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Bosman, Ir. Aleidus Gerard. - Geb. op 10 Jan. 1871 te
Alkmaar als zoon van Cornelis Bosman, industrieel al-
daar, en Geertje de Groot. - Geh. met Anna Hermina van
der Sluis op 5 Juni 1903 te Nieuweroord. - Uit dit huw.

werden gebo-
ren: Aleida, op
29 Juni 1905,
adv., geh. met
Mr. J. J. Fock-
ma; Anna Her-
mina, op 13
Jan. 1907, geh.
met J. Visser;
Jan, op 22 Juli
1908, geh. met
Francina Hup-
kes; Cornelis,
op 25 April
1910, geh. met
A. Bon, en Alei-
dus Gerard, op
17 Oct. 1918.
- Nadat Ir. B.
de H.B.S.'en te
Alkmaar eii Lei-
den had bez.
ging hij eerst te
Luik en later
aan de T.H. te
Delft studeer en.
In 1899 ver-

wierf hij zijn diploma van werkt, ingenieur. Eerst was hij
dir. van een conservenfabriek, welke werkkring hem ech-
ter niet voldeed. In 1907 werd hij bedrijfsing. aan de
Zwolsche Machinefabriek. In het jaar daarop volgde zijn
benoeming tot dir. der N.V. Nico Hoos Stoomspinnerij en
Touwfabriek, te Rotterdam. Later kwam hier nog bij de
functie van mede-dir. der N.V. Vlaardingsche Stoom-
spinnerij en Touwfabriek, welke fabrieken later tezamen
met verschillende andere touwfabrieken werden vereenigd
onder den naam van N.V. Vereenigde Touwfabrieken te
Rotterdam. Ir. B. werd toen benoemd tot gedeleg. comm.
later tevens pres.-comm. Deze laatste functie bekleedt hij
eveneens bij de Ned. Kabelfabriek, waarvan hij mede-
oprichter was, en bij de machinefabriek Du Croo &
Brauns te Amsterdam. Ook is hij commissaris der scheeps-
werf ,,'t Hondsbosch", te Alkmaar. - Gedurende 8 jaar
was hij lid van den Leidschen gemeenteraad en 4 j aar van
de Prov. St. van Zuid-Holland. Daarnaast bekleedt hij
nog de functies van secr. van den Leidschen Hout en van
voorz. der vereeniging voor Misvormden en als zoodanig
ook voorzitter van liet bestuur der Anna Kliniek te Lei-
den. Tenslotte nog is Ir. B. pres.-comm. van de Leidsche
Nutsspaarbank en lid van Rotary. — Rijnsburger weg 124,
Leiden.


