
Bos, Johan Hendrik. - Firmant en eigenaar der Confectie-
fabrieken der fa. Bos & Co. te Oldenzaal. - Geb. op 2 Oct.
1892 te Enschede, als zoon v. d. graan- en meelhandelaar
Hermen Bos, die indertijd het confectiebedrijf Bos hoeft
gesticht.-Moeder: Hermina Bertha Romer. - B. huwde
met Anke de Vries, geb.teWorkum op 28 Aug. 1905, die
het leven schonk aan Hermen Sjoerd, geb. 14 Juni 1934;
Hermina Janke, geb. 21 Mei 1936 en J.anke Hermina geb.
19 Apr, 1938. - Reeds op 14-j. leeftijd na het doorloo-
pen v. d. M.U.L.O.-sch. te Enschede, was hij practisch
werkzaam in de textielindustrie. Hij doorliep het ge-
heele bedrijf en werkte ook op de verkoopafdeelingen. In
1916 werd hij opgenomen in het confectiebedrijf van zijn
vader te Enschede. Twee jaar nadien, stichtte men
confectiefabrieken te Oldenzaal, waarvan B. directeur
werd. Het bedrijf daar begon met 12 machines en beschikt
tegenwoordig over 125 machines en ca. 150 man personeel.
Thans is het één der modernste ondernemingen in haar
soort geworden van Oost-Overijssel. Er wordt in hoofd-
zaak bedrijfskleeding vervaardigd van de duurste tot de



allergoed koop-
ste soorten, die
alle in den
handel komen
onder den gepa-

tenteerden
naam „Knsol".
- B. is een actief
zakenman en
voert geheel al-
leen zoowel de
technische, als
de commerciee-
le leiding. Eeni-
ge j aren geleden
heeft hij een
aantal reeds be-
staande confec-

tiefabrieken
opgekocht en
met de bijbe-
hoorende ge-
bouwen in zijn
bedrijf opge-
nomen. - B. is
aangesloten bij
den Bond v. Ned. Corif. Fabrikanten en is één der op-
richters v. d. Oostelijkcn Bond van Confectiefabrikan-
ten in Nederland. — Zijn bedrijf is geheel gemoderni-
seerd en heeft, mede dank zij het systeem v. d. loopenden
band, en de rationalisatie der productiemethoden, sedert
de oprichting haar productie per machine meer dan ver-
dubbeld. - B. heeft zich vooral georiënteerd op het bui-
tenland; hij heeft ettelijke zakenreizen daarheen gemaakt.
- Spoorstraat 25, Oldenzaal.


