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De Deventer kunstenaarsfamilie Bokhorst
VOORWOORD
Dit document bevat een beschrijving van de Deventer kunstenaarsfamilie Bokhorst die een ander
karakter heeft dan de publicatie “De familie Bokhorst – Verrassend veelzijdig” van Drs. R. Smit-Muller
uitgebracht door Uitgeverij Waanders in 2014. Deze laatste publicatie was voor het algemene publiek
bestemd met name voor diegenen met belangstelling voor de (kunst)historie van Deventer. De
tekstruimte in een dergelijke publicatie is beperkt, mede omdat het afbeelden van de kunstwerken een
voorname plaats inneemt. Voorts is na deze publicatie nog aanvullende documentatie beschikbaar
gekomen.
Met dit document wordt beoogd om een meer volledig en persoonlijker beeld te geven van de
Deventer kunstenaars van de familie Bokhorst.
Per kunstenaar is eerst een chronologisch feitenrelaas opgesteld, waarin uittreksels zijn opgenomen
van alle kranten- en tijdschriftartikelen, boeken, zakelijke en privécorrespondentie en overige
documenten die voor en na het project voor het samenstellen van de Waanders-publicatie zijn
verzameld. Het geheel van die feitenrelazen betreft zo’n 125 pagina’s met ruim 450 items en is –
naast de Waanderspublicatie – gebruikt om dit document samen te stellen. Hierin wordt extra
aandacht besteed aan de persoon van de kunstenaar, voor zover dat uit de beschikbare bronnen kan
worden afgeleid.
Het documentair karakter van dit document staat voorop; dit komt de vlotte leesbaarheid uiteraard niet
ten goede. Ook merken wij op dat de hoeveelheid beschikbare documentatie per kunstenaar nogal
verschilt en dat er alleen voor de beschrijving van Arnold en Jet tot op zekere hoogte mede uit eigen
herinneringen kon worden geput. Hierdoor is er sprake van een zekere onevenwichtigheid in de
beschrijvingen.
Er zijn geen kunstwerken opgenomen in dit document; alle verzamelde afbeeldingen en nog meer zijn
te zien op de website: www.deventer-bokhorstkunst.nl.
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BIJNA 100 JAAR IN DE VERF
Onder deze titel treffen wij de aantekeningen aan van Gerrit Bokhorst (derde generatie) voor een
lezing bij de Rotary over de geschiedenis van drie generaties Bokhorst, “die in verf hebben gedacht en
met verf hebben gewerkt”. Een deel van zijn aantekeningen komen in de hoofdstukken per kunstenaar
genoegzaam aan de orde op basis van tal van documenten. Maar aan de hand van Gerrits
aantekeningen kan er een aardig beeld worden gegeven van het schilders- en decoratiebedrijf in die
lang vervlogen tijden en het vormt daarvoor ook een aardige introductie tot de Bokhorst kunstenaars.
Alle Bokhorst kunstenaars worstelden met het probleem om van de kunst te leven en om te gaan met
het spanningsveld tussen de eigen kunstzinnige uitgangspunten en de wensen/eisen van de
opdrachtgevers. Het liefst hadden ze allen van de autonome kunst willen leven, maar dat zou ook een
leven van de steun betekenen en dat is voor geen van allen een optie geweest. Ze kozen daarom
voor de toegepaste kunst en dus moesten dan ook bedrijfsmatig opereren, de een wat meer dan de
ander. Ze hebben nooit veel verdiend, omdat ze meer tijd in de uitvoering van hun ontwerpen stopten
dan opdrachtgevers zouden kunnen of willen betalen. Ze hielden wel voldoende tijd over om
autonome kunst te maken. Het huisschildersbedrijf van destijds was een eenheid in zichzelf, dat wil
zeggen dat ze ’s winters hun eigen verf maakten door kleurstoffen te wrijven, olie te koken en lak te
stoken. Ze hadden hiervoor hun eigen recepten. ‘s Zomers moest dit alles verwerkt worden. Als ze lijm
nodig hadden, moest ook die weer zelf gemaakt worden door te mengen en te koken. Als de winter te
lang duurde, was de zomer te kort om voldoende winst te maken. Het huisschildersbedrijf was ook op
een andere manier een eenheid in zichzelf: de baas hielp financieel bij ziekte van de knecht. De
vrouwe (zo werd Gerrits grootmoeder genoemd) deed de rest; bij geboortes bracht ze een mand met
versterkende middelen, eieren, soep en 25 gulden. Het bedrijf was net een gezin.
Grootmoeder had al gemerkt dat de combinatie kunstschilder en huisschilder niet ideaal was en dat
twee eigenaars van het bedrijf beter tot een taakverdeling zouden kunnen komen. Toen grootvader
Garriet op 61-jarige leeftijd aan een beroerte overleed, riep grootmoeder Gerrits vader Johan en diens
broer Bart terug naar het schildersbedrijf en daarmee ontstond deze taakverdeling van nature. Beide
broers waren kunstzinnig zeer begaafd, maar geheel verschillend. Gerrits zeer solide vader Johan
nam de hoofdleiding en zijn oom Bart “pallieterde” rustig mee. Deze richtte zich meer op de
kunstzinnige kant van het bedrijf door introductie van het glasbranden, tegels schilderen en
pottenbakken. Het was een moeilijk begin bij gebrek aan middelen. Johan ging er een beetje bij
lesgeven en Bart bouwde ovens. Hij die in de kunst de grootste opdracht had, werd automatisch van
de rest vrijgesteld. Samen worstelden ze voor een betere kleurverhouding in de huizen. Tot zijn
droefenis constateert Gerrit hoeveel wonderlijk mooie schilderingen zij hier en daar aanbrachten om
zo te zeggen voor weinig centen, alleen omdat zij het niet konden laten. Hoe deprimerend was het
voor hen als opdrachtgevers in veel gevallen maar één gedachte hadden: als het maar niet te duur
wordt!
Later werden de verven voor een groot deel niet meer zelf gemaakt. De afschilderverven nog wel en
enkele andere soorten ook.
Gerrit werd als eersteling onder een gunstig gesternte geboren. Toen hij anderhalf was, viel hij via een
penseel een groot gat in zijn kop. Na een vlugge reparatie moet zijn vader toen plechtig hebben
verklaard dat dit het bewijs was, dat Gerrit door het vak was geroepen. Maar waar zou Gerrit nu ook
zoveel mogelijkheden hebben getroffen als in die omgeving? Waar mocht je alles doen en uitproberen
als bij die twee broers? Waar trof je zulke eminente leermeesters? Als jongen van de lagere school
bakte Gerrit reeds zijn eigen gemaakte Delftse tegeltjes in zijn eigen gemaakte oventje en won hij een
tweede prijs voor een gangversiering uitgeschreven door het vakblad van zijn vader.
Na zijn opleiding en diensttijd in de Eerste Wereldoorlog moest hij voor het eerst aan het werk en werd
er een handwagen met ladders en potten geladen. Hij moest hem in zijn eentje naar het werk
schuiven. De nieuwbouw van Drukkerij De IJsel; dan ben je er meteen door, zei zijn vader. Het werd
een zware tocht. Gerrits jongere broer Arnold heeft enkele jaren later dezelfde weg als Gerrit gevolgd,
toen hij bij het vak kwam. Ook deze twee broers hebben later regelmatig samen gewerkt, maar Gerrit
was degene die uiteindelijk de schilderzaak in Deventer voortzette, omdat Arnold elders een eigen
weg ging. En ook deze derde generatie heeft niet altijd alleen van de kunst kunnen leven en richtte
zich op de toegepaste kunst met opdrachtgevers.
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HENDRIK GERRIT BOKHORST 1830-1891
Hendrik Gerrit, destijds Garriet genoemd, werd op 27 februari 1830 geboren in de Lange
Bisschopstraat 320 te Deventer.
Het gezin waarin hij werd geboren verhuisde in 1839 naar de Nieuwe Markt 26, een plein waar
wekelijks een groentemarkt werd gehouden. De vader van Hendrik Gerrit had een kuipersbedrijf, maar
Hendrik Gerrits interesse lag meer op het artistieke vlak. Hij volgde lessen aan de Deventer
Teekenacademie, een onderwijsinstelling onder de koepel van het Nut van het Algemeen, waar jonge
ambachtslieden diverse tekentechnieken konden leren. Op 12-jarige leeftijd werd reeds een tekening
van hem in zwart krijt, voorstellende een borstbeeld, geëxposeerd in de maanden juli en augustus van
1842 op een tentoonstelling van voortbrengselen van Overijsselse nijverheid en kunst te Deventer.
In 1848 werd hem een zilveren medaille toegekend. Hij volgde ook lessen aan de Burgeravondschool
waar hij het getuigschrift bouwkundig tekenen behaalde. Bij zijn huwelijk op 27 december 1855 met de
Deventerse Arnolda van der Woerd, gaf hij als beroep verwer op. In augustus van hetzelfde jaar kocht
hij voor 518 gulden het pand Papenstraat 29/31 en begon zijn eigen huis- en rijtuigenschildersbedrijf.
Met zijn uitspraak: Het is een kunst om van de kunst te leven, gaf hij aan dat het dagelijks brood
verdienen met autonome kunst geen eenvoudige zaak was. Van hem zijn voornamelijk academie- en
schetsboektekeningen bewaard gebleven, een viertal arcadische landschappen in sepiatekeningen en
twee kleine olieverfschilderijen in typisch negentiende-eeuwse, romantische stijl.
In 1860 had de stad Zwolle een feestelijk aanzien en wapperde de driekleur uit vele woningen
vanwege een tentoonstelling van de Vereeniging ter bevordering van Fabriek- en HandwerkNijverheid, waarbij Hendrik Gerrit een bronzen medaille ontving voor geschilderde mar-stalen (marmer
stalen?)
Hendrik Gerrit was lid van de Sociëteit van Nijveren, een organisatie die opkwam voor de belangen
van de werkende stand. Voor deze vereniging beschilderde Hendrik Gerrit, ter gelegenheid van het
bezoek van Koning Willem III aan Deventer in 1862, een vaandel met een bijenkorf als symbool van
de nijverheid. Hij was bestuurslid van de Bouwkundige Vereeniging, ter veredeling van ambachten,
één van de oudste en belangrijkste verenigingen in Deventer. In het verenigingsgebouw in de
Papenstraat 43 stond een hem beschilderde boekenkast met naslagwerken en platen waar de leden
zich konden oriënteren. Portretten van de meest prominente bestuursleden hingen aan de muur, ook
van Hendrik Gerrit Bokhorst. Leden konden reductie krijgen voor het lesgeld van de Teekenacademie.
Er werden prijzen uitgeloofd voor werkstukken van ambachtslieden. Bij lezingen bracht hij zijn mening
duidelijk naar voren, zoals in een voordracht over het gildewezen in 1889, georganiseerd door het
Departement Deventer van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. Het
Deventer Dagblad schreef:
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.
Een maand later in de vergadering van hetzelfde Departement:
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 grenzeloos 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.

3 van 51

De Deventer kunstenaarsfamilie Bokhorst
Van zijn zakelijke opdrachten is niet veel bekend. Er is één plafond-ontwerp bewaard gebleven en het
Deventer Dagblad vermeldt slechts in 1886 het schilderen van een “schoone” kiosk van de Deventer
banket-, koek-, brood- en suikerbakkers voor een gezamenlijke tentoonstelling in Amsterdam. Uit het
zakelijk correspondentiearchief van de eerste generatie Bokhorst dat van ± 1888 tot 1894 bewaard is
gebleven, blijkt dat hij met zijn personeel in 1888 en 1889 het schilderwerk van Gerechtsgebouw te
Zutphen heeft uitgevoerd voor 2283 gulden, een grote opdracht dus. Over de uitvoering van dit werk is
een hele reeks(kopie)brieven tussen opdrachtgever en –nemer overgebleven, die aangeven dat het
lang niet altijd eenvoudig werken was. Een enkel citaat uit een kopie-brief van Hendrik Gerrit:
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
e
ik nog nimmer slecht werk heb gemaakt omdat ik altijd 1 kwaliteit materiaal gebruik en over
goede werkkrachten kan beschikken maar wanneer zo alle bestekken worden uitgevoerd
mochten de tarieven wel worden verdubbeld.
Het was niet enkel kommer en kwel in de zakelijke relaties getuige een brief van Johs J. van
Schuijlenburg (bouwkundige) aan Hendrik Gerrit tegen het eind van het project Gerechtshof Zutphen:
….. 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.
Ook is er correspondentie over een opdracht van Blooker (chocoladefabriek), Almen en in Gronau. Bij
deze laatste opdracht werden stalen voor houtbeschildering in nieuw eiken, oud eiken en
palissanderhout gevraagd, ook voor het beschilderen van beeldhouwwerk.
Personeelsproblematiek bleef Hendrik Gerrit niet bespaard, zoals uit een brief uit 1889 bleek:
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 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
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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.............
In datzelfde jaar gaf Hendrik Gerrit gevolg aan het verzoek om een personeelsbeoordeling:
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.
Echtgenote Arnolda, roepnaam Daatje, baarde tussen 1856 en 1870 elf kinderen waarvan er negen
slechts korte tijd leefden of werden doodgeboren. Gelukkig dat de getalenteerde zoons, Johan en
Engelbartus, wel in leven bleven.
Op 10 november 1891 overleed Hendrik Gerrit aan een beroerte. Hij werd begraven op de Oude
Begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer. De lijkkoets werd door niet minder dan
negentien rijtuigen gevolgd. De Bouwkundige Vereeniging eerde zijn secretaris met drie kransen en
een fraaie grafsteen, die er nog altijd ligt. De belangstelling was groot, bij de groeve stonden vele
familieleden, vrienden en collega’s en werklieden van de firma. Twee sprekers schetsten in korte
trekken, wat de overledene had betekend voor zijn gezin en de maatschappij.
Zijn weduwe Arnolda zette het bedrijf aanvankelijk samen met meesterknecht Martinus Kedde voort.
Tot en met 1893 werden nog verschillende brieven geschreven om opdrachten te verwerven onder de
naam Firma Weduwe Hendrik Gerrit Bokhorst.
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JOHAN BOKHORST 1865-1942
Johan was de oudste zoon van Hendrik Gerrit. Hij bezocht na de lagere school de Deventer
Teekenacademie en behaalde op zestienjarige leeftijd het einddiploma Burgeravondschool. Op zijn
vijftiende kreeg hij bij de burgeravondschool een eervolle vermelding in het pleistertekenen. In 1881 bij
de 2-de afdeling hiervoor een eerste prijs, evenals bij het tekenen naar stilleven. In 1883 kreeg hij de
bronzen medaille vanwege Z.M. de Koning voor handteekenen op diezelfde school. In oktober van dat
jaar 1883 werd hij door het gaandeweg aangroeien van de leerlingen een aanstelling tot assistent aan
de Volkshandteekenschool, Afdeeling A tegen een gratificatie van 80 gulden. Op 16 november 1883
laat hij zich – op negentienjarige leeftijd – inschrijven op de Govert Flinckstraat in Amsterdam om de
lessen aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam te volgen, een instituut dat samen met
de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers in het nog maar juist voltooide Rijksmuseum was
gevestigd. Hij verkrijgt dan van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen voor de tijd van één jaar een
beurs van 300 gulden als minvermogende, doch veelbelovende jongeman. Hij kreeg vrijstelling van
schoolgeld. Ook in 1885 krijgt hij de 300 gulden.
In 1884 haalde hij in Amsterdam de Akte van Bekwaamheid voor Lager Onderwijs in Handteekenen;
in 1886 de Acte van Bekwaamheid voor Middelbaar Onderwijs voor Handteekenen en de Perspectief.
Van 1886 tot 1888 volgt Johan ook de lessen aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten (een
hogere kunstopleiding) onder professor Allebé. Hiervan zijn geen documenten of nadere details
bekend.
Tenminste in het jaar 1886 is Johan in dienst getreden bij de decoratiefirma van Gerrit Hendrik Heinen
1851-1930, die zelf ook fotograaf, decoratie- en kunstschilder was. In de maanden mei tot december
van 1886 verzorgde deze firma als enig aannemer het decoratief schilderwerk van de Koninklijke
wachtkamer van het Centraal Station te Amsterdam. Tot de uitvoerende medewerkers aan het
decoratiewerk aan deze wachtkamer behoorde Johan Bokhorst, naast schilders als Reimers,
Kalemink, Göbel en veel anderen. Prof. Sturm van de Rijksschool voor Kunstnijverheid had hiervoor
een aantal tekeningen gemaakt, evenals J. Visser Jr., leraar aan de Quellinusschool.
In verschillende krantenartikelen wordt melding gemaakt van het meewerken door Johan aan
decoreren van andere gebouwen in Amsterdam, zoals het Maison Couterier, een chique
eetgelegenheid aan de Keizersgracht 674.
Johan stond van 18 oktober 1886 tot 4 december 1888 ingeschreven op de Huidekoperstraat 71 en
woonde daar op kamers bij een juffrouw, waarover hij in januari 1887 aan zijn ouders en Bart schrijft:
Het eerst wat ik dan vertellen wil is dat ik goed overgekomen ben en nu al weer een week
hier. Een tijdje moesten we nog in Apeldoorn wachten op den trein uit Zutfen en tegen half tien
waren we over. En sjouwde met het welbekende banketkistje door Amstels straten totdat ik
klam en aangedaan (want bijna ¾ uur was het loopen) de juffrouw thuis vond van hare ziekte
nagenoeg hersteld. Zij had gedacht dat ik Zondagavond zoude gekomen zijn. Op dat denken
alleen afgaande, had ze zoo’n heel klein beetje visite verzocht waaronder twee (volgens haar
altijd want nog nooit heb ik ze gezien) knappe meisjes waren waarvan er eene altijd nog “zu
haben ist” tevens, altijd volgens haar, ieder f30.000 medebrengende. Evenwel ben ik geen
handelaar genoeg om daar nu zoo opeens al de heerlijkheid van in te zien, en zeg maar nooit
veel terug op dat herhaalde praten over die aardige dochters van die tuinvrouw. Die juffrouw
van mij is een doodgoed mensch en die tuinvrouw heeft haar eens een onschatbare dienst
bewezen door haar geld te bewaren wat ze er naar toegebracht had zonder voorkennis van
haar man, want deze maakte vroeger nog wel eens wat op. Haar man vertellende dat ze het
verbrand had. Maar …… geschiedenis wordt te groot. Ze gaat nog al eens veel naar die lui
toe, en nu vindt ze mij eenmaal een knappe jongen (zoo’n rare is het wat ze denkt zegt ze
hard op) de rest volgt…..
Heb ik u daar geen aardig verhaaltje verteld? maar nu over wat anders. We spelen nu toch
met cijfers en zullen de duizenden maar eens laten rusten om op de tientallen terug te komen.
Het eerste dus wat de juffrouw vertelde toen ik aankwam was dat er twee rechercheurs
geweest waren om mij. Namelijk een dag na het begin van de vacantie. Die twee lui hadden
maar niets anders gedaan dan vragen hoe of ik leefde, of ik groote verteringen maakte, wie en
wat mijn ouders waren waar of die woonden, de een vroeg maar terwijl de andere opschreef.
Mijn juffrouw was toen niet thuis maar hare zuster die boven haar woont, stond die lui te
woord. Ge kunt begrijpen wat raar ik stond te kijken. Politie is altijd een raar iets temeer daar
er niets gebeurd was. Ze wilden (hier in huis) het mij eerst geschreven hebben, doch
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beweerden ze, zulke treurige berichten komen altijd vroeg genoeg. Op die vertelling dus
afgaande liep ik de paar eerste dagen van mijn terugkomst verteerd door wroeging van een
kwaad dat nog …..gebeuren moest met holle oogen en bleeke kaken, de blikken der
menschen vermijdende en in iedereen die mij toevallig aanzag een stille agent van politie
ziende gereed om mij te grijpen, in de verte de eenzame donkere cel ziende die mij
aangrijnsde gereed om mij op te nemen. Dan zag ik mij gekluisterd aan een groote ijzeren
ring aan de muur want…… er was immers politie aan mijn huis geweest!! En nu de
ontknoping van dit drama. Een tijdje geleden werd ik ’s avonds bij den directeur der academie
geroepen mij meldende dat ik van den koning f40 kreeg ter voldoening van het schoolgeld
dier inrichting want daar had ik om gevraagd mijne positie uitleggende. Het betaling stuk is er
altijd nog niet doch het officieel bewijs “Wij Willem III enz.” al wel. Dat is dus f40 verdiend in
uwe treurige tegenwoordige toestand moet dat natuurlijk alweer een heel klein beetje uitkomst
zijn. Dat dit verkrijgen dus zoo gemakkelijk niet gaat als bij ons op school blijkt dus uit alle
navragen die omtrent den adressant gedaan zoo hier met de rechercheurs. Nu zal men zich
omtrent die personen natuurlijk wel vergist hebben want het zal de buurtmeester wel geweest
zijn. Het is dus de som van f40 + f30 schoolgeld verdiend. Aan onkosten 2maal f3 = f6 dat
dadelijk gestort moest worden. Het reizen met spoor is nu niet duur maar f2,65. Onze
conciërge vond het betalen van de leges van ons schoolgeld aan hem f2,85 niet f3,50 ook
heel aardig want het was immers nieuwjaar geweest.
Hoe is het met de wissel afgeloopen? Raadt nu eens wanneer ik de kist eerst kreeg liefst
zaterdagavond en nog wel met bidden en smeeken tegen den kapitein want ’s middags was ik
er heen geweest Hij was toen net aangekomen en zat onderin. Tot zoolang kon ik me net
redden. Nu met de kou draag ik de bruine broek. Schaatsen heb ik nog niet gereden. We zijn
het wel van plan.
Johan schrijft verder over zijn schilderwerk op de academie. In oktober 1887 kunnen we in het
Bouwkundig Weekblad lezen dat Johan een decoratief paneel exposeert in de Vergaderzaal van het
Maatschappelijk Gebouw tijdens een tentoonstelling van Decoratief Schilderwerk van de Rijks School
voor Kunstnijverheid. Het betreft een penantversiering, voorstellende vruchten trofeeën op gouden
grond. Een maand later wordt vermeld dat hij hiervoor de premie van het D.A. Thieme-fonds uitgereikt
krijgt, een geschenk van vijftig gulden. Deze premie wordt jaarlijks toegekend aan den leerling eener
Nederlandsche Ambachts- of Industrieschool, die een uitmuntend voortbrengsel op het gebied van
kunstnijverheid heeft vervaardigd. De penantversiering bevindt zich nu in de collectie van de
gemeente Deventer, zie afbeelding JB202-3.
In maart 1888 schrijft Johan wederom een brief aan zijn ouders en Bart ter gelegenheid van zijn
moeders verjaardag, maar ook om te vertellen over een nachtelijke brand bij een belendend pand,
nota bene een fabriek van brandspuiten, waarbij hij z’n belangrijkste spullen mee naar buiten neemt
en daar een bonte verzameling mensen aantreft:
Ik was geheel gekleed met die heel dikke das om. Want de onmogelijkste figuren zag men in
dien tusschentijd mijn kostbaas een lange jas aan en zijn onvermijdelijke pet op; die hij begint
op te zetten vanaf de achterhoofdsknobbels en dan doortrekt tot op de neuschgaten, meisjes
met blote voeten waar ik natuurlijk niet naar keek met slaapmutsen op en regenmantels om,
eene juffrouw die men gewoonlijk altijd heel netjes gekleed en tamelijk gezet ziet, nu veel
gelijkende op een lantaarnpaal bij zonlicht enz. enz. maar net als ik zeg ik was verkouden niet
erg dus op streek. Den volgenden dag hoorde ik van een medebewoner vertellen ( een
heerenknecht precies zoo een als die meid van Jordens haar vader) want die weet gewoonlijk
alles “Dat ze een vrouw door een raam heen getrokken hadden”. Ik was zoo bang omdat met
mijn laatste verhuizen ik vergeten had mij te laten overschrijven op de ……………….. en nu
weer een nieuw paleis zou moeten nemen.
In het jaar 1888 rondt Johan zijn studie decoratieve schilderkunst aan de Rijks School voor
Kunstnijverheid af en keert in december weer terug naar Deventer. In mei is er in Deventer een
tentoonstelling van ingezonden werkstukken op de prijsvraag van de Bouwkundige Vereeniging. Het
Deventer Dagblad maakt de lezers opmerkzaam: ”… op de studievruchten van onzen vroegeren
stadgenoot den heer J. Bokhorst thans te Amsterdam, bestaande uit natuurstudiën in sap- en olieverf,
als portretten, bloemen, planten en vruchten met proeven van wandversiering voor een eetzaal en
verdere studiën, alle vermeldenswaardig om de oorspronkelijkheid en de goede uitvoering”. Die
proeven van wandversiering zouden wel eens gebruikt kunnen zijn bij de decoratie door Johan van de
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eetzaal van Demmers, het huidige restaurant De Keizerskroon, die in november 1888 is
gereedgekomen. In een eerdere brief vanuit Amsterdam aan het thuisfront maakt hij melding van
wandversieringen met omschrijvingen die toepasbaar zijn op de decoraties van zaal Demmers.
In juni slaagt hij voor het eindexamen. In een brief aan zijn ouders en Bart is de euforie hierover te
lezen:
Het voorloopige berichtje zult ge al wel ontvangen hebben. Vanmiddag was het uitslag. We
hebben met ons zevenen examen gedaan en wel met goed gevolg.
Ons hoofdvak praktijk 6 het hoogste cijfer. Perspectief theorie en praktijk beide twee zeven .
Stijl en ornamentleer, ontleden van bestaande gebouwen, kunstgeschiedenis en kleurenleer,
5, 5, 5, zeer goed. Anatomie, skelet, spieren en proportie, twee keer 4, goed.
Hier ben ik iets (maar ook niet veel) ongelukkig geweest maar toch niet zoo of het was meer
dan goed.
En ziedaar nu het resultaat! Ik ben er best mede op streek. Kalemink heeft hetzelfde aantal
punten. Samen 41. Twee zijn er gezakt.
Wat hebben we gisteren een lol gehad. We hadden wel een klub van 40 lui van bij ons en van
de Normaalschool. Rijen enz enz. Heel Amsterdam was in opschudding. Hier de heele buurt
liep uit, op de Dam weer stil gehouden voor die grote sigarenwinkel om sigaren te halen. Wat
een menschen!! Hoe moet ik nu? Mijn centen zijn geheel en al op, ik heb nog moeten leenen.
Zal ik maar naar D komen of hier nog een week blijven?
Veel ander nieuws kan ik niet vertellen daar staat nu het hoofd niet na. Wel zult ge hoop ik
toch begrepen hebben dat mijn lang uitgesteld schrijven steeds tot na die uitslag (waar ik erg
tegen op gezien heb ) verschoven bleef. Heb steeds veel lol, hier hebt
ge een Rijkspop (Noot: riks of rijksdaalder), drink er maar eens op
……. proost
Als ge dus wil dat ik hier nog een week of zo blijven zal, geld heb ik
niet meer. Het diploma is nog niet klaar de direkteur zeide het zou ons
nagestuurd worden. Hij is dan wel in de veronderstelling dat we direkt
afreizen, want veel liefhebberij zal er na zoo’n tijd van spanning wel
niet zijn. Wie weet?
Johan.
Het diploma Rijks School voor Kunstnijverheid vermeldt zijn kunstvaardigheden “als gebleken
te zijn:
* groot: in het teekenen en schilderen naar de natuur, met water-, lijm- en olieverf, van het
menschbeeld, van dieren en planten;
* voldoende: in de stijl- en ornamentleer, bepaaldelijk in het ontwerpen van decoratief
schilderwerk.”
In december 1888 plaatst Johan een advertentie in het Deventer Dagblad:
De ondergetekende, zijne studiën aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam
voleindigd hebbende, beveelt zich beleefdelijk aan tot het maken van alle soorten MODERN
DECORATIEF SCHILDERWERK en het vervaardigen van TEEKENINGEN en ONTWERPEN
voor alle aanverwante takken van Kunstnijverheid. J. Bokhorst, Decoratieschilder
Hij vermeldt als adres Papenstraat 714, een drukfout, want als deze advertentie 50 jaar later als
terugblik wederom in het Deventer Dagblad wordt opgenomen, staat er 114 als straatnummer. Dat zou
na de omnummering in 1954 nu nr. 15 zijn, maar over die locatie is in de familie verder niets bekend.
In maart 1889 maakt het Deventer Dagblad wederom melding van decoratiewerk van Johan:
“Werd voor eenigen tijd de aandacht gevestigd op de schoone plafond- en muurschilderingen
in ’t Hotel van den heer Demmers alhier, vervaardigd door onzen stadgenoot den heer H.G.
Bokhorst (Noot : moet zijn J. Bokhorst!), thans hebben we weer gelegenheid eene proeve van
bekwaamheid van dien jeugdigen kunstenaar te bezichtigen en wel in het café van den heer
Inpijn aan het Groote Kerkhof alhier. Het plafond, door den heer B. daar geschilderd, is
volgens kenners zoo fraai, en de kleuren zijn zoo harmonisch en zacht dat wij niet aarzelen, er
de aandacht van het publiek op te vestigen.”
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Alhoewel Johan zich reeds in Deventer had gevestigd, deed hij in januari 1890 nog wel mee aan een
wedstrijd voor handwerkslieden in Amsterdam, zoals het Handelsblad meldt. Van de achttien
ingezonden tekeningen voor de versiering van een muurvlak, wordt hem en een ander een premie
toegekend. In datzelfde jaar exposeert Johan bij boekhandelaar Kreunen te Deventer enige dagen
een decoratieschildering (eenden in een plas), zoals het Deventer Dagblad meldt: “Wat zouden onze
kamers vroolijker worden, indien de behangselpapieren de plaats ruimden voor zulk degelijk
decoratiewerk. Wij raden ieder aan, dit werk eens te bezichtigen.”
In 1891 bezocht de beroemde bouwmeester van de Parijse Opera, Charles Garnier Nederland om de
bouwmeesters Pierre Cuypers en Abraham Salm te assisteren bij de prijsvraag voor het
schouwburgontwerp Architectura in Den Haag. Garnier kreeg daar een album met tekeningen van
aankomende kunstenaars. Cuypers koos opnieuw werk van zijn vroegere leerling. Het Deventer
Dagblad schreef vol trots: “tot degenen, die tot de samenstelling van genoemd album zijn uitgenodigd
behoort o.a. ook onze stadgenoot de heer J. Bokhorst, die, vóór zijne tekening naar Den Haag op te
zenden, deze gedurende een paar dagen aan het bureau onzer courant ter beschikking zijner
stadgenoten heeft gesteld.”
Het ontwerp van Johan heeft betrekking op de Kurhauszaal te Scheveningen en maakt onderdeel uit
van de Deventer gemeentecollectie.
In het schildersbedrijf
In december 1891 overlijdt zijn vader Hendrik Gerrit op 61-jarige leeftijd en zet zijn moeder het bedrijf
samen met meesterknecht Martinus Kedde voort. Op 15 januari 1892 blijkt in ieder geval dat Johan al
volop ingeschakeld is bij de zakelijke beslommeringen van het schildersbedrijf. Met name baron van
der Borch van Verwolde, eigenaar van Huis Verwolde te Laren, politicus voor de Anti-Revolutionaire
Partij en veelvuldig opdrachtgever voor het onderhoudsschilderwerk aan dit kasteeltje was een lastige
klant:
Heden ontving ik uwe nota die tot mijne verbazing f110 bedraagt, eene som veel hooger als er
door u en door wijlen uwen geachte Vader was opgegeven. Mij dunkt als u voor de drie groote
eens f25 per stuk en voor beide kleintjes f15 gerekend had dat goed betaald zoude zijn. Ik stel
er voor alsnog uwe vordering zoo te wijzigen dat deze niet meer dan f90 of hoogstens f95
bedraagt, in welk geval ik u die ook spoedig zal voldoen. Als ik reken dat ik bij een der beste
schilders voor het restaureren van zeer geschonden portretten niet meer dan f30 - f40 betaal,
zult u mij moeten toegeven dat uw vordering wel wat heel hoog is.
Johan antwoordt hierop als volgt:
Even rond als uw mij uw bezwaren tegen mijne rekening bekend maakt, even openhartig wil ik
u mededelen wat mij gebracht heeft tot het bepalen van het cijfer voor het restaureren der
grauwtjes. Ik moet u doen opmerken dat van dit werk door ons nimmer een prijs vroeger is
opgegeven. Wel is dat het geval geweest van de twee geschilderde panelen in de .............. in
de eerste blijdschap over zulk een vererende opdracht. Temeer daar ik me hier pas voor
korten tijd gevestigd had, noemde ik hen een prijs f 75. waarvoor ik (U zal het me willen
toegeven) mij later spijt gevoeld en me geschaamd heb. Thans is mijn positie wat veranderd
en ik meende nu verplicht te zijn de u bekende som te moeten vaststellen. Overtuigd. Stellig
wetende naar het werk dat eraan gedaan was. Eerlijk te zijn geweest tegenover u en
tegenover onze zaak. Toch heeft uw brief mij aan het nadenken gebracht over de volgende
vraag: "Is het te rechtvaardigen of wel overvragen te noemen, wanneer men zekere arbeid
(onder den indruk van een vorig, soortgelijk, maar door eigen schuld veel te min beloond
werk) onwillekeurig misschien, naar anderen oordeel, ietwat hooger gaat prijzen dan strikt
nodig was!" Ziedaar, mijnheer wat mij bezig houdt. In deze zaken ben ik betrekkelijk
onervaren en ik wilde zoo gaarne, in ieders gunst blijvend, de oude tradities van billijkheid en
goeden trouw blijven bewaren. Is nu uw hooggewaardeerde mening dat ik hierin verkeerd heb
gehandeld, dan wil ik volgaarne mijne excuses aanbieden en den prijs op f 90 brengen .
Mocht U evenwel na deze mijne mededelingen van oordeel zijn dat ik niet anders kon of
mocht dan .........Mag ik dan uwen goeden raad tegemoet zien? Indien ik U ergernis heb
berokkend, wil ik dit in elk geval trachten goed te maken . Dezen winter heb ik n.l. in mijn
vrijen tijd een dessus de porte ontworpen en uitgevoerd naar zijn onderwerp en afmetingen bij
uitstek geschikt voor ............... kamer. Indien Uw gunst mij nog eens op Verwolde mocht
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voeren wil ik gaarne het schetsontwerp op verkleinde schaal meebrengen en u tonen. Mocht
het in uw smaak vallen, dan ben ik bereid het U tegen zeer billijke vergoeding te plaatsen.
Het dessus-de-porte dat Johan hierbij aanbiedt zal ongetwijfeld betrekking hebben gehad op de
decoratieschildering (eenden in een plas), die eerder bij Boekhandelaar Kreunen tentoongesteld was.
Kennelijk viel het aanbod in de smaak, zozeer zelfs dat hij ook nog een schoorsteenstuk voor Huis
Verwolde gemaakt heeft. Het illustreert Johans zakelijke aanleg. Het blijft echter lastig zakendoen met
deze baron, want eind januari 1892 ligt er weer een boos schrijven:
Verondersteld dat bij vergissing f265,- is genoteerd in plaats van f165,- daarna vragen: Mogt
f265,- de prijs zijn, dan is zulks schandalig hoog berekend en zal tot les voor een ieder
strekken om geen plafonds te doen schilderen of zulks te doen vervaardigen door anderen,
2
die billijker rekenen. Het plafond is ± 34 à 35 m .
Johan laat zich duidelijk niet kisten:
Is het geld hier een belangrijke zaak? Handelt iemand als wijlen mijn vader dwaas en
onverantwoordelijk wanneer hij zijn kinderen meer laat leeren dan voor normale uitoefening
van een eenvoudig beroep noodig is? Is het niet ontmoedigend voor een jongmensch zoo
toegerust, de wereld ingetreden met principes van eerlijkheid en goede trouw wanneer hij van
den hoogsten stand zoo iets als " schandalig hoog" en " een les voor anderen" verneemt?
Nogmaals, duid het mij dus ten kwade indien ik te ver mocht zijn gegaan. Ik deed het voor
mijn moeder. Later schoot me te binnen dat ik die f5. voor het ontwerp niet rekenen mocht,
omdat ik dit in mijn bezit gehouden heb. Gaarne wil ik dus die f5. Laten vallen en hiervoor mijn
excuus aanbieden. Zeer gaarne zou uw antwoord afgewacht worden door uw onderdanige
dienst. dien.
Bij zijn uitgebreide toelichting op de berekening van die f 265 zet hij op zijn kladversie “de
wanhoopskreet eens verdrukken”. Ook aardig is dat hij zijn Amsterdamse ervaringen in de strijd werpt:
In Amsterdam 3 jaar geleden werkzaam als decoratieschildersknecht verdiende ik 35 ct per
uur en de patroon schreef veel meer. Na die tijd heb ik meer gestudeerd en geleerd, getuige
het werk dat ik hier gemaakt heb benevens mijn papieren die ik Ued getoond heb
rechtvaardigen die de cijfers mijns inziens ten volle.
En verderop in dit schrijven is te lezen:
“Ik moet U ronduit zeggen dat uw schrijven mij in hooge mate en in meer dan een opzicht
gegriefd heeft als kunstenaar en als mensch. U ziet immers zeer goed het verschil in
2
kunstenvak tusschen het overige schilderswerk dat ik thans en altijd nog voor ± f1,50 per m
gaarne wil leveren en het hier besprokene. Hoeveel jaren en hoeveel geld aan studie zijn
noodig geweest om zoo iets te kunnen schilderen dat niemand hier ter stede zelfs kan
namaken, dat niemand elders voor dien prijs verbeteren kan? Ik hoop dat U me hierdoor niet
voor brutaal zal aanmerken, maar ik voelde me verplicht dit alles mede te delen”.
Ook een klant uit Twello heeft in maart 1892 moeite met de nieuwe bedrijfsvoering voor zover die door
Johan bepaald wordt. Hij gooit het echter over een andere boeg door zijn protesten te richten aan de
weduwe:
Mej. De weduwe H. Bokhorst
Brenger dezes zal u ter hand stellen de som van f260, zijnde het bedrag der rekening zooals
dezelve door uwen zoon is opgemaakt. Daar ik niet van onaangenaamheden houd, betaal ik
dezelve maar; echter veroorloof ik mij eenige aanmerkingen, die misschien voor U voor de
toekomst nuttig kunnen zijn. In het afgeloopen jaar heb ik aan wijlen uwen echtgenoot het
schilderen van een plafond en kamer opgedragen, zonder over prijs enz te spreken en in
volkomen overtuiging dat ik, even als de vorige keren, goed zoude behandeld worden. Nu
komt uw geachte echtgenoot te sterven en wordt de rekening door uw zoon opgemaakt. Op
die rekening vind ik
1e geleverde verf 30,5 kl à f1.30. Vorige jaren werden mij de verfstoffen immer in rekening
gebracht voor gewone verf 0,70 plamuur 0,40 matverf f1 ...... verf f1, stand.verf. f1.30 Eng. lak
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f4. Hoe is het mogelijk dat thans de verf op eens zoo duur is geworden.
2e voor de ververs Kedde en Börkink heb ik in 1886 betaalt 18 en 17 cent en in 1889 voor
Börkink 20 centen per uur. Waarom thans f0,25 of zijn sinds 1889 de bekwaamheden bij hen
dusdanig toegenomen dat deze sprong geoorloofd is geworden? Ik betwijfel zulks zeer.
3e uitgaansgeld voor personeel is door mij nog nimmer aan wijlen uw echtgenoot betaald
evenmin als controlegelden: de baas heeft de controle der werkzaamheden en daarvoor heeft
hij de winst op de arbeidslonen en geleverde materialen. Volgens uw zoon wordt het werk
verdeeld in f90 voor het verven der kamer en f170 voor het plafond. Gelieve hem op te
merken dat zulks onmogelijk kan, want dan zoude het verven der kamer bijna de kosten der
verfstoffen plus de gewone uren à f0,16 hebben gekost. Dat verven kan toch onmogelijk f0,25
per uur gekost hebben. In verdere beschouwingen over de rekening en het schrijven van
uwen zoon wil ik niet treden echter een raad wil ik U toch nog geven en wel dezen. Wil U
gaarne veel werk houden rigt u dan niet naar de Amsterdamsche arbeidsloonen en prijzen der
verfstoffen maar stelt U tevreden met de Deventersche arbeidsloonen en prijzen, anders
konde uwe, thans zoo beklande zaak wel eens spoedig verloopen.
Met achting Uw Eddw dien C v Hövell
In april van dat jaar 1892 doen zowel Johan als zijn broer Bart mee aan een kunsttentoonstelling in
Zwolle. Het commentaar in het Deventer Dagblad luidt: “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“. Nieuws van de Dag merkt op:
“… van J. Bokhorst een smaakvol decoratief paneel en 10 schetsen voor decoratie, waaronder vrij
verdienstelijke, van E. Bokhorst”.
Johan trouwde op 15 augustus1894 met Henrietta Geertruida Otto, één van de vijf dochters uit het
schildersbedrijf Otto te Ouderkerk aan de Amstel. Volgens overlevering zouden ze elkaar hebben
leren kennen tijdens Johans studietijd bij roeiwedstrijden op de Amstel. Uit oude adresgidsen blijkt dat
Johan in 1890 gevestigd was op het adres Papenstraat 29, de woning boven het atelier, die
aanvankelijk in 1855 te huur is aangeboden door stamvader Hendrik Gerrit bij de oprichting van zijn
schildersbedrijf.
Het meest bekende pand, Papenstraat 37, is in 1866 aangekocht voor 1800 gulden en dat zal –
gezien ook de firmanaam boven de brede voordeur – aanvankelijk voor zakelijke doeleinden bestemd
zijn geweest totdat uit de adresgids van 1919 blijkt dat Johan daar is gaan wonen. Johan heeft op nr.
37 zijn atelier op de voorkamer van de eerste verdieping gehad, waar de wanden met linnen
bespannen zijn en door hem geheel gedecoreerd, inclusief de deur naar de gang. De zijwand,
grenzend aan de Papenstraat 41 bevat een deur, waardoor er een toegang was naar de woning waar
Engelbartus en Trui woonden. Volgens Arnold (zoon van Johan) waren er op die wand aanvankelijk
apen geschilderd, die met ooievaars zijn overgeschilderd. Omdat die kamer als slaapkamer ging
dienen en die apen niet bevorderlijk werden geacht voor de zwangerschap van Johans echtgenote
Jet. In 1907 werd echter Jo als laatste kind van Jet en Johan geboren, dus dat strookt niet met de
gegevens van de adresboeken van Deventer. Voorts valt op dat apen helemaal niet pasten in deze
voorstelling en dat Johan altijd tamelijk serieuze, naturalistische schilderingen maakte in tegenstelling
tot bijvoorbeeld broer Bart, die wel hield van grappen en grollen in zijn werk.
Decoratiewerk
Uit het Deventer Dagblad in de jaren daarna kunnen we nog een aantal keren iets lezen over het
decoratiewerk van Johan (soms samen met zijn broer) in Deventer:


1897: Decoratie Café Neuf, waarbij “onze stad met iets nieuws op het gebied van vlakornamentversiering is verrijkt. Het schilderwerk, een compositie van onzen bekwamen
stadgenoot, den heer J. Bokhorst, verdient én om zijn artistieke opvatting én om de
verdienstelijke uitvoering alleen lof. In afwijking met het eeuwige vierkant en niets dan rechte
lijnen over de gehele muurvlakte, heeft de schilder de moderne versieringswijze gevolgd…”
Daarna volgt een uitgebreide beschrijving, zie ook het ontwerp bij afbeelding JB247.



1899: “De etalage van den heer Kreunen, boekhandel, Lange Bisschopstraat, trekt op dit
ogenblik bijzonder de aandacht van iederen voorbijganger. Het sierlijke en prachtig
uitgevoerde vaandel van de landbouwvereeniging “Daventria”, ontworpen door onzen artistdecorateur J. Bokhorst en meesterlijk uitgevoerd door mej. M.A. Riesebos, is ruimschoots
eene bezichtiging waard. …. De landbouwvereeniging “Daventria” kan met trots een dergelijk
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banier ontplooien en overtuigd kan zij zijn, dat zij het ontwerpen en bewerken aan zeer
kundige handen heeft toevertrouwd”.


1902: 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 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”.



1903: Compositie ijzeren haard. ”De heer Van Ommen, behanger en stoffeerder op den
Brink, exposeert voor zijn mooi groot venster een haard, gecomposeerd door den Heer J.
Bokhorst en uitgevoerd door den heer De Boer. Tal van technische moeilijkheden waren
hierbij te overwinnen …..Geluk ook onze stad, die op zulke uitmuntende voorlopers wijzen kan
van een herlevende kunstindustrie.”

In 1911 werd de firma H.G.Bokhorst gevraagd door de firma Ankersmit voor het ontwerpen van
wasdrukdessins. Ankersmit was een textielfabriek met meer dan duizend medewerkers. Er werden
voornamelijk stoffen gefabriceerd voor de Afrikaanse markt, de zogenaamde katoentjes. Daartoe
zette de firma vele jonglieden in, die met gunstig gevolg tekencursussen e.d. op de destijds bestaande
gemeentelijke burgeravondschool hadden doorlopen. Voor hun praktische vorming trachtten zij als
volontair bij de firma Bokhorst onder dak te komen. Één van hen, J. Zeeman, trad per 1 januari 1913
bij Ankersmit als dessinontwerper in dienst, waarna de firma Bokhorst niet meer nodig was.
Bij het maken van imitatie batik voor de Indonesische markt moesten destijds hele scheepsladingen
afgeschreven worden omdat de kwaliteit, de kleuren en/of de motieven niet voldeden. Om die reden
werden reeds eerder geaccepteerde dessins eerst rechtstreeks gekopieerd. Dat kon omdat de
patenten slechts drie tot vijf jaar geldig waren. De via de firma Bokhorst ontworpen dessins waren
varianten op bestaande dessins, die voor de klanten overkwamen als vertrouwd, maar toch net even
anders.
Johan was degene in de familie die veel grisailles of witjes heeft gemaakt. Het schilderen daarvan is
moeilijk, omdat er met alleen maar grijze kleuren heel subtiel gewerkt moet worden. Rond 1900 was
dat wederom in de mode en Johan heeft ze in veel land- en herenhuizen in Deventer en omgeving
aangebracht. In 1926 kunnen we hierover lezen in het Deventer Dagblad:
Deze week staat in de etalage van den kunsthandel Krooshof een z.g.n. “witje”, zooals er in
e
het begin der 18 eeuw veel werden gemaakt om te dienen als imitatiestuc- of
beeldhouwwerk boven schouw of deur (tijdens den z.g.n. rococo tijd). Daar dergelijk
schilderwerk absoluut “uit de mode” is, is het wel een zeldzaamheid, nu eens iets nieuw-oud
van dit werk te kunnen zien. Naar wij vernamen is het geschilderd (waarvoor zeer veel
technische bekwaamheid noodig is) door den heer Joh. Bokhorst hier ter stede en is het
bestemd voor een namaak antieken schoorsteen.
Helaas zijn er niet veel meer overgebleven omdat dergelijk huizen later vaak een zakelijke
bestemming kregen, terwijl ook de tand des tijds vaak zijn werk heeft gedaan. Bij veel zakelijke
panden, zoals winkels en horecabedrijven hebben decoratieschilderingen meestal veel te lijden, terwijl
men meestal de laatste mode wil volgen met het interieur. Naast een aantal ontwerpen, die vaak
prachtig gedetailleerd als aquarel zijn uitgewerkt, beschikken we maar over een beperkt aantal
afbeeldingen van nog bestaand decoratiewerk van Johan. Van stamvader Hendrik Gerrit is slechts
één ontwerp overgebleven. Wel zijn van Johan dertig tapijtontwerpen bewaard gebleven. Hij maakte
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ze van 1906 tot 1925 op A4-formaat in potlood voor de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek (KVT), later
de Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken in Rotterdam na een fusie in 1919. Hierbij moet worden
opgemerkt, dat in de publicatie Geknoopt & geweven van Herweijer/de Visser (2012) vermeld wordt

dat volgens mondelinge overlevering (Carl Dietrich) ook Gerrit voor de KVT heeft ontworpen.
Maatschappelijk leven
Op maatschappelijk gebied laten de activiteiten van Johan zich – althans vanuit gevonden
documentatie – als volgt beschrijven. In 1897 maakte hij deel uit van de subcommissie welke zou
trachten een allegorische optocht te organiseren ter gelegenheid van de Kroningsfeesten van
Wilhelmina in 1898. Hij maakte deel uit van de jury die bij de Onafhankelijkheidsfeesten in Epse in
1913 prijzen moest toekennen voor deelnemers aan de optocht. Bij de grote landbouwtentoonstelling
van 1927 in Deventer zat hij in commissie voor Pers en reclame. Verder maakte hij in 1928 deel uit
van de jury die de pinksterkonen moest beoordelen.
Johan was lid van Veritas-loge no. 10 van de Independent Order of Odd Fellows. In het eerste
decennium van de twintigste eeuw vervulde hij verschillende functies in deze vereniging. De Orde van
Odd Fellows is van oorsprong een broederschap waarvan de leden elkaar bijstonden in tijden van
nood. Ook probeerden de leden zich verder te ontwikkelen in een verbond van Vriendschap, Liefde en
Waarheid. De kern van het gedachtegoed is dat mensen elkaars broeders zijn en dat ze elkaar
moeten helpen om zo een betere samenleving te vormen. De formele opdracht aan haar leden luidt
dan ook de zieken te bezoeken, de bedroefden te troosten, de doden te begraven en de wezen op te
voeden. De Orde van Odd Fellows vertoont vele kenmerken van en verwantschappen met de
Vrijmetselarij.
Vanaf 1908 was Johan leraar Handtekenen en schilderen aan de ambachtsschool te Wijhe. In 1932
hield hij daarmee op, waarbij de directeur in de krant liet optekenen: “dat door ’t vertrek van den heer
Bokhorst aan ’t einde van dezen cursus de school een gevoelig verlies leed. “
In 1936 zat Johan in het comité “Oud-Deventer zal herrijzen” tijdens de jubileumweek van de V.V.V.
Ten slotte mag in het kader van zijn maatschappelijke (ongewilde) contacten niet onvermeld blijven
dat Johan, die in 1910 per fiets de Welle passeerde, bijna een groot ongeluk was overkomen,
“veroorzaakt door het verkeerde uitwijken van een anderen wielrijder, die de Duinpoort uit kwam
rijden en teveel links hield. De heer B. trachtte te vergeefs een botsing te vermijden, kwam met
het rijwiel tegen de welbalk en sloeg daarmede over die balk. Hij wist zich nog aan deze balk
vast te grijpen, terwijl het rijwiel aan zijn kleding bleef haken. Onmiddellijk kwamen
toeschouwers te hulp, zoodat de heer B. spoedig uit zijn benarde positie werd gered”.
Buitenhuisje in Epse
Omstreeks 1910 kocht Johan tezamen met zijn broer Bart, Coenraad Hendrikus Roelofsen en Derk
Jan Bokslag, een lap bosgrond van drie hectare in Epse, hoogstwaarschijnlijk van boer Smeenk. Zij
lieten daarop een zomerhuisje bouwen, “Veldkampbosch” genoemd. Er werd een vijver gegraven en
er kwam een soort slaaploods voor de uitgebreide familiebijeenkomsten. Er zijn meerdere huwelijken
tussen de betrokken families inclusief de Otto’s uit voortgekomen.
Er zijn nog veel familiefoto’s bewaard gebleven van de grote gezelschappen, die elkaar daar
ontmoetten. Er kwamen ook neven en nichten van de familie Otto, waardoor hoogstwaarschijnlijk de
relatie tussen de familie Korteling en Otto zal zijn ontstaan.
Één van de onderlinge afspraken tussen de vier eigenaren van het perceel had betrekking op een
hygiënische maatregel. Als een van de (klein)kinderen van de eigenaren een besmettelijk ziekte had,
kon er die zomer geen gebruik van het zomerhuis worden genaakt. De familie Bokslag/Roelofsen
heeft zich aan deze afspraak niet steeds gehouden en bracht op een kwade dag kinderen met
roodvonk naar Epse. Dit betekende dat alle Bokhorsten uit Deventer die zomer werden gedupeerd
omdat ze die zomer niet naar Epse konden om besmetting te voorkomen. Het verhaal gaat dat Johan
toen de bouwtekeningen op tafel heeft gelegd en gezegd: “Best, als het zo moet, dan heb ik het
volgende voorstel”. Er werd een cirkel om het zomerhuisje getrokken en dat was voortaan voor de
Bokslagen/Roelofsen. De rest van de grond bleef voor de Deventer tak van de familie Bokhorst. Op de
resterende grond werd een nieuw huisje in zijn prilste vorm gebouwd, precies in de noord-zuidrichting
om maximaal te profiteren van de lichtinval. Het heette “Berkenbosch”. Het zomerhuisje is door Johan
en later zoon Gerrit meermalen vereeuwigd.

13 van 51

De Deventer kunstenaarsfamilie Bokhorst
Achter het zomerhuisje lag de schietbaan van Epse. Die behoorde toe aan de fa. Visser, die een
gewerenzaak bezat aan de Engestraat te Deventer. Die familie onderhield nauwe relaties met de
Bokhorsten. De 93-jarige dochter, die nog schilderijen van Johan aan de wand had hangen, vertelde
in 2014 in Amstelveen over die gewerenzaak. Geen drukbeklante zaak gezien de aard van
winkelwaar. De zaak bevatte veel geweren en revolvers, maar zij kon 's middags gewoon van school
komend een open winkel binnenlopen om naar boven te roepen dat ze er was.
Die winkeldeur ging niet op slot. Ook waren er grote hoeveelheden kruit in opgeslagen. Gelukkig
waren er "veiligheidsmaatregelen" getroffen, namelijk een groot vat water op zolder.
Op diverse oude foto’s van de familie zie je dan ook iedereen met een geweer in de hand net doen of
ze aan het schieten zijn. Overigens zijn zowel Johan als Bart lid geweest van de schietvereniging
Koning en Vaderland in Deventer, waar aan schutter Johan nog een aanmoedigingsprijs werd
toegekend in 1891 en korporaal Bart in 1899 werd aangesteld als fourier.
Over die winkel en schietbaan van de Vissers vertelde kleindochter Jet:
Was er eenmaal een geweer of ander schiettuig gekocht dan kon de kersverse eigenaar
daarmee leren schieten op de schietbaan van de firma in Epse. Als het zover was, dan voltrok
zich een aardig tafereel. De winkel werd gesloten en iedereen, ook het winkelpersoneel ging
naar de schietbaan. De rode vlaggen werden op de toren geplaatst, de kleiduiven in
gereedheid gebracht en de lier geïnspecteerd waaraan de blikken konijnen zaten. Als de
schietoefeningen begonnen kon je uit de verte zien hoe de winkeljuffrouw zich een slag in de
rondte moest draaien om de konijnen zo snel mogelijk over het bospad te laten rennen. De
gewerenzaak had bijzondere klanten: prins Hendrik bijvoorbeeld. De prins kwam per koets uit
Apeldoorn naar de schietbaan. Maar de toegangsweg was niet breed genoeg voor een rijtuig,
Dus werd het pad breder gesnoeid om het vorstelijk voertuig waardig te kunnen ontvangen.
Ook prins Bernhard kwam op de schietbaan in Epse en kon met zijn voor die tijd grote auto
evenmin de oprijlaan bereiken, zodat die wederom moest worden verbreed. Bij de familie
Bokhorst heette die toegangsweg sinds jaren: Prins Bernhardlaan.
Vrije schilderkunst
Johan was van alle Bokhorst-kunstenaars de meest fervente beoefenaar van de vrije schilderkunst.
Er is een groot aantal schilderingen van zijn hand bekend, zo’n zeventig landschappen, dorps- en
stadsgezichten in pastel, water- en olieverf in de omgeving van Deventer en Epse, ruim 20 portretten
in praktisch alle technieken inclusief tegeltableau en ruim dertig bloemenschilderijen. Die laatste
categorie ontstond door stimulatie van zijn zoon Arnold, die zelf een poos zijn brood onder andere met
bloemenschilderijen heeft verdiend. Ook heeft Johan in beperkte mate oorkondes gemaakt en
illustraties voor herdenkingsalbums, waarbij niet altijd duidelijk is of dat betaalde opdrachten waren.
Hierbij moet men zich natuurlijk altijd realiseren dat deze opsomming gebaseerd is op de
kunstwerken, waarvan afbeeldingen van verzameld zijn en zo’n verzameling, hoe omvangrijk ook, kan
nooit compleet zijn. In deze opsomming zijn de academiewerken meegeteld. Die laatste categorie
wordt soms beschreven in Johans correspondentie uit zijn Amsterdamse tijd, waardoor ze te
herkennen zijn.
Volgens kleindochter Jet kon Johan Epse niet missen: ”Wat was hij graag buiten aan het schilderen!
Grootvader zat vaak dagen op een mooi plekje in de natuur achter de schildersezel.” Zo is hij ook door
zijn zoon Arnold geschilderd. En natuurlijk, zoals in die tijd gebruikelijk, keurig in driedelig pak, met
soms het jasje uit als het warm was. Johan maakte het wel eens mee dat er iedere dag een boer uit
de omgeving even achter hem kwam staan om de voortgang van het kunstwerk te volgen. Toen het
schilderij klaar was en grootvader aanstalten maakte om weg te gaan, vroeg hij de boer wat hij er van
vond. Zijn reactie is bij de familie Bokhorst nooit meer vergeten: “Doar ku’j old mee word’n”.
Johan heeft zijn vrije schilderwerk regelmatig geëxposeerd, zoals uit onderstaand lijstje blijkt.
Daarbij wordt aangetekend dat zijn werk ook op kalenders is verschenen, in diverse boeken is
afgedrukt en dat Museum De Waag c.q. het Historisch Museum Deventer regelmatig uit de eigen
collectie van werken van Johan put voor tentoonstellingen van diverse aard, die hier niet worden
opgesomd.
1.
2.
3.
4.

1916 Kunsthandel Krooshof, Deventer, groepstentoonstelling Deventer schilders;
1917 Zaal De Moriaan, Deventer, Tentoonstelling van schilderijen, pastels en aquarellen,
1926 Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Deventer, groepsexpositie Deventer kunstenaars
ste
1935 Zaal Krooshof, Deventer, t.g.v. 70 verjaardag
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1935 Huis van Bunschoten, Deventer, groepstentoonstelling Deventer Drie
1940 Kunstkring Deventer, groepstentoonstelling
1941 Gebouw St. Vincentius, Deventer
1943 Museum De Waag, Deventer, Schipbrugtentoonstelling
1946 Museum De Waag, Deventer, expositie schildersgeslacht Bokhorst
1958 Heimatmuseum Arnsberg, Deventer schilders met Turm der Lebuïniskirche
1960 Muntentoren, Deventer, Vier generaties van het schildersgeslacht Bokhorst
1981 Huis Anno 1621, Deventer, groepsexpositie Deventer schilders
1981 Bergkerk, van Deventer School tot Deventer Drie

Aardig is de bespreking in de krant van zijn tentoonstelling in 1941 bij de Deventer Kunstkring. Een
citaat daaruit: “Onder zeer groote belangstelling werd Zaterdagmiddag de tentoonstelling van den
heer Bokhorst door den voorzitter van den Deventer Kunstkring geopend. De heer Cornelissens
heette de aanwezigen welkom en wees er op, dat de heer Bokhorst kon zien aan de aanwezigheid
van zoovelen, dat er veel bewonderaars en vrienden zijn, die zijn kunst waardeeren. Het is, aldus spr.
den Deventer Kunstkring een buitengewoon genoegen, ons oudsten lid, den heer Bokhorst, in ons
clublokaal te mogen ontvangen. De verdienste ligt echter niet in den hoogen leeftijd, maar het komt,
omdat wij hem hoog waarderen als schilder-kunstenaar, die uitdraagt wat waar en goed is in het
leven; het is de priester der schoonheid, die levenswaarheid is.”
Tijdens die opening sprak ook Meijlink als oud-stadsgenoot en leerling van Bokhorst: “Men pleegt
meestal onze goede burgers te eeren, als ze lang dood zijn, maar het is een goede daad van den
Kunstkring, om Bokhorst nog tijdens zijn leven te eeren. De heer Meijlink had aan Bokhorst prettige
jeugdherinneringen, bij hem had hij het vak geleerd. Bokhorst was de apostel op decoratie-gebied in
Deventer en omtrek. In stilte werd nu herdacht, dat men Bart Bokhorst hier moest missen.”
Johan is op 10 december 1942 begraven op de algemene begraafplaats te Deventer. Bij zijn
overlijden werd hij door het Deventer Dagblad herdacht, o.a. met de woorden:
“Naast zijn zakelijke bezigheden beoefende de heer Johan Bokhorst zeer serieus de
ste
schilderkunst. Hij was daarbij zeer bescheiden. Op zijn 75 jaar is van zijn schilderijen een
tentoonstelling gehouden, waarvan velen nog zullen weten. De nu ontslapene hield veel van
planten en bloemen en dat uitte zich mede in zijn schilderijen. Hij was in alles een ingetogen
man, die zich niet spoedig uitte; deed hij dat wel dan sprak daaruit, als in zijn schilderijen, een
fijn besnaard gemoed. Met hem gaat iemand heen van een oude generatie van uiterst
bekwame vaklieden, die tegelijk artiest wisten te zijn. De heer Bokhorst was als leermeester
voor de jongeren om hem heen een nauwkeurig man, die volstrekte toewijding vorderde. Zoo
hebben de jongeren van hem het vak overgenomen”.
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ENGELBARTUS BOKHORST 1871 - 1939
Engelbartus werd op 26 oktober 1871 geboren. In dit document gebruiken wij zijn roepnaam Bart. Hij
signeerde overigens altijd met E. Bokhorst.
Na de lagere school gaat Bart traditiegetrouw naar de Deventer Teekenacademie. Voor het
toelatingsexamen van de Hogere Burger School voor jongens slaagt hij in 1886 en in 1888 wordt tot
de derde klas toegelaten. Of hij deze opleiding heeft afgemaakt is niet duidelijk. Wel ontvangt hij in
1887 het diploma van de Burgeravondschool met zeer overtuigende cijfers: vier tienen, vier negens en
één acht. In 1889 haalt hij de akte Lager Onderwijs Handteekenen en in 1890 wordt hem, net als zijn
vader een zilveren penning toegekend van de Teekenacademie.
Wanneer precies is niet duidelijk maar in de periode voor 1890 vertrekt hij met Ernst Bäumer 18701919 (kunstschilder in spé) naar België en Frankrijk om zich verder in de technieken van het
aardewerk beschilderen te bekwamen. Deze Baumer moet een klas- c.q. studiegenoot zijn geweest,
omdat ze in 1887 en 1890 samen vermeld worden bij het behalen van diploma’s in Amsterdam. In
Brussel werkte Bart als pateelschilder op ateliers en krijgt hij een opdracht om aan een plateelbakkerij
een meer kunstzinnig karakter te geven, wat hem ook gelukt is, volgens aantekeningen van Gerrit en
vermelding in het Deventer Dagblad bij zijn overlijden. Dat hij in Frankrijk dan wel het Franstalig
gedeelte van Brussel verbleven heeft, illustreert hij met zijn vaardigheden in de Franse taal tijdens de
Italiaanse reis in 1927, waarover later meer.
In januari van 1891 meldt het Deventer Dagblad: “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”. Dit is het eerste artikel van een lange reeks van zo’n 270 artikelen, die in dit dagblad over
de kunstzinnige uitingen van Bart worden opgenomen.
Een belangrijke scholing krijgt hij bij de Plateelbakkerij Rozenburg in Den Haag, één van de meest
gerenommeerde plateelbedrijven in Nederland.Uit het werkorderboek van 1891 blijkt dat hij van 4
september tot aan 27 november heeft gewerkt aan vijf tegeltableaus voor de badkamer voor het
Koninklijk Paleis aan het Noordeinde in Den Haag. Elk tableau bestaat uit 95 tegels van in totaal bijna
3 meter hoog en 80 cm breed. Medio januari 1892, als alle twaalf panelen zijn afgerond, laat de
koninklijke intendant 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”.
Omdat de badkamer in de tachtiger jaren van de vorige eeuw een andere bestemming kreeg, zijn de
tegeltableaus eruit gesloopt. Één ervan is bezit gekomen van het Rijksmuseum te Amsterdam, een
ander tableau is aan het begin van de eenentwintigste eeuw geveild bij Sotheby.
In april 1892 wordt Bart vermeld als exposant van een schilderijententoonstelling in Zwolle, zie ook bij
Johan. In diezelfde maand ligt er bij boekhandelaar Kreunen volgens het Deventer Dagblad:
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. …….
Alle (bladen) 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.
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Ondertussen werkt Bart in Deventer serieus aan zijn professionele carrière, zij het dat hij zijn draai nog
moet vinden in het zakenleven, getuige zijn correspondentie met de Schrijfwaren-Fabriek
Pakpapieren, enz. P. van Son & Co inzake het ontwerp voor een wikkel voor Hollandia inkt.
In juni 1892 schrijft hij:
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.
Of deze reactie bedrijfsmatig handig is, kan worden betwijfeld, gezien het antwoord dat hij op deze
brief krijgt en waaruit hier slechts enkele passages geciteerd worden:
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. ….
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. …
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. Ideále 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”.
In september van 1892 meldt het Deventer Dagblad het afscheid van C.A.J.de Gruyter en schrijft
daarover:
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 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. (Noot : Hendrik
Wolter Riesebos (1835-1905) was meubelmaker en oom van Engelbartus, via Maria Aleida
van der Woerd 1841-1923, zus van Barts moeder)
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 zaak waar
serviezen e.d. verkocht werden in de Broederenstraat 7 te Deventer)”
In oktober van dat jaar komt voor de goede verstaander Bart aan bod in een artikel in De
Amsterdammer Weekblad voor Nederland – aanteekeningen schilderkunst:
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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.
Dit ondersteunt de stelling van velen, die menen dat Bart een grote naam in Nederland had kunnen
opbouwen, als hij niet teruggeroepen was na de dood van zijn vader om samen met Johan het
schildersbedrijf voort te zetten. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat hij niet veel voor Deventer betekend
heeft en daarbij gefrustreerd zou zijn, in tegendeel, getuige hetgeen hier allemaal over hem vermeld
kan worden. Overigens is er overal in Nederland werk van hem te vinden. Naast het koninklijk
badkamer tableau in bezit van het Rijksmuseum Amsterdam bevat de Stanya-collectie van deze
prominente verzamelaar van Rozenburg faïence een tegel en een bord van Bart. Volgens Van Baalen
zijn er contacten geweest met het Binnenhuis in Amsterdam, een verkooplokaal voor kunstnijverheid,
dat betaalbare, maar goed ontworpen gebruiksvoorwerpen op de markt bracht, er is een afbeelding
van een oorkonde voor een verzekeringsbedrijf in Amsterdam en zijn restauratiewerkzaamheden in
kerken reiken tot in Groningen. Op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag prijkt een oorkonde
van Bart en zo is er natuurlijk meer.
Grappig voor ons heden ten dage is de mededeling van het Deventer Dagblad over een
tentoonstelling in het Klooster te Deventer in 1893: “….. 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. …..” De nieuwe reclametegels bij
coiffeur Bernard Mulder roepen in 1893 nog gemengde gevoelens op in de krant: “zijn nieuw reclamebord, dat door de eigenaardige opvatting en artistieke uitvoering wel vermelding verdient”. Volgt een
beschrijving van “de hoofdfiguur, een figaro met daaromheen verschillende attributen en
benoodigdheden”.
In februari 1894 gaat hij uitgebreid carnaval vieren in Antwerpen met een drietal vrienden, waaronder
Ernst Baumer, getuige de grappige tegel die hij daarvan heeft gemaakt, zie afbeelding EBAW32. En in
zijn schetsboek noteert hij zijn indrukken. Uitgebreid worden de laatste dagen in een carnavalslied
bezongen onder de titel; “De laatste Carnavalsdag of de Zuipdag”. Woorden voor de drank, maar ook
voor hun kamer: “Schilderijen aan de wand/ Potten beelden op de schoorsteen/ Draperieën op de
stoel/ En een rommel zonder voorbeeld/ Heel de kamer blauw van rook/ En de lamp heel laag aan ’t
branden/ lui op de stoelen uitgestrekt liggen de drie artiesten”.
Die schetsboeken, waarvan er nog een aantal bewaard zijn gebleven, zijn voor Bart heel belangrijk.
Dat wordt geïllustreerd door de volgende zinsnede uit één van die boekjes: “hoe wel is het mij bij het
bladeren in dit boek! Haast iedere teekening herinnert mij iets liefs, iets schoons. Gevonden in het
vreemde land, en hier bewaard. Veel beter dan in het zwak geheugen” In één van die schetsboekjes
staat dan ook voorin geschreven: “Daar de eigenaar van dit boekske zelf weet dat hij geen overdreven
Jantje secuur is, kan het zijns inziens wel gebeuren, dat het op de een of andere wijze te loor gaat.
Mocht iemand soms dit album, waarin voor ondergetekende kostbare herinneringen voorkomen,
ergens vinden, och wees zoo goed en geef het hem dan weer. Bij voorbaat mijn dank. E. Bokhorst
Papenstraat Deventer”.
Ondertussen krijgt Bart steeds meer positie in Deventer, hetgeen geïllustreerd wordt in de
kunstbeschouwing in april 1895 in het Deventer Dagblad. Dit onder het kopje “Kunstnieuws”
geschreven stuk is namelijk ondertekend met de initialen B. K. en die kunnen haast niet anders dan
betrekking hebben op de prominente Deventer kunstschilder en tekenleraar Bartus Korteling.
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 reclame-bord.
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 –
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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
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.
Johan en Jet hebben in 1895 hun eerste kind gekregen en in de winter van 1895 logeren zij in
Ouderkerk aan de Amstel bij de Otto-familie. Er is een brief bewaard is gebleven van de dienstbode
Anna Koller aan haar “Geliefde Meesteresje!”. Via Anna, die alleen met Bart is achtergebleven,
kunnen we een blik werpen in het privé-leven daar in de Papenstraat, waar Bart zich gelukkig netjes
gedraagt:
“Met de huisHouding gaat het wel goed, ik geloof niet dat Mijnheer bard te klagen heeft. Wij
heben 2 Maal met de Kapsijnders gedaan, toen was mijnheer Bard zoo ziek, dat die heeft
niets gegeten en nu weer beter, en toen wat Rijst daar bij en vandaag kooltjes en morgen zal
de Rolade wel opkomen. Ik heb een dweil gekogt, en anders is er noch niet veel Gelt
uitgegeven en collekte is er geweest van de Israelieden en de Roomzen een cent. …
ik hebt niets geen las van den Mijnheer. die is altijd wel ordentelijk en fesoendelijk, dat mijn
Galand heeft er ook niets op en tegen van het slaapen want hij vertrouwd Mijnheer wel als een
net vadsoendelijk persoon….”
Ze eindigde haar brief met:
“Uw kunt gerus nog wat weg blijven want het huishouding gaat wel goed, maar mijnheer Bard
wou tog wel liever asdat de Vamillie kwam dan kwam Juvrou Truij ook, want daar prakezeerd
hij wel erg veel over en hij is erch stil tegen mijn, en als ik hem dan wat vertelt dan luisterd hij
ingeel niet.”
Dat prakezeren over Trui duurde toch nog een tijdje, want pas in 1899 trouwde Bart in Ouderkerk met
Geertruida Otto, zuster van de echtgenote van Johan.
Sociëteit De Hereeniging
In 1897 maakt Bart een wandschildering van De Steerne op de muur van de Grote zaal in Sociëteit De
Hereeniging aan de hand van prenten van de oude situatie. In 1903 bericht het Deventer Dagblad
uitvoering over het andere werk van Bart voor deze sociëteit.
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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 oudHollandsche 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
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. 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.
Deze tekst is hier zo uitgebreid opgenomen gezien het unieke karakter van deze beschilderingen, die
nog steeds bestaan, uitgerekend met uitzondering van een drietal hier beschreven taferelen.
Overigens werd ook aan Engelbartus opgedragen de zalen van het gebouw opnieuw te schilderen.
“en toen deze den wensch uitsprak om dat werk te mogen uitvoeren in dezen slappen tijd, meenende
hij dan een werk te zullen leveren dat, ofschoon in kunstwaarde staande boven, in kosten zou blijven
beneden dat wat hij zou kunnen doen in drukken zomertijd, heeft het bestuur niet geaarzeld al
mochten de middagbezoekers der societeit er eenig ongerief van ondervinden, hem dat verlof te
verleenen”, aldus de Provinciale Overijsselsche Zwolsche Courant van 10 maart 1897. “Inderdaad
heeft hij iets goeds, iets moois geleverd. Muurwerk en plafonds en pilaren heeft hij in den bevalligen
renaissance stijl bewerkt en daardoor aan de altoos ietwat laagholle zalen een welbehagelijke
gezelligheid gegeven”.
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In 1989 werd de wandschildering in de Grote zaal van het Stadswijnhuis De Steerne gerestaureerd. In
een interview met de restaurateur onder de kop “Het is een gedegen stukje vakwerk”, constateerde
deze: “De verf is één gave massa, het had precies de goede verhouding tussen olie en kleurstoffen.
Materialenkennis en gebruik van Bokhorst waren echt hoogstaand.” En “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.”
Verscheidenheid aan kunstzinnige activiteiten
Vanaf 1895 tot 1939 als jaar van overlijden is er een grote hoeveelheid artikelen te vinden in het
Deventer Dagblad waarin de activiteiten van Bart op kunstzinnig en maatschappelijk vlak worden
beschreven, meestal in lovende bewoordingen. In het feitenrelaas van Engelbartus Bokhorst (47
bladzijden) zijn ze allemaal opgenomen.
Hier lichten we er een aantal uit, die óf een aardig tijdsbeeld opleveren óf getuigen van bijzondere
aspecten van Barts activiteiten:


1900 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.”



1901 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.”



1902 Toneel decor “Als wij ons niet vergissen, was er maar éen roep over het mooie bosch,
e
dat geschilderd is door den heer E. Bokhorst alhier, en dat in het 2 bedr. Zoo flink uitkwam.
Vermoedelijk zal ’s Heer-Arendskerke in natura niet eens zoo’n mooi bosch bezitten. De
schouwburg-directie is met dit bosch zeker op den goeden weg.”



1902 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 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. …….”



1903 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. ….”
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1903 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 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.”



1903 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.”



1904 Decoraties buiten-sociëteit
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.”



1912 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.”



1913 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 jaar, 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.”



1913 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
stedemaagd (alweer onze hulde, heer Bokhorst!) ……”



1913 Onafhankelijkheidsfeesten (zie ook plaatjes EBDK15-18)
“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
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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. ..”
Enkele dagen later:
“… 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 (zie plaatje EBH04), 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. …”


1914 Zuiderzee Silhouetten
In dat jaar maakte Engelbartus een lange tocht langs de kusten van de Zuiderzee om
illustraties te vervaardigen voor een ANWB-boek met Zuiderzee silhouetten, bedoeld voor de
navigatie van schepen. Een boek dat in deze tijd antiquarische waarde heeft, getuige de vele
aanbiedingen ervan op internet. In De Kampioen van 1914 staan zeven vervolg-artikelen
waarin de tocht om deze 145 silhouetten te vervaardigen wordt beschreven:
.
…… 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. …. 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…..
*) Stand van de ANWB op tentoonstelling in 1913 van de Eerste Nederlandse Tentoonstelling op Scheepvaartgebied
ENTOS.



1914 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”.



1918 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
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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.”


1921 Schouw burgermeesterkamer (zie plaatje EBKD20)
“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.”



1925 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.”



1933 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 crisiscomité opnieuw in staat kan worden gesteld, een sprankje hoop te brengen in gezinnen, waar
de crisis zooveel ellende veroorzaakte.”



1934 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. ..”



1935 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,

24 van 51

De Deventer kunstenaarsfamilie Bokhorst
de broodkorst mooi glimmend bruin, met zuiveren vorm van zwaan en krans, ongekunsteld
opgetuigd met palmblad, sinaasappel en zelfgekleurde vaantjes. ….”


1935 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”

Met betrekking tot Barts aardewerk kan vermeld worden dat hij dat tot 1905 bij de pottenbakker
Grolleman aan de Lagestraat in Deventer liet bakken, waarna hij zijn eigen oven (een grote en kleine)
liet aanbrengen in de kelder van thans Papenstraat 25. Daar stookte hij aanvankelijk met
takkenbossen volgens overlevering in de familie. De grote gevelstenen werden in steenovens
gebakken, eerst in de Vlietberg en de Petra en daarna in de buurt van Olst.
Een apart aspect van Barts kunstenaarschap betreft zijn reclameontwerpen, die onder andere
gezichtsbepalend zijn (geweest) voor Deventer. Wij noemen hier zijn ontwerpen voor de wikkels van
Deventer koek, zowel voor de firma Klopman Baerselman als Jb. Bussink. Voor deze laatste en nog
steeds bestaande firma maakte hij de aquarel van het huisje van de bakkerij en winkel, die nu nog op
verpakkingen van Bussink koek is te vinden. Er is zelfs een puzzel van gemaakt. Hij maakte de
catalogus en reclameplaat van de eerste Nederlandse Rijwielfabriek Burgers. Ook voor Deventer zelf
als vestigingsplaats ontwierp hij een reclamefolder en emaille plaat. Het gewijzigd ontwerp van het
wapen van Deventer kwam van zijn hand, evenals de titeltekening van het bijvoegsel van het
Deventer Dagblad. Als er in 1925 in Deventer een hevige discussie losbarst over het idee om gebouw
de Waag onder andere via een muur met het pand “De Drie Haringen” te verbinden, ontwerpt Bart op
verzoek van het bestuur van de Vereeniging De Waag een ontwerptekening en schildert zelfs een
linnen nepmuur op ware schaal ter plekke.
Bart heeft zich ook bezig gehouden met het restaureren van schilderijen en muurschilderingen in
kerken en bijzondere gebouwen. Achtereenvolgens betrof dat voor de bijzondere gebouwen:








1915 Muntentoren Deventer: herstellen onderste ramen
1915 Bergkerk Deventer: schilderingen hoog tegen de gewelven en de Christophorus bij het
kapelletje aan de noordzijde
1922-1923 Protestantse kerk Sellingen: schilderingen stergewelf. In de Groningschen
Volksalmanak van 1926 waarin een verslag staat van de Provinciaalse Groningsche
Archeologische Commissie heeft Engelbartus in twee bijlagen daarbij uitgebreid met
tekeningen en tekst verslag gedaan van deze restauratie.
1926 Groote kerk Deventer: zitting in de restauratiecommissie
1927 Groote kerk Deventer: Bloemmotieven en een aap, die een kokosnoot wegwerpt.
Bij het overlijdensbericht in Het Vaderland worden nog genoemd: muurschilderingen
blootleggen en fixeren te Middelstum en Wesepe

Italiaanse reis
In 1987 kwam van de hand van Herman Korteling een boekje uit, getiteld “Italiaanse reis in 1927”. In
het voorwoord schrijft hij:
Toen ik in het voorjaar van 1927 met een paar kunstvrienden een studiereis door Noord-Italië
maakte, vermoedde ik niet dat de reisindrukken daarvan, waarvoor ik toen notities en krabbels
maakte, zestig jaar daarna nog in boekvorm zouden worden gepubliceerd. Mijn vriend Arnold
Bokhorst, kunstschilder, zou van een tweejarig studieverblijf op Java terugkomen met het
vlaggenschip de Jan Pietersz.Coen van de toenmalige Stoomvaartmaatschappij Nederland.
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Hij stelde zijn oom Bart en broer Gerrit en mij voor, hem in Genua van boord te halen en dan
samen met een Indische jongeman, die in Amsterdam zou gaan studeren, een reis van een
paar weken door Noord Italië te maken. Natuurlijk voelden wij daar voor en begonnen dadelijk
reisplannen te maken.
Geïnspireerd door de Bentvueghels krijgen de reisgenoten daar allemaal een bijnaam. De

Bentvueghels was de naam van een soort broederschap van voornamelijk Noord- en ZuidNederlandse kunstenaars in Rome in de periode van ongeveer 1620 tot 1720. Tijdens de
inwijdingsplechtigheid kreeg het nieuwe lid ook een bijnaam toegewezen, de bentnaam. In dit
lezenswaardige boekje wordt Bart “oom Bollo” gedoopt, een aantal keren nadrukkelijk ten tonele
gevoerd, daarom hier een tweetal stukjes:
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 maar 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.
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.”
Menschen in Florence,
…. 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).
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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”.
Acht jaar na de Italiaanse reis houdt Bart hierover in 1935 een lezing in het Tempelierenhuis, waarvan
verslag werd gedaan in het Deventer Dagblad.
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 hij zijn luisteraars rond in de prachtige omgeving van Frato en het
nabije Florence. Als kunstenaar wist hij op zijn eigen wijze te vertellen over de overvloedige
kunstschatten, te vinden in de reusachtige kerken en torens, gebouwd uit marmer van
onderscheidene kleuren en lijnen en vestigde hij de aandacht op den kunstzinnige 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.”
De Waag
In het Deventer Dagblad verschijnen er gedurende een reeks van jaren ook humoristische artikelen in
streektaal, waarin ene Baas Bart (E. Bokhorst) wordt opgevoerd als gesprekspartner voor
Waopenarend (Dr. M.E. Houck, directeur Museum De Waag), zoals op in 1928 “Bezuuk van
Waopenarend an de Baas in zien warkkamer op de Waoge in de wéke nao Paosen.” Vaak worden in
die artikelen de aanwinsten van het Museum besproken, waarbij “Baas Bart” regelmatig als
bemiddelaar of restaurateur van aangeboden museumobjecten optreedt (“ ’n blaauwe teegelschilderieje deur baas Bart Bokhorst eschilderd”). Een ludiek schrijven van Houck in 1920 geeft aan
hoe graag men Bart wilde opnemen in het bestuur: “Onder hevig tumult, hartstochtelijk gebrul en
dreigende kreten tegen alles en allen, die wat en hoe tegenhielden, werd besloten, neen geëist dat
burger Engelbartus Bokhorst, genaamd Bart deel uit moet maken van het bestuur!”
Al eerder en wel in 1911 houdt Bart ook een lezing over de plateelbakkerij, waarvan het Deventer
Dagblad in een lang artikel verslag doet. Een klein citaat:
Het vergaderlokaal der Vereen. van Nijveren in café Bellevue bood Maandagavond een
eigenaardig schouwspel aan. Niet alleen was daar een formeele pottebakkersoven 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.
Sociaal leven
Het huwelijk van Bart en Trui bleef kinderloos, maar Bart had een warm gevoel voor kinderen. Als
Arnold, de zevenjarige zoon van Johan, in 1907 zijn been breekt, stuurt Bart hem een brief “Wat zijn
wij geschrikt, toen wij een brief van Papa gekregen hebben waarin stond dat Arnold van een paal was
gevallen en een poot had gebroken. Jammer dat ik er niet bij was dan had ik hem mooi met lijm
kunnen maken…” Het envelopje van de brief was versierd met een jongetje die over een paal springt.
Een ander neefje krijgt in 1930 voor zijn tiende verjaardag een prachtig geïllustreerde brief van vier
kantjes met een verhaal waarom de duif roekoe roept, iets met een ekster en een rode koe. Zo krijgt
neef Arnold als hij op zeventienjarige leeftijd uit logeren is bij Herman Bokslag in Utrecht een briefkaart
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waarbij de hond van de familie, uiteraard met een aquarel van de hond, hem feliciteert met zijn
verjaardag. Later als de neven Gerrit en Arnold wat groter zijn, is Bart met zijn humor, maar vooral ook
met al zijn kennis en vaardigheden op kunstgebied hun grote voorbeeld en leermeester.
Bart was een echt verenigingsmens met een grote maatschappelijk betrokkenheid. Uit de vele
artikelen van het Deventer Dagblad over het verenigings- en sociale leven kunnen we het spoor van
zijn activiteiten proberen te volgen. Hij was actief van de volgende verenigingen en instanties:














Gymnastiekvereniging Voorwaarts (Erelid)
Schutterijvereniging Koning en Vaderland (Fourier de korporaal)
Sociëteit “de Hereeniging” (verschillende commissies)
Ned. Hervormde Kerk (34 jaar ouderling)
Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
Gemengde zangvereniging Euterpe (Bestuurslid en lid kascommissie)
Vereeniging tot algemeen geestelijke ontwikkeling ((Medeoprichter en bestuurslid)
Monumentencommissie Deventer
Veritas-loge no. 10 van de Independent Order of Odd Fellows (verschillende functies, bijna 40
jaar lid)
Vereniging Museum de Waag (medeoprichter en bestuurslid van 1920 tot zijn dood in 1939
Afdeeling Deventer van de Internationale Vereeniging Bellamy
1
Loge “Frisch aan ’t werk” van de Internationale Orde van Goede Tempelieren
Theosofische Vereeniging

Voorts maakte hij deel uit van de volgende jury- en feestcommissies:





















Bal masqué Gymnastiek Vereniging Voorwaarts
Praalwagens nationale feestdag
Bloemencorso, idem Koninginnedag
Nationale Voordrachtenwedstrijd Tooneel- en Reciteer-Vereeninging
Provinciale Vakwedstrijden Rijtuigschilders
Tentoonstelling Algemene Deventer werklieden-vereeniging “Help U Zelven” in samenwerking
met de afd. Deventer van den “Volksbond”.
Handwerksnijverheid Afdeling Deventer van de Volksbond, Vereniging tegen drankmisbruik
Onafhankelijksheidsfeesten Epse
Oranjefeesten, etalagewedstrijd Deventer winkelweek
Etalagewedstrijd Koninginnedag Olst
Buurtvereniging Papenstraat
D.E.L.T.O. afdelingen handel en nijverheid
Pinksterkroonwedstrijd
Versieringsprijzen jubileum burgemeester Olst
Tekenwedstrijd afd. Deventer van de Ned. Ver. tot bescherming van dieren
Praalwagens sportvereniging Roode Dorp
Carnavalsfeest afd. Deventer van de Ned. Handelsreizigersvereniging
Uitstallingen en versieringsprijzen Feestmarkt
Bloemencorso gekostumeerd bal in de Deventer hallen
Keuring optocht Oranjefeest Bathmen

Andere maatschappelijke activiteiten waren:
 Leraar handtekenen ambachtsschool Wijhe
 Inzamelingscomité Vertrek Ds. De Boer
 Lid restauratiecommissie Grote Kerk
 Plaatsvervangend Lid Armenraad

1

De Internationale Orde van Goede Tempeliers (IOGT) is een in 1851 opgerichte wereldwijde koepel van nietgouvernementele organisaties voor geheelonthouders. De organisatie was aanvankelijk gemodelleerd naar de
vrijmetselarij, met dien verstande dat er ook vrouwen lid van konden worden. De Nederlandse Grootloge ging op in de
Algemene Nederlandse Drankbestrijdersbond (ANDO).
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Ook was hij veelvuldig regisseur van Tableaus Vivante en ontwerper en schilder van decors voor
amateur toneelopvoeringen en Bal Masqués, waarvan eerder in deze beschrijving uit een aantal
dagbladbesprekingen is geciteerd.
Aan het eind van zijn leven neemt Engelbart een leerling, Dick Werner, mee op de fiets met een
doosje waterverf achterop om rond te fietsen door de natuur rondom Deventer. Tijdens deze tochten
leerde Werner ‘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”.
Eén van de meer artistieke werknemers van de firma Bokhorst was Albert Meilink 1875-1942. Bij een
expositie in 1939 van diens vrije werk hield Bart een toespraak, die tevens zicht biedt op de werksfeer
in het bedrijf:
Een kleine vijftig jaar geleden deed hij zijn intrede in de werkplaats van de firma Bokhorst,
waar hij al spoedig vol vuur en liefhebberij aan het decoratie schilderen kwam en daarnevens
de teeken-en schilderlessen volgde van den onvolprezen leeraar Bartus Korteling. De omgang
met de jonge bazen was heel vriendschappelijk. Met ‘baas’ Johan ging hij zo vaak er
gelegenheid toe was naar buiten schilderen en met ‘baas’ Bart, die toen aan zijn eerste
proeven op pottenbakkersgebied bezig was doorwrochte hij de geheimen van klei- en
glazuursoorten, welke studie van groot belang bleek te zijn, toen hij eenige jaren later een
eervollen werkkring kon vinden in de destijds beroemde kunstenaars aardewerkfabriek
Amstelhoek te Amsterdam.
Broer Johan maakte tijdens de gezamenlijke schildersessies een fraai aquarel-portret van Meilink, zie
JB510.
Bart Bokhorst overleed in oktober 1939 aan keelkanker. Hij werd begraven op de Begraafplaats
Steenbrugge, waar een grote kring familie en vrienden hem de laatste eer bewezen.
In de rij van sprekers kenschetste dominee Burger o.a. het artistieke leven van de overledene: “Welk
een werken van Bokhorst blijven ons. Het zijn openlijke werken en ook verborgene, misschien van de
laatste nog meer dan de eerste. Bij Bokhorst was dat zoo, dat de linkerhand soms niet wist wat de
rechterhand deed.”
Een schrijven van broer Johan aan zijn zoon Arnold geeft aan hoe zwaar de laatste weken zijn
geweest: “het moede afgetobde lichaam heeft eindelijk rust gevonden en de geest heeft zijn barrières
verbroken en opgestegen naar betere sferen”.
In het Officiëel Nederlandsch Odd Fellowblad werd op 18 november 1939 de gestorven broeder B.
Bokhorst herdacht.
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 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.
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En elders in het blad herdacht de Veritas-Loge no. 10 hem eveneens. 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.
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GERRIT BOKHORST 1895-1972
Hendrik Gerrit Bokhorst, ter onderscheiding van zijn grootvader, Gerrit genoemd, is de oudste zoon
van Johan. Gerrit deed in 1912 met goed gevolg MULO-examen, om een jaar later het getuigschrift te
verwerven van de Burgeravondschool. Hij doorliep de Deventer Teekenacademie en in 1914 zou hij
naar de academie in Den Haag zijn gegaan, als hij door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet
in vervroegde militaire dienst was geroepen. Hij liet deze tijd echter niet verloren gaan en volgde
enkele cursussen. Hij haalde in 1918 de akte Handteekenen. Gerrit heeft in zijn diensttijd in vele
plaatsen gediend, van waaruit hij brieven stuurde aan zijn latere echtgenote Marijke. Aangezien zij bij
de post werkte als telefoniste, adresseerde Gerrit zijn enveloppen soms alleen met Mej. Scheeffer en
de plaatsnaam. Van die envelopjes maakte hij - naar zijn oom Bart – ware kunststukjes. Gelukkig zijn
er nog twintig bewaard gebleven. Na zijn diensttijd maakte hij gedurende enkele jaren omzwervingen
om her en der zijn kennis uit te breiden, waarna hij in de schilderzaak van de Firma Bokhorst aan de
slag ging.
Kenmerkend voor Gerrit is dat hij als signatuur (behalve bij schilderijen) bijna altijd een klein gestileerd
bokje gebruikte om hiermee zijn werk van de andere Bokhorsten te onderscheiden. Vooral bij glas-inlood en serviezen is het wel eens lastig om het onderscheid met het werk van zijn oom Bart te maken.
Overigens signeert hij ook vaak met bokje én naam. Voorts kan bij zijn signatuur (bij glas-in-lood) nog
de toevoeging “AT” voorkomen. Dan betreft het werk van leerlingen uit zijn ATelier, waarover hij in één
geval heel enthousiast aan dochter Jet schrijft:
“...het meisje Sjooke Valk, dat thans bij mij werkt, met een ijver, een rust, een ernst,
buitengewoon. Je merkt haar haast niet, zoo gaat zij in haar werk op, en daar zij uit Friesland
geboren is kletst zij ook niet…. We werkten enkele dagen samen. Haar ontwerpen rolden als
gesmeerde boter uit haar potlood en zeer handig ontstonden de ruitjes waarvan zij er ook
enkele in lood zette. Ook heeft zij voor mij in ivoor gegraveerd….met volle teugen geniet zij
van deze haar geboden gelegenheid…”
Pas in december 1923 kan hij eindelijk huwen met Marijtje Scheeffer (Marijke), waarschijnlijk omdat ze
de Papenstraat 31 konden betrekken. In deze jaren bracht Gerrit in een patriciërshuis aan de Parkweg
te Deventer een schouwstuk aan met een Witje, waarmee hij in de voetsporen van zijn vader en oom
trad. De eigenaar van het huis raakte zo onder de indruk van de kwaliteit van het Bokhorstbedrijf, dat
ook het hele huis werd gerenoveerd. Een later schrijven van de eigenaar: “Bij een antiquair had ik een
opbouw van een schouw gekocht, waarin HG Bokhorst jr. een prachtig Witje voor mij ontworpen en
uitgevoerd heeft, dat tot mijn verdriet in de oorlog verloren is gegaan”.
Aardig is de trouw van sommige werknemers aan het schildersbedrijf. Het Deventer Dagblad meldt in
1930: ”De heer T. Meiberg herdacht op 1 mei 1930 den dag, dat hij gedurende 50 jaar bij de firma
H.G. Bokhorst in de Papenstraat in dienst is geweest. Des morgens is de jubilaris toegesproken door
den heer H.G. Bokhorst, die o.a. de goede verstandhouding memoreerde tusschen patroon en
werknemer. Als blijk van waardering bood hij den heer Meiberg een gouden horloge aan”.
Kerkramen
In 1931 bezoekt het Deventer Dagblad Gerrit in verband met het glas-in-lood dat hij voor de
Regentessekerk in Apeldoorn ontwierp onder de titel : “Een kunstwerk in Deventer gewrocht”:
We vermoeden dat het u gaat, zooals ons. Reeds verschillende malen hadden wij gelezen en
gehoord over het brandschilderen van glas, een kunstwerk, waarmede men zich voor eeuwen al
mee bezig hield, zonder dat wij evenwel in de gelegenheid waren geweest, van meer dichtbij
een indruk op te doen over dit handwerk. Dit is temeer verwonderlijk, daar wij te Deventer een
atelier hebben, dat zich op dit gebied met eere mag laten zien. De heer H.G. Bokhorst toch
heeft zich een naam verworven met zijn gebrandschilderd glaswerk en dat deze naam door den
naar wij meenen, eenigen kunstenaar op dit gebied in het Oosten des lands met eere wordt
gedragen, bleek ons, toen wij den heer Bokhorst in zijn atelier opzochten, om zijn laatste groote
werk te bezichtigen.
Van de afdeeling Apeldoorn van den Nederlandschen Protestantenbond heeft genoemde heer
n.l. opdracht gekregen tot het vervaardigen van glas in loodramen voor haar nieuw gebouwde
kerk aan de Regentesselaan aldaar. Hierin komen voor acht groepen van drie ramen, twee
groepen van drie kleinere ramen en een groot raam boven den ingang. Het probleem om
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passende ontwerpen hiervoor te maken, heeft de heer Bokhorst op zeer gelukkige wijze
opgelost. De vier groepen van groote ramen aan de eene zijde bevatten elk de symbolen van
de vier Evangelisten, Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes, geflankeerd door aansluitende
voorstellingen. Aan de tegenovergestelden kant worden Het Gebod, de Gemeenschap, Liefde
en de H. Geest uitgebeeld. De genoemde kleinere groepen zijn gevuld door Geloof, Hoop en
Liefde en door Reinheid, Eeuwigheid en Geestelijke overwinning. Al deze ramen zijn bijzonder
goed geslaagd, de hoofdmotieven zijn uiterst sober en toch van fraaie symboliek, waardoor zij
goed aanpassen bij de geestesrichting van de opdrachtgeefster. Bijzonder trof ons het beeld,
gekozen voor de Liefde, n.l. een brandende kaars: de liefde die zichzelf opteert, om licht te
brengen voor anderen. Ook het raam boven den ingang verdient alle aandacht, Het is een
bloemmotief; rijk opbloeiende planten, oprijzende uit donkere aarde: het leven, dat zich uit den
dood verheft. Wij meenen niet teveel te zeggen, wanneer wij beweren, dat o.i. de heer Bokhorst
met deze kunstzinnige ramen een nieuwe richting voor kerkversiering heeft ingeslagen; fraaie
symbolen, die toch onmiddellijk tot ieder spreken. Is dit eigenlijk niet aanbevelingswaardiger dan
ingewikkelde voorstellingen, die voor het meerendeel der kerkgangers, voor wie zij toch
bestemd zijn, onbegrijpelijk blijven? Wij herhalen nogmaals, het is een geslaagd werk van
dezen, zooals ons uit ons onderhoud bleek, ambitieus en kunstenaar, en zijn medewerker, den
heer H. Korteling.
Gerrit heeft speciaal voor deze kerk een artikel geschreven: “Symboliek van lijn en kleur in het gebouw
van den Ned. Protestantenbond te Apeldoorn.” Hij zou voor meer hervormde kerken in de regio het
glas-in-lood ontwerpen en leveren. Uiteindelijk heeft hij voor de volgende kerken gebrandschilderd
glas geleverd. Het leveren van alleen gekleurd glas wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
 N.H. Kerk te Epe, o.a. gedenkraam 'Het Erve De Kolk', 1923
 N.H. Regentessekerk te Apeldoorn, 1931
 N.H. Gemeente te Epse, 1932
 Kapel te Hoog Soeren, 1933
 N.H. Wilhelminakerk te Beemte Broekland bij Apeldoorn, 1937
 N.H. Gemeente te Diepenveen, 1939
 N.H. Gemeente te Bergentheim, 1939
Op grond van deze opdrachten werd Gerrit door het curatorium van het Instituut voor Protestantsche
Religieuse en Kerkelijke Kunst te Utrecht uitgenodigd als werkend lid toe te treden.
Overige kunstzinnige activiteiten
Uit de catalogi van textielfabriek Ankersmit blijkt dat Gerrit een aantal ontwerpen heeft gemaakt voor
dessins van wasdruk katoentjes, zoals die in 1911 en 1912 ook door volontairs werden ontworpen
vanuit bestaande illustraties. Deels betreft het het hergraferen van versleten koperen drukrollen, maar
enkele foto’s uit familiebezit laten ook art deco katoentjes zien. Daarnaast heeft Gerrit ook een zijden
sjaal beschilderd met fraaie en woeste patronen, zoals je die ook tegenkomt op zijn servies
beschilderingen, zie verderop in dit document,
Gerrit en zijn medewerkers hebben zich evenals zijn oom Bart ook nuttig gemaakt als restaurateur.
Vooral van Museum de Waag kreeg hij veel opdrachten voor het restaureren van schilderijen, zoals de
prestigieuze vier evangelistenschilderijen van de Nederlandse Caravaggist Hendrick ter Brugghen
1588-1629. Op het gebied van behangselschilderingen is in het boek Sinjeur Jurriën Costes Hissink te
lezen dat de Rijksgebouwendienst de firma in 1950 en 1951 de vererende opdracht verstrekte de
plafondschilderingen Janssen 1665, bestaande uit vier stukken doek, in een van de kamers van het
Zwolse Museum te restaureren. Zelf noemt Gerrit in zijn aantekeningen ook restauratiezaken voor de
hotels gebouwd door een bierbrouwerij. Veel eer legde Gerrit in met de circa vijf maanden durende
restauratie van de Grote Synagoge in Deventer voor het veertigjarig bestaan. Hieraan heeft overigens
ook vader Johan meegewerkt volgens het Nieuw Israëlitisch Weekblad. In 1932 schreef het Deventer
Dagblad hierover het volgende:
“Wij hebben, tezamen met den decorateur Bokhorst, die er zijn arbeid verrichtte, eenige
ogenblikken getoefd bij het werk ter inwendige restauratie van het gebouw van den Joodschen
eeredienst en hebben gezien, hoe goed dit werk aan het gebouw de gewenschte sfeer van
wijding zal geven. Viel voorheen slechts weinig licht in de synagoge, nu stroomt het van boven
en van de zijden vrij naar binnen, op de rijke kleurencompositie, die een majesteitelijk karakter
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mededeelt aan dit bedehuis-interieur. De aandacht van den bezoeker wordt
onwederstaanbaar aangetrokken door het diep-azuren boogfond, waarin de oud-goudgeschilderde schrijn met de Pentateuch-rollen praalt. Daarboven kroont kleurig een
gebrandschilderd raam met zinnebeeldige voorstellingen den Oostelijken wand. Hoeveel
fraaier zal den kleurenrijkdom nog zijn als daarbij tapijtenwarmte komt en het licht van de
geelkoperen kroon, de kandelaars en luchters met zachten glans de contouren iets vervaagt!
…. Zoo verkreeg de decorateur Bokhorst in deze synagoge de distinctie en de intimiteit,
welke den aard van dit huis des gebeds schraagt….
Het werk moet den heer Bokhorst, met wien wij tot ons groot genoegen de synagogevernieuwing aanschouwden, een enorme voldoening hebben geschonken, te meer nu blijkt,
hoe de kleurenkeuze ziel gaf aan dit voor de godsdienstoefening artistiek ingerichte interieur.”
Bij de heropening schreef het blad: “´En zoo kwamen zondagmiddag de gemeentelieden tot
bezichtiging van het waarlijk fraaie kerkgebouw dat in volle glans schitterde…
Ter gelegenheid hiervan werd een door Gerrit ontworpen tegel, met de namen van de begunstigers in
de hal van het gebouw geplaatst.
Evenals Johan en Bart gaf Gerrit les op de Ambachtschool te Wijhe, in ieder geval vanaf 1937. De
onderwijsactiviteiten werden later voortgezet op zaterdagmiddag met tekenles aan een clubje jongelui
van tien tot zestien jaar, waaraan ook dochter Jet deelnam. Ze schrijft hierover: “… ik heb zelf vaak
meegewerkt en het was ongelofelijk gezellig, geanimeerd werken. Hij liet ons bijvoorbeeld schetsen
maken van bloemen, deze werden uitgewerkt in sjablonen, waarmee dan allerlei zaken beschilderd
konden worden, een shawl, een zijden lapje of een boekomslag”.
In 1941 deed hij mee met de competitie voor het ontwerpen van een grafmonument voor de directeur
van de Deventer muziekschool, Jan Brugge 1882-1941. De jury honoreerde zijn ontwerp. Gerrit heeft
ook voor verschillende familieleden grafmonumenten ontworpen, als eerste die voor zijn dochtertje
van 10 jaar oud.
In 1942 werd een convenant met Herman Korteling 1898-1994 als medefirmant van het decoratie-en
schildersbedrijf getekend. Herman Korteling was al vanaf midden jaren twintig werkzaam bij de firma
Bokhorst en ook afkomstig uit een bekend Deventer schildersbedrijf, zoals beschreven in: “De Familie
Korteling - Kunst en Ambacht”, van Roel H. Smit-Muller, een uitgave van Historisch Museum Deventer
en Walburg Pers, 2011. Hij trok aanvankelijk nauw op met Gerrits broer Arnold, die Herman als zijn
beste vriend beschouwde. Herman was degene die het glas-in-lood zette en daarover in 1938 ook
publiceerde in het Technisch Gemeenteblad Bouwstoffen. Maar hij was ook betrokken bij decoratieen restauratiewerkzaamheden.
Toen de firma Bokhorst tegen 1950 door de familie Birnie benaderd werd voor de restauratie van hun
patriciërshuis op de Brink te Deventer, dat veel oude wandschilderingen bevatte. was Herman als
ervaren gespecialiseerd ambachtsman de aangewezen man voor dit werk. Zijn zoon was toen een
jaar of 12 en herinnert zich goed hoe belangrijk zijn vader deze grote opdracht vond en de spanning
die het gaf zoals hij er thuis over vertelde:
Via zijn vriend Lugard, destijds directeur Museum “De Waag”, was er een contact geregeld
met het Restauratie Atelier van het Rijksmuseum in Amsterdam waar in zijn ogen de meest
ervaren restaurateurs waren met de grootste deskundigheid. Om zich op de hoogte te stellen
van de best beschikbare kennis van dat moment vlak na WO II ging hij daar diverse malen
heen en logeerde dan bij een schoonzus die onderwijzeres was in centrum Amsterdam.
Hij voelde een grote verantwoordelijkheid en soms twijfel over de haalbaarheid van een goede
uitvoering maar tegelijk de overtuiging dat, als hij dit nu niet zou doen, de schilderingen
verloren zouden gaan en hij besefte de historische waarde daarvan terdege.
Mijn vader was nooit ziek, maar toen wel een keer, met hoge koorts en ijlende angstdromen
dat de helpers het doek zouden laten vallen of al hadden laten vallen.
Omstreeks die tijd speelde ook dat zijn zwager Henk Otto (Noot: Herman was met Rie Otto
getrouwd, die hij in Epse had leren kennen in het zomerhuis van de Bokhorsten), die in het
centrum van Leiden een florerende schilderszaak had, Herman aanbood voor hem daar een
filiaalzaak te openen gespecialiseerd in restauratie en levering van materialen voor
kunstschilders en restaurateurs.
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Een mooi aanbod, met waarschijnlijk meer financiële zekerheid (er was nog geen AOW), maar
hij zag er enorm tegenop naar Leiden te verhuizen weg van zijn geliefde Deventer en ……..
bovendien moest eerst de restauratie op Brink 68 afgerond zijn en dat duurde lang.
Er was in die periode al veel contact met Museum “De Waag” waar hij ook wel restauraties
voor deed en de samenwerking met Lugard voor de Muntentoren Stichting en het Jaarboek
“Overijssel” wat alles bij elkaar vermoedelijk de aanloop was tot zijn latere dienstverband daar.
Hoezeer het grote restauratiewerk en de sfeer in het bijzondere huis Brink 68 hem
aangegrepen hebben is concreet terug te vinden in zijn novelle “Sinjeur Jurrien Costes
Hissinck”(in de gelijknamige bundel met andere verhalen ISBN 9024252253).
e
Hij combineert daarin zijn eigen persoonlijke ervaring als restaurateur van 18 eeuwse
behangselschilderijen met fantasie over het huis en zijn vroegere bewoners en de stichters.
Hoewel? Misschien zitten in het fantasie deel ook wel historische elementen verwerkt. Hij
schreef het gelijktijdig of heel kort na het restauratiewerk op Brink 68.”
Uit deze notitie van de zoon van Korteling blijkt hoezeer zijn vader in zijn hart meer schrijver dan
schilder was, maar voor zijn levensonderhoud altijd werkzaam bleef als ambachtsman in het
schildersvak en aanverwante decoratieve beroepen tot hij omstreeks 1955 in dienst kwam bij
“Museum De Waag” onder directeur Lugard.
Gerrit heeft net als zijn oom Bart serviezen en wandborden beschilderd, gebrandschilderde ramen en
oorkondes heeft gemaakt voor opdrachtgevers en voor vrienden en relaties. Voor zichzelf heeft hij
ook een grote hoeveelheid serviezen en borden beschilderd. Heel apart daarbij was dat hij sommige
serviezen pas na vele jaren voltooide, d.w.z. om de zoveel jaar weer een kopje, potje of schotel erbij.
Bewonderenswaardig daarbij is, dat elk servies een uniek eigen decor had, terwijl bij elk onderdeel
een variatie op dat decor werd toegepast. Bijzonder was de vriendschap met de gemeentearchitect
van Markelo, Chr. Aarsen, van wie hij veel glas-in-lood opdrachten kreeg. In Markelo en Borculo is
daarvan nog redelijk wat aanwezig, in het oude Raadhuis en bij verschillende verwanten van architect
Aarsen. Eén van de zonen van de architect herinnert zich nog ”hoe hij als jochie van ca. 5 jaar bij hen
(Noot: Gerrit en Marijke) in bed kroop als ze bij ons sliepen. Hij “Gerrit” kon mooie verhalen
verzinnen”. Dat laatste is ook de herinnering van kleinkinderen van Gerrit, voor wie hij een lieve opa
was.
Maakte zijn oom Bart vaak gebruik van heel oude spreuken en teksten in zijn werk, Gerrit zocht het
meer in de oudhollandse sfeer. Op gebrand glas voor restaurant ’t Swarte Schaep (zie bij Arnold)
bijvoorbeeld visualiseerde hij teksten als:




Tante Annemietje .. Breit sokjes voor nicht Pietje .. Wat wordt die tante kwaad .. Als zij een
steekje vallen laat
En de gelaarste kat .. beminde niet het water. .. Toen dronk zij zoete wijn, .. En werd vanzelf
een kater!
Jan de kruier van hierneven .. Gaat slechts nedrig door ’t leven .. Was zijn blik te hoog
verheven .. ’t Zou een groote botsing geven

En in de schuifdeuren in de Papenstraat 37 zijn twee ruitjes te vinden met elk een eigen Bokhorsttekst:



’t Was op 27-12-1855 de eerste keer dat ik voor een Bokhorst schoof heen en weer
’t Is 28-12-1948, bij de derde van ’t geslacht, op diens zilveren feest, dat ik nu met nieuw glas,
- 93 jaren – in dienst ben geweest.

Gerrit was nauw betrokken bij de Deventer gemeenschap. Hij maakte van 1942 tot aan zijn overlijden
in 1972 deel uit van het bestuur van Verenging De Waag. Het oud-bestuurslid B. Dubbe herinnert zich
Gerrit van de vele vergaderingen, die vooraf gingen aan de overdracht van het Museum De Waag aan
de gemeente Deventer: “Wij konden profiteren van zijn helder en eigen oordeel, dat hij in enkele korte
vaak geestige bewoordingen naar voren wist te brengen”. Als lid van de Rotary hield Gerrit van 1949
tot aan zijn dood zo’n elf voordrachten. Onderwerpen die hij behandelde waren: Oud Delfts
aardewerk, De basis van een stijl in de schilderkunst, De mens in zijn omgeving, Het leven der
mensen in de Middeleeuwen, De kleur van het interieur is de weerspiegeling van het innerlijk leven
van de bewoner en Bijna honderd jaar in de verf.
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Hij was jarenlang lid van de Bouwkundige Vereniging en lid van het kiescollege van de Ned. Herv.
Gemeente in Deventer. Voor deze gemeente vervulde hij eveneens jarenlang de rol van diaken. Voor
het gezelschap van de diakenen was hij kunstzinnig actief door het maken van menu´s voor het
jaarlijkse ganzenmaal. De diaken-broeders werden door Gerrit getrakteerd met op rijm gebrachte
voordrachten van zijn hand. In 1955 maakte Gerrit deel uit van de jury van de Geeraert ter Borch-prijs
voor beeldende kunst in Zwolle. Verder was hij tenminste 10 jaar lid van het Algemeen bestuur van de
Stichting Oud Deventer.
In 1955 bestond de Firma Bokhorst 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd Gerrit geïnterviewd door
het Deventer Dagblad onder de titel: “Honderd jaar oud bedrijf behield bijzonder karakter”:
De tegenwoordige eigenaar van het bedrijf had het gevoel voor de kunst van zijn vader geërfd
en van hem, van zijn oom en van de meesterknechts in het bedrijf ontvangt hij een gedegen
opleiding in het verversvak, waarin hem de betekenis van het werk dat hij toen deed en wat hij
later zou doen, werd bijgebracht. De heer Bokhorst vertelde hierover een anecdote die hem
sterk is bijgebleven. Hij had er niet altijd veel zin houtwerk met verf te bestrijken en toen hij
eens bezig was met het schilderen van een toilet in een woonhuis, vroeg hij zijn oom waarom
hem altijd dit soort karweitjes werden opgedragen. Zijn oom, die hart had voor zijn vak
antwoordde zijn neef en leerling weinig vleiend, dat een plaats, die ieder zo regelmatig
bezoekt zo geverfd moet zijn, dat men er graag naar toe gaat.
De heer Bokhorst heeft de betekenis van dit kernachtig antwoord nooit vergeten. Toen hij al
schilderend in het toilet zijn oom de vraag stelde verlangde hij ernaar zijn kunstenaarsaard te
volgen evenals zijn vader en grootvader dat hadden gedaan. In 1914 zou hij hiervoor in de
gelegenheid worden gesteld en naar de academie in Den Haag zijn gegaan, als hij door het
uitbreken van de oorlog niet in vervroegde militaire dienst was geroepen. Hij liet deze tijd
echter niet verloren gaan en volgde enkele cursussen. Na het einde van de oorlog maakte hij
gedurende enkele jaren omzwervingen om her en der zijn kennis uit te breiden …… het de
opleiding die hij had genoten was zijn technische vaardigheid als kunstschilder, glazenier en
pottenbakker van dien aard, dat zijn vader hem het bedrijf kon toevertrouwen.
De heer Bokhorst vertelde dat hij zowel het huisschilderen als het meer kunstzinnige gedeelte
van zijn werk steeds met plezier heeft gedaan. Het laatste beschrijft hij als iets dat van binnen
uit moet komen, waarvoor men “feeling” moet hebben, maar waarvoor een grote technische
vaardigheid onontbeerlijk is. Hij wisselt de beide onderdelen van zijn werkzaamheden
voortdurend af, want het kunstenaarswerk vergt veel van degene die het bedrijft en in het
huisschilderen vindt hij als het ware een ontspanning, Vooral als kunstschilder, als ontwerper
van oorkonden en als glazenier heeft de heer Bokhorst zich een zekere vermaardheid
verworven en ook blijft zijn naam verbonden aan het blootleggen van de schilderingen in de
Grote Kerk. Zijn werkterrein is zeer uitgebreid, hij heeft vele schilderijen gerestaureerd,
wandschilderingen geconserveerd, o.a. in de kerk te Bathmen, voor vele historische en
moderne gebouwen, voor woonhuizen en zes kerken het glas-in-loodwerk ontworpen. Na de
oorlog moest hij veel van het werk dat hij voor 1940 gemaakt had restaureren en hij heeft zich
toen wel eens verbaasd over de omvang en de verspreiding van zijn werk.
Na de oorlog kreeg de heer Bokhorst de opdracht het Gulden Boek van de gemeente
Deventer te ontwerpen. Bij iedere nieuwe inschrijving houdt hij dit boek bij en hij vervaardigt
daarbij tevens de oorkonden. In vroeger jaren ontwierp de heer Bokhorst ook vele
tentoonstellingen en toneeldécors, maar deze werkzaamheden zijn meer en meer in handen
van specialisten overgegaan.
Het honderdjarige schildersbedrijf heeft in een eeuw tijds zijn bijzondere karakter bewaard.
Het heeft iets van de romantiek verloren, vooral in de pottenbakkerij, waar de ovens
tegenwoordig electrisch verwarmd worden, maar nog steeds is zo’n niet gespecialiseerd
bedrijf, waar het oude kunstzinnige ambacht wordt bedreven een trots voor de stad. Daarom
ook zal het als een verlies worden gevoeld, dat de heer Bokhorst het bedrijf, dat drie
geslachten heeft opgebouwd en in stand gehouden niet aan een zoon kan overgedragen.
Epse
Net als zijn vader kon Gerrit Epse niet missen, omdat hij daar kon schilderen en tekenen. Hij heeft
over zijn verblijven in het buitenhuisje te Epse van 1957 tot 1970 een dagboek bijgehouden, waaruit
blijkt hoezeer hij daar genoot. Hoewel het huisje aanvankelijk niet “wintervast” was, werd er toch zo
lang mogelijk in het seizoen gebivakkeerd. Dochter Jet: “En we vonden het helemaal niet erg als in de
slaapkamers het water in de lampetkannen ’s morgens bevroren was; je prikte gewoon een gaatje in
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het ijs”. In de Tweede Wereldoorlog werd het huisje door onbekenden uitgewoond. Gerrit kocht toen
een grote woonwagen en liet die naar eigen idee ombouwen en betimmeren en plaatste deze op het
terrein in Epse. Later was de woonwagen een rustige plek voor Gerrit om zich in zijn vrije tijd aan de
vrije kunsten over te geven. De kleinkinderen hebben ook van de wagen geprofiteerd en hadden het
altijd over de Pipo-wagen.
Deze is door Gerrit ook in een tekening en kopje vereeuwigd. De af te sluiten kasten onder de
woonwagen zijn nog door derden gebruikt buiten het medeweten van dochter Jet, die er later woonde
en dat tot haar schrik bemerkte toen er op een koude voorjaarsmorgen in 1979 plotseling een grote
agent, keurig in uniform, voor haar neus stond. “Wat komt u hier doen?” vroeg Jet. “O, ik pas al zo
lang op u”. “Wat bedoelt u?” “’s Nachts”. “Maar waarom is dat nodig?” “Komt u maar eens mee naar
de woonwagen”. Daar aangekomen ziet Jet nog meer agenten die hun handen warm slaan. “Wat is
hier allemaal aan de hand?” “Ja, dat heeft u niet geweten, maar u bent deze winter miljonair geweest”.
De onderkastjes van de woonwagen gaan open en een zure lucht is overduidelijk waarneembaar. Er
was ongeveer zeven kilo heroïne in de kastjes verborgen. Omdat vroeg of laat de drugs zouden
worden opgehaald besloot de Deventer politie iedere nacht ter plekke te zijn. Onder het genot van een
kop koffie van Jet vielen de agenten op het terras prompt in slaap in het prille ochtendzonnetje. Het
nieuws van deze grote drugsvangst haalt op 19 april de voorpagina van de Deventer Courant.
In 1956 kreeg Gerrit een ernstig ongeval, waardoor hij later vaak met een stok moest lopen. Jarenlang
werd hij met echtgenote Marijke door goede kennissen in het weekend naar het buitenhuisje in Epse
gebracht en gehaald met de auto. In 1971 ging het slechter met zijn gezondheid en kon hij zich
moeilijk meer verplaatsen. Hij stierf in de zomer van 1972 en werd begraven op de Begraafplaats
Steenbrugge.
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ARNOLD LODEWIJK BOKHORST 1900-1990
Arnold, in familie- en vriendenkring later altijd Nolle genoemd (ook Nol in publicaties), is op 7 augustus
1900 te Deventer geboren. Rond 1900 waren de gewoontes heel anders dan nu. Kleine jongetjes
droegen bijvoorbeeld nog jurken en de kinderen moesten tijdens het eten aan tafel staan. Als ze stout
waren, kregen ze een tik met de duimstok, want zo hoorde dat. Arnold was gek op zijn oom Bart en
tante Trui, die naast zijn ouderlijk huis woonden. Als klein kind school hij vaak onder de rokken van
tante Trui.
Arnold logeerde als jongen vaak bij zijn familie aan moeders kant in Ouderkerk. Later sprak hij vaak
over de fijne tijd die hij daar en ook in Epse met zijn neven en nichten had.
Na het halen van het MULO diploma in 1917 ging hij logeren in Ouderkerk en vroeg hij per brief aan
zijn vader om toestemming om zijn oom Louis Otto te helpen met het verven van een paar boerderijen
in Duivendrecht. Zijn oom zat om personeel verlegen, want zijn Amsterdamse knechts kon hij er niet
heen sturen daar die lui al eerst ’s morgens met de boot in Ouderkerk moesten komen en dan zouden
zij nog een uur moeten lopen naar Duivendracht, zodat er veel tijd verknoeid zou worden. Pa Johan
vond het prima idee, want als thuis was geweest zou hij toch in de zaak moeten helpen: “want hij
begint al groot en bijna een man te worden”. Een broodkaart hoefde Johan niet op te sturen, want hij
kon die van tante Marie toch gebruiken? Als zij naar Deventer zou komen, dan kon zij die van Arnold
benutten. Net als zijn broer Gerrit kwam Arnold daarna ook in de schilderzaak terecht. 's Avonds
volgde hij tekenonderwijs op de avondtekenschool. Voor het te ´s Gravenhage gehouden examen
Lagere onderwijsakte handteekenen slaagde hij in 1919 en in 1921 werd hem een getuigschrift en
bronzen medaille toegekend bij de afdeeling A (handteekenen) van de Avondschool in Deventer.
In 1924 berichtte het Deventer Dagblad twee keer over werk van Arnold:
Op de dag van de vrouw:
Was bijv. om maar een enkele te noemen, … de artistiek uitgevoerde krekel en mierfabel van
den Raad van Arbeid en het prachtige stilleven van den Vegetariërsbond niet een streeling
voor de oogen? En later:
Men zal zich herinneren de ook hier ter stede getoonde plastische voorstelling van La
Fontaine’s fabel “De krekel en de mier”, welke voorstelling werd vervaardigd door onzen
stadgenoot den kunstschilder Bokhorst. Het Internationaal Verkeersbureau aan de
Kalverstraat te Amsterdam toont deze voorstelling thans in zijn uitstalkast en de directie van
het bureau schrijft, dat het werk van den heer Bokhorst, naar men weet een reclame voor de
Vrijw. Ouderd. Verzekering, groote aandacht trekt.
Een van zijn kunstvrienden was Herman Korteling, waarmee hij zijn hele leven contact heeft
gehouden. Korteling stamde ook uit een bekende Deventer kunstenaarsfamilie. In een lokaal, de
kleine zaal van het z.g. Klooster, (het voormalige Buiskensklooster waar later de Atheneumbibliotheek
werd gevestigd), kwamen een aantal jeugdige kunstenaars bij elkaar o.a. Herman Korteling, Arnold
Bokhorst, Herman Berends, Wigger en Jan Meindersma, Piet Lok, Wijer Remmelenkamp , Piet Flint
en Bernard Gerritsen, die ernaar streefden het Avondtekenonderwijs voor Deventer te behouden.
Maar ook deze groep was uiteindelijk een kort leven beschoren, waarna het tekenonderwijs nog
slechts op de dagschool werd gegeven.
Nederlands Indië
Hoewel Arnold in de zaak veel vakkennis opdeed, was hij daar toch niet echt op zijn plaats, omdat hij
kunstschilder wilde worden. Toen de destijds bekende Deventer onderwijsman Dr. G(errit).J.
Nieuwenhuis (1877-1931) in 1925 vanuit Indië weer naar Deventer kwam en daar de Bokhorsten
ontmoette, trof hij een jonge man aan, die er onder gebukt ging, dat zijn artistieke gaven niet tot hun
recht konden komen. Nieuwenhuis wist vader Johan te overreden om zijn zoon te laten gaan,
bekostigde de overtocht naar Indië en nam hem op in zijn huis onder de voorwaarde, dat hij zou
proberen met palet en penseel de kost te verdienen. Arnold als verlegen en dromerige jongeman uit
de provincie moest maar naar Londen zien te komen en zich daar in een hotel bij Nieuwenhuis
melden om te bewijzen dat hij er ook werkelijk wat voor over had om zichzelf en zijn bestemming te
vinden.
In Indië kon Arnold zich geheel aan het schilderen en tekenen wijden. Bovendien kon hij voor
Nieuwenhuis lesboekjes voor het inlandse onderwijs illustreren. Een plezierige bijkomstigheid bij dit
alles was, dat zijn zuster let in de bergen van Java woonde. Haar echtgenoot Henk van der Meer was
daar als administrateur op een theeplantage werkzaam. Nieuwenhuis en Arnold logeerden daar vaak
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op de onderneming, “Tjiseureuh” bij Tjiandjoer in West Java. Henk van der Meer was oud-leerling van
de Koloniale Landbouwschool in Deventer en daar met de Bokhorsten in contact gekomen.
Nieuwenhuis wordt beschreven als een artistieke en bruisende persoonlijkheid. Voor de diverse
jongeren die hij om zich heen "verzamelde", trad hij op als mentor om ze een eind verder op hun
levenspad te brengen. Een van die Indonesische jongeren die als derde bij Nieuwenhuis introk was de
dessa-onderwijzer Shafei Soemardja, die Nieuwenhuis in de gelegenheid wilde stellen zijn
Nederlandse onderwijsdiploma te halen. Als tegenprestatie moest hij o.m. model zitten voor Arnold,
ook al om het voor de betrokkene gemakkelijker te maken, de gastvrijheid te accepteren. Shafei bleek
echter ook bijzonder artistiek, zodat hij later zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst in
Amsterdam kon voltooien. Later beëindigde deze Shafei zijn loopbaan in het nieuwe Indonesië als
hoogleraar aan de Universiteit van Bandung, waar hij de kunstopleiding had opgericht en waar hij met
een Soemardja Gallery wordt geëerd.
De ongetrouwde Nieuwenhuis had als mentor/opvoeder niet helemaal een gezonde relatie met
Arnold, zoals blijkt uit een aantal brieven aan Arnold met een nogal dwingend en emotioneel karakter.
Van enkele episodes tijdens zijn verblijf in Indië heeft Arnold een dagboek bijgehouden. Hieruit blijkt
iets van het groeiproces dat hij daar als aankomend kunstenaar heeft doorgemaakt. Op de eerste
pagina’s doet hij verslag van een Chinese voorstelling te Batavia. Daarna schrijft hij over zijn
gevoelens in Tji Seureuh als hij logeert op de theeplantage van Iet en Henk in de bergen:
De eerste dagen hier wanhopig. Altijd regen en mist. Ik voelde mij zoo miserabel, kon letterlijk
niets meer. Ik zorgde steeds voor een model; het ging absoluut niet. Nergens een plaats om
mijzelf te ontvluchten, zelfs bed niet. Durfde niet aan Gerrit (Noot: Nieuwenhuis) te schrijven.
Met Henk bergtochtje gemaakt, hij geheel enthousiast vol idealisme en straffe concentratie
voor zijn ontginningen. Het hoogste wat wij wensen kunnen, is wel geheel onze energie te
kunnen gebruiken. Wanneer zal ik daaraan toe zijn? Ik voel dat ik ontzaglijk veel nog eerst
moet doorwerken. Steeds maar van buiten af uit onze omgeving opnemen en dan later! Hoe
velen blijven hun leven lang niets anders doen. Afschuwelijk doelloos moet dit zijn. Maar welk
een wereld moet eerst verzameld zijn Alles wat ik doe, doe ik nog zoo stumperig. Toch voel ik
dat de mogelijkheden grooter worden. Alles gaat nu zoo vlotter. Ik moet nog meer doen. De
inlanders zijn zoo bij uitstek geschikt. Alles is zoo mooi aan hen, zoo wel gevormd. Ik weet
nog steeds niet wat ik van de natuur zeggen moet.
Ik denk aan Herman (Noot: Korteling). Als ik hem schrijf van mijn bergtochten, dan zal hij zich
zoo misdeeld gaan voelen. En toch, ik zie alles zoo anders nu. Ik die een andere wereld mag
zien. Ik kan mijn gevoelens niet goed bijeen rapen. Ik kan niet als een dartel veulen mij op de
rug in ’t malsche gras werpen. Mijn verdroomde jaren, die toch geen bewust genieten zijn, hoe
mooi ze ook schijnen, zijn nog niet geheel ten einde. Oh, dat Indië mij intens werk mag geven.
Dan zal ik ook diep kunnen genieten.
Een half jaar later schrijft hij:
De lyrische bladzijden hiervoor zijn zoo belachelijk, …laat maar staan, het typeert mij zoo
goed hoe ik was. Veel veranderd nu…. Geen afgesloten egoïstische sentimentele
gevoelsmijmeringen. Heerlijk nu wat voor een ander te zijn. Merkwaardig dat bij een
geestelijke opruiming, dit stoffelijk ook gebeurt …”
In zijn dagboek beschrijft hij verder enkele tochten door Indië met Nieuwenhuis, die overal lezingen
over onderwijs houdt. Voorts over zijn schilderijen, waarbij wordt opmerkt dat door het helle licht daar
alles grijs lijkt als het aan de muur komt waar minder licht is. Zijn schilderij met de Wajangpoppen, zie
afbeelding ABS11, vindt hij veel te donker, maar hij bewaart het als aandenken. Veel van het werk dat
hij in Indië heeft vervaardigd, kon hij ter plekke aan andere Hollanders verkopen, zoals uit
aantekeningen in zijn dagboek blijkt. Het ging in ieder geval vaak om portretten. De voorstudies en
schetsboeken voor de illustraties die in de Indonesische schoolboekjes zijn opgenomen, zijn
toegevoegd aan het prentenkabinet van de Indonesië-verzameling van het Tropenmuseum te
Amsterdam. Een andere grote hoeveelheid van de Indische schetsen zijn onderdeel van de collectie
van de gemeente Deventer. In augustus 1925 wordt er van Arnold reeds Indische “doeken” tentoon
gesteld in het Nederlands-Indische Kunstkringgebouw te Batavia tijdens een tentoonstelling gewijd
aan in Ned. Indië verblijvende schilders. “Veelbelovend werk zag ik van A. Bokhorst. Meestal
stillevens. Daarvan staat Poppen het hoogst”, schrijft Hans van der Wall, kunstcriticus van de
Bataviaasch Nieuwblad. In maart 1927 is Arnold daar ook weer vertegenwoordigd op een
tentoonstelling. “Veel goeds valt er ook te zeggen van de tableaux van A. Bokhorst. Hij is met zijn
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stillevens zoowel als met zijn studies naar het levend model op den goeden weg. Zijn inlandsche
vrouwen zijn qua type uitstekend getroffen; de vitaliteit door bezieling kan nog grooter zijn. De
tafereelen uit Oud-Batavia missen den vasten toets, die zeker ook wel komen zal, omdat die reeds te
ontwaren is in zijn overige doeken”, aldus wederom van der Wall.
Naar Amsterdam
In 1927 keerde Nieuwenhuis terug naar Nederland en nam “zijn jongens” mee; Arnold, Sjafei
Soemardja en Adam Bachtiar. Arnold had hutkoffers vol met kunstvoorwerpen meegenomen, zoals
een groot Chinees hemelbed, een Chinese kast met prachtig houtsnijwerk, een Javaanse kris,
beelden van oosterse wijsgeren, batikstoffen en nog veel meer. Jarenlang hebben deze voorwerpen
zijn directe leef- en werkomgeving bepaald.
Dr. Gerrit Nieuwenhuis werd rector van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. Hij
betrok een sfeervol huis aan de Nieuwe Keizersgracht. Evenals in Indië zorgde zijn zuster, die
weduwe was, voor zijn huishouding. Het was een grote huishouding: de beide Indische jongens
woonden er evenals Arnold en ’s avonds werden studenten van de Academie te eten gevraagd. Aan
tafel en daarna werden lange gesprekken gevoerd. Ook hoogleraren kwamen er graag. In de vakantie
maakte de rector reizen met zijn jonge vrienden, bezocht met hen musea en vooraanstaande
intellectuelen. Deventer was de stad waar hij na zijn reizen steeds weer terug kwam en waar ook een
einde aan zijn leven kwam. In 1931 reed Nieuwenhuis met zijn auto van Amsterdam naar Deventer,
Sjafei aan het stuur. De kofferruimte vol met schilderijen van Arnold, bestemd voor een
tentoonstelling, die zou worden ingericht op de bovenverdieping van de meubelzaak van de
gebroeders Cohen. De schilderijen zouden in het kader van interieuropstellingen worden getoond. Tot
drie maal toe wilde Nieuwenhuis de auto verlaten en per trein verder gaan. Op het laatste ogenblik
stapte hij dan echter telkens weer in de auto. Op de Twellose dijk is de chauffeur in de mist van de dijk
geraakt en Nieuwenhuis sprong uit de auto, maar kreeg het volle gewicht van de wagen op zich.
Van de tentoonstelling in 1931 van het werk van Arnold werd onder de kop ” Tentoonstelling in “De
Post”, bloemenweelde op doek door den kunstschilder A. L. Bokhorst” uitvoerig bericht in het Deventer
Dagblad:
“Een mooi schilderij in huiskamer of salon is een stuk van je leven”, heb ik eens een
kunstenaar hooren beweren en de man heeft gelijk. Is ’t b.v. niet een genot om, wanneer je
een heelen dag tegen trieste muren, vuile zwart-geblakerde schoorstenen of vervelooze
kroonlijsten, kozijnen en deuren hebt zitten kijken, thuis gekomen weer dat prachtige
schilderijtje te vinden, met bloemen en planten erop, die je als echte toelachen, zoodat je er
de handen naar uitstrekt om ze te plukken. Maar ……………. Hoevelen bezitten zulke
decoratieve muurversierselen? Misschien zult ge nu tegenwerpen, dat een goed schilderij
voor menigeen te duur is om ’t zich aan te schaffen, waartegenover dan weer de opmerking
past, dat de vele prullen, die ge thans “rijk” zijt, tezamen méér hebben gekost, dan één
heerlijk, frisch, fleurig en “levend” doek, zooals er momenteel in weelderige verscheidenheid
zijn tentoongesteld op de bovenverdieping van magazijn “De Post” van de gebroeders Cohen
a. d. Lange Bisschopstraat. Hier heeft de jeugdige, met gezonde moderne opvattingen
bezielde schilder A. L. Bokhorst eenige producten van zijn vaardige hand neergehangen, van
zulk een stralende schoonheid, dat ’t me speet, deze expositie zoo spoedig weer te moeten
verlaten. Bloemen, niets dan bloemen …. Bloeiden daar aan de wanden, geschilderd met een
dergelijk raffinement, dat men ze …… rook. De expositie heeft natuurlijk een bedoeling, n.l.
om aan te toonen, welk een sfeer deze soort schilderijen aan uw kamer kunnen geven,
wanneer ook van het meubilair reeds gloed en warmte uitstralen. Hoe zulke stukken ‘t “doen”
bij de meubels, kan men in “De Post” gratis constateeren. Het zal u dan opvallen hoe innig de
heerlijke bloementafereelen harmonieeren met de eenvoudigste meubels, zooals ze
ontworpen werden door den heer Ru Cohen.
Wie in dien lusthof gekeken heeft, zal ongetwijfeld den lust in zich voelen opkomen, zich van
een dezer schilderstukken meester te willen maken. Wat de heer Bokhorst gaarne op zekere
voorwaarden toestaat”.
Herman Korteling schrijft in het Overijssel Jaarboek voor Cultuur en Historie van 1947 over Arnolds
bloemenschilderijen, vooral van wilde bloemen, die. hoewel werkend in Amsterdam, toch erg
verbonden zijn met de Overijsselse streken. Hij zwerft langs de IJssel en in het Sallandse land om de
onderwerpen voor zijn werk te vinden. Hij schildert dit alles niet als bloemstuk, maar componeert,
composeert het tot een schilderij, tot een gaaf-harmonisch iets, een vertolking van een sfeer,
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stemming, een gedachte die boven het conterfeitsel van bloemen uitgaat.
In 1932 trouwt Arnold met Ans Thijssen. Opa Thijssen bleek toevallig als soldaat tijdens de mobilisatie
in de eerste wereldoorlog ingekwartierd te zijn geweest bij de familie Otto in Ouderkerk, die zo nauw
met de Bokhorsten verbonden was. Bij de familie Thijssen maakte Arnold als kunstenaar diepe indruk.
Arnold leefde van de verkoop van zijn schilderijen en illustraties, zoals voor een boek van Mata Boeka,
een Indisch verhaal: “Noodweer”. De band met Deventer blijft, want in 1932 heeft hij weer een
tentoonstelling, maar nu van zijn portretkunst. Het Deventer Dagblad meldt:
Van onzen oud-stadgenoot den kunstschilder Arnold Bokhorst, zijn deze week werken
geëtaleerd in den kunsthandel Rattink in de Nieuwstraat. Ruim een jaar geleden zagen we
van dezen schilder bloemstukken op een tentoonstelling hier ter stede en den
kunstminnenden zal ongetwijfeld de gevoelige en poëtische opvatting van “het bloemstuk” en
de spontane en beheerschte uiting daarvan zijn bijgebleven.
De nu geëtaleerde werken zijn uitsluitend portretten en wel kinderportretten, waarin de
schilder zich den laatsten tijd heeft gespecialiseerd. Deze uiterst moeilijke arbeid, o.a. door het
absoluut niet kunnen poseeren van een kind, de steeds wisselende aandacht en
gelaatsuitdrukking, heeft Bokhorst o.i. zeer goed uitgevoerd in vlotte, spontane portretten, die
niet alleen een beeltenis geven, maar ook wat van het kinderzieltje doen bevroeden achter de
uiterlijkheid van deze gezichtjes. En daar gaat het tenslotte toch om. Het moet voor menig
ouder een ware vreugde zijn het wezen van hun kind een blijvende herinnering te hebben in
den vorm van zo’n portret. De geheele opzet en werkwijze van den schilder is dan ook om een
dergelijk bezit onder het bereik van velen te brengen. De uitgestalde portretten zijn bijna alle in
bruikleen afgestane opdrachten, dus niet te koop, en worden meer bedoeld als een
uitnoodiging zijn naaste of kind zoo te laten portretteeren. Wat ons nu weer frappeert, is het
artistieke geheel van ’t werk door een harmonische afstemming van figuur, fondkleur en lijst.
Men zie b.v. het jongetje in ’t blauw, meisje in ’t groen. Ten slotte zij nog vermeld, dat Arnold
Bokhorst, een lid van de bekende schildersfamilie Bokhorst, zijn eerste opleiding kreeg van
familieleden en op de avondteekenschool hier ter stede, een studiereis naar Indië maakte,
aan de Amsterdamsche academie werkte, verschillende buitenlandsche musea bezocht en
thans te Amsterdam woont en werkt.
In 1934 kregen Ans en Arnold een dochter. Met vrouw en dochter ging Arnold regelmatig naar zijn
ouders in Deventer en Epse; de dochter heeft haar grootouders daar nog leren kennen. Zij herinnert
zich haar opa Johan op oudere leeftijd als een man van vaste gewoonten, die elke middag heel
precies een eitje pelde en daarna op de divan zijn middagdutje deed. Helaas heeft hij niet meer
mogen meemaken dat er een kleinkind kwam dat de naam (en vooral de zaak) van de familie
Bokhorst kon voortzetten, iets wat voor hem zeer belangrijk was. Elke keer als een van zijn zonen
weer een dochter kreeg, was de teleurstelling in zijn reactie te proeven.
Omdat het schilderen weinig inkomsten opleverde, ging Ans koken voor studenten van
Volkshogeschool en Rijksacademie, waaronder Ybe van der Wielen 1913-1999. Deze werd door
Arnold later gevraagd om hem te assisteren bij zijn eerste restauratie-opdracht van Nicolaas Kroese.
Bij deze werkzaamheden viel het Arnold op dat zijn vriend Ybe een grote handvaardigheid en goed
ruimtelijk inzicht had en daarom raadde hij hem aan om beeldhouder te worden, een advies dat Ybe
inderdaad met succes opgevolgd heeft. Ybe vond onderdak op de Singel in Amsterdam waar Arnold
en Ans woonden. Zo ook in 1946 Jaap Nieuwenhuis 1927, neef van Dr. Gerrit Nieuwenhuis, later
bekend als illustrator, tekenaar, kostuum- en decorontwerper.
Ans heeft naar schatting van 1932 tot 1944 een boekje bijgehouden waarin zij de verkopen en
adressen van kopers noteerde van Arnolds schilderijen. Daaruit kunnen we afleiden, dat Arnold zo’n
85 bloemenschilderijen, 66 portretten en 22 schilderijen met andere onderwerpen verkocht. Het werd
in die crisisjaren echter steeds moeilijker om van het penseel te leven, ook al vulde hij dat aan met het
geven van tekenlessen. Arnold ging steeds meer over op interieurontwerp en –bouw. In het boekje
van Ans kunnen we de opdrachten vinden en dat geeft een aardig beeld van Arnolds toenmalige
activiteiten:





Antiek poottafel dressoir wangentafel
celotex lamp in goud, waschtafel omtimmeren 3 stuks, boekenkast
voor J. Bokhorst: rond tafeltje met ijzeren band, koekplank lepelrek (ook nog voor drie andere
klanten), eiken kapstok
kinderopklapbed ombouwen
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zolderslaapkamer (bank, wasch, kast, schrijfbureau, boekenkast)
boerenkist omgebouwd tot dressoir
Chocoladefabriek van Union Haarlem: Recreatiezaal 18-21 Mtr. directeurskamer
huiskamer gemoderniseerd, salon verbouwd, slaapkamer, eiken bijzettafel
pijpenrek met koekplank, spanen doos,
ijzeren zaak ingericht van kelderwoning tot antiekzaak, tentoonstellingsruimte, woonslaapvertrek
opklapbare deuren, huis ingericht
ingericht een huiskamer en salon gemoderniseerd, idem slaapkamer, waarvan meubels van
E. Bouwmeester Den Haag
ingericht en betimmerd een hall plus ijzeren kapstok enz. smeedwerk
kinderledikant
antieke tafel
gecombineerd met G. Janssen arch. Wijnhuis “De Leidsche Poort”
Vrijzinnig Hervormden, woonhuis ombouwen tot vereenigingshuis. Weteringsschans 100
Fred. Hendrikschool. vestibule bekleed met oude gekleurde plavuizen voor rekening
aannemer

Binnenhuisarchitectuur
Voor de Amsterdamse kunsthandelaar Onno Geveke improviseerde Arnold uit 1001 oude materialen
een antiek (in de zin van curieus) interieur. Dat was 1938; in datzelfde jaar zag Nicolaas Kroese die
kunsthandelaar wilde worden, dit interieur en ging op zoek naar Bokhorst die dit alles had gewrocht.
Deze vertoefde op dat moment in Breskens, waar hij de burgemeestersvrouw schilderde. Arnold
ontving een telegram, schilderde de burgemeestersvrouw snel af en haastte zich naar Amsterdam,
waar Kroese hem aan het hart drukte, meenam naar een vervallen pand op de hoek van de Spuistraat
en historische woorden sprak: ‘Bouw mij een oudhollands binnenhuisje”. Voor een gulden per uur ging
Arnold aan de slag; uit oude materialen en voorwerpen die zij voor een krats uit alle delen van het
land aansleepten (balken uit gesloopte Brabantse boerderijen, baarddragers uit Overijsselse kastelen,
tegels uit Zuid-Hollandse keukens, potten en pannen uit Veluwse huishoudens) toverde Arnold een
antieke etage, die zelfs in de middeleeuwen zijn weerga niet vond. Na enkele weken als kunstzaal te
hebben gediend, werd het vertrek met enkele antieke handgrepen omgebouwd tot wijnhuis.
In veel artikelen werd ingegaan op het werk van Arnold. Hij werd gezien als een origineel denkende
antiekbouwer en decorateur, die elk onderdeel van de wonderlijkste en moeilijkste restauratie die hij
ooit volbracht, nauwgezet bestudeerde, elke balk als het ware op zijn handen woog, ieder stuk
houtsnijwerk zijn eigen plaats gaf en zo, stukje na beetje de vertrekken en andere ruimten hun vorm
en uiterlijk schonk. Het nuchter architectenverstand van Arnold, de zakelijke genialiteit van Nicolaas
Kroese en beider fantasie vloeide van dat ogenblik af samen in één bedding en daaruit kwam het Vijff
Vlieghen-concern tot stand. In een apart document is de levensbeschrijving van Nicolaas Kroese
opgenomen en daarin is te lezen welke eethuisjes allemaal door Arnold zijn ingericht in de 25 jaar dat
Arnold daar werkte. Daarbij gaf hij leiding aan een vaste timmerploeg van vijf man en enkele vaste
onderaannemers voor het schilderen en loodgieten. Arnold werkte gelijk op met de anderen, maar
voerde het artistieke werk (beeldhouwen, decoratie schilderen, houtsnijden) zelf uit. Telkens wanneer
er weer een ruimte of zaaltje opgeleverd werd, vierden ze een openingsfeestje waar grappen en
grollen werden uitgehaald. Enkele oude foto’s getuigen daarvan. Voorts ontmoetten de mannen van
de werkploeg en de onderaannemers elkaar ook jarenlang in privé omstandigheden.
Arnold zelf verwoordde zijn wijze van werken in een artikel: “Angstvallig ervoor wakend, dat het geen
imitatie werd van al de schone materialen, waaraan die tijd zo rijk was; speciaal het accent leggend op
de ambachtelijke kunstuitingen, waar wij weer nauw bij konden aansluiten, zo hebben wij de
eeuwenoude materialen, die wij tot in de verste uithoeken van het land vonden, weer met haalmes en
dissel bewerkt. Wij verslepen onze oude schaven tot wij weer de gevoelige Renaissance-profielen
konden maken. Wij restaureerden prachtige antieke fragmenten, gaven ze weer hun functionele plaats
en maakten, waar nodig, stukken bij. Kortom, het oude handwerk hebben wij in deze Vlieghenhuizen
weer laten herleven. Wij brachten een unieke verzameling oude Delftse tegels bijeen; het prachtige
goudleer konden wij weer toepassen en de marmeren vloeren roepen in gedachten de schilderijen op
van Pieter de Hooch. Er kwamen poortjes met geslepen profielen in baksteen en zandstenen consoles
onder moerbalken. Zo ontstond het ene zaaltje na het andere, elk in zijn eigen sfeer. Voor de
restauratie van één ervan zat ik een maand in zandsteen te hakken.”
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Bij zijn schilderwerk werd Arnold geïnspireerd door de heraldiek en ornamentiek zoals met name zijn
oom Bart die toepaste. Over deze oom sprak hij vaak met warmte en bewondering en de
verwantschap met zijn stijl van werken is dan ook zeker te onderkennen. Vanuit zijn afkomst was hij
uiteraard vertrouwd met het schildersvak. De andere ambachten, zoals bijvoorbeeld het meubel
maken, het beeldhouwen in zandsteen en de houtbewerking leerde hij zichzelf al doende. Met name
bij d’ Vijff Vlieghen is het erg moeilijk om te bepalen welke sculpturen en versieringen in hout en steen
door Arnold zijn “bijgemaakt” en welke als origineel zijn verworven. Kenmerkend voor Arnolds
sculptuurwerk is dat hij vaak achtergrondgedeelten vulde met putjes, waardoor een mooi contrast
ontstaat met uitgestoken/uitgehouwen vormen. Bij de sculpturen zijn die putjes bepalend geweest om
die als kunst van Arnold te beschouwen bij het kiezen en benoemen van afbeeldingen van zijn werk
en bij versieringen is de overeenkomst met later werk in Holten en Laren bepalend. Bij het
decoratiewerk is het handschrift van Arnold altijd duidelijk herkenbaar (signed all over). Voor het glasin-lood en eigen ontwerp tegeltjes schakelde hij zijn broer Gerrit in Deventer in. Voor D' Vijff Vlieghen
tekende en drukte hij jarenlang aIle reclamewerk en met name de menukaarten die vaak speciaal voor
de vele Amerikaanse filmsterren, maar ook voor feesten van Hollandse bedrijven werden gemaakt.
Zijn tweede vrouw Han Goubitz verzorgde indertijd het fotowerk van de beroemdheden. In de Vijff
Vlieghen kon je een diaserie kopen met interieurbeelden, waarbij Han ook te zien is in oudhollandse
klederdracht.
Privé
Aan het eind van de oorlog heeft Arnold zich, zoals vele anderen, via verschillende adressen weten te
onttrekken aan de Arbeitseinsatz. In die tijd is zijn grote collectie antieke profielschaven uit zijn atelier
gestolen, hetgeen hem zeer aan het hart ging. Hoewel echtgenote Ans haar man erg toegewijd was,
kwamen de gezinsrelaties steeds meer onder druk te staan vanwege de geestesziekte die zich bij
haar ontwikkelde. Net na de oorlog is Arnold gescheiden van Ans. In 1946, enkele dagen voor de
geboorte van hun zoon, is Arnold getrouwd met Johanna (Han) Goubitz, die hij reeds aan het begin
van de oorlogsjaren had leren kennen als tekenmodel. Met Han ging hij wonen in de PC Hooftstraat
85 II-hoog, waar Arnold veel (in de beleving van Han bijna continue) heeft verbouwd. Het was echter
zijn ideaal om ergens buiten te gaan wonen. In 1947 kon hij via een erfenisje een kleine woonboot in
Vinkeveen kopen, waarvan hij de opbouw twee keer zo groot maakte en via allerlei vernuftige
constructies voldoende slaapplaatsen schiep om het hele gezin erin te laten wonen en gasten te laten
logeren. In de zomermaanden werd de bovenetage in de PC Hooftstraat verhuurd en woonde Han
met de kinderen (in 1949 werd er een dochter geboren) in de woonschuit. Arnold ging voor zijn werk
op en neer naar Amsterdam. De kinderen gingen in hun kleuterjaren 's zomers dan ook niet naar
school. Voor veel familieleden van Han was die woonboot een geliefd oord voor de weekends. Zij
bewaren goede herinneringen aan die periode. Het beeld van Ootje, de moeder van Han, die uren op
haar rug kon drijven met alleen tenen, buik en hoofd boven water, staat menigeen in het geheugen
gegrift. Een langdurige regenperiode waarbij Han met de kinderen niet terug kon naar Amsterdam
i.v.m. de verhuur van de eigen Amsterdamse woning was voor Han het einde van het
woonbootgebeuren. De oudste dochter heeft daarna nog jaren plezier van de woonboot gehad en
werd toen elk weekend ook overstroomd door familie en kennissen.
Met 16 jaar is de oudste dochter het huis uitgegaan en heeft een tijd gewoond in Hierden bij goede
kennissen die na jaren te hebben gewerkt in het restaurant Het Swarte Schaep aldaar een pension
waren begonnen. In 1953 zijn Arnold en Han uit elkaar gegaan. Met zijn oudste dochter heeft Arnold
nog kort gewoond op zijn atelier aan de Vossiusstraat aan rand van het Vondelpark. Via de
toenmalige vriend van zijn dochter leerde Arnold diens moeder Gerda Bente-Bekker uit Blaricum
kennen. Gerda was weduwe van een Duitser, die de tweede wereldoorlog niet had overleefd. In 1954
zijn Arnold en zijn twee kinderen van 6 en 8 jaar bij Gerda ingetrokken in het kleine houten huisje dat
zij in Blaricum aan de Mathijssenhoutweg 16 bewoonde. Daar begon voor Arnold een andere
levensfase. In het begin van de vijftiger jaren waren de zorgen over zijn situatie en vooral die van zijn
kinderen hem op het gezicht af te lezen. In Blaricum is hij weer in betere doen geraakt.
Blaricum
In Amsterdam heeft Arnold altijd een eigen atelier gehad waar hij veel werkte. Na de Vossiusstraat
kreeg hij zijn atelier schuin tegenover de Vijff Vlieghen in de Spuistraat. Toen hij in 1954 in Blaricum
ging wonen, verplaatste hij zich 's zomers altijd per bromfiets naar z'n werk in Amsterdam, een afstand
van 30 kilometer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij veel kilometers maakte en dat hij de stand
"55555" op z'n teller kon krijgen. Toen hem dat onderweg overkwam, is hij afgestapt en heeft plechtig
z'n eeuwige alpinopet afgezet: een gewijd moment.
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's Winters ging hij altijd met de bus naar z'n werk. Hij is slechts een keer pas in Laren wakker
geworden. In de bus kwam hij in contact met de decorschilder Henk Corduwener.
Na zijn Vijff Vlieghen-periode heeft Arnold tot aan zijn pensioen nog een poos bij de decorschilder
Corduwener in Amsterdam gewerkt. Dat was zwaar werk, doordat de doeken - gezien de omvang - op
de vloer moesten liggen en er meestal staande met lange kwasten geschilderd moest worden. Arnold
heeft daar onder meer de decors gemaakt van een drietal Sleeswijk-revue's met Snip en Snap.
In 1959 zijn Arnold en Gerda verhuisd naar de Bergweg 20 in Blaricum. Daar kon Arnold eindelijk zijn
ideaal van een eigen huis op een eigen stukje grond realiseren. Het huis was op een oud stuk
voormalige IJsselmeerduin gelegen en was oorspronkelijk eigendom van een artistieke telg uit het
geslacht van de verffabrikant Vettewinkel. De woning met rieten dak is, zoals te verwachten van
iemand met de aard en aanleg van Arnold, in de loop der jaren van een eenvoudige atelierwoning
geheel verbouwd tot een romantisch buitenhuis, dat inmiddels niet meer bestaat. Het was namelijk
geheel opgetrokken uit tufsteen! In het huis aan de Bergweg in Blaricum werden wederom veel oude
materialen verwerkt, zoals bijvoorbeeld hooibergpalen en restanten van eiken lambriseringen. Als hij
oude materialen tekort kwam, vulde hij die aan met nieuwe die op geraffineerde wijze weer "oud"
werden gemaakt. Daarbij maakte hij onder meer gebruik van de technieken zoals hij die destijds in
Deventer had geleerd en waarmee speciale effecten konden worden bereikt. Een voorbeeld daarvan
is het "glaceren" van nieuw schilderwerk om de kleuren een kleurzweem te geven. Nieuw ijzer maakte
hij oud door het te branden met oxan olie en daarna wat op te vijlen. Hij gooide thuis nooit iets weg,
want je wist nooit hoe dat nog eens van pas kon komen. AIle huishoudelijke apparaten die kapot
gingen, werden (zolang het maar niet om elektriciteit ging) altijd op ingenieuze wijze gerepareerd.
Zowel de diverse bergingen in en aan het huis, als de in de tuin ingegraven rommelloods waren
volgepropt met oude spullen en afgedankte materialen.
Na zijn pensionering heeft hij nog overal in het land interieurs gemaakt; de woning van de aannemer
Geel in Baambrugge, het restaurant De Deyl te Wassenaar en later nog een restaurant in een molen
ergens in Limburg voor de heer Vogt, de vroegere financieel directeur van d' Vijff Vlieghen.
’t Lösse Hoes
Gedurende een aantal jaren heeft hij ook gewerkt in het hotel-restaurant 't Lösse Hoes te Holten. Voor
de destijdse eigenaar Murris heeft hij daar tevens zijn privéwoning ingericht. Voor 't Lösse Hoes heeft
hij veel decoratief schilderwerk gemaakt, waardoor een andere sfeer is ontstaan dan in D' Vijff
Vlieghen, waar het accent meer op antiek lag. Ook in Holten heeft hij de plaatselijke metselaars
geleerd hoe ze moesten omgaan met ongelijke oude stenen, die eerst moesten worden schoongebikt
voor ze gebruikt konden worden. In het begin versleten ze "die ouwe" voor gek, maar omdat hij altijd
overal in het werk voorging, moesten ze hem wel volgen. Na een half jaar bouwen waren ze dan als
kinderen zo trots op hun eigen prestaties. Bij de smid in Blaricum liet hij smeedwerk maken voor
fonteinen en lampen. Met aannemer Loman in Laren heeft hij jarenlang samengewerkt, zoals hij
trouwens altijd vaste relaties in zijn werk heeft gehad. Dat was een belangrijke voorwaarde omdat hij
uiteraard hoge en ongebruikelijke eisen stelde bij de uitvoering van het werk. Bijna altijd groeide er
vanuit de werksituatie een jarenlange persoonlijke relatie met de diverse uitvoerders van werken,
maar ook met opdrachtgevers.
In Eisma’s Schildersblad werd in 1973 geschreven over: “ ’t Lösse Hoes, schilderseldorado op de
Holterberg”:
e

……. In ons land trachtte men in het begin van de 20 eeuw eveneens tot een meer
persoonlijke, nieuwe kunstnijverheid te komen. In Nederland hebben met name Colenbrander,
Eisenloffel en Lion Cachet hiervoor geijverd. In dezen mag ook architect Bokhorst (72)
genoemd worden, al is hij minder bekend.
Architect A. Bokhorst
Met Morris heeft Bokhorst gemeen, dat hij verscheidene handwerken grondig verstaat. Hij is
architect, ontwerper, schilder, beeldhouwer, meubelmaker, kortom meester op alle wapens.
Hij komt uit een oud schildersgeslacht. Zowel zijn vader als grootvader waren bekende
schilderspatroons in Deventer. Alhoewel alle generaties Bokhorst artistiek begaafd waren en
ook als decoratieschilder te boek stonden, sprong deze laatste telg er toch wel uit. Op de
avondtekenschool (academie) trokken zijn decoraties en kunstobjecten reeds de aandacht.
Reeds op vrij jeugdige leeftijd zag hij zijn werk bekroond en kreeg hij een studiebeurs voor
Rome. (noot: hier is hoogstwaarschijnlijk verwarring met zijn grootvader, die in die positie
kwam maar niet is gegaan vlg. mededeling van Arnold; Johan was hierover later zeer
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ontstemd). Hier ontplooide hij zich als kunstschilder. Daarna bracht hij enige jaren als
portretschilder door in Indonesië. In de moeilijke dertiger jaren vestigde hij zich als
binnenhuisarchitect te Amsterdam. Het bekende restaurant “De Vijf Vliegen” is een creatie
van de heer Bokhorst. Niemand beter dan hijzelf kon zijn eigen ontwerpen uitvoeren, zo
meende hij. Vrijwel alle technieken beheerste hij en daarom deed hij vrijwel alles zelf:
schilderen, beeldhouwen en meubelmaken. Uiteraard vergde één en ander veel tijd, maar
geleidelijk aan kwamen vijf prachtige kamers tot stand. Hij houdt van het oude ambacht en is
vooral geïnteresseerd door de kleurrijke middeleeuwen met zijn vele wapens en blazoenen.
Laatst voltooide object
’t Lösse Hoes is het jongste object van de heer A. Bokhorst. Hier heeft hij onbewust een
monument voor zich zelf opgericht. Vrijwel alles wat hier aanwezig is, het vele
decoratieschilderwerk, de smeedijzeren lampen, schoorstenen. De deuren met het mooie
beslag en zelfs de oude waterput met het vele smeedwerk, is door hem gecreëerd en ook
vervaardigd. (Noot: dat laatste is niet waar; het smeedwerk liet Arnold door de smid in
Blaricum uitvoeren, wel op basis van Arnolds ontwerp) In enkele oude Saskische boerderijen,
zoals de boerderij “Brooks” te Gelselaar, komt men nog de zgn. keitjesvloeren tegen, die
vroeger typerend waren voor deze streek. Het is de heer Bokhorst gelukt het materiaal;
hiervoor, keitjes en stripjes marmer, te bemachtigen en hiervan artistieke, rijk
geornamenteerde vloeren te leggen. Ook wist hij aan oude kloostermoppen te komen om
hiervan de poorten te bouwen. Natuurlijk gaat dit alles het oorspronkelijke vrij sobere interieur
van een lös hoes verre te boven. De naam zegt dus niets over het interieur. Overigens is hier
een creatie ontstaan, die uniek voor ons land is te noemen. Tussen haakjes: de keuken van
dit restaurant heeft zich hierbij aangepast. Het is ook in dit opzicht alles smaak en verfijning
wat de klok slaat.
Grote zaal
In de grote zaal trekt allereerst het kleurrijke plafond de aandacht. Al het gewone schilderwerk
en ook het sierschilderwerk is hier door de Fa. Gervedink-Nijhuis te Holten uitgevoerd. Het
plafond bestaat uit moer- en kinderbinten (bruin naturel). De panelen. Die door de binten
worden afgesloten, hebben verschillende kleuren: zachtgroen, zachtrood, zachtgeel enz.
Normaal zou dit al spoedig een kakelbont geheel opleveren; echter niet bij een man als de
kunstenaar Bokhorst. Hij weet het geheel zó te arrangeren, dat er een welluidende harmonie
ontstaat. Door kleine eenvoudige ornamentjes worden soepele overgangen verkregen. Is deze
grote zaal nogal statisch, dit plafond zorgt als het ware voor een blij, opgewekt element. Op de
wanden, onder de moerbinten, zijn wapentjes geschilderd met enig ornament. Boven de
lambri is een doorlopende blauwgroene rand aangebracht met ivoorkleurig ornament. Verder
zijn hier verschillende antiquiteiten opgesteld en dragen kleurige gordijnstoffen bij tot een
sfeervol geheel. Maar toch is het schilderwerk verre favoriet. Afd. 4 geeft een rijk
geornamenteerd kozijn met witte, beschilderde paneeltjes op de deuren.
Eetzaal
Links van de ingang bevindt zich de eetzaal. Er is vermoedelijk in Nederland geen tweede
eetzaal te vinden, die zo rijk is gedecoreerd; ook hier op een wijze, die alleen maar het
aangenaam nuttigen van de maaltijd te goede kan komen. Kwamen we jaren geleden hier de
spreuk nog tegen: In ’t Lösse Hoes maj kloeven oet de voes (in ’t Lösse Hoes mag je kluiven
met je vuist), tegenwoordig getuigt alles, mede dank zij architect Bokhorst, van een zekere
distinctie. Als zodanig bezit dit restaurant, dank zij ook de fijne keuken, een grote
vermaardheid.
Het plafond bestaat hier uit panelen, die in verschillende zachte tinten zijn uitgevoerd en met
ornament zijn versierd. Het houtwerk is door middel van de glacistechniek in oudrood
afgewerkt en met een gouden bies afgezet. Op de schuine wand tussen plafond en staande
wand zijn voorstellingen en wapens geschilderd, die betrekking hebben op de wijn. Boven de
artistieke deuren met het mooie beslag zijn allerlei spreuken en wapens geschilderd. Vooral
ook doordat dit op de ruwe muur gebeurde, hebben wij hier alle respect voor. Al dit werk met
inbegrip van de kunstig gesmede lampen, is van de hand van de heer Bokhorst.
Provinciekamer
Het houtwerk in deze kamer is weer behandeld door de fa. Gervedink-Nijhuis en werd
oudgroen geglaceerd. Het plafond vertoont grote crême-achtige velden, waaromheen
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vierkante rode veldjes zijn gegroepeerd. De grote velden zijn op de hoekstukken na
onbeschilderd gebleven, de kleine daarentegen zijn geheel met ornamentiek gevuld. Onder
het plafond bevindt zich maar een klein stukje bovenmuur, waarna de lambri met een brede
kroonlijst begint. Op de voorkant hiervan staat de spreuk: Welkom allen uit het land, eet
smakelijk, drinkt met verstand. De lambri is beschilderd met twee rijen wapens, van de
provincies en van de hoofdsteden hiervan. Mede door de rijke ornamentatie hieromheen is
een alleszins aanvaardbare omgeving ontstaan.
Brede visie
Het gehele interieur van ´t Lösse Hoes bestaat uit een aaneenschakeling van decoratieve
vondsten, zonder ooit buitensporig te worden. Het is allemaal verantwoord en getuigt van een
brede visie: iets van een dergelijk grootse allure kan alleen maar voortkomen uit het brein van
een vakman-kunstenaar. Vóór alles is architect Bokhorst schepper van sfeer en door de
manier, waarop dit gebeurt. Kan hij als laatste der Mohikanen worden beschouwd. Het
realiseren van een dergelijk kleuren- en vormenfestijn wordt steeds moeilijker. Gaat u eens
kijken in dit schilderseldorado, daar op de Holterberg.
Laren
Pal in zijn eigen omgeving, in Laren was hij ook actief. Voor een particulier (fam. Ponse) verzorgde hij
het interieur, evenals voor de plaatselijke wijnhandel. Dat betekende meestal steekwerk in houten
sierlijsten, familie- of gemeentewapens in zandsteen voor de schouw en met zorg uitgekozen tegels,
oude bakstenen of Twentse strippen. Voor het pannenkoekenhuis De Coeswaerde aan de Brink is hij
als een van zijn laatste grote projecten lang bezig geweest. Hier schilderde hij onder andere
wandtaferelen in sepia naar oude ansichtkaarten van bekende plekjes uit de omgeving en
bloemschilderingen op zelfontworpen kasten. Voorts maakte hij hier ook wand- en kastdecoraties met
gestileerde bloemmotieven en panelen met tekens van de dierenriem.
Arnold was geen man die zich op de voorgrond drong. Hij kon er op zijn eigen manier wel van
genieten als hem lof werd toegezwaaid. Met zijn eigen handen bezig zijn, zelf ontwerpen en bouwen,
samenwerken met vaklui en daarbij artistiek eigen baas zijn, dat was voor hem de essentie. Als je in
een restaurant een aantal uren doorbrengt om gezellig te eten, dan moet er vanuit elke zitplaats iets te
beleven zijn. Helaas komt de intieme sfeer van zijn interieurs op afbeeldingen minder tot z'n recht
doordat er altijd veel ongedoseerd licht wordt gebruikt. Hierdoor krijgen de vele details extra nadruk. In
de werkelijkheid gaan bij zijn decoratiewerk de vele kleuren en motieven op in een nauw op elkaar
afgestemd geheel van warme en zachte tinten. Die afstemming wordt onder meer bereikt door de
glacis, een niet-dekkende iets gekleurde laag die vaak op het schilderwerk is aangebracht. Als je niet
bewust kijkt, onderga je de sfeer van het geheel; als je meer precies kijkt, valt er aan de details veel te
ontdekken. Helaas hebben de meeste latere eigenaren van de etablissementen daar weinig gevoel
voor omdat ze de interieurs volhangen met prenten, schilderijen, flessen, siervazen en andere
snuisterijen, zodat de eenheid verloren gaat. Men denkt kennelijk: hoe meer spullen hoe mooier.
Arnold deed nooit z'n best om opdrachten te verwerven; die kwamen altijd naar hem toe. Hij was nog
niet klaar met het één of hij werd weer gevraagd voor iets anders. Erg uitbundig is hij voor z'n werk
overigens nooit betaald. Enerzijds was hij nogal bescheiden, anderzijds besefte hij dat het soort werk
dat hij maakte onbetaalbaar zou worden als de echte prijs ervoor in rekening zou worden gebracht.
Sfeer schiep hij in zijn werk, maar evenzo in huis als voor vrienden en verwanten. Hij maakte houten
speelgoed voor zijn kinderen, oorkondes en trouwkaarten voor kennissen. Destijds in D' Vijff Vlieghen
was hij ook altijd degene die met Sinterklaas grote gedichten maakte waarin aIle personeelsleden aan
de beurt kwamen. Bij feestelijke openingen van nieuwe zalen of grote verbouwingen werd er altijd wat
bijzonders verzonnen.
Thuis was het - zeker met Sinterklaas - al niet anders. Wekenlang voor 5 december trok hij zich terug
in de schuur, waar je dan niet meer mocht komen en voerde de spanning bij de familie op tot het
uiterste. Wat zou hij dit jaar weer verzinnen? Uit oude troep werden de prachtigste bouwwerken
gemaakt waarin de cadeautjes waren verstopt. Elk jaar was er wel weer iets geks in de familie
gebeurd dat hij als thema kon gebruiken. Gerda die door de WC-pot was gezakt, kon natuurlijk mooi
worden vormgegeven.
Bijna tot z'n tachtigste is hij doorgegaan met het uitvoeren van opdrachten voor anderen, daarna bleef
hij thuis actief. In 1954 was hij gestopt met kunstschilderen. Later had hij eigenlijk niet meer de moed
om een nieuwe start te maken ondanks aandringen van de familie. De allerlaatste jaren van zijn leven
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werd hij uiteindelijk toch nog aangestoken door zijn jongste dochter, die zelf schilderde en om advies
vroeg. Zijn laatste schilderijen betroffen vooral bloemstillevens. Vele oudere overgebleven werken en
studies, knapte hij weer op en lijstte hij in. Aan het Museum "De Waag" te Deventer heeft hij tenslotte
een 16-tal schilderijen geschonken. Helaas heeft hij zijn overzichtstentoonstelling aldaar in het
voorjaar van 1990 net niet meer mogen meemaken. Begin april 1990 had hij heerlijk Chinees gegeten
met zijn Gerda, ging tevreden in zijn leunstoel zitten en blies zijn laatste adem uit. Na een hartaanval
in 1974 was zijn hart duidelijk zwakker geworden, maar dat had het toch nog heel lang uitgehouden.

46 van 51

De Deventer kunstenaarsfamilie Bokhorst
JET BOKHORST 1924-2012
Henrietta Caesarine, eerste kind van Gerrit Bokhorst en Marijtje Scheeffer, werd Jet genoemd. In een
interview met het historisch blad “De elf marken” van dorpen in de omgeving van Epse vertelde ze
waarom ze ook Caesarine als tweede naam heeft:
“Hier zit een heel originele Deventerse, want ik was voor onze huisarts de eerste die via een
keizersnede op de wereld is gekomen. Mijn moeder had Engelse ziekte gehad. Voor mijn
geboorte was de dokter radeloos; ik bleek er niet uit te kunnen”. De dokter zei tegen mijn vader:
“Wat wilt u?” “Als ik niks doe gaan ze allebei dood”. “Ik wil wel proberen te snijden, maar ik heb
dat nog niet eerder gedaan in de praktijk”(…) Er werd geopereerd en Jet kwam kerngezond en
welgeschapen ter wereld. De dokter stond erop dat ook Caesarine (keizersnede genoemd naar
de Romeinse keizer Julius Caesar) in haar naam kwam. En aldus geschiedde: Henrietta
Caesarine Bokhorst.
Jet groeide op in een stimulerende omgeving, waar vader, opa Johan, oom Bart en ‘oom’ Herman
samen met een aantal arbeidskrachten in de werkplaats bezig waren. Ze had er een gelukkige jeugd.
Ook in Epse, waar ze kind aan huis was bij de boerderij van boer Smeenk, waarvan de familie
hoogstwaarschijnlijk de grond voor het zomerhuisje had gekocht. Volgens het eerder genoemde
interview in het historisch blad herinnerde zij zich nog dat zij en andere kinderen werden uitgenodigd
om “brödekes” te komen eten. In de extra goed schoongemaakte houten eettafel zaten twee holletjes
waar gloeiend heet varkensvet in werd gedaan. Dan kwam er een schaal met kleine, gekookte
aardappeltjes op tafel en met je vork doopte je een aardappeltje in het varkensvet.
Na de lagere school ging ze naar de vijfjarige Middelbare Meisjesschool te Deventer, waar ze
verantwoordelijk was voor de illustraties van de schoolkrant. Verder was ze actief in de roeivereniging
Daventria, in 1945 wist ze het kampioenschap skiff te bemachtigen. Getraind werd er op de IJssel.
Vanuit Deventer roeide men naar Gorssel. Als je geluk had kon je een haas tegenkomen die de IJssel
overzwom of een ringslang. “En die haas verloor niet meer dan een krib, hoor” vertelde ze de schrijver
van het Historisch blad, die niet zo gauw kon bedenken waar bij een haas de kribben zitten, die er
blijkbaar ook kunnen afvallen. Jet verduidelijkt: “als je als redelijk geoefende zwemmer een rivier
overzwemt vanaf een krib naar de krib aan de overkant, word je door de stroom weggezet. Je komt
niet recht aan de overkant maar bij de eerstvolgende krib stroomafwaarts: …dan verlies je dus een
krib”. Een beetje haas zwemt blijkbaar even goed als een mens. Nadat de haas veilig aan de overkant
is aangekomen vervolgen de roeiers hun tocht.
Na het eindexamen in 1943 werd ze ingeschreven bij de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag, waar ze in de Bokhorst-traditie een tekenakte behaalde. Leraren op de
academie waren Paul Citroen 1896-1983 en haar toekomstige echtgenoot Geert Johannes Beks
1919-1987. Hij kwam oorspronkelijk uit Groningen en was een typische kunstenaar/leraar en
confronteerde Jet regelmatig met haar zogenaamde kunstnijverheidafkomst. Haar studie verliep niet
naar wens, wat blijkt uit regelmatig contact met tante Dien Midderigh-Bokhorst die in die periode in
Wassenaar woonde. Als antwoord op een schrijven van Jet schreef tante Dien o.a.
Het deed ons genoegen weer wat van je te horen, want sinds je bezoek hebben we ook
dikwijls aan je gedacht en het erover gehad dat het toch zo jammer voor je is, dat de
omstandigheden het je onmogelijk maken je wensch om zoo mogelijk aan je teekenstudies te
beginnen, te vervullen. In een andere brief is tante Dien lovend over Jets prestaties: Je brief
en tekening in goede orde ontvangen en allereerst wil ik je maar vertellen hoe aangenaam
verrast we waren met je werkproeven. We zijn heusch niet zo gauw enthousiast, we krijgen
dikwijls werk ter keuring met de vraag of we aanraden dat de maker er mee door zal gaan….
Maar hier bestaat voor ons gelukkig niet de minste twijfel dat er inderdaad talent is, waarvan ’t
zonde zou zijn, dit niet te ontwikkelen…
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze regelmatig in Deventer, blijkens een interview: “ik werd
regelmatig erop uit gestuurd om melk bij de boer te halen”.’ Om het risico te verkleinen dat ze bij
controle door de Duitsers werd gepakt, had vader Bokhorst een slimme uitvinding gedaan. Hij had bij
de smid een platte bus laten maken ongeveer ter breedte van een meisjeslichaam. “Er kon precies
drie liter in en die bus droeg je op de borst, je moest een beetje ruime bloes aan en een ruim vallende
jas.”
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Jet trouwde in 1948 met Geert Beks en het echtpaar ging in Den Haag wonen.
Via haar oom Arnold kreeg ze opdrachten tot het ontwerpen van oudhollandse tegeltjes die Nicolaas
Kroese in zijn souvenierswinkeltjes in Amsterdam verkocht. Hierover bestaat niet alleen een vaderlijk,
maar ook technisch begeleidend schrijven van vader Gerrit: “Hierbij de drie kleurtjes, waarvan je de
gevraagde kleur kunt maken. Je legt hiervoor drie gelijke delen op het wrijfglas en doet er dan van
3033 nog iets bij. Veel succes. Glazuren kan niet!’
Na vijfentwintig jaar kwam een eind aan haar huwelijk met Beks. Jet kreeg na de dood van vader
Gerrit in 1972 de mogelijkheid in het zomerhuis van de familie in Epse te gaan wonen, waar ze haar
eigen leven kon leiden: tekenen, aquarelleren en keramiek maken in haar eigen oventje. Ze gaf les
aan een groepje cursisten, dat wekelijks het zomerhuis bezocht. Met haar weinig tactische oordelen
over anderen vervreemdde ze zich van haar eigen drie kinderen en keek regelmatig wat te diep in het
glas. Verschillende familieleden kregen in deze beschonken toestand telefoontjes, waarin ze hele
tirades tegen van alles en nog wat moesten aanhoren.
Maar ze verdiepte zich ook nadrukkelijk in de geschiedenis van de familie Bokhorst, waarvan ze de
stamboom in een schrift bijhield. Ze nam contact op met vroegere opdrachtgevers en het Historisch
Museum Deventer. Ze fulmineerde tegen het feit, dat de vele wapenruiten die haar oom Bart voor dit
museum gemaakt had weggehaald werden met een restauratie en in het depot terecht kwamen.
Als er in 2002 in een recensie van een tentoonstelling van Museum de Waag een “totaal foutief”
onderschrift geplaatst wordt onder het portret van Bart, dan schrijft ze de recensent een brief en veegt
hem in welluidende termen de mantel uit en hekelt en passant zijn verkeerde interpretatie van de
intenties van de beroemde Deventer meestervervalser van Meegeren. In de brief presenteert ze
zichzelf: Hta.C.Bockhorst, glazenier, kunstschilder en linksboven in de brief prijkt een wegspringende
bok. “Als laatstlevende schilderende Bokhorst heb ik gemeend nu eindelijk eens iets te moeten
zeggen over al deze misverstanden”. Ze doet de geschiedenis van de Bokhorsten uit de doeken en
eindigt met “Mocht Uw belangstelling uitgaan naar deze époque dan geef ik u hierbij mijn geheime
telefoonnummer”. Jet als verdedigster van het culturele erfgoed van haar voorouders, toonde op hoge
leeftijd nog haar wilskracht, maar ook zelfspot: “Mijn hand is niet meer zo vast, dat ik een al te
krachtige pen kan hanteren. En dat is misschien maar goed … Welnu, ik ben van plan eeuwige roem
te vergaren. Maar tussen toekomstplannen en verwerkelijking ligt nog een klein hobbeltje, zo ook nu.
Mijn bestaan is tegenwoordig maar nederig”.
Op 16 februari 2012 kwam er een eind aan haar leven en aan de schilderdynastie van de Deventer
familie Bokhorst. Jet werd bijgezet in het familiegraf op de Begraafplaats Steenbrugge te Deventer.
In haar nalatenschap bevinden nog veel ontwerpen en een aantal kunstobjecten van de verschillende
kunstenaars van de Bokhorst familie, die helaas niet in de digitale afbeeldingencollectie konden
worden opgenomen.
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Bijlage: Fouten en verbeteringen m.b.t. de Waanders publicatie over de familie Bokhorst
1. Pagina 3: Tentoonstellingslijst: hier ontbreekt:
1917 Zaal De Moriaan, Deventer, Tentoonstelling van schilderijen, pastels en aquarellen, J.
Bokhorst aquarellen, B. Midderigh- Bokhorst
1981 Bergkerk, van Deventer School tot Deventer Drie
2. Pagina 14: eerste kolom vijfde regel: ”In 1848 was hij medeoprichter en bestuurslid van de
Bouwkundige Vereeniging…”. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat Hendrik Gerrit op 18- jarige
leeftijd en zeven jaar voordat hij zijn schilderzaak stichtte, al medeoprichter zou zijn van een
dergelijke beroepsvereniging.
3. Pagina 16.: de zin in de derde kolom middelste alinea: “Dat de talentvolle leerling Bokhorst
deze beide leraren was opgevallen,…. Sturm.: is fout. Johan heeft in 1886 als werknemer van
decoratiebedrijf Steiner onder zijn leiding als één van de vele schilders meegewerkt aan deze
decoraties. Sturm heeft alleen een belangrijke deel van de tekeningen gemaakt en dus geen
leiding gegeven aan het schilderen.
4. Pagina 16: de tekst in de derde kolom laatste alinea “Een jaar voor zijn afstuderen kreeg hij
van het D.A. Thiemefonds een prijs voor een visitekaart….” Is fout, omdat hij die prijs heeft
gekregen voor zijn “penantversiering, voorstellende vruchten trofeeën op gouden grond”, nu in
bezit van de gemeente Deventer. Het visitekaartje vermeldt al zijn opleidingen incl. het feit dat
hij die prijs heeft gekregen.
5. Pagina 17: bijschrift, als jaartal staat vermeld: 1888-1891. Dat is niet goed. Uit een
ingezonden brief van Gerrit Hendrik Heinen naar het Handelsblad blijkt dat de firma van deze
heer in de maanden mei tot december van 1886 het decoratiewerk verzorgde als enig
aannemer.
6. Pagina 18: tweede regel eerste kolom “Bij het overlijden van zijn vader keerde hij terug naar
Deventer om samen met Bart de leiding van het bedrijf over te nemen” is fout. Johan was in
1888 al teruggekeerd naar Deventer en had zich daar als zelfstandig decoratieschilder
gevestigd. Bovendien staat op pagina 15 “Zijn weduwe, Arnolda van der Woerd zette het
bedrijf aanvankelijk samen met meesterknecht Martinus Kedde voort.”
7. Pagina 18: tweede kolom vijfde regel van boven: zeven dochters moet zijn vijf dochters.
8. Pagina 19: regel boven en onder foto Engelbartus: “Net als zijn vader en broer Johan krijgt
ook hij de zilveren penning van de Teekenacademie”. Johan kreeg niet de zilveren, maar de
bronzen medaille, hetgeen overigens niet is vermeld bij de levensbeschrijving van Johan.
9. Pagina 19: zesde regel van onderen rechter kolom: “Om zich verder in de technieken van het
aardewerk beschilderen te bekwamen, vertrekt hij in 1889 naar Antwerpen. Uit die tijd stamt
een aardwerktableau, waarin persoonlijke herinneringen zijn verwerkt.”
a. In Engelbartus’ schetsboek worden de carnavalsdagen in Antwerpen uitgebreid beschreven
met datumvermelding: 11 februari 1894, “de laatste carnavalsdag of de zuipdag”. Het
geciteerde gedicht in de tekst boven de tegel staat er pal voor.
b. Volgens het artikel in het Dev. Dagblad bij zijn overlijden in 1939 staat dat hij eerst naar
Rozenburg ging en toen naar Brussel. Dat klopt ook met de data van het tegeltableau van de
badkamer, n.l. 1891. Bij het tegeltje van Antwerpen staat als jaartal 1894, terwijl op pagina 20
staat dat hij in 1891 terug moest naar Deventer i.v.m. het overlijden van zijn vader. Hij moet
Antwerpen dus vijf jaar later hebben bezocht. Brussel wordt niet genoemd in het boek.
Conclusie: de tekst “Uit die tijd” is in ieder geval strijdig met het Antwerps tegeltje. De tekst in
de eerste kolom op pag. 20 “Enige jaren later zet hij met drie vrienden flink de bloemetjes
buiten in de carnavalstijd” klopt wel.
10.Pagina 20: “derde kolom “Onder bezielende leiding van Th.A.C. Colenbrander 1841-1930
ontwikkelt Bart zich verder,….”. Colenbrander was echter van 1884 tot 1889 ontwerper en
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artistiek leider bij de Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg, zodat hij al weg was, toen Bart daar
werkte.
11.Pagina 22: In de twee bijschriften bij de afbeeldingen van de Kegelkelder wordt 1895 vermeld
als jaartal van de beschildering van de kelder. In het herinneringsboek “150 jaar Hereeniging”
is dit jaartal niet terug te vinden. In het Deventer Dagblad van 6 juni 1903 staat een
uitgebreide bespreking van de beschilderingen in de kegelkelder, hetgeen erg vreemd zou zijn
als dat pas 8 jaar later aan de orde zou zijn. De laatste zin in het artikel wijst ook op het recent
beschikbaar komen van deze kelder. 1903 lijkt dus de juiste datum.
12.Pagina 26: TTeken-Academie-School met twee T’s op de zesde regel bij Hendrik Gerrit Jr.
moet zijn met één T.
13.Pagina 27: vijfde regel van boven rechter kolom: “Ned. Hervormde kerk in Wesepe” in
opsomming van kerkramen is fout, omdat het desbetreffende raam door Engelbartus is
gemaakt. Er zijn bovendien meer kerkramen gemaakt door Gerrit volgens de beschikbare
documentatie, zie de opsomming in Gerrits levensbeschrijving.
14.Pagina 46: bijschrift eierdopje: Engelbartus ipv Gerrit
15.Pagina 47: middelste kolom, zesde regel van boven : “Evenals beide broers Bokhorst trouwde
een van de zonen Roelofsen met een Otto-dochter.” Roelofsen had geen zoon die met een
Otto is getrouwd. Louis Otto trouwde met dochter Aleida Roelofsen en Herman Bokslag , neef
van de vrouw van Roelofsen (die dus ook Bokslag heette) trouwde met de andere dochter van
Roelofsen.
16.Pagina 50: derde kolom: “geen angst voor horror vacuï”. Beter is: “geen last van horror vacuï”.
17.Pagina 50: bijschrift omslag moet zijn Wilhelmina Drupsteen i.p.v. Berh.Midderigh-Bokhorst
volgens mededeling van Ellen Boonstra, schrijfster van de biografie van het
kunstenaarsechtpaar Midderigh-Bokhorst.
18.Pagina 55: de tekst dat "de bijzondere tekeningen op de enveloppen van Engelbartus aan zijn
toekomstige echtgenote zijn kleine kunstwerkjes."
De envelop op pag. 54 is dat echter niet, want die is gericht aan mej. Gr(ietje) Otto, zus in
Ouderkerk, en is verstuurd op 29 oktober 1900. Toen waren Engelbartus en Geertruida
ongeveer een jaar getrouwd.
19.Pagina 55: opmerking van de heer O: Op deze pagina wordt geschreven dat Cornelia (Cor)
Otto in 1939 na het overlijden van Bart bij haar zuster kwam wonen in de Papenstraat,
maar...............volgens het archief van de gemeente Ouder-Amstel is Cornelia (Cor) in 1900
vertrokken uit Ouder-Amstel, zij vertrekt naar Deventer, adres Papenstraat 96. Noot: Het valt
op dat Cornelia op diverse groepsfoto's van de Bokhorsten van vóór 1939 telkens aanwezig
was, hetgeen overeenstemt met de bevinding van de heer O.
20.Pagina 63: onderste alinea linker kolom: “Zo schreef de jongste zoon van Johan, Jo
Engelbartus, chemicus van beroep, een aantal brieven met offertes voor brandglasramen
buiten de regio.” Dit als voorbeeld van de inzet van de familieleden in het bedrijf. Deze
waarneming is gebaseerd op calculaties op briefpapier van Jo. Alleen kun je daar niet uit
afleiden dat Jo deze offertes zelf gedaan zou hebben. Vermoedelijk is dit briefpapier van Jo
gewoon als kladjes in het bedrijf gebruikt. Jo had geen interesse in het bedrijf; het is zeer
onwaarschijnlijk dat hij dit soort werk gedaan heeft zonder dat hij er verstand van had.
21.Pagina 63: rechts bovenaan: “het bijna 120-jarig bestaan van het Bokhorstbedrijf…” Dit lijkt
wat te lang omdat het bedrijf dan in 1972 bij het overlijden van Gerrit pas is opgehouden.
Misschien wel formeel maar Gerrit kan het bedrijf feitelijk niet tot zijn dood hebben voortgezet,
omdat hij daar veel te oud voor was en ook niet meer gezond in zijn laatste jaren.
22.Pag. 74: Engelbartus in bijschrift moet zijn Gerrit, “19-de eeuw” in bijschrift Engelen paar is
fout, het jaartal moet zijn 1937.
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23.Pag. 142: Noot 12 is als gevolg van fout nr. 1 ook niet juist, omdat Johan de prijs van het D.A.
Thiemefonds niet kreeg voor zijn illustraties.
24.Op de achterflap van het boek staat Papenstraat 39 i.p.v. 37.
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