
Bosch, Alphons Aloysius. - Directeur der N.V. Handel-
maatschappij Alph. Bosch. - Geb. te Nijmegen, 10 Jan.
1882 als zoon van Johannes Zegerius Bosch, koopman en
Johanna Wils. - Geh. met Susanna Helena Smeele. - Kin-
deren: Emilie Jozefa,geb. 19 Mrt. 1911, geh.metPaulHoux,
cand. notaris
te Haarlem;
Maria Helena,
geb. 4Mei 1912,
Paula Maria,
geb. l Oct.
1913, geh. met
J. Eddy van
Polanen Petel,
theeplanter te
Garoet (Java);
Alphons Leo-
nard, geb. 16
Jan. 19l5. Pro-
curatiehouder

ten kantore van
de NV. Han-
del Mij. Alph.
Bosch. B. die
door zijn vader
bestemd was
om in den Tex-
tielhandel te
gaan, volgde te
Nijmegen Mid-
delbaar Onder-



wijs en bracht daarna, ten einde zich practisch te bekwa-
men, zijn leerjaren bij diverse firma's in deze branche door.
Nadat hij geruimen tij d in het buitenland zijn kennis van
den Textielhandel had uitgebreid, vestigde hij te Amster-
dam in 1908 een Agentuur- en Commissie-handel. B. verte-
genwoordigde meerdere jaren vele vooraanstaande buiten-
landsche Textiel-fabrieken, welker producten met succes
door hem op de Hollandsche markt werden gebracht, zoo-
als b.v. de zoo bekende Viyella. De Agentuur en Com-
missiehandel werd in 1936 omgezet in de N.V. Handel -
maatschappij Alph. Bosch, met een Maatschappelijk
kapitaal van f 500.000,—. Het pand Heerengracht 139 te
Amsterdam, waarin het bedrijf sedert 1910 was gevestigd,
bleek tenslotte ondanks de vele, in den loop der jaren aan-
gebrachte veranderingen, te klein en daarom werd door
de N.V. aangekocht het pand Keizersgracht 226, dat ge-
heel naar de eischen van het bedrijf werd verbouwd en
ingericht. B. is in vakkringen een geziene persoonlijkheid,
terwijl meermalen op zijn gedegen vakkennis en deskun-
digheid voor versch. adviezen en Commissies een beroep
werd gedaan; zooals voor de Invoerrechten en Accijnzen
voor de waardebeoordeeling van textielproducten, in de
Oorlogsjaren 1914/'18 voor de N.O.T., terwijl in de crisis-
jaren 1931/35 vele malen zijn deskundige adviezen werden
verlangd voor de contingenteering e.d. De weinige vrije
uren, die zijn werkzaam leven hem laten, brengt hij gaarne
door op zijn buitenverblijf de „Piashoeve" te Tienhoven
aan de Loosdrechtsche Plassen, waar hij de noodige rust
vindt bij het beoefenen van verschillende takken van
watersport, visschen en jagen. - Bloemendaalscheweg 235,
O ver veen.


