Factsheet Hendrik Gerrit Bokhorst
1. 07-08-1842 RKD-website Tentoonstellingscatalogus van voortbrengselen van Overijsselsche
nijverheid en kunst op de tentoonstelling gehouden te Deventer in de maanden julij en
augustus 1842.
Nummer 464: Eene teekening in zwart krijt, voorstellende een borstbeeld. Prijs F 3.
Opmerking: catalogusnummer niet te koop woonplaats kunstenaar: Deventer.
2. De vereniging Bouwkunde (Papenstraat 43)
werd in 1848 opgericht tot ‘bevordering van den bloei van alle ambachten of vakken, welke in
betrekking staan tot de Bouwkunde’ en is gevestigd in een hoog en diep, mogelijk 15deeeuws woonhuis. De zaal van de door B. Looman gestichte ‘Bouwkundige Vereninging’ werd
in 1871 verbouwd.
Den leden wordt herinnerd, dat tot eene waardige viering van het 40 jarig bestaan der
Bouwk. Ver.: besloten is, en aan dat feest allen mogelijken luister bij te zetten, eensdeels
door het uitschrijven van prijsvragen en bovendien door het houden eener tentoonstelling in
het laatste gedeelte van de Maand Mei aanstaande, van alle mogelijke werkstukken,
teekeningen of plannen door leden of Deventer Werklieden nu of vroeger gemaakt. Niet
genoeg kunnen wij hen, die daartoe in staat zijn, aanraden een bewijs van hunne
bekwaamheid te leveren. Immers, hoe meer degelijk en sierlijk werk onder de oogen van het
publiek komt, hoemeer de overtuiging veld zal winnen dat hier nog genoeg goede
werkkrachten aanwezig zijn, en steeds aangevuld worden door goed onderwezen jongeren,
die uitzien naar een behoorlijk arbeidsveld. Zij die hiertoe willen medewerken worden
verzocht daarvan zoo spoedig mogelijk kennis te geven aan de commissie.
HG Bokhorst. C. Peters. W Korteling J. Pot. Jz. B van der Worp
3. Brief bestuur Deventer 26 April
Het Bestuur der Bouwkundige Vereeniging heeft met verbazing in het Deventer dagblad het
onware bericht gelezen, dat Den Heer G Birnie door de genoemde ver. candidaat voor lid van
den Gemeenteraad is gesteld. De Bouwkundige Ver. heeft geen candidaat gesteld en denkt
dat ook later niet te doen. Dat sommige leden na afloop van een vergadering over
verkiezingen of andere onderwerpen spreken is onzes inziens nog geen voldoende reden
voor de redactie eener krant om eene Bouwkundige Vereeniging openlijk als kiesvereeniging
te proclameren. Namens het Bestuur, HGB
4. 09-07-1886 DD1 Schilderen kiosk
Schilderen van een schoone kiosk van de Deventer banket-, koek-, brood- en suikerbakkers
voor een gezamenlijke tentoonstelling in Amsterdam
5. 1888 Gerechtsgebouw Zutphen
HG Bokhorst Deventer aangenomen voor Tweeduizend tweehonderd 83 gulden het
schilderen en beglazen van het gerechtsgebouw en huis van bewaring te Zutphen van F.W.
Geurding timmerman en aannemer te Apeldoorn. Besteder neemt aan te zorgen dat half
Sept. de ramen in zooverre klaar zijn dat met beglazen kan begonnen worden en
voortgegaan om met 1 Oct. glasdicht te zijn. 2e dat voor de eindoplevering 1 Juli 1889 de
laatste 8 dagen geen timmerlieden of stucadoors, gasfitters enz. meer in een der gebouwen
noodig is. Indien de Besteeder in gebreke blijft hieraan te voldoen, is de aannemer vrij van
eenig aandeel in boete voor te late oplevering van elke termijn. Ten 3e de betaling zal
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geschieden de 1e termijn die betaald wordt nadat het werk glasdicht is opgeleverd. Zijnde
2/6 gedeelte der aannemingsom en bij elke latere termijn zooveel als na het oordeel der
Directie aan het gebouw verwerkt is.
6. 09-08-1888 Brief Gerechtsgebouw Zutphen
Kladversie brief, ongedateerd.
Weledele Heer,
Daar in het najaar vele werkdagen niet alleen gebrek aan werk maar ook aan geld hebben en
ik thans ook tot de laatste categori behoor, heb ik den Heer Ta..uel gevraagd of er redenen
bestonden waarom de betaling van het laatste aangenomen werk voor de Gemeente nog
niet aan mij uitbetaald werd. Die antwoordt dat er niets aan mankeert dan het schrijven van
eene declaratie wat hij mij den andere dag beloofde en daar is nu alweer 14 dagen overheen
gegaan zonder gevolg. Nu hoor ik dat alle aannemers nog op betaling wachten en eenigen
voornemens zijn eene klacht in te dienen op de verg. der Bouwk. Ver. met verzoek om
namens genoemde Ver. een adres dienaangaande aan Burgem. en Weth. te richten. in
hoeverre bij aanneming van dusdanig voorstel onaangename gevolgen kunnen ontstaan wil
ik niet beoordelen, maar ik meende uw daarmede in kennis te moeten stellen.
Uw DWDr2 HGB
7. 15-08-1888 Antwoord brief Gerechtshof Zutphen
Den Heere HG Bokhorst te Deventer
Ten gevolge van een dienstreis ben ik eerst heden in de gelegenheid u te antwoorden op uw
schrijven dd 9 Aug l.l. Bij de aanbesteding van den bouw van het rechtsgebouw en Huis van
bewaring te Zutphen was Geurden minste inschrijver en na ingewonnen informatie solide
genoeg geacht dit werk uit te voeren.
Aangezien dit werk geen groote risicoposten bevat kunnen daarop m.i. geen groote verliezen
geleden worden; tot op heden is naar ik vermeen goed door hem en niet onvoordeelig
gewerkt. Ik moet mij echter onthouden van advies in dezen en de zaak geheel aan uw eigen
verantwoordelijkheid overlaten.
De Ing: Arch: der gev. en rechtsgeb W. Metzelaar
8. 19-10-1888 brief Gerechtshof Zutphen
Zutphen den 19 oktober 1888
Den Heer H. G. Bokhorst Deventer
Mijn Heer
Deze is dienende uw te doen aanmanen om zorg te dragen het glas in de ramen kompt in het
Rechtsgebouw en Huis van Bewaring aangezien het reeds langover de tijd is dat het er in
moest zijn doch nu word het toch tijd dat dit geschieden. ik weet niet hoe of den heer
Jongenieren er over denkt om de baeten ook toe te passen reden waarom ik uw doe
waarschuwen Zoo spoedig er voor Zorg te dragen dat het glas er in kompt. Want van af dato
dezes reken ik de eventueelen baeten welken er op mogten komen Van een rekening
aangezien alles er reeds voor klaar is. Na minzaam Groeten en Dre....
F. W. Geurden
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PS Verzoek op de svp antwoord
9. 25-07-1888 Beltman architect – Jan van Delden Ahaus
G. Beltman A.Gzn.
Den Heer Bokhorst Huis en Decoratieschilder Deventer
Hiermede verzoeken wij U op te geven, wat zoo ten naastebij het schilderen van plafonds
kost per m2 en tevens of gij genegen zijt dit uit te voeren. Het werk moet geschieden te
Ahaus in Duitschland een uur of vijf van hier, en per spoor bereikbaar. U zal het misschien
wel op de volgende wijze kunnen opgeven
1. Eenkleurig beschilderd de lijsten afgezet
2. Dito met hoek en middenstukken vlak ornament
3. Dito de ornamenten in pleistertinten
4, Dito met randen of friezenhoek en middenstukken, vlak ornament
5. dito met randen of friezen hoek en middenstukken in kleuren of pleister
6. hoek en middenstukken lijsten en friezen van gips afgezet in kleuren en goud met
bijvoeging van kleine randjes in kleuren
7 .dito rijk beschilderd met bloemenornament enz.
8. dito rijk beschilderd met beeldjes (engelen) en bloemen in kleuren of pleister, de
bestaande ornamenten afgezet met goud enz.
Het spreekt van zelve dat dit slechts voorloopige opgaven kunnen zijn, die later zoodra men
weet wat ervan gemaakt zal worden, gewijzigd kunnen worden.
Enschede 25 Juli 1892 GHG Beltman architect JH Bolink
Den Heer G Bokhorst Mr schilder Papenstraat Deventer
Hiermede verzoeken wij U vriendelijk zoo goed te willen zijn, ons een paar stalen voor
houtbeschildering te willen zenden, en wel een nieuw eiken, een oud eiken en een
palisanderhout. Het doel is hiermede dat hierna eene eetzaal en salon, mat moeten
geschilderd worden enkele deelen glanzend afgezet. Tevens verzoeken wij U ons mede te
deelen of bijaldien wij dit met den schilder hier niet terecht kunnen krijgen, wij van U een
daarvoor ten volle bekwaam persoon kunnen verkrijgen.
Enschede 26 Nov 1888 P O G Beltman A Gz Architect JH Bolink
Den Heer HG Bokhorst Huisschilder Deventer
Mijnheer
Ingevolge u brief, verzoeken wij U, de stalen zoo spoedig mogelijk te zenden. Zij behoeven
niet groot te zijn daar er nergens eene grootere vlakte aanwezig is dan eene gewone
deurstijl. Voorloopig is er besloten om bij aldien, dit niet op bijzondere bezwaren afstuit, het
werk, door een schilder, hier geheel in de grondverf, zal gebracht worden, waarna het dan
door U verder afgewerkt zal worden. Denk er voorloopig eens over, hoe wij het maken met
het beeldhouwwerk. Dit is van wit hout, en nu verlangt men dit even als eikenhout
geschilderd te hebben, zonder dat er verf op komt. Of in alle gevalle zoo weinig mogelijk Het
beeldhouwwerk kunt gij desverkiezende wel eens bij van Poorten gaan bezien Over het
geheel wordt er fijn, net en rustig werk van verlangt Indien het doorgaat dient gij over 14
dagen te beginnen misschien wel eerder Gelieve zoo spoedig mogelijk uwe voorwaarden
dienaangaande op te geven. Het werk is te Gronau. Gelieve vooral spoedig stalen te zenden
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Enschede 5 Dec 1888 P O G Beltman Agz Architect JH Bolink

10. 09-02-1889 DD Departement Deventer der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering
van Nijverheid, lezing over “de Gilden”
Tijdens discussie daarna vroeg Bokhorst zich af waarom men niet het goede van het
gildewezen zou kunnen behouden. Hij zou het wenschelijk vinden, dat in dezen tijd van
examens, waarin voor alle betrekkingen, onverschillig welke, een examen vereischt werd.
Ook de werkman een examen moest ondergaan. Niet zijn collega’s moesten over zijne
bekwaamheid oordelen, doch er moest een zekere staatscontrole zijn, dat niet ieder, die het
maar in zijn hoofd kreeg, voor baas kon gaan spelen en daardoor voor anderen de boel
bederven. Bij aanbestedingen schrijven dergelijke beunhazen laag in, knoeien het werk af
en, komen zij niet uit met hun geld, och, daar zijn de leveranciers goed voor, in dat geval hun
maar een paar honderd gulden aan de broek gezet.
11. 28-03-1889 DD Vergadering van het Departement Deventer der Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid.
De heer Bokhorst betreurt het, dat twee personen, die het beiden zoo goed menen met hun
medemenschen, in plaats van elk een verschillenden kant uit te gaan, niet liever de handen
ineen slaan en zoodoende tot overeenstemming trachten te geraken. Juist daarin, in dat
partijvormen voor elk beginsel, zoekt spr. de oorzaak, dat er op sociaal gebied niets wordt tot
stand gebracht. Doch tevens meent spr. het aan het grenzenloos egoïsme der bezittende
klasse toe te moeten schrijven, dat alle voorstellen, die den werkman ten goede komen, in
alle mogelijke vertegenwoordigingen zooveel tegenkanting ondervinden en maar zelden
worden aangenomen.
12. 06-1889 Verzoek personeel
Den Heer H.G.Bokhorst Alhier.
Geachte Patroon!
Mag ik zoo vrij zijn U een paar regels te schrijven, hoewel ik altijd gedacht had dat het
onnoodig zou wezen? Zoo als Gij zelf zeker ook wel weet, heerst haast in geen eene stad, dat
raadsel en gebrek zoo slim als hier in Deventer; n.l. deze raadsel en dat gebrek: dat een nog
al geoevend werkman zoo gelijk moet staan met een minder geoevende of een die pas om
maar plat te wezen, van de boeren komt, of nog nooit bij het vak is geweest en zo op
eenmaal verver of wat dan ook wordt. Zoo lang ik dan ook niet uit Apeldoorn terug ben, ging
ik iederen zaterdagavond met de gedachte naar de winkel dat, mijn Patroon, ten minste aan
zijn winkel, dat raadsel en gebrek van zelf wel op zou lossen, maar ik ging er ook even zoo
vaak weer met die gedachte vandaan. Eerst dacht ik, misschien als de andere jongelui opslag
krijgen, toen die avond zoo wegging dacht ik: dan misschien wel met de Paschen, doch die
hoop was ook vervlogen. En nu zult Gij misschien denken: 't is de moeite haast niet waard
om daar wat van aan te trekken. Maar dat doe ik zeker. Want, voorwaar! het is grievend met
zulke lui gelijk te staan, ja soms er nog beneden. Gewis daar zijn hier voorbeelden van in
Deventer dat een geoevend werkman beneden iemand moet staan die van zijn leven haast
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niets geleerd heeft. Het is grievend wanneer de wereld mij van de eene kant daar toevoegd
Wat baat het U of gij nog zoo veel leert en geld verleerd, ge verdient er tog geen halve cent
te meer om, of als zij mij van de andere kant toevoegd. "Wat baat het u, zoo lang als de
naam van Tienes bij u aan de winkel bestaat komt gij toch aan al het mooie werk niet aan." Ik
zeg nog eens, dat is grievend voor mij en dat doet zeer. En zou de wereld er niet wat reden
voor hebben om zoo te spreken? Ik geloof van ja! Ik voor mij, om de spijker nu maar eens op
den kop te slaan zoo als het spreekwoord zegt, begrijp ten minste niet, waarom ik nu nog
gelijk met de andere werklui of nog onder Tienes moet staan. En nu is mijn vriendelijk en
nederig verzoek of ik de reden, of Uw gedachten hieromtrent niet zou mogen weten.
Uw Dienstw. Dienaar H.J. B.............
13. 24-06-1889 Verzoek personeel
Deventer 24 Juni 1889
M. Kuit
Deze is dienende een en ander over uw zoontje mede te deelen. Toen hij pas aan de winkel
kwam, was hij erg onhandig en onnoozel. Doch we dachten dat dit wel over zou gaan. We
hebben hem steeds met zorg en beleid den weg gewezen. Doch de hoop dat hij een flinke
jongen zou worden, handig en vlug van bevatting, wordt tot heden niet verwezenlijkt. 'T Is
waar, hij doet zijn best wel, maar hij kan doodeenvoudig niet. Ik had U ...... vaak erover willen
spreken of schrijven. Doch ieder keer dachten we 't zal wel beter worden. Ook pleitte voor
hem dat hij heel beleefd en gewillig is. Doch nu hij in de laatste tijd zoo gruwelijk langzaam
en treuzelig blijft zooveel heerlijke kostbare tijd vermorst en wat hij nog uitvoert, dikwijls
verkeerd doet. En nu ik hem heden morgen betrapt heb dat hij verknoeid werk heeft willen
wegmoffelen door leugens, nu begint het wat erg te worden. Ook schrijf ik hem zeer met zijn
aanleg of geschiktheid naar het verversvak toe. Fijn knutselwerk en lettertjes schrijven is het
enige waarvan hij goed is. Indien hij nu nog een domme of slechte streek begaat dan stuur ik
hem voorgoed weg. (HGB)
14. 08-04-1889 brief Gerechtshof Zutphen
Deventer 8 April 89
Wel Ed. Heer.
Zeer gaarne zou ik van UEd. willen vernemen of er aan het mij opgegeven decoratiewerk aan
het Gerechtsgeb. te Zutphen. Wat komt omdat ik daar dan eenige maatregelen voor moet
nemen. en zo ja of het geheele werk alsdan ook voor 1 Juli moet opgeleverd worden. Niet
dat ik daar bezwaar in zou hebben om klaar te krijgen maar dan zou om de deugdelijkheid
van het werk te bevorderen nuttig zijn de telkens weer opkomende schimmel van de lijst en
pilasters in de Gerechtszaal te verwijderen. en voornamelijk omdat ons eene aanbieding is
gedaan om een royaal heerenhuis dat voor 2 jaar in Nijmegen gebouwd is en in de grondverf
staat op te schilderen met inbegrip van alle plafonds en vestibule wanden. daar dus
Bouwmeester opgegeven de plafonds den dubbelen prijs als ik uw heb gevraagd. tot nadere
afspraak moet ik met mijn zoon te Nijmegen komen den 1en dag den besten wanneer de
Bouwm. dat gelegen komt. en zou voor dien tijd gaarne willen weten of ik op Zutphen moet
rekenen en wanneer. Daar ik niet gaarne dat werk in Nijmegen zou prijsgeven en ik nog niet
weet wanneer daar het werk verlangd wordt kan dat bij eenig welwillend overleg allicht wel
samengaan. In de hoop van spoedig antwoord.
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HoogAchtend Uw DW Dr HG Bokhorst.
15. 23-04-1889 brief Gerechtshof Zutphen
's Gravenhage
Den Heer HG Bokhorst
Mr Verver te Deventer
Bij dezen verzoek ik u morgen (woensdag) 24 April des n.m. tusschen 1 en 3 uur ongeveer te
Zutphen aan het Rechtsgebouw te komen om over het verven der plafonds te spreken.
De Ing. Arch. gev. en rechtsgeb. W Metzelaar
16. 08-07-1889 brief Gerechtshof Zutphen
Deventer 8 Juli 1889
WelEd Heer!
Toen ik vrijdag J.L. te Zutphen kwam en de steeds veranderde kleuren zag welke nu niets
meer gelijken op het oorspronkelijke plan, naar de door u voor model meegebrachte
plaatwerken heb ik mij, hoewel ongaarne daarbij neêrgelegd en toen mij opgedragen werd
het groen achter de consoles met olie in plaats van met lijmverf te doen heb ik Ued
opmerkzaam gemaakt op het versche in sterke specie gemetselde muurwerk waar geen
olieverf op houdt, doch drong niet verder aan, daar ik meende dat de bijtende stoffen in de
muur die de olieverf dan verzeepen nog wel een uitweg konden vinden door de pilasters.
Maar nu hoor ik later van den Heer Schuijlenburg dat hij heeft begrepen dat ook het marmer
in olieverf moet behandeld worden. Als dit uw bedoeling is moet ik u ernstig aanraden op dat
voornemen terug te komen, daar reeds lang bewezen is dat lijmverf op nieuwe muren wel
goed en degelijk werk geeft en veel fijner van kleur dan olieverf. Ik heb 35 jaar geleden met
veel succes in het Gouvernementsgebouw te Utrecht de wanden van 3 groote in elkander
loopende salons gemarmerd en waterverf wat jaren lang goed gebleven is gebleven en
misschien nog zoo is maar dat weet ik niet. Voor 9 jaren heb ik hier te Deventer het Café
Central het houtwerk in de grondverf gezet en de nieuwe muren in vakwerk met banden en
hoeken met lijmverf eenvoudig versierd. Thans is de grondverf nog niet opgeschilderd maar
versleten en de muren zijn nog goed. Verder heeft eene jarenlange ondervinding mij geleerd
dat muren veelal te vroeg in olieverf geschilderd worden onder andere heb ik op Ued last de
muren der modelschool (Assenstraat) met olieverf bedorven. Bij het Ziekenhuis alhier is bijna
2 jaar gewacht alvorens de muren te verven en toch is alle olieverf daarop verzeept. Deze
feiten waarbij ik nog vele zou kunnen noemen moeten u toch wel overtuigen dat Ued als
vader van het Gerechtsgebouw door dat recept uw eigen kind vergif toedient. En waarom?
Geen enkele reden kan ervoor bestaan, ik sta er voor in dat lijmverf in dit geval jaren lang
goed blijft en olieverf geen half jaar. Lijmverf is veel fijner van kleur, kan wel niet met water
afgeboend worden maar kan droog afgeborsteld worden en desverkiezende met witte brood
afgewreven hoewel dat niet noodig is daar het toch niet waarschijnlijk is dat men met vuile
vingers of hoe dan ook daar morst. Ook uit die grond kan ik voorloopig met het marmer niet
voortgaan maar verzoek nader bericht.
17. 11-07-1889 brief Gerechtshof Zutphen
's Gravenhage den 11 Juli 1889
Den Heer HG Bokhorst te Deventer
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In antwoord op uw schrijven dd 9" dezer diene het navolgende. Bij de besprekingen over het
verven van plafond en wanden van de groote zaal en het plafond van de raadkamer, is steeds
sprake geweest van olieverf, en zeer nadrukkelijk uw oordeel gevraagd of U dacht dat de
toestand van muren en plafonds dit toelieten. Wat de plafonds aanging had U geen bezwaar,
wel tegen het muurwerk maar U dacht dat het met voorafgaande behandeling met kalkolith
het bezwaar ware op te heffen. Alstoen is prijs enz overeengekomen. Dat de tinten in de
plafonds veel te donker in strijd met mijn nadrukkelijke waarschuwing om ze toch licht te
houden zijn aangezet is waarlijk mijn schuld niet, doch wel van uw zoon die 't beter wilde
weten dan de architect en dat enkele tinten in den grondverf nog bovendien eenige wijziging
mochten ondergaan was eveneens vroeger afgesproken. Ik heb dus niets te veel gezegd, en
recht op afwerken in olieverf. Maakt gij als deskundig vakman alsnu ter elfder ure bezwaar,
om alsnog het muurwerk in olieverf te behandelen dan zou ik, hoe onaangenaam ook
desnoods in behandeling in lijmverf kunnen berusten, mits dan ook de kosten verminderen
in verhouding tot minder deugdelijk werk. Voor de plafonds wordt het in geen geval
toegelaten. Ik blijf het dan echter betreuren dat u mij eerst met de behandeling van 't
muurwerk in olieverf verkeerd en lichtvaardig heb geadviseerd. Ik verzoek U daarom ten
spoedigsten den hr Schuylenburg de vermindering van kosten op te geven bij uitvoering van
't muurwerk in lijmverf, opdat ik definitief beslissen kan.
De ing. arch. v/d gestichtsgeb. W Metzelaar
18. 14-07-1889 brief Gerechtshof Zutphen
WelEd Heer!
Het schijn dat er misverstand bestaat. Ik heb van den beginne te Zutphen geen enkel
bezwaar gehad om de plafonds en de binnenmuren in de kasten der raadzaal met olieverf te
schilderen, maar wel over de buitenmuren en in bijzijn van den Heer Schuijlenburg met mijn
zoon daarover gesproken dat even als hij dat gezien had in het museum te Amsterdam met
lijmverf te behandelen, zoodat ik niet anders wist of dat was afgesproken, en daar heb ik ook
op gerekend. Ik ben zelfs na dat met de kleuren van het plafond de geleerden het niet eens
waren en ik die wel een geoefend oog maar geen genoegzame wetenschappelijke
ontwikkeling heb genoten mij schikte in het onvermijdelijke, met ambitie zelf aan het
marmeren gegaan en tot nog toe ieder die het zag bevalt, zoodat het mij zeer deed zooveel
aanmerkingen te moeten hooren volgens mijne overtuiging niet verdiend.
Het doet mij echter genoegen dat als ik nu te Zutphen kom, voort kan gaan dat marmerwerk
nu en dan te vervolgen en naar mijn eigen smaak uit te voeren. Wat dat korten van olieverf
in plaats van lijmverf betreft zal ik maar aan uwe loyaliteit overlaten. Het plafond in de
raadzaal is volgens mijn eigen opgemaakt plan gebleken niet voldoende te zijn met kalkolith
2 maal gronden en opschilderen met matverf, maar moest nog eenmaal overgegrond
worden. Ik heb er niet aan gedacht zulks als bijwerk voor te dragen dat toen van ‘t winter de
stucadoors daarmede bezig waren, erg gestookt werd. Zij haast de specie daar niet tegen
konden krijgen en te kort bij het element kwamen de verf wegtrok. Wij zijn deze week goed
opgeschoten zoodat ik in tijds tot aller genoegen ook dit werk ten einde kan brengen.
Ued WD Dr HGB
Daar al het werk met de meeste zorg en opoffering is behandeld om bij zulk een
aanhoudende droogte toch het werk zoo dicht en vlak mogelijk te houden dat heeft geld
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gekost mijnheer.
19. 1.-07-1889 brief Gerechtshof Zutphen
Deventer……..89
WelEd Heer!
Nu wordt het na uwe laatste visite te Zutphen toch wat al te erg. Toen ik voor een paar
dagen op het werk kwam waren in het huis van bewaring alle kwasten en kwastjes ook van
deuren die al overgegrond waren, uitgehakt. En zoo overdreven dat in 3 deuren waaronder
een zolderdeur 395 gaten waren uitgehakt. Wie moet dat weer in orde maken en betalen,
een architect heeft veel recht maar ook verplichting. Op die manier kom ik nooit klaar en
heb ik ook geen kapitaal genoeg om de schade in plaats van Wüst te dragen. U weet zeer
goed dat ik nog nimmer slecht werk heb gemaakt omdat ik altijd 1e kwaliteit materiaal
gebruik en over goede werkkrachten kan beschikken maar wanneer zo alle bestekken
worden uitgevoerd mochten de tarieven wel worden verdubbeld. Somtijds moet wel eens
meer gedaan worden dan voorgeschreven is, maar om nu bij het einde van een groot werk
zoo huis te houden is niet nobel. Wanneer daartoe eene Directie de macht en den lust voor
heeft dan kan ook de bekwaamste en eerlijkste aannemer als een citroen uitgeperst worden.
Ik heb gisteren de Heer Schuijlenburg gevraagd of wij nu het plafond zoo als het nu het laatst
is gewijzigd, kunnen afmaken daar om het andere werk in de Rechtzaal af te kunnen maken
het steiger er uit moet. Ik heb daar geen zeker antwoord op verkregen, evenmin als op mijn
vraag aan Ued of het dekstuk op de consoles bij de console of bij de betimmerde balk te
laten daar dat dekstuk rondgaat met de onderste houten lijst die nu bij de balk en thans bij
de lijst gemarmerd moet worden of met het marmer moet rondloopen. Verzoeke mij hier op
te antwoorden.
20. 20-07-1889 brief Gerechtshof Zutphen
‘s Gravenhage 20 Juli 1889
Den Heer HG Bokhorst te Deventer.
Naar aanleiding van uw schrijven van dd 19 Juli l.l. bericht ik u dat ik bij mijn eerst volgende
bezoek a/h Rechtsgebouw te Zutphen (zaterdag 27 Juli a.s.) omtrent het verfwerk van de
groote zaal zal beslissen. Er is elders in het gebouw nog genoeg te verven zoodat het niet
bepaald noodzakelijk is de kleuren van het schilderwerk in de zaal met overhaasting vast te
stellen. Alvorens te beslissen moet ik natuurlijk de kleuren allen hebben gezien en naar
genoegen hebben bevonden. Wat het afsteken van kwasten betreft die nog door de
verflagen zichtbaar waren, deel ik u mede dat zulks op mijne last is geschied om daardoor
goed en net verfwerk te kunnen verkrijgen. Ik ben overtuigd niets onbillijks te eischen, maar
verlang slechts goed werk.
De Ing.Arch. gev. en rechtsgeb. WC Metzelaar
21. 19-09-1889 Declaratie van H.G.Bokhorst - Gerechtshof Zutphen
Declaratie van H.G.Bokhorst te Deventer wegens uitgevoerde werkzaamheden en gedane
leveringen ten dienste van het ameublement voor het nieuwe Rechtsgebouw te Zutphen
Dienstjaar 1889
Voor het verven van een kast in de Advocatenkamer
f 8,50
“
“
“
“
tafel “ “
“
f 2,50
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“
‘
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Griffie
“
“
geverfd
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“

1 nieuwe kast in de veldw kamer
f 7.50
1 oude “
“
“
“
f 12,2 tafels “
“
“
“
f 6,2 zit en 2 voetbanken van de griffierechtbank
f 2,50
2 nieuwe kasten v/d Griffier van de rechtbank
f 16,1 nieuwe tafel “
“
“
“
f 1,50
1 oude kast van de Griffie van de rechtbank
f 15,1 dubbele lessenaar, 2 kleine dito en 1 groote tafel voor die
f 17,“
“
1 groote kast v/d Rechter Commissaris ook van binnen
f 13,75
“
“ 1 kleine kast, 1 papierbak en
1 lessenaar in die kamer
f 8,50
“
“
“
“ 1 groote kast v/d Subst. Officier en 1 tafel
f 26,“
“
“
“ 3 kasten v/d Officier van Justitie
f 51,“
“
“
“ 4 archieftafels, 1 kast en 1 trapje
f 6,80
Voor het schuren, lijmen en 2 maal vernissen van 14 stuks Amerikaansche banken
f 7,85
Totaal
f202,40
De ondergeteekende verklaart deze declaratie te zijn deugdelijk en onvergolden, tot een
bedrag van : Twee honderd en twee gulden en veertig cents.
Deventer 19 September 1889
Handteek.
De President v/d Rechtbank te Zutphen, verklaart dat de leveringen en werkzaamheden in
bovengemelde staat genoemd werkelijk ten behoeve van het ameublement van het
Rechtsgebouw zijn geschied en mitsdien deze declaratie goed te keuren tot een bedrag van
Twee honderd en twee gulden en veertig cents
22. 09-1889 Zutphen Declaratie- Gerechtshof Zutphen
De Heer Bokhorst wordt verzocht de declaratie van het door hem verrichte aan het
rechtsgebouw in duplo in te zenden, volgens ommestaand model voorzien een op zegel ad
0.22,5 en op ongeregeld papier
v. E.
Declaratie van den ondergetekende HG Bokhorst te Deventer wegens uitgevoerde
verfwerken ten dienste van het Gerechtsgebouw te Zutphen 1890 Nov
Wegens het herstellen en ........ van schilder en verfwerken in de verschillende lokalen van
het rechtsgebouw volgens mondelinge overeenkomst 50.De ondergetekende verklaart deze declaratie deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van
vijftig gulden.
Deventer
Onderteekening
23. 21-10-1889 DD In dienst nemen personeel beneden veertien jaar
Op verzoek van de plaatselijke commissie van toezicht op de Lagere scholen verklaren de
volgende firma’s, alleen die personen beneden den leeftijd van veertien jaar in hunnen
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dienst te zullen nemen, welke voorzien zijn van een getuigschrift, afgegeven door het hoofd
eener school, waaruit blijkt dat zij behoorlijk gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid tot
het ontvangen van lager onderwijs.
- vele namen waaronder H.G. Bokhorst

24. 14-12-1889 brief v.Schuijlenburg - Gerechtshof Zutphen
's Hage 14 Dec. 89
Waarde Heer en Vriend!
Naar aanleiding van uw brief van den 12e Dec. kan ik U 't volgende berichten:
Wanneer U goed nadenkt, zult ge U wel herinneren dat ik te Zutphen, (nadat ik naar 's Hage
was geweest om met den hr Ingenieur over den laatsten staat van meer- en minder werk te
spreken en voor mij een huis te huren) U terstond mededeelde dat de hr Ingenieur op vele
verfposten, juist door U in uw schrijven allen genoemd, wat gekort had, niet tegenstaande
mijne ernstige verdediging van dezelve. Of U dit toen ook noteerde in uw boekje, weet ik niet
zoo precies, doch volgens den staat, dien de Heer Geurden U zeker ter inzage gaf, zijn ze juist
geworden. Alleen, zult ge op dien staat niet gevonden hebben, een korting van f12,- van
Geurdens rekening voor het stucadoren, in plaats van betimmeren der dwarsbalken 8 stuks in
de Corridors. Op mijn voorstel, keurde de Ingenieur die wijziging goed en ook, om daarvoor
met den hr Geurden niets te verrekenen want het stucadooren was zooveel duurder als het
betimmeren, als het verven van de betimmering zou kosten. De hr Geurden vergist zich
daarmede, doch alleen is het zeer billijk, dat dit werk wat niet geverfd werd van Uwe
rekening afdoet, omdat Geurden de stucadoor als van zelf, dit werk extra heeft moeten
betalen. En hiermede hoop ik voldaan te hebben aan uwe uitnoodiging, om U een handje te
helpen daarmede. Voor een 14 dagen, verzocht Ebenau mij om inlichtingen en gaf die. Mocht
ge de hr Geurden nog spreken wil hem dan nog van me groeten.------- En wat nu het verdere
van uw brief aangaat, doet het me waarlijk genoegen van U te vernemen, dat uw zoon
Engelbart ook reeds een examen deed en gelukkig slaagde. Dit is al wéér een prettig begin
voor hem en voor U allen. Daarom wensch ik uw zoon in 't bijzonder en zijn Ouders en
Broeder tevens hartelijk geluk met dien goeden uitslag en wensch hem en U verder toe, dat
er nog veel meer verblijdends op mag volgen. Meermalen zeide ik het persoonlijk tot U, en
thans herhaal ik het, dat het mij zoo'n genotvolle gedachte is, wanneer ik denk over U en Uw
zoons, allen vol lust en toewijding, samen werkend om wat goeds, schoons en voortreffelijks
tot stand te brengen. Het is waarlijk om er jaloersch op te zijn. Ik hoop dat het U allen verder
wel ga en ge ook allen een degelijke belooning moogt verwerven voor 't geen U tot stand
brengt.----- Ge zoudt ons wel aardig verrast hebben door een bezoek aan den Haag en ons.
Dan later maar eens als uw zoon Engelbart hier de Middelb. akte komt weg halen hoor. Het
treurig einde van Bart de Wilde vernam ik reeds. Voor eenigen tijd moest ik even 4 dagen op
reis naar Harderwijk, Doetinchem en Zutphen en was toen nog 2 nachten te Deventer bij mijn
ouders en hoorde het toen------- Het vervaardigen van de titelplaat voor die Collectie
photografieën, is een beste reclame voor uw zoon Johan. Het is zoo dat er geen direkten
winst aan was, doch 't kan komen. Evenwel is het treurig, dat steeds de kunst zoo slecht
betaald wordt. Was het dan ook dat een kunstenaar alleen maar werkte om het geld, dan
was er niet ééne kunstenaar bestaanbaar, want de moed zou hen ontzinken, doch daarom
moesten zij die de kunst dienen dan ook meer, veel meer gewaardeerd worden. Doch hoe zal
dit ooit naar waarde geschieden? Niemand kan zich ook maar even voorstellen wat het is om
werkelijk kunstproducten daar te stellen of hij moet zelf kunstenaar zijn en omdat die niet
zoo veel aanwezig zijn of gevonden worden, vandaar nog die onverschilligheid en slechte
belooning over 't algemeen. Mijn brief wordt vol. Met de Kerstdagen hoop ik mijne familie te
bezoeken en U en de Uwen ook nog wel even te spreken. Tot ziens dan. Wil s.v.p. Uwe
Echtgenoote en zoons van me groeten en het ingesloten briefje even bezorgen laten bij mijn
ouders, waarmede ge ten zeerste verplicht. Uw toegenegen
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Johs J. van Schuijlenburg (Bouwkundige)
25. 06-01-1890 Brief aan Den Heer HG. Bokhorst
Zutphen 6 Januari 189
Mijnheer!
Naar aanleiding eener bespreking met den Heer en Mevrouw van Wassenaer diene deze U te
melden dat een bepaalde keuze door hen nog niet gedaan is, liefst in een paar zich niet te
sterk afstekende tinten zouden zij het plafond overlangs
26. Opdracht tot het schilderen van plafond in particulier huis.
"Het is mijn bepaald verlangen dat het overigens zoo geschiedt en is mijn beleefd verzoek
dat u daar terstond maandag mee begint zoodat het deze week klaar is. Kunt u het niet
opnemen, stuur mij dan svp telegrafisch bericht opdat ik dan dadelijk het werk aan een
ander kan opdragen
Getekend......"

27. 14-04-1890 Programma van Prijsvragen – uitgeschreven door de Vereeniging ter bevordering
van den bloei van alle ambachten of vakken.
H.G. Bokhorst, schrijver

28. 20-06-1890 Blooker
Arnhem
Mijnheer!
Hiermede verzoek ik U de beide muurvlakten aan 't perceel des Heeren Kobus te
willen opnemen en volgens afspraak de schetsen naar Amsterdam op zenden. De Hr.
Kobus spreekt in zijn brief van beide annonces op doek te wenschen tracht ZEd over
te halen om die aan de marktzijde op de muur te schilderen. Tot dinsdag blijf ik hier
Hotel des Pays-Bas voor ingeval verdere correspondentie nodig is.
Met achting F A Hemmerik
29. 29-06-1890 Blooker
Deventer 29 Juni 1890
Mijnheer!
Met leedwezen heb ik in Uw schrijven do. 26 Juni gezien dat mijn staal voor een
annoncebord niet geschikt is bevonden en andere schetsen op schaal verlangd worden tot
minderen prijs. De reden die mij geleid hebben iets anders te maken dan wat men op het
gebied van reclame al zoolang tot vervelens toe gezien heeft is deze. Het beschaafd publiek
wil ook wel iets anders zien en wanneer men nu een als damast geschilderd doek met de
annonce die bekend gemaakt moet worden ziet, zal men om het eene ook het andere met
eenige aandacht zien en daardoor ook lezen wat voor een wel ontwikkeld mensch een meer
gunstigen indruk maakt en achterlaat dan eene in hardst mogelijke kleuren geschilderde
annonce, maar over den smaak valt niet te twisten. Het staal door mij gezonden was op
schaal geteekend voor Wiegerink, het vlak is daar 7.59 M lang en 1.20 M hoog zoodat slecht
een regel kan geplaatst worden, de schets is op 1/10 der ware groote alzoo de letters 65 cM
hoog. Hierbij nog een schetsontwerp van een vlak voor Kobus op 1/20 der ware groote wat
op de muur geschilderd kan worden. Ik begrijp dat u liever het woord ' Blooker' het grootst
had maar men moet rekening houden met het vlak waarover men te beschikken heeft, om
zoo mogelijk eene gelijke verdeeling te kunnen maken - maar dit vlak is kort bij de grond op
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de muur en toch zijn de letters Blooker nog 60 cM hoog. Het andere vlak zit bij den Heer
Kobus 40 voet boven den grond en zal ik wel een schets zenden wanneer mij het werk
opgedragen wordt. Wat de prijs betreft, moet dat er op een koopje nu toe? Dan moet ik dat
ook zoeken in het raamwerk en het doek, hoewel ik ongaarne met goedkoop materiaal werk
en mijne reputatie mij meer waard is dan een karreweitje- volgens uw schrijven zou de prijs
van door UEd verlangde kleur en eenvoudige letter ( waarvan bijgaande O als nadeel kan
dienen) zeer veel lager kunnen worden. Het scheelt mij niet veel, daar wij zulk werk gewoon
zijn en een als damast bewerkte grond voor ons niet zooveel betekent- hoogstens zou ik f25
van mijn prijs kunnen afdoen, maar dan wordt het er niet beter op. Wil UEd een proef in
werkelijkheid zien. Het veld bij Kobus op de muur waarvan bijgaande schets is zal ik voor f25
maken, om het even met effen of damast grond verder houd ik met het eerst door mij
bedoelde doek en raamwerk voor damast grond mijn gegeven prijs, maar zal wanneer de 3
anderen in effen kleur verlangd worden de prijs bepalen op f100- verzoek hierop nader
bericht.
Achtend Uw Dw Dn HGB
30. 22-07-1890 Blooker
Den Heer H.G. Bokhorst Deventer
Mijnheer; Gaarne zouden wij vernemen hoe het met het schilderen onzer verschillende
annonces staat; voor het geval dat deze gereed zijn, zouden wij gaarne de rekening
ontvangen. Hoogachtend J. & C. Blooker
Amsterdam 22 Juli '90.31. 15-12-1890 Opdracht Almen
Zutphen 15 Dec. 1890
Mijnheer!
Heden over acht dagen ben ik voornemens op de buiten "den Hoogenkamp" onder Almen
een vrij belangrijke hoeveelheid binnenverfwerk aan te besteden. De plafonds eng. in de
Salon en eetzaal zijn niet in dit bestek opgenomen en zou ik gaarne daaromtrend U willen
spreken. Vrijdag h ga ik per trein van 1-30 uur van huis er heen voor de aanwijzing en was het
wel goed achtend U alsdan even mee kon gaan
Kuiperstraat 123 Wd Dn S.J. van der Wilde
32. 10-01-1891 Opdracht Almen
Zutphen 10 Januari 1891
Den Heer H.G. Bokhorst Deventer
Mijnheer!
In antwoord op UEd. schrijven 8 dezes, diene het navolgende. Voor het schilderen des beide
kamers is door mij een som van f700.- uitgetrokken zoodat we op dat punt wel een accoord
zullen kunnen treffen wat het kostgeld betreft, zoodat 't geschiktste wezen, U zulks voor uwe
rekening neemt; terwijl ik donderdag a.s. per trein van half twee naar den Hoogenkamp ga
en aldaar als dan met Mevrouw en Mijnheer behang voor de salon etc. zal uitzoeken, waarbij
de hulp van U zoon mij zeer aangenaam zal wezen, ten slotte is door mij voor de eetzaal
(waar een blank eikenhouten lambrizering geplaatst wordt) een dito schoorsteen
betimmering met kroonlijst in renaissance stijl is ontworpen en dus dat plafond in dito stijl
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geschilderd dient te worden.
Hoogachtend Uw dienstw. Dn J. van der Wilde
33. 14-11-1891 DD Begrafenis
Heden voormiddag werd op de algemene begraafplaats alhier het stoffelijk overschot van
den heer H.G. Bokhorst ter aarde besteld. De lijkkoets werd door niet minder dan 19 rijtuigen
gevolgd, waarin, behalve de familie, gezeten waren de leden der Bouwkundige Vereeniging,
waarvan de overledene secretaris was, de leden van het letterlievend gezelschap dier
vereeniging, de werklieden van wijlen den heer B. en zijn vrienden. De lijkkist was met 3
kransen versierd – een geschenk van de Bouwkundige Vereeniging, haar letterlievend
gezelschap en de werklieden van den overledene. Bij de groeve, waarom zich ook een talrijke
menigte belangstellenden had verzameld, werd het woord gevoerd door de heeren D.
Berenschot en J. Beugelink, wat de overledene was geweest voor zijn gezien en de
maatschappij.
34. 01-1893 werving Roobrugge
Dev. Jan'93
WelEdGebHeer
Mag ondergetekende de vrijheid nemen te vragen, die getuigenissen omtrent ons en ons
werk te geven die mijnheer met een gerust hart geven kan? Wat is het geval? Wij hebben
gehoord dat Mijnheer Smi........ De Roobrugge gekocht heeft. Wij hebben er heen geschreven
om ons in zijn gunst aan te bevelen voor mogelijk decoratie of gewoon verfwerk en hebben
Mijnheers naam genoemd voor inlichtingen en recommandaten. Dat mochten we toch wel
doen? Wij willen natuurlijk graag onze geachte clientèle zoo groot mogelijk hebben.
Verschoon me mijnheer WEd een oogenblik lastig gevallen te hebben en verblijf
Hoogachtend Uw Dw Dn Firma Wed HGB
35. 01-1893 werving Roobrugge
Dev Jan '93
WelEdgeb Heer!
Ondergetekende, vernomende hebbende dat UEd onlangs de Roobrugge gekocht hebt en
mogelijk nieuw schilder- of verfwerk het gevolg dier koop zal worden, beveelt zich
beleefdelijk aan voor alle soorten decoratie alsook gewoone verfwerken. Onze goede
reputatie hier en in den omtrek der stad kunnen tot aanbeveling strekken, benevens
nevenstaand adreskaartje. Wij zijn het geweest die van 't zomer bij den WelEdGeb Heer
Coster v Voorhout diens plafond met kamer in orde gemaakt hebben.
Verblijvende met Hoogachting Uw Dw Dn Firma Wed HGB.,
36. 20-03-1893 werving Roobrugge
W.....borgh 20 Maart 1893
Mijnheer! Vriendelijk verzoek ik U, eens bij uw vriend Baumer aan te loopen en hem te
vragen, U de wijzerplaat van één mijner Frieschen klokken te willen geven, ten einde die naar
den eisch op te knappen, artistiquement. Zoals U, Uw broeder dat zoo goed verstaan. Het is
wel jammer, gij de Roobrug, ook niet eens op hebt kunnen knappen, zooals de zolder uit
onze suite, doch ik verzeker U dat het niet aan mij gelegen heeft, buitendien is Uw werk
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genoeg geadmireerd geworden door kenners van smaak. Ontvang mijne groeten.
Hoogachtend Uwdn Coster van Voorhout

37. 04-06-1898 DD 50-jarig bestaan der Bouwkundige Vereeniging.
Feestrede van W.Korteling: Verder wijdde spr. een woord van dankbare hulde aan de
overleden leden Bokhorst en Pieperiet, wier verdiensten afzonderlijk in herinnering werden
gebracht.
38. 1924-12-04 DD restauratie gebouw Bouwk.Vereeniging
…. Boven in het gebouw (hoek Papenstraat-Klooster) is de groote zaal, reeds aanwezig,
practisch gerestaureerd. De zaal is 7½ bij 15 meter groot en heeft een toneel en een buffet.
Er staat een groote bibliotheek, die nog zal worden uitgebreid. En er komt ook een piano.
Aan de wand hangen de portretten van de oud-bestuursleden de heeren Beltman, Loman en
Bokhorst. ….
39. 1934-11-09 DD De Vereeniging van Nijveren bestaat tachtig jaar
– Veredeling van het ambacht het hoofddoel – Tal van Deventernaren leerden bij haar werk
hun vak liefhebben: In mei 1862 hielp de Sociëteit van Nijveren, als eerewacht, mee om
Koning Willem III bij zijn komst te Deventer te huldigen. De leden droegen daarbij een
oranjecocarde met een bijenkorf in het midden. 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”… En “Nijveren” moet toen geducht
hebben feestgevierd…… Deze tekst is bij het 90-jarig bestaan nogmaals in DD opgenomen op
22-12-1944.
40. 1938-05-28 DD De Bouwkundige Vereeniging jubileert (Haar negentigste jaar).
De vereeniging was haar tijd vooruit met het stichten van een onderlinge verzekering van
leden der B.K.V. en hunne werklieden tegen ongelukken, waarbij de premie door den
patroon werd betaald. Aan deze stichting zijn de namen verbonden van den heer H. Beltman,
langen tijd president, en van de leden Bokhorst en Pieperiet, waarvan de zonen thans nog
leden der vereeniging zijn.
41. 1938-06-07 DD Jubileum Bouwkundige Vereeniging (90-ste verjaardag).
De koffiekamer was met goeden smaak van wanddecoraties voorzien, waarop portretten
prijkten van mannen aan wie de vereeniging veel verplicht is bij haar oprichting en leven: B.
Looman, H.G. Bokhorst en H.H. Beltman.
42. 1941-11-13 DD Terugblik uit onze nummers van 18 nov.1891.
Op de algemeene begraafplaats te Deventer is het stoffelijk overschot van den heer H.G.
Bokhorst ter aarde besteld. De lijkkoets werd door niet minder dan 19 rijtuigen gevolgd,
waarin, behalve de familie, gezeten waren de leden der Bouwkundige Vereeniging, waarvan
de overledene secretaris was, de leden van het letterlievend gezelschap der vereeniging en
de werklieden van wijlen den heer B. en zijn vrienden. De lijkkist was met drie kransen
versierd, een geschenk van de Bouwkundige Vereeniging, haar letterlievend gezelschap en
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de werklieden van den overledene. Bij de groeve, waarom zich ook een talrijke menigte
belangstellenden had verzameld werd het woord gevoerd door de heeren D. Berenschot en
J. Beugelink, die in korte trekken schetsten, wat de overledene was geweest voor zijn gezin
en de maatschappij.

Samengesteld door Bart Bokhorst, zoon van Arnold Bokhorst
April 2015
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