen is het 75-jarig jubileum der gaslevering door de gemeente Deventer herdacht, 

met een samenkomst in de machinehal der gasfabriek.  … 

Herdenkingsrede directeur:  …. “Mijnheer de burgemeester, wij allen wilden gaarne, dat de 

dag van heden niet onopgemerkt voorbijging. Wij hebben den heer Bokhorst opdracht 

gegeven een tegeltableau te ontwerpen en uit te voeren, waarop de fabriek in haar 

ontwikkeling in enkele hoofdfiguren is voorgesteld. Jammer genoeg was de tijd voor 

voorbereiding te kort en was ’t niet mogelijk nu reeds het tableau hier aanwezig te hebben. 

Wel kunnen wij U toonen het ontwerp van den heer Bokhorst. Ik ben overtuigd, dat gezien 

de bekwaamheid en kunstzinnigheid van den ontwerper, dit tableau zal voldoen aan de 

gestelde verwachtingen.   …… 

Nadat sigaren en koffie waren geoffreerd, kreeg de heer E. Bokhorst gelegenheid, het door 

hem ontworpen tableau toe te lichten. Dit tableau, dat een fraai harmonisch geheel vormt, 

bestaat o.m. uit voorstellingen van gebouwen der oude en thans bestaande fabriek en verder 

een prachtig gezicht op het geheel complex van gebouwen en gashouders aan den IJsel. .. 

 

192. 28-02-1934 DD Ver.tot bestrijding van T.B.C., voorkomende in Deventer 

In een gisteren gehouden vergadering der Ver. Tot bestrijding van t.b.c., voorkomende in 

Deventer, is de heer Chr. Liesker benoemd tot eerelid, waarbij hem een door den heer 

Bokhorst vervaardigde en door alle bestuursleden geteekende oorkonde werd aangeboden 

door dr. Gooszen. 

 

193. 14-04-1934 DD Vakwedstrijd voor bakkers 

Er wordt door de N.V. Noury en Van der Lande’s Meelfabrieken, een jaarlijksche vakwedstrijd 

uitgeschreven voor bakkers te Deventer. Jaarlijks zullen in een week, welke telkens te voren 

bekend wordt gemaakt, op één dag, door eenige heeren twee melk-busbrooden uit den 

winkelvoorraad worden gekocht. De dag, waarop dit geschiedt, wordt geheim gehouden. De 

prijzen interesseerden ons zeer. Er is n.l. een fraaie, door den heer E. Bokhorst vervaardigde 

wisselprijs, reproductie van het ten stadhuize hangende gildebord van het Deventer 

Bakkersgilde. De winners daarvan mogen dat bord een jaar behouden en krijgen tevens een 

zilveren schild, gehamerde reproductie van het gildebord. .. 
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194. 02—05-1934 DD Schenkingen aan de Waag 

’n blaauwe teegel-schilderieje deur baas Bart Bokhorst eschilderd, deur de “Coöperatieve 

Bouwvereeniging de Eendracht” 1 augustus 1912 aneboojen an de kommissaarissen Alb. 

Ankersmit, …. 

 

195. 09-05-1934 DD De D.E.M.I.T.O. 

De firma Noury en Van der Lande heeft haar beide stands – die van de Demba rekenen wij er 

ook onder -  laten verzorgen door den heer Van den Dool en verkreeg er een waarlijk 

verrassend effect mede, waartoe de fabrieksschets van de hand van den heer E. Bokhorst 

bijdroeg. 

 

196. 08-09-1934 (1903) DD optocht in de Worp 

….   In het jaar 1903, bij gelegenheid van een Koninginnefeest, werd de optocht in de Worp 

opgesteld. Snuffelende in de oude prentbriefkaarten vond ik een kiekje van de aan den 

optocht deelnemende gymnastiekvereeniging Voorwaarts. Onze welbekende stadgenoot de 

heer E. Bokhorst was de ontwerper van deze alleraardigste groep, voorstellend: een 

“Deventer Stokvisch”, omgeven door Noormannen. 

 

197. 24-09-1934 DD jurylid De Feestmarkt (E. en B. Bokhorst!) 

 

198. 03-12-1934 DD jurylid versieringsprijzen jubileum burgemeester Olst 

 

199. 22-12-1934 DD Toen de Buitensoos een halve eeuw oud was (EBH33 en 34) 

Herinneringen aan de stad “Fuifwijk” – ….  1905 werd het 50-jarig bestaan van de Buiten-

Societeit op luisterrijke wijze gevierd. .. Gedurende de drie dagen van genoegen en jolijt was 

de groote zaal herschapen in de stad “Fuifwijk”.  .. Uit de zaal ging men over een nagebootste 

pier naar het “in zee “ gelegen Casino. De muziektent, geheel bespannen met katoen, gaf, 

dank zij de artistieke beschildering door den heer E. Bokhorst, een natuurgetrouw beeld van 

het wandelhoofd, zooals men op bijgaand prentje ziet. 

 

200. 20-02-1935 DD Tempelieren 

Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op de vergadering van de Tempelieren, 

morgenavond in hun huis, waar de heer E. Bokhorst zal spreken en lichtbeelden zal 

vertoonen. Zie voor bijzonderheden de advertentie. 

 

201. 22-02-1935 DD Goede tempelieren 

Gisteravond sprak de heer E. Bokhorst in het Tempelierenhuis over zijn reis naar en door het 

Noorden van Italië. Hij begon met een inleiding te geven over den aard en ligging van het 

land, over de geschiedenis, aard en karakter van het Apenijnsche schiereiland, om daarna 

aan de hand van een reeks lichtbeelden eerst in Duitschland Keulen en Frankfort aan te doen 

en daar verschillende merkwaardige gebouwen te laten zien, en vervolgens heerlijke tochtjes 

op en langs de meren op de grens van Zwitserland en Italië te maken en te genieten van de 

Povlakte met haar verscheidenheid van plantengroei en bloemen. 

Meer in  het bijzonder leidde spreker zijn luisteraars rond in de prachtige omgeving van Frato 

en het nabije Florence. Als kunstenaar wist hij op zijn eigen wijze ons te wijzen op de 
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overvloedige kunstschatten, te vinden in de reusachtige kerken en torens, gebouwd uit 

marmer van onderscheidene kleuren en lijnen, vestigde hij de aandacht op den 

kunstzinnigen bouw van bruggen en paleizen met zijn rijke beeldhouwwerken. Dan weer 

bracht hij de toehoorders in het woelige leven in de Italiaansche plaatsen met haar industrie 

en volksleven, maar daarnaast ook het mondaine leven. De heer E. Bokhorst gaf een 

leerzame voordracht. De heer J. van den Berg dankte spr. hartelijk voor zijn interessante 

lichtbeeldenreeks en sloot de goed bezochte bijeenkomst. 

 

202. 11-03-1935 DD Het 75-jarig jubileum van het Ziekenfonds voor den Arbeidenden 

stand. 

Daar voerde de administrateur, de heer Sleutel, voor allen het woord met een gelukwensch, 

gericht tot het bestuur, uitgedrukt in een toespraak, welke besloten werd met de aanbieding 

van een fraai geschenk, bestemd voor de bestuurskamer en te vervaardigen door onzen 

stadgenoot, den heer E. Bokhorst, een tegeltableau met voorstellingen, betrekking 

hebbende op de geschiedenis van het Fonds. 

 

203. 19-03-1935 DD De Palmpaschens voor het P.C.C. 

Het Museum “De Waag” bevat eenige Palmpaschens, die er, dank zij de goede zorgen van dr. 

M.E. Houck, geborgen zijn, opdat het nageslacht ze altijd terug zal kunnen vinden, als het de 

herinnering aan Paasch-emblemen van de eigen streek wil bewaren. Boven bevindt zich een 

hoog vitrine, waarin drie Palmpaschens prijken. Een Deventernaar, de heer E. Bokhorst, heeft 

destijds gezorgd voor historie-getrouwe exemplaren. Dat is van eenig gewicht, want 

Palmpaschens, die slechts naar eigen vinding en makelij zouden worden opgetuigd, tellen 

niet mee en kunnen nooit dienen voor het oprakelen van oude volksgewoonten. Nu het 

plaatselijk Crisis-comité zich voorbereidt, op Zaterdag 13 April een kinderoptocht te doen 

houden met Palmpaschens, komt het er op aan, op “raszuiverheid” te lette. Voor dat laatste 

heeft de heer Bokhorst dan maar patent gezorgd. In de Waag staan drie exemplaren, goed 

geconserveerd, de broodkorst mooi glimmend bruin, met zuiveren vorm van zwaan en krans, 

ongekunsteld opgetuigd met palmblad, sinaasappel en zelfgekleurde vaantjes. …. 

 

204. 27-04-1935 DD Reclasseering 

Gisteravond heeft het Uitvoerend Comité van de Reclasseeringscommissie hier ter stede een 

vergadering gehouden waarin de reclasseeringsdag, die op Zaterdag 18 Mei zal worden 

gehouden, werd besproken. De regeling daarvan werd behandeld en de reclame werd 

voorbereid. Het comité krijgt de gratis beschikking over een winkel op de Groote Poot, voor 

het daar plaatsen van een symbolische voorstelling der reclasseering, en zal daarbij wederom 

de medewerking genieten van den heer E. Bokhorst. 

 

205. 30-04-1935 DD Afscheid van Dr. Le Rütte. 

Hedenmiddag heeft dr. Le Rütte afscheid genomen als geneesheer-directeur van de 

psychiatrische inrichting “Brinkgreven.”  … 

Als blijk van waardering bood de heer Wansink een door den heer Bokhorst vervaardigd 

album aan. Dat vele herinneringen aan “Brinkgreven” bevat. 
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206. 23-11-1935 DD gipsafgietsels 

In de pauze (van een lezing over klokken en hun versieringen door de heer Vincent) 

bezichtigden velen de tentoongestelde gipsafgietsels van klok-versieringen, vervaardigd door 

den heer Bokhorst.  

 

207. 14-11-1935/23-11-1935 DD De Carillonrestauratie 

De lezing op 22 november. .. In mijn zes en dertigjarige loopbaan als beiaardier te 

Amsterdam, heb ik zoo menigmaal verbaasd gestaan … over de soms domme, soms halve 

vragen.. omtrent de werking van het carillon.  Deze lezing zal worden toegelicht met zestig 

lichtbeelden, …. 

P.S. Juist zal ik dit artikel naar het “Deventer dagblad” zenden, als ik, door de Polstraat 

gaande, links en rechts aan mijn armen wordt vastgegrepen. Opkijkende, staat links de heer 

Haarbrink, rechts de heer Bokhorst. “Ga eens even mee”, sist het in mijn ooren, en de heeren 

trekken mij binnen in no.1?, er in de kamer van ir. Van Gendt. Wat ik daar op de tafel zie 

liggen, doet mij watertanden. Prachtige afgietsels van de figuren, welk op de Deventer 

klokken staan. Mooie dierenkoppen, welke zich op de kronen van de klokken bevinden. Al 

deze afgietsels zult u, op den avond van de lezing, in de pauze kunnen bewonderen in de 

zaal. De heer Bokhorst heeft ze voor deze gelegenheid in bruikleen gegeven. En dit alles zult 

U hooren en zien voor …. F. 0,50. J. Vincent 

 

208. 19-11-1935 DD Bazar Vrijzinnig Hervormden 

Hedenmiddag is, in het gebouw der vereen. Aan de Assenstraat, de bazar geopend, te 

houden ten bate van de Ver. Van Vrijzinnig Hervormden, waaraan een verloting is 

verbonden. Ds. A.J. Werner sprak hedenmiddag een openingswoord … Spr. dankte ook allen , 

die voor de spelen zorgen en den heer Bokhorst voor het maken van een plaat ten dienste 

van het raden van namen. 

 

209. 31-01-1936 DD Het jubileum van den heer W.J. Veeningen, te Colmschate 

Wij vermelden gisteren reeds een en ander over de feestelijk viering van het 25-jarig 

jubileum van den directeur der Coöperatieve Stoomzuivelfabriek, den heer W. J. Veeningen. 

De heer A. Broekmaat bood namens het personeel der fabriek een fraai schilderij aan. 

Vervaardigd door den heer E. Bokhorst, voorstellende het nieuwe fabrieksgebouw, met in 

een hoek een afbeelding van de fabriek, zooals de heer Veeningen haar 25 jaar geleden 

vond. 

 

210. 24-02-1936 DD jurylid bal-masqué der Handelsreizigersvereeniging 

 

211. 15-05-1936 DD lid Comité geschenk ds. De Boer 

 

212. 22-06-1936 DD R. Schuiling overleden 

Een geograaf van groote wetenschappelijke beteekenis.  .. 

De nu ontslapene heeft daar (in Utrecht)een boek ontvangen, geestig gesierd door de 

Deventer schilder E. Bokhorst, met geografische en geologische herinneringen van velerlei 

aard. 
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213. 20-07-1936 DD De Gorsselsche Boerendansers krijgen een vaandel  

Geschonken door mevr. Ten Hove-Blätner en ontworpen door den heer E. Bokhorst. …  Dit 

vaandel getuigt van het karakter der gemeente Gorssel en van haar schoonheid, terwijl de 

dansers zelf de echte Geldersche gemoedelijkheid en den levenslust tot uiting brengen in 

hun kunst. Op het middenveld ziet men het wapen van Gorssel met daarnaast als 

schildhouders een dansenden boer en een boerin in hun typische kleederdracht. De figuren 

zijn op zijde geschilderd. Het doek hangt aan een mooi gesmeden ijzeren arm met een 

versiering van een schop en greep en de vaandelstok eindigt in een melkbus als knop. De 

heer Bokhorst had moeilijk een beter typeerend ontwerp kunnen kiezen en derhalve is de 

conclusie gerechtvaardigd, dat de dansers en danseressen voortaan een nog grooter 

propaganda zullen maken voor de streek tussen Zutphen en Deventer.  

 

214. 01-09-1936 DD jurylid bloemencorso Koninginnedag  

 

215. 07-10-1936 DD Joodsche Vrouwenvereeniging 

De jaarlijkse algemeene ledenvergadering der Joodsche Vrouwenvereeniging “Gemieloes 

Chasodiem”, welke onder presidium van mevrouw S. Gosschalk-Snatager in het 

vergaderlokaal der Israëlitische Gemeente gehouden werd, huldigde de presidente, die deze 

week haar 70sten verjaardag mocht herdenken.  .. 

Een oorkonde, bewerkt door den schilder E. Bokhorst, werd met een fruitmand en een 

geschenk van huiselijken aard aan de presidente overhandigd. 

 

216. 04-02-1937 DD jurylid Karnaval in de Deventer Hallen 

 

217. 03-06-1937 DD Bijz. Vrijwillige Landstorm 

Op den landstormdag te Oldebroek behaalde de afdeeling Bathmen van den B.V.L. den 

eersten en een extra-prijs voor haar vaandel, t.w. een verguld zilveren medaille, aangeboden 

door luit.-generaal Duymaer van Twist, voorzitter der Nederlandsche Landstormcommissie. 

Het vaandel is ontworpen door den kunstschilder E. Bokhorst te Deventer en is door 

kunstnaaldwerk vervaardigd door Rie Beltman te Amsterdam. 

 

218. 10-09-1937 DD Gymnastiek-Vereeniging Voorwaarts 

Zondagmorgen waren de leden van de Gymnastiek-Vereeniging Voorwaarts in turncostuum 

vereenigd aan de uitspanning “de Buitencamp: tot het houden van eenige onderlinge 

wedstrijden. … Met de meeste volharding werd om de verschillende prijzen gekampt; vooral 

om den hoofd- en eereprijs, een fraaie wandschotel, uitgeloofd door het eerelid den heer E. 

Bokhorst, werd een hardnekkige strijd gevoerd. … 

 

219. 10-09-1937 DD Schutterij-vereeniging Voor Koning en Vaderland 

Door den heer A.J. Prinsen, chef in het sigarenmagazijn van den heer H. W. ten Hove Jz. Aan 

de Spijkerboorsteeg, is geëtaleerd de eere-prijs, welke Zondag a.s. door de  schutterij-

vereeniging Voor Koning en Vaderland aan heeren mededingende officieren en verdere eere-

leden zal worden aangeboden. Tevens zijn op een aardig schilderstukje, uitgevoerd door den 

heer E. Bokhorst, omgeven door een lijst, 17 medailles uitgestald door bovengenoemde 

vereeniging op verschillende wedstrijden reeds gewonnen. 
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220. 20-10-1937 DD Maatschappelijk werk Odd-Fellows 

De commissie voor Maatschappelijk werk van de Independent Order od Odd-Fellows, 

afdeeling “De Broederhand”, welke zich ten doel stelt, om menschen, die dreigen ten onder 

te gaan, voor honger en gebrek te behoeden, heeft zich samengesteld uit de heeren E. 

Bokhorst, …….   De commissie stelt zich voor in de wintermaanden aan behoeftigen 

maandelijks een levensmiddelenpakket te doen toekomen, waartoe de commissie rekent op 

bijdragen uit de provisiekast van velen. Voor deze uitdeeling komt elk gezin in aanmerking, 

dat buiten schuld te tobben heeft. 

 

221. 04-01-1938 DD oorkonde Kerkelijk jubileum ( zie EB640) 

 

222. 06-01-1938/20-05-1938 DD Bathmen – Een vaandel voor “Orpheus”. 

Ten gemeentehuize had Woensdag een bespreking plaats tusschen de commissie uit de 

burgerij van Bathmen en de heer B. Bokhorst, ontwerper van het vaandel, dat namens de 

burgerij aan de muziekvereeniging “Orpheus” zal worden aangeboden. In hoofdzaak werd 

het ontwerp behouden. Over enkele maanden zal “Orpheus” dus een vaandel in haar bezit 

hebben. Hiervoor is een bedrag van meer dan f. 200 bijeengezameld. 

 

223. 28-02-1938 DD jurylid Gemaskerd bal in de Deventer Hallen 

 

224. 28-04-1938 DD bestuurslid Vereeniging de Waag van 1930 tot heden 

 

225. 16-05-1938 DD Zilveren jubileum vereeniging “De Waag” 

Spr. dankte de heeren …..  en Bokhorst. De laatste knapt allerlei kleine dingen op.  

 

226. 24-05-1938 DD Deventer Oranjevereeniging bestaat 30 jaar. 

In de afgelopen dertig jaar heeft de D.O.V. nog al eens een bloemencorso georganiseerd en 

daarom is het misschien niet onaardig, de eerste jury daarvoor aan de vergetelheid te 

ontrukken. Het waren de dames …, geassisteerd door de heeren P. Bodifée, Bokhorst en .. 

 

227. 26-09-1938 DD De kerkrestauratie te Wesepe  

Zaterdag had alhier in de Ned. Hervormde Kerk de plechtige overdracht plaats van het 

gerestaureerde koorgedeelte, alsook van een paar gebrandschilderde ramen, aan het 

kerkbestuur alhier.  …..  Hierna nam de heer H.G.C. Kreiken, oud-inspecteur van onderwijs te 

Rotterdam  het woord. Mijn zuster, mej. W.A. Kreiken, heeft den zeer bekwamen 

kunstschilder Bokhorst uit Deventer twee gebrandschilderde ramen laten vervaardigen, 

welke zij het kerkbestuur van Wesepe uit piëteit voor haar grootvader, ds. E. Kreiken, 

wenscht aan te bieden. 

 

 

228. 06-10-1938 DD Een plechtigheid bij het nieuwe ziekenhuis 

 

Gedenksteen en oorkonde aangebracht. Nadat er koffie was rondgediend heeft de heer 

Uyttenhout de oorkonde in de daarvoor bestemden koker gedaan. Op de oorkonde staat 

vermeld: “Dit gebouw werd in het belang van de algemeene volksgezondheid opgericht in de 
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jaren 1938 tot 1940 door het bestuur van het Sint Geertruidengasthuis of ziekenhuis, met 

medewerking van den raad der gemeente Deventer.” Daaronder volgen de namen der 

bestuursleden en van den staf van het personeel. De oorkonde is vervaardig door den heer 

Bokhorst. 

Op de binnenplaats van het in aanbouw zijnde ziekenhuis, waarvan de lijnen zich reeds 

beginnen af te teekenen, werd vervolgens overgegaan tot het inmetselen van de oorkonde 

en het aanbrengen van den gedenksteen, waarop de woorden “Ter herinnering aan de 

stichting van dit gebouw is deze steen geplaatst  op 6 oktober 1938”, voorkomen. 

 

229. 08-04-1939 DD Albert Meilink – schilderijen-expositie te Deventer 

Artikel geschreven door Baas Bart. 

 

230. 11-04-1939 DD Expositie A. Meilink 

In tegenwoordigheid van tal van genoodigden heeft Zaterdagmiddag de heer E. Bokhorst de 

schilderijen/expositie van den oud Deventernaar A. Meilink, welke tentoonstelling wordt 

gehouden ten huize Brink 41, geopend. De heer Bokhorst zeide in zijn toespraakje o.m. den 

heer Meilink reeds te kennen vanaf zijn jeugd.  …. 

 

231. 08-06-1939 DD Dr. M.E. Houck overleden 

- De zeer gewaardeerde kaart van het bewijs van lidmaatschap (Taal- en Letterkundig 

congres in 1904) werd door hem ontworpen en door den heer E. Bokhorst in teekening 

gebracht. Opsomming artikelen: verschillende artikelen betreffende het Museum “De Waag” 

o.a. de bezoeken van “Waopen Aorend aan baas Bart”. 

 

232. 24-07-1939 DD Het interieur van de Ned. Hervormde kerk te Bathmen 

Onder zeer groote belangstelling, ook van buiten de kerkelijke gemeente Bathmen, vond 

Zondagmiddag de plechtige heropening plaats van de gerestaureerde kerk.  …. 

De heer Rutgers dankte hierna allen, die daadwerkelijk de restauratie hebben verricht: A.G. 

Beltman te Deventer met zijn geschoold personeel, E. Bokhorst te Deventer, die de ontdekte 

gewelfschilderingen weer naar voren heeft gebracht,   …. 

 

233. 23-08-39 DD Bathmen – Het Oranjefeest  

Op het feestterrein, een groot weiland in het dorp, werden de nummers van den optocht 

gekeurd door een commissie, bestaande uit de heeren Bokhorst uit Deventer, …… 

 

234. 24-08-1939 DD DE O.L.A.N.T.O. 1939 te Olst geopend. 

De IJselstreek toont den technischen vooruitgang van den landbouw – Een gelukkige 

samenwerking van Landbouw en industrie. 

De fa. v. Gerrevink te Deventer heeft in haar stand behalve de genoemde artikelen een décor 

opgehouden, vervaardigd foor den heer Bokhorst te Deventer, dat een humoristische 

voorstelling geeft van het gebruik van deze producten. 

 

235. 09-10-1939 DD Engelbart Bokhorst overleden  

Alhier stierf, op bijna 68-jarigen leeftijd, de heer E. Bokhorst. Met hem gaat een goed mensch 

en een serieus werkend kunstenaar heen, die veel aan anderen te geven had en dat met 
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gulheid heeft gedaan. 

Bart Bokhorst is te Deventer uit een schildersfamilie geboren, kreeg in zijn jeugd o.a. 

teekenles van Striening en kwam toen terecht op het befaamde Haagsche atelier 

“Rozenburg”, waar hij onder Colenbrander verder studeerde. Zijn werk voerde hem daarop 

naar Brussel. Dat gaf aan zijn arbeid van later richting, omdat hij daar in opdracht had, om 

aan  een plateelbakkerij een meer kunstzinnig karakter te geven, wat hem ook gelukt is. 

In die jaren stierf zijn grootvader (m/z vader), de heer H.G. Bokhorst . Dat dreef hem terug 

naar Deventer, want hij kreeg toen, tezamen met zijn broer, den heer J. Bokhorst, tot taak de 

schilderszaak der firma Bokhorst te beheeren. Direct begon Bart Bokhorst net decoratiewerk 

te brengen in de oude ververszaak en daarbij het glasbranden, het plateelschilderen en het 

aardewerkschilderen. Zoo legde hij den grondslag voor hetgeen de zaak-Bokhorst thans is. 

Hij bouwde er de ovens en leerde het vak aan de jongeren. Van de hand van dezen 

kunstenaar is schier overal in den lande en in Deventer werk te vinden. Zijn werkstukken zijn 

in letterlijken zin  ontelbaar. Men vroeg hem het maken van karakteristieke oorkonden, liet 

hem teekenen in albums, zette hem aan den arbeid voor het branden van wapens in glas en 

vroeg zijn medewerking bij restauraties van kerkschilderingen. De wapens, aanwezig in het 

museum “De Waag”, zijn van den nu gestorvene. De geestige teekeningen, geplaatst in de 

bovenzaal van de societeit “De Hereeniging”, getuigen van de humor, die Bokhorst soms kon 

bereiken. 

De kunstenaar hielp in kerken oude muurschilderingen bloot te leggen en fixeerde die, zooals 

hij het te  Deventer deed in de Groote kerk en in de Bergkerk, in Sellingen, in Middelstum en 

te Bathmen. Voor de Bergkerk vervaardigde hij de ramen met de Evangelisten. Hij werkte in 

de kerk te Wesepe, maakte gedenkramen in kantoren en Den Haag en hier in de 

Capsulefabriek. 

 De veelzijdige kunstenaar maakte talrijke tegeltableaux, werkte op perkament, op glas en in 

klei en deed tal van olieverfschilderijen het licht zien. Dit laatste was den laatsten tijd 

wederom het geval. Het kwam door de lessen, die hij aan de jongeren gaf als teekenmeester. 

Met die jongeren was Bart Bokhorst graag te zamen om hen te leren werken en denken over 

velerlei op het gebied van de kunst en van het leven. Zijn interesse ging uit naar de lectuur, 

die hem boeide. Daarvan getuigde ook zijn bestuurslidmaatschap van de destijds bestaande 

vereeniging Algemeen Geestelijk Ontwikkeling. Verschillende vereenigingen hebben de stille, 

eenvoudige en practische medewerking van Bart Bokhorst genoten en vooral instellingen van 

liefdadigheid en culturelen aard konden hem steeds thuis vinden. Hij heeft lange jaren als 

diaken der Ned. Hervormde gemeente gearbeid, een ambt, dat hem lief was. Het museum 

“De Waag” verliest in Bart Bokhorst een toegewijd medewerker, die terecht van wijlen dr. 

M.E. Houck hartelijke dankbetuigingen ontvang. Voor de practische monumentenzorg in 

Deventer heeft Bokhorst veel gedaan. Bij dat alles speelde bij Bokhorst liefde voor zijn stad 

de groote rol. Dat zag men ook, als de kinderen van de straat de Pinsterbroden maakten. Hij 

was een gemeenschapsmensch, graag levend te midden van zijn drukke woonbuurt, waar hij 

van alles zag. Velen zochten hem in moeilijke dagen des levens op om raad en daad. 

Bokhorst, in wien het opvoedkundig element altijd krachtig werkte, hielp. En dan was er zijn 

leven thuis, te midden van de zijnen, die hem hartelijk lief hadden. “Oom Bart” is daar als 

gedragen door liefde. Hij cijferde graag zichzelf weg en dacht zich voor alles, als het kon, een 

hooger plan, waarnaar hij zelf stuurde. Donderdagmiddag zal het stoffelijk overschot van den 

overledene op de algemene begraafplaats alhier aan den schoot der aarde worden 
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toevertrouwd. 

 

236. 9-10-1939 Brief van Albert Meilink aan Johan Bokhorst, mijn oud Patroon. 

 

237. 11-10-1939 DD Bellamy 

Gisteren hield in “Ons Huis” de afdeeling Deventer van de Internationale Vereeniging 

Bellamy*) een contactavond, geleid door mej. A. Kooiman, die in haar openingswoord eenige 

gevoelvolle woorden wijdde aan wijlen den heer Bokhorst, die een toegewijd lid der afdeling 

was. 
*) Wikipedia: Bellamy had aan het eind van de negentiende eeuw in boeken als Looking backward: 2000-1887 en 

Equality een maatschappij voorgespiegeld waar de absolute gelijkheid heerste, die Jezus reeds voor ogen zou 

hebben gehad. Ieder zou in gelijke mate in de welvaart delen, het geld zou zijn afgeschaft en het volk zou beslissen 

over de leiding van een land. Evenals bij het marxisme was deze nieuwe maatschappij het onafwendbare eindpunt 

van de geschiedenis, maar in tegenstelling tot Karl Marx geloofde Bellamy dat dit eindpunt niet door middel van 

klassenstrijd maar door samenwerking tussen de klassen werd bereikt. 

 

238. 12-10-1939 DD Begrafenis E. Bokhorst 

Hedenmiddag is het stoffelijk overschot van den heer E. Bokhorst op de Algemeene 

begraafplaats alhier naar de rustplaats geleid door een groot aantal stadgenooten en 

vrienden, die zich, naast de familie, om baar en groeve schaarden. 

Onder hen waren besturen en leden van de Veritas-loge I.O.O.F., afgevaardigden van elders 

gevestigde loges, o.a. uit Zutphen en Arnhem. Voorts zagen wij o.a. een groot aantal leden 

van alle colleges in de Ned. Hervormde kerk te Deventer. bestuursleden der Deventer 

zangvereeniging “Euterpe” en den heer Chr. Hengeveld, directeur dier vereeniging, 

conservatoren, bestuursleden en concierge  van de Vereeniging Museum “De Waag”, 

bestuursleden van de vroeger bestaande vereeniging Algemeen Geestelijke Ontwikkeling, 

leerlingen en schilders-beroepsgenooten van den ontslapene, den commissaris van politie, 

den heer A.P. van Tricht, hoofdinspecteur A.J. Wuyster en talrijke bekenden, die den heer E. 

Bokhorst nabij waren in het leven. 

Terwijl de heer Van Opstal “Ases Tod” speelde op het orgel, werd de baar gedekt met een 

schat van bloemen, waarmede een open rijtuig gevuld was. De rij der sprekers werd geopend 

door den heer H. van Esso, voorzitter der Veritas-loge I.O.O.F. 

Spr. uitte groote droefenis wegens het lees bij het missen van een der beste broeders der 

Veritas-loge, waarin de heer Bokhorst bijna 40 jaren zijn plaats vervulde.  De overledene, zoo 

zeide spr., heeft de beginselen der orde: vriendschap, liefde, waarheid en naastenliefde, naar 

binnen en naar buiten  uitgedragen. Soms was zijn  taak zwaar, maar geen moeite was hem 

te veel om nood te lenigen en leed te verzachten. Eén troost behouden wij, zoo vervolgde 

spr.: uw werk in de loge is niet vergeefs geweest. Dat zal bij ons allen in dankbare herinnering 

bewaard blijven. Wij zullen voortbouwen op hetgeen gij gewrocht hebt. Namens alle leden 

der orde nam spr. afscheid, voor eeuwig, vol innigen, diepgevoelden dank. Met jou, zoo 

besloot spr. is een edel en braaf mensch heengegaan. 

De heer Jurr. Pluim nam daarna afscheid van vriend en broeder Bokhorst. Het moet, aldus 

spr. in den geest van den overledene, die eenvoudig en bescheiden was, zijn, hier slechts kort 

te spreken. Bij zijn goedheid wilde hij zelf nooit hulde of eerbetoon. Gedurende bijna 34 

jaren was hij diaken der Ned. Hervormde gemeente. Hij bleef dat, omdat het diaconiewerk 

zijn hart had. Je liefde, zoo vervolgde spr. ging uit, met mededoogen, naar hen, die het 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_%28traditioneel-christelijk%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marxisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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moeilijk hadden, materieel of geestelijk. Je hebt daarbij jezelf niet gezocht. Zoo anderen er al 

mede zichzelf willen dienen, gij hebt alleen uw naasten gediend. Wat was je een heerlijk 

positief mensch, den geest gericht op wat ons vereent!  …. We danken je als kunstenaar, die 

zoo dikwijls het initiatief naamt, vol humor, in zoo vele teekeningen. Je maakte er ons 

gelukkig mee, met je vele oorkonden, die als juwelen waren en voor ons blijvende 

herinneringen zijn. 

De heer F.F.F. van Delden sprak voor “De Waag”. ….   De heer Bokhorst kwam zes jaren na de 

stichting van “De Waag” in het bestuur. Hij bracht daarin mee een warme toewijding en zijn 

beste krachten gaf hij er. Hij steunde wijlen dr. Houck. Bokhorst vond en moeilijke gevallen 

altijd wel een oplossing. Hij diende met zijn kennis ook in “De Waag” de kunst, met zijn 

groote liefde voor de stad. Hij formuleerde steeds zijn meening zoo, dat ze niemand 

kwetste.. …. 

Mej. Slichtenbree sprak hier dank uit voor de Zondagsschool, zeggende, hoe de prachtige 

teekeningen van den heer Bokhorst, die spraken van Gods geest en van geloof, kwamen tot 

alle kinderen, die de teekeningen zagen en die gingen van stad tot stad, tot in de koloniën 

toe. 

Ds. C. Burger  wees er op …….  Welk een werken van Bokhorst blijven ons.  … Bij Bokhorst 

was het zoo, dat de linkerhand soms niet er van wist, wat de rechterhand deed. Hij gaf in 

stilte. ….. Bij Bokhorst was het: zoo hij van binnen was,  zoo was hij ook van buiten. Spr. 

zeide, hoe wellicht de mooiste schilderijen zijn die van de Bergkerk bij avondlicht. Hij 

schilderde daar veel de zuilen en gewelven en het licht, dat zoo ontroerde.  … 

De heer Gerrit Bokhorst, neef van den ontslapene, dankte namens de familie allen. 

 

239. 12-10-1939 DD Internationale orde van goede tempelieren 

In de bijeenkomst van loge “Frisch aan ’t werk” van de Internationale orde van goede 

tempelieren werden ter nagedachtenis van wijlen den heer E. Bokhorst, die steeds bereid 

was belangeloos hulp en steun te verleenen, wat het tempelierenhuis betrof, woorden van 

hartelijke waardering gesproken. 

 

240. 03-11-1939 DD E. Bokhorst herdacht in “Het U.D.-kanon”. 

Het November-nummer van “Het U.D.-kanon” schrijft: “Ofschoon nimmer lid van onze 

vereeniging geweest, willen wij toch met een enkel woord het verscheiden van den heer E. 

Bokhorst herdenken, die én voor U.D. als vereeniging, én voor tal van leden individueel, 

aardige en dikwijls ook artistieke oorkonden heeft gemaakt, terwijl hij bij jubilea meermalen 

als kunstenaar een belangrijk aandeel had in de voorbereiding. Een rechtschapen en ook een 

aangenaam mensch en kunstenaar is met Bokhorst heengegaan.” 

 

241. 18-11-1939 Officiëel Ned. Odd Fellowblad: Br. B. Bokhorst gestorven 

Met heel wat Brn. maakten wij kennis, die we later, hetzij in de Erica-Loge (in Meppel), in 

Deventer of elders terugzagen. Maar onder hen allen viel er één op, doordat hij er anders 

uitzag en anders bleek te zijn dan vele anderen, dat was Br. E. Bokhorst, die tegelijk met Br. 

`in het kwardraat`, J. Bokhorst, op 29 oktober 1900 was toegetreden en weldra blijk gaf één 

der talloze Odd Fellows naar de geest te zijn, die in de maatschappij rondlopen, onbewust van 

het feit, dat ze bij ons behoren. Hij had een opvallend uiterlijk  (…..) met een markante kop, 

een fijn profiel met een scherpe neus. Het meest viel hij bij ons in de Erica op door zijn 

eenvoud, die men in de aanvang, voordat men hem kende, geneigd was voor 
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onaanzienlijkheid te houden. Een beschroomd, haast kinderlijk lachje, ogen, waarmee hij 

iemand aan- en doorzag, de eerlijkheid in persoon. Een ietwat onbeholpen, licht gebogen  

houding. Vóór hij sprak, bij ons de vraag oproepend en niet alleen bij de nieuwelingen, of die 

nu de redenaar wel was. Die in naam van het Hoofdbestuur ons moest toespreken. 

En als hij sprak….. het was of hij verontschuldiging ging vragen voor het feit dat hij in de 

katheder had plaats genomen, die zijn slanke gestalte niet kon vullen. Eenvoudige woorden 

sprak hij, zonder enige oratorische versiering, onopgesmukt, zoals zijn hele wezen was. En de 

hoorders, hem horende, was het, alsof zij schouwden in een heldere beek, op welker bodem 

tussen fijnzand hier en daar goud schitterde. En wanneer hij ons een enkele keer verraste 

door een diep filosofische gedachtengang, dan werden deze gedachten met zulk een 

helderheid en eenvoud in ons midden neergelegd dat niemand ook maar even moeite had om 

ze te begrijpen. 

Bokhorst was een model O.F. Hij had een hart van goud.   

 

242. 1939-10-11 Odd Fellowblad Aan mijn vriend en broeder Bokhorst en In Memoriam 

Engelbart Bokhorst Veritas-loge no. 10. 

In een uitgebreide levensbeschrijving merkt de schrijver D. op, dat hij een 

gemeenschapsmens was, graag levend te midden van zijn drukke woonbuurt, waar hij van 

alles zag. Velen zochten hem in moeilijke dingen des levens op om raad en daad; Bokhorst, in 

wien het opvoedkundig element altijd krachtig werkte, hielp.  

Zeer vele leden van de Veritas-loge, maar ook vele broeders van de omliggende loges 

kwamen op de begrafenis. Diezelfde avond kwamen ruim 60 broeders uit Zutphen, Apeldoorn, 

Arnhem, Enschede en Amsterdam in een rouwdienst bijeen. 

 

243. 24-02-1940 DD Bouwkundige Vereeniging 

Gisteravond hield de Bouwkundige Vereeniging in haar gebouw de jaarvergadering, onder 

voorzitterschap van den heer G.W. Hilferink, die de goed bezochte vergadering met een kort 

woord opende. Spr. herdacht het overlijden, in 1939, van den heer Bokhorst. De vergadering 

hoorde dit en een ogenblik stilte aan.  

 

244. 15-05-1940 DD Laatste nieuws Vereeniging “de Waag”. 

Hedenmiddag vergaderde de vereeniging “de Waag” in het Museumgebouw, onder 

voorzitterschap van Mr Kronenberg. De voorzitter schetste de moeilijkheid der 

omstandigheden van dezen tijd. Hij herdacht en gloedvolle woorden het overlijden van het 

bestuurslid den heer E. Bokhorst, trouwe medewerker van wijlen dr. M.E. Houck, in zijn vak 

een enorm kunstenaar, ook bij restauraties en daarbij de bescheidenheid in persoon. Men 

verliest en hem een vriend van de Waag, een groot kunstenaar, een goed en eenvoudig 

mensch, dien men zal blijven gedenken met eere. 

 

245. 03-06-1940 26ste jaarverslag van het Museum “De Waag” 

7 Juni 1939 Houck gestorven op 80 jarige leeftijd.. ..    Den 8sten October daarop overleed op 

bijna 68 jarigen leeftijd de heer E. Bokhorst, sinds 1920 bestuurslid der vereeniging. Zijn 

groot menschelijke eigenschappen, zijn liefde voor de kunst en de historie van zijn vaderstad 

maakten hem tot een zoo bijzondere figuur, wiens persoonlijkheid, kunde en kennis ook 

slechts zeer noode gemist kunnen worden.  … Zoo had “De Waag”dan in dit jaar het verlies te 

betreuren van twee harer uitnemendste mannen: “De Baas van de Waoge” en “Baas Bart”. 

Hun nagedachtenis en werken zullen na hun heengaan echter blijven voortleven. 
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246. 15-04-1941 DD Monumenten-commissie 

B. en W. hebben in de vacature, ontstaan door het overlijden van den Heer E. Bokhorst 

benoemd tot lid der Deventer Monumentencommissie ir. ….  

 

247. 20-05-1942 DD A. Meilink overleden    

Te Amsterdam overleed, oud 67 jaar, onze oud-stadgenoot A. Meilink.  ……  

Bescheiden en eenvoudig was hij en eerst nadat onze bekenden wijlen Bart Bokhorst zijn 

werk had gezien en voor expositie waardig had bevonden, hield hij in de Paaschweek van 

1939 een tentoonstelling van zijn werken, natuurlijk eerst in Deventer. 

 

248. 14-05-1943 DD Tentoonstelling De Waag 

Dit vervolg op de serie tentoonstellingen “Kent uw stad” in De Waag is al buitengewoon 

belangwekkend!   ……   

Van J. Bokhorst zijn er waterverfteekeningen van de Steenenkamer.  …   En dan de heele 

schipbrug-historie in woord en beeld: met origineelen van …, schilderstuk van E. Bokhorst,  … 

 

249. 20-05-1943 DD Schipbrugtentoonstelling 

De tentoonstelling over Schipbrug en linker IJseloever heeft zich tot dusverre in veler 

belangstelling mogen verheugen, hetgeen begrijpelijk is, daar zij met recht “elck wat wils” 

biedt.  …….. We noemen eenige fraaie aquarellen van de  Steenenkamer en den 

Bolwerksmolen van J. Bokhorst, …..  reproducties van werken van E. Bokhorst en Paul 

Bodifée, ….  

 

250. 11-05-1989 DD Schildering van Bokhorst in Hereeniging gerestaureerd – “Het is 

gedegen stukje vakwerk” 

Artikel over muurschildering oude stadswijnhuis. 

“De verf is één gave massa, het had precies de goede verhouding tussen olie en kleurstoffen. 

Materialenkennis en gebruik van Bokhorst waren echt hoogstaand.”  

“Het is vooral een decoratief werk met romantische invloeden van een zeer gedegen 

vakman. Want je treft bijvoorbeeld nergens correcties aan; het is allemaal in één keer 

opgezet, en dat is knap.” 

 

251. 1974 Deventer bij gaslicht – H. Korteling pagina 126 

Zijn eerste opleid kreeg hij aan de Teekenacademieschool, werkte als pateelschilder op 

ateliers in Brussel en bij het bekende Haagse plateel- en aardewerkatelier “De ooievaar”, 

waar hij o.a. de tegels van de badkamers in het Koninklijke Paleis ontwierp en beschilderde. 

….. 

 

252. Hoofdstuk 5 “Deventer en zijn schilders” van H.J. van Baalen 

E. Bokhorst was ook medewerker van het “Binnenhuis” (een verkooplokaal te Amsterdam) 

dat “het contact tussen kunstenaar en eventuele koper wil bevorderen en tevens het publiek 

opvoeden in goede smaak”. Oprichters van het “Binnenhuis” waren de architect H.P. Berlage, 

Jac. Van den Bosch en Willem Hoeker.   …. 

Hij hielp in kerken oude muurschilderingen blootleggen en fixeerde die zoals in de Grote Kerk 

en de Bergkerk in Deventer, in Sellingen (Groningen), in Middelstum en in Bathmen. Voor de 
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Bergkerk vervaardigde hij tevens de ramen met de evangelisten.     …. 

Op 8 oktober 1939 overleed een kunstenaar van grootse klasse, die in 1937 de 

“legendarische” woorden, bij het zien van de Emmausgangers, sprak: “En toch gleuf ik dat ut 

gien echten is”.  

 

253. 2019-07-30 Zweeloo-digitaal.nl - Oes Eig'n Kraantien  
Dick Werner wordt in 1923 geboren als zoon van een predikant in Deventer. Hij groeit op in 

een kunstminnend milieu en als zijn vader ziet dat hij graag en goed tekent, doet hij hem in de 

leer bij een dan bekende Deventerse kunstenaar Engelbartus Bokhorst. Bokhorst overlijdt in 

1939 op 68-jarige leeftijd en Werner zal dus les gehad hebben van een leermeester op 

leeftijd. Maar Bokhorst was fit genoeg om met zijn leerling, met een waterverfdoosje achter op 

de fiets, rond te fietsen door de natuur rondom Deventer. Tijdens deze tochten leerde hij 

‘zien’, wat hij later omschrijft als het fundament van het artistieke plezier: “of het nu zien is van 

binnen of van buiten, kunst begint bij jezelf”. 

Samengesteld door Bart Bokhorst, zoon van Arnold Bokhorst 

Februari 2016, in januari 2020 aangevuld met een reeks extra DD-artikelen. 


