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Inleiding 
 

De familie Bos en de Theologische (Hoge)school 

In 1883 begon J.H. Bos (1856-1951) een boekhandel in Kampen aan het begin van de 

Oudestraat tegenover de Theologische School. Daarnaast hield hij boekenveilingen. In 

1916 ging hij echter failliet. Zijn zoon Gerardus Bos (1887-1976) maakte een 

succesvolle doorstart met boekhandel en drukkerij en zou tot een jaar voor zijn dood  

boekenveilingen houden.  

De familie Bos was nauw verbonden aan de Theologische School. Naast het uitgeven 

van boeken van docenten o.a. Bavincks Gereformeerde Dogmatiek (1895-1901) gaf 

hij ook de Handelingen van curatoren en de Catalogus der bibliotheek van de 

Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk (1892) uit, waarvan in 

1894 bij Bos een supplement verscheen. In 1903 kwam J.H. Bos in dienst van de 

Theologische School met als taak het catalogiseren van het boekenbezit. Ook stelde 

hij in die tijd het bibliotheekverslag op. Zijn zoon Gerardus hielp hem bij het 

catalogiseren. In 1916 kwam aan het dienstverband een eind en kreeg hij eervol 

ontslag. 

De relatie met de (hoge)school kwam ook tot uiting in de boekenveilingen. Zo veilde 

J.H. Bos in 1897 de bibliotheek van prof. S. van Velzen. G. Bos veilde in zijn 

loopbaan (delen van) de bibliotheken van prof. L. Lindeboom (1933), H. Bouwman 

(1934), A. de Bondt (1954), K. Schilder (1954), G. Brillenburg Wurth (1964), G.M. 

den Hartogh (1965) en H. Bergema (1971). Ook veilde hij tweemaal een grote 

verzameling doubletten uit de bibliotheek (in 1938 en 1941). 

Het spreekt voor zich, dat docenten en studenten veelvuldig de veilingen bezochten en 

door de hoogste bieding hun boekbezit wisten uit te breiden. Zo vermeldde G. Bos in 

de veilingcatalogus van november 1922 de namen van alle kopers. Onder hen lezen 

we de namen van de professoren T. Hoekstra en L. Lindeboom. 

 

Archief en inventarisatie 

In mei 2007 werd een houten kist met archiefmateriaal van de heer J.H. Bos (1928) te 

Kampen, zoon van G. Bos en kleinzoon van J.H. Bos door bemiddeling van drs. Jaap 

van Gelderen, oud-archivaris van de Theologische Universiteit Kampen, 

overgedragen aan het archief van de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging 

Kampen. 

Het archief bestaat grotendeels uit veilingcatalogi uit de periode 1902-1975, gebruikt 

door de veilingmeesters J.H. Bos en G. Bos. De oudste aanwezige veilingcatalogus is 

uit 1902 en betreft een veiling gehouden door J.H. Bos. De veilingcatalogi, die 

gebruikt zijn door G. Bos betreffen de periode 1919-1975. De verzameling is niet 

helemaal compleet. 

De catalogi zijn grotendeels met blanco of lijntjespapier doorschoten. G. Bos maakte 

hierop zijn aantekeningen, voornamelijk van voor de betreffende veiling ontvangen 

schriftelijke biedingen. Een enkele maal werd de volledige lijst met namen van 

degenen die boeken ter veiling brachten voorin de catalogus opgeschreven. Dit is o.a. 

het geval in de catalogi van maart en november 1922. In de catalogus van december 

1940 zijn de namen opgenomen van personen van wie in het verleden bibliotheken 

zijn geveild. Bos zou dit overzicht nog enkele keren vermelden. 

Van een aantal veilingen uit de jaren 1956-1975 is de volledige administratie 

aanwezig. Naast boeken veilde Bos ook boekenkasten, bureaus, schilderijen, oude 

prenten, schrijfmachines, fototoestellen, muziekinstrumenten, kachels, antieke 

klokken, kinderspelen en zelfs een keer een vlinder- en keververzameling (1942). 
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Naast grote hoeveelheden theologische werken veilde Bos boeken over elk denkbaar 

onderwerp, literaire werken en romans. In mei 1966 kwam een bijzonder boek onder 

de hamer nl. Hitlers Mijn Kamp (de vijfde druk). In een krantenadvertentie noemde 

Bos dit boek een ‘werk van bijzondere aard’. De Tille (Leeuwarden) kocht het voor 

14 gulden samen met twee boeken van J. Huizinga. 

 

De inventaris bestaat uit drie rubrieken: 1. veilingcatalogi; 2. correspondentie; 3. 

overige stukken. 

De veilingcatalogi zijn chronologisch geordend. Van de veilingen gehouden in 1956, 

1961, november 1963, 1964, 1965, mei 1966, november 1967, 1971, 1972, mei 1973 

en mei 1975 is de veilingadministratie aanwezig incl. de staat van afrekening tussen 

G. Bos en notaris J. van Willigen. Deze stukken bevatten de gegevens van kopers en  

prijzen. Bonnetjes en losse notities met aantekeningen gemaakt door G. Bos zijn 

achterin de veilingcatalogi en/of veilingadministraties ondergebracht. De 

veilingadministraties zijn niet bij elkaar geplaatst, maar gevoegd bij de 

veilingcatalogus, waarop deze betrekking hebben. 

Ontvangen correspondentie is uit de stukken gehaald en bij elkaar gevoegd. Overige 

stukken, die geen betrekking hebben op gehouden veilingen, zijn eveneens bij elkaar 

geplaatst. Hierin ondermeer twee foto’s van G. Bos (tijdens een familie-uitje?), 

gevonden in de veilingcatalogus van december 1962. 

In de bijlage is een lijst van gehouden veilingen opgenomen, waarvan de catalogus 

niet in dit archief aanwezig is. Een register met namen van personen, vanwie 

bibliotheken door J.H. Bos en G. Bos zijn geveild, sluit deze inventaris af. 

 

J.W. Puttenstein      Kampen, 20 juli 2007 

 

 

Op 4 maart 2009 werd van de heer J.H. Bos de veilingcatalogus van 21, 25 en 26 

november 1975 ontvangen en toegevoegd aan het archief. 

 

J.W. Puttenstein  
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1. Veilingcatalogi 
 

1902. Catalogus van eene uitgebreide verzameling boeken, theologie en letterkunde, waaronder zeer 

belangrijke en gezochte standaardwerken, op theologisch en letterkundig gebied, waarbij de 

bibliotheken van wijlen ds. W.A. Dekker te Hoogeveen en ds. A. van der Linden te Schoondijke. 

30-31 okt. 1902. J.H. Bos. 

 

1919. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken. 

2-3 dec. 1919. G. Bos. 

 

1921. Catalogus van de bibliotheken van de heeren ds. P D. B. te A., dr. H. J. te H., mr. J. K. te K., de 

R. te O. en J. t B. te W. en andere belangrijke verzamelingen. 

14-16, 21-22 febr. 1921. G. Bos. 

 

Catalogus van eene buitengewoon belangrijke verzameling boeken. 

4-5, 7 nov. 1921. G. Bos. 

 

1922. Catalogus van boeken, plaat-, en prachtwerken afkomstig van wijlen ds. F. W. Sluijter te 

Maassluis en andere belangrijke verzamelingen. 

21-24 maart 1922. G. Bos. 

 

Catalogus van boeken, plaat- en prachtwerken, boekenkasten, schilderijen, enz. afkomstig van wijlen 

ds. K. van der Wal te Hillegom, wijlen ds. H. van der Wal te Hoek en andere belangrijke 

verzamelingen. 

21, 22 en 23 nov. 1922. G. Bos. 

 

1924. Catalogus van boeken, plaat-, en prachtwerken, enz. afkomstig van wijlen ds. C. Staal, ds. 

Koopmans, ds. de Vlieger en andere verzamelingen. 

24-27 nov. 1924. G. Bos. 

 

1926. Catalogus van boeken, prachtwerken en boekenkasten, enz. afkomstig van wijlen ds. J.J. 

Westerbeek van Eerten, A. Stuivezand, J. Kat en andere verzamelingen. 

25-26, 29-30 nov. en 1 dec. 1926. G. Bos. 

N.B. 2 ex., waarvan 1 ex. zonder papier doorschoten. 
 

1928. Catalogus van de bibliotheken van wijlen den heer ds. J. Kok, predikant te Renkum, dr. Mr. J. de 

Jong te Enschede en van ds. G. van Setten, Em. Pred. te Beekbergen, een Hoofdonderwijzer te O., en 

andere verzamelingen. 

22-23, 26-28 nov. 1928. G. Bos. 

 

1929. Catalogus van de bibliotheken van wijlen de heeren: ds. A. Daran, Pred. te Odijk; ds. J.M. de 

Jong, em. pred. te Duurswoude; ds. A.H. Nieboer, pred. te ’s Gravendeel, en van de heeren: ds. H.W. 

Laman, em. pred. te Assen; ds. C.W.E. Ploos van Amstel, em. pred. te Steenwijk; ds. C.L.F. van 

Schelven, em. pred. te Wageningen, benevens winkelvoorraad Boekhandel Firma Van Hulst & Vos te 

Kampen, en andere verzamelingen. 

18-21, 23 nov. 1929. G. Bos. 

 

1931. Catalogus van de bibliotheken van de heeren: ds. H.W. L. te A., dr. J.P. S. arts te A., ds. D. 

Vrieling, em. pred. te Staphorst, L. B. te A., v. D. te K. benevens andere belangrijke verzamelingen. 

27-30 jan. 1931. G. Bos. 

 

1932. Catalogus van de bibliotheken van wijlen de heeren: ds. J. Gommer, em. pred. te Aalten; ds. J. 

Sluijs, em. pred. te Driebergen; en van de heeren: drs. E. de Jong, pred. te Nieuwe-Schans; ds. H.A. 

Dijkstra, em. pred. te Diever, T. te M.; M. te K. enz. benevens eene groote partij romans en andere 

belangrijke verzamelingen. 

29 febr., 1-3 maart 1932. G. Bos. 
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Catalogus van boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende nalatenschappen en bibliotheken, 

waaronder een belangrijke partij nieuwe boeken. Benevens kantoorbehoeften en gedeeltelijke 

kantoorinventaris afkomstig uit het faillissement van de N.V. Kamper Bank te Kampen. 

9-10, 12-13 dec. 1932. G. Bos. 

 

1933. Catalogus van de bibliotheken van wijlen de heeren: prof. L. Lindeboom, em. hoogleraar te 

Kampen; ds. C.G. Foeken, Ned. Herv. Pred. te De Wulp; ds. J.A. Reesink, Chr. Geref. pred. te 

Noordeloos; en van de heeren: ds. J. op ’t Holt, em. pred. te Staphorst, ds. J.J. Impeta, em. pred. te 

Kampen; ds. B. Roorda, em. pred. te Tijnje, enz. waaronder een belangrijke partij nieuwe boeken. 

27-29 maart 1933. G. Bos. 

 

Catalogus van de bibliotheken van wijlen de heeren: ds. A. Borsjes, pred. te Lemelerveld; ds. J.W. 

Knaap, em. pred. te Apeldoorn; ds. P.C. van Oosterzee, J.Jzn., em. pred. te Doorn; ds. Joh. Vonk, em. 

pred. te Maassluis; en van de heeren: H. Bakker, te Nijmegen; ds. J. ten Bruggenkate, em. pred. te 

Ossendrecht; ds. G.H. Dijkstra, em. pred. te Bergentheim; ds. E. Prinsen, em. pred. te Enschede; ds. O. 

de Roos, em. pred. te Rinsumageest; ds. A.J. Svanbäck, em. pred. te Winsum-Obergum enz. 

31 okt. en 1-3 nov. 1933. G. Bos. 

 

1934. Catalogus van de bibliotheken van wijlen de heeren: prof. dr. H. Bouwman, hoogleraar te 

Kampen; ds. B. Assink, predikant te Roden; ds. G. Goris, em. predikant te Ommen; ds. H.W. Laman, 

em. predikant te Kampen; ds. M. Schuurman, em. predikant te ’s Gravenhage; en van de heeren: ds. T. 

Kramer, em. pred. te Monster; ds. J. Meijer, em. pred. te Niezijl; ds. N. Warmolts Nzn., pred. te Wezep 

en enkele kleinere bijvoegingen, waaronder een belangrijke partij nieuwe boeken, benevens 

boekenkasten, schrijfbureau en schrijfmachines. 

12-16 maart 1934. G. Bos. 

 

Catalogus van de bibliotheken van wijlen de heeren: mr. dr. N.G. Veldhoen, predikant te Voorburg; ds. 

H. Hummelen, predikant te Zutfen; ds. H. Meijer, predikant te Oosterbeek; ds. H.J. Meijer, predikant te 

Heerde; ds. B. Oosthoek, predikant te Kampen; dr. W.H. Nieuwhuis, leeraar wis- en natuurkunde te 

Kampen; en van de heeren: ds. N. Woldinga, em. pred. te Pieterburen; L.M. Verhorst, hoofd der school 

te Zalk en andere belangrijke verzamelingen van verschillende herkomst, waaronder een partij nieuwe 

boeken, benevens schrijfbureaux, schrijfmachines, enz. 

26-29 nov. 1934. G. Bos. 
 

1935. Catalogus van boeken en tijdschriften afkomstig uit de bibliotheken van de heeren: ds. D.E.J. 

Hupkes, em. pred. te Oosterwolde, ds. I.G. Knottnerus, em. pred. te Beuningen, W. v. Popta te 

Voorthuizen, ds. G. Renting, em. pred. te Winterswijk benevens een omvangrijke verzameling 

boekwerken van verschillende herkomst, waarbij een groote partij nieuwe boeken. 

22-24 mei 1935. G. Bos. 

 

Catalogus van boeken en tijdschriften afkomstig uit de bibliotheken van wijlen de heeren: ds. P.A. 

Binsbergen, pred. te Makassar, ds. R. Sybrandy, pred. te De Krim en andere bibliotheken en 

nalatenschappen van verschillende herkomst, waarbij een groote partij nieuwe boeken, bovendien 

boekenkasten enz. 

25-27 nov. 1935. G. Bos. 

 

1936.  Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende een gedeelte der 

bibliotheek van prof. G. Wisse, hoogleraar te Apeldoorn benevens de bibliotheken van wijlen de heeren 

ds. P.E. van Schaik, pred. te Emmercompascuum, ds. J. Tonkens, pred. te Epe en andere bibliotheken 

en nalatenschappen van verschillende herkomst, waarbij een grote partij nieuwe boeken, bovendien 

boekenkasten, schrijfmachines, enz. 
23-26 maart 1936. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheken van de 

heeren ds. J.H. Koers, emeritus predikant te Oosterbeek, ds. W.A. van Bruggen, emer. pred. te 

Heemstede e.a. bibliotheken van verschillende herkomst, waarbij een groote partij nieuwe boeken 

bovendien oude gravures enz. 

30 nov., 1-3 dec. 1936. G. Bos. 
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1937.  Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende een gedeelte der 

bibliotheek van ds. J. Cramer, emer. pred. te Raalte en een gedeelte der bibliotheken van wijlen de 

heeren: ds. E. Buurma, emeritus predikant te Kampen, ds. H. Reinders, emeritus predikant te Steenwijk 

en andere bibliotheken van verschillende herkomst waarbij een groote partij nieuwe boeken benevens 

schrijfmachine, fototoestel en numeroteurs. 

23-25 nov. 1937. G. Bos. 
 

1938. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende een gedeelte der 

bibliotheek van wijlen ds. J. Snoek, predikant te Puttershoek, de bibliotheek van ds. A. Verburg, emer. 

predikant te Hilversum benevens een gedeelte van de winkelvoorraad van een opgeheven boekhandel te 

A. en andere bibliotheken van verschillende herkomst waarbij een groote partij nieuwe boeken 

benevens boekenkasten. 

2-4 mei 1938. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende een gedeelte der 

bibliotheken van: ds. E.H. Broekstra, emer. predikant te Rijnsburg, ds. R.W. Huizing, emer. predikant 

te IJselmuiden, ds. W. de Jong, emer. predikant te Emmen, ds, N.G. Kerssies, emer. predikant te Wezep, 

doubletten van de Bibliotheek van de Theol. School te Kampen, benevens een gedeelte van de 

winkelvoorraad van een opgeheven boekhandel te A’dam, en andere bibliotheken van verschillende 

herkomst waarbij een groote partij nieuwe boeken, benevens boekenkasten, schrijfbureaux, 

schrijfmachine enz. enz. 

4-7 okt. 1938. G. Bos. 

 

1939. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende een gedeelte der 

bibliotheken van: ds. A. Boekenoogen, emeritus pred. te Wijhe, ds. C.J.H. v. Diemen, emeritus pred. te 

Nieuwleusen, dr. G. Smit, emeritus pred. te Est en van wijlen notaris H.C. de Jongh te Ammerzoden, 

wijlen ds. J.E. Vonkenberg em. pred. te Amersfoort, wijlen ds. H. v.d. Zanden, pred. te Wapenveld, ds. 

Wierts van Coehoorn, emer. pred. te Bladel benevens een gedeelte van de winkelvoorraad van een 

opgeheven boekhandel te A’dam, en andere bibliotheken van verschillende herkomst waarbij een 

groote partij nieuwe boeken, benevens boekenkasten, schrijfbureau, schrijfmachine enz. enz. 

21-24 febr. 1939. G. Bos. 

 

1940. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, muziek en fondsartikelen 

bevattende een gedeelte der bibliotheken van: ds. H.Ph. Ingwersen, emer. pred. te Katwijk aan Zee, S. 

Kamstra, godsdienstonderwijzer te Neede, ds. J.P.Ph. Loeff, emer. pred. te Nootdorp, dr. J. v. 

Lonkhuyzen, emer. pred. te Zierikzee, ds. M. Meijering, emer. pred. te Delfzijl, A. Oosterhaven, 

godsdienstonderwijzer te Epe en van wijlen ds. G. Verrij, pred. te Hardenberg en wijlen ds. H.A. 

Ludwig, pred. te Heerenveen benevens een gedeelte van de winkelvoorraad van een opgeheven boek- 

en muziekhandel  te Amsterdam, en andere bibliotheken van verschillende herkomst waarbij een groote 

partij nieuwe boeken, benevens een viool en boekenkast enz. 

29 febr., 1, 4-6 maart 1940. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit de bibliotheken van 

ds. S. Dwarshuis, Avereest en van wijlen ds. D.Chr. Karssen, Hattem, ds. P. Roos, Lekkerkerk, ds. J.L. 

Schouten, Amsterdam en andere bibliotheken. Verder een groote partij nieuwe boeken. 

14, 16-18 dec. 1940. G. Bos. 

 

1941. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, benevens doubletten van de Bibliotheek van de Theol. Hoogeschool 

te Kampen. Verder een groote partij nieuwe boeken. 

9-12 dec. 1941. G. Bos. 

 
1942. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende een gedeelte der 

bibliotheek van: ds. B.G.C. Steenbeek, pred. te Oldebroek en van wijlen: ds. J. Tholen, emeritus pred. 

te Hilversum, ds. Tj. Petersen, emeritus pred. te Heemstede, W. de Vries Dzn. te Kampen en andere 

bibliotheken en verzamelingen van verschillende herkomst. Tevens een vlinder en kever verzameling, 

waaronder zeldzame exemplaren. 

15-17 juli 1942. G. Bos. 
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1943. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende een gedeelte der 

bibliotheken van: ds. J.G. Haselager, emeritus pred. te Weesp, ds. U. Ubbens, emeritus pred. te Zetten, 

ds. J. v. d. Sluis, emeritus pred. te Oosterbeek en van wijlen: ds. T. v. d. Hee, pred. te Genemuiden, ds. 

T.L. Kroes, pred. te Ruinerwold en andere bibliotheken en verzamelingen van verschillende herkomst. 

20-23 juli 1943. G.Bos. 

 

1946. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende een gedeelte der 

bibliotheken van: wijlen ds. H.H. Schoemakers, em. pred. te Kampen, wijlen ds. J. v. d. Sluis, em. pred. 

te Oosterbeek, wijlen ds. W. Wesseldijk, pred. te Kampen, wijlen J.H. de Reuver, godsdienstonderwijzer 

te Oosterwolde, wijlen ds. L.J. Roscam Abbing, pred. te Arnhem, wijlen ds. K. Sietsma, pred. te 

Amsterdam. De bibliotheken van: ds. G. de Jager, em. pred. te Putten, ds. G.Th. Smit, em. pred. te 

Apeldoorn, ds. H.A. Kievits, pred. te ‘t Zandt, ds. K. Hielkema, em. pred. te Kampen, dr. Murk Balt, 

arts te Ede en andere bibliotheken van verschillende herkomst waarbij eenige boekenkasten en 

boekenmolen. 

26-29 maart, 1-3 april 1946. G. Bos. 

 

1947. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheken 

van: wijlen ds. D.B.J. van der Meulen, pred. te Oostermeer, wijlen dr. G. Keizer, pred.te De Steeg en 

andere bibliotheken van versch. herkomst, waarbij boekenkasten, boekenmolen, haard enz. 

9-13 juni 1947. G. Bos. 

 

1948. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheek van 

wijlen dr. J. Thijs, predikant te Zwolle en andere bibliotheken van versch. herkomst, waarbij 

boekenkast, boekenmolens, schrijfbureau enz. 

15-19 maart 1948. G. Bos. 

 

1949. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken. 
15-18 maart 1949. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheek van 

wijlen ds. A. van Willigen, predikant te Rijssen en andere bibliotheken van verschillende herkomst 

waarbij boekenkast, partij schriften, briefordners, kinderspelen enz. 

22-25 nov. 1949. G. Bos. 

 

1950. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheken 

van wijlen ds. J. Pannebakker, predikant te Amersfoort, wijlen ds. S. Wouda, predikant te Reitsum, 

wijlen de heer G. Post te Kampen en andere bibliotheken van verschillende herkomst waarbij 

boekenkast, schrijfbureau en secretaire. 

22-24 mei 1950. G. Bos. 

 

1951. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, waarbij eikenhouten boekenkasten, schrijfbureau enz. 

7-9 mei 1951. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheken van 

wijlen ds. F.J. v. d. Ende, pred. te Kamperland, wijlen ds. R. van Maare, pred. te Westmaas en andere 

bijvoegingen, afkomstig uit verschillende nalatenschappen en bibliotheken, waarbij een belangrijke 

partij nieuwe boeken, benevens boekenkasten. 

13-16 nov. 1951. G. Bos. 

 

1952. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheken 

van ds. J.B. Jansen, pred. te Doesburg, ds. J. Bus, pred. te Staphorst en wijlen ds. W. Hendriksen, te 

Zeist en andere bijvoegingen, afkomstig uit verschillende nalatenschappen en bibliotheken, waarbij een 

belangrijke partij nieuwe boeken, benevens boekenkasten. 

26-27 en 29 mei 1952. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, waarbij een grote partij nieuwe boeken en kinderspelen. 

10-12 dec. 1952. G. Bos. 
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1953. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, waarbij een grote partij nieuwe boeken benevens boekenkasten en 

schrijfbureaux. 

19-21 mei 1953. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. bevattende de bibliotheken van 

wijlen ds. P.W. Dam pred. te Emmer-Compascuum en wijlen dr. Th. Ruys Jr., pred. te Lisse en andere 

bijvoegingen afkomstig uit verschillende nalatenschappen en bibliotheken, waarbij een grote partij 

nieuwe boeken benevens boekenkasten en schrijfbureaux. 

24-27 nov. 1953. G. Bos. 

 

1954. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. bevattende de bibliotheken 

van wijlen prof. dr. A. de Bondt, hoogleraar te Kampen, wijlen ds. K. Fernhout, pred. te Baarn en een 

gedeelte van de bibliotheek van wijlen prof. dr. K. Schilder, hoogleraar te Kampen, en andere 

bijvoegingen uit verschillende nalatenschappen en bibliotheken, waarbij vele nieuwe boeken benevens 

boekenkasten. 

11-14 mei 1954. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. bevattende de bibliotheken van 

wijlen ds. B. v. d. Berg, Kampen, F.L. de Gaay Fortman, Zeist, ds. F.G. Petersen, De Punt (Gr.), ds. M. 

Zijlema, Wilsum, en andere bijvoegingen uit verschillende nalatenschappen en bibliotheken, waarbij 

boekenkasten. 

23-26 nov. 1954. G. Bos. 
 

1955. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, waarbij vele nieuwe boeken  benevens boekenkasten. 

8-11 nov. 1955. G. Bos. 
 

1956. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, waarbij vele nieuwe boeken, boekenkasten, schrijfbureau, 

bureaustoelen, antieke kist, spinnewiel, enz. 

15-17 mei 1956. G. Bos. 

N.B. Met veilingadministratie. 

 

Catalogus van de bibliotheken o.a. van wijlen: ds. J.H. v. Paddenburgh, Zeist; ds. J. v. Petegem, 

Meppel; dr. P. Prins, Amsterdam; ds. A. Rolloos, Zwijndrecht; ds. H. Veldkamp, Hattem, benevens 

boekenkasten, schrijfbureau, enz. enz. 

13-16 nov. 1956. G. Bos. 

N.B. Met veilingadministratie. 

 

1957. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, waarbij vele nieuwe boeken, duizenden romans, boekenkasten enz. 

16-17 mei 1957. G. Bos. 

 
1958. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken en de gehele winkelvoorraad van een opgeheven antiquarische 

boekhandel te Z., benevens boekenkast en stalen-archiefkasten. 

18-20 maart 1958. G. Bos. 

N.B. Bovenaan titelblad: 75 jaar boekverkopingen te Kampen 1883-1958. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, waarbij boekenkasten, schrijfbureau enz. 

18-20 nov. 1958. G. Bos. 

 

1959. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, waarbij boekenkasten, schrijfbureau enz. 

10-13 nov. 1959. G. Bos. 
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1960. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, en de gehele voorraad van een opgeheven antiquarische boekhandel, 

benevens boekenkasten, enz. 

11-12 mei 1960. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, benevens boekenkasten, schrijfbureaux, enz. 

15-17 nov. 1960. G. Bos. 
 

1961. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, en de gehele voorraad van een opgeheven antiquarische boekhandel, 

benevens boekenkast. 

21-23 maart 1961. G. Bos. 

N.B. Met veilingadministratie. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. bevattende de bibliotheken van 

wijlen prof. dr. G.Ch. Aalders, Heemstede, ds. P.H. van Eijk, Hollandse Rading andere bijvoegingen 

uit verschillende nalatenschappen en bibliotheken, benevens boekenkasten, schrijfbureaux, enz. 

24-27 okt. 1961. G. Bos. 

N.B. Met veilingadministratie. 

 

1962. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, benevens boekenkasten, schrijfbureau, enz. 

21-22 mei 1962. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, benevens boekenkasten, tafels, etsen, archiefkast, haard, elektr.- en 

gaskachels enz. 

11-13 dec. 1962. G. Bos. 

 

1963. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken. 

28-29 mei 1963. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken. 

12-14 nov. 1963. G. Bos. 

N.B. Met veilingadministratie. 

 

1964. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, enz. bevattende de 

bibliotheken van wijlen drs. J.C. Brussaard, Oegstgeest en ds. Chr.W.J. Teeuwen, emeritus predikant te 

Diemen en andere bijvoegingen uit verschillende nalatenschappen en bibliotheken, benevens 

boekenkasten, schilderijen enz. 

12-13, 17-18 maart 1964. G. Bos. 

N.B. Met veilingadministratie.. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, enz. bevattende de bibliotheek van 

wijlen prof. dr. G. Brillenburg Wurth te Kampen, en andere bijvoegingen uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken, benevens boekenkasten, boekenmolen, antieke klokken, 

schrijfmachine, enz. enz. 

12-13, 17-18 nov. 1964. G. Bos. 

N.B. Met veilingadministratie. 

 

1965. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, enz. afkomstig uit 

verschillende nalatenschappen en bibliotheken, benevens boekenkasten, enz. 

18-19 mei 1965. G. Bos. 

  N.B. Met veilingadministratie. 
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Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, enz. bevattende de bibliotheken van 

wijlen prof. dr. G.M. den Hartogh te Kampen en ds. H. Ligtenberg te Utrecht en andere bijvoegingen 

uit verschillende nalatenschappen en bibliotheken. 

18-19, 23-24 nov. 1965. G. Bos. 

N.B. Met veilingadministratie. 

 

1966. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, enz. afkomstig uit 

verschillende nalatenschappen en bibliotheken, waarbij vele nieuwe boeken, duizenden romans, 

boekenkast, enz. 

5-6, 9-10 mei 1966. G. Bos. 

N.B. Met veilingadministratie. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, enz. afkomstig uit verschillende 

nalatenschappen en bibliotheken en de gehele voorraad van een opgeheven antiquarische boekhandel, 

benevens boekenkasten, schilderijen, prenten, enz. 

3-4, 9-10 nov. 1966. G. Bos 

 

1967. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, enz. afkomstig uit 

verschillende nalatenschappen en bibliotheken, benevens boekenkasten, boekenmolens, enz. enz. 

11-12, 17-18 mei 1967. G. Bos. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, enz. bevattende de bibliotheken van 

wijlen ds. H.W.H. van Andel te Utrecht en ds. G. Visser te Honselersdijk en andere bijvoegingen uit 

verschillende nalatenschappen en bibliotheken benevens boekenkasten enz. 

15-17, 21-22 nov. 1967. G. Bos. 

N.B. Met veilingadministratie. 

 

1968. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, enz. afkomstig uit 

verschillende nalatenschappen en bibliotheken, benevens boekenkasten, boekenmolens, schrijfbureau, 

enz. enz. 

9-10, 14-15 mei 1968. G. Bos. 

N.B. Bovenaan titelblad: boekverkoping te Kampen 1883-1968. 

 

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, enz. bevattende de  bibliotheken 

van: ds T. Bakker, Elburg; dr. Ph. J. Huijser, Werkendam; ds. M. Pos, Wezep; ds. H.A. Wiersinga, 

Baarn; en van wijlen ds. J. van Dijk, Gasselternijeveen; ds. A.J. Fanoy, Eindhoven en ds. J.L. v. d. 

Wolf, Bussum en andere bijvoegingen uit verschillende bibliotheken benevens boekenkasten, 

boekenmolens, clubfauteuils, enz. 

6-8, 12-14 nov. 1968. G. Bos. 
 

1969. Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, enz. afkomstig uit 

verschillende nalatenschappen en bibliotheken, waarbij vele nieuwe boeken, benevens boekenkasten, 

boekenmolens, enz. 

12-13, 19-20 mei 1969. G. Bos. 

 

Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften, oude prenten, enz. bevattende de 

bibliotheken van: ds. P. Hakkesteegt, Zelhem; ds. A. Zwaan, Breukelen; en van wijlen prof. B.E.J. Bik, 

Amsterdam; ds. A.H. Leij, Buitenpost; ds. J.L. Meesters, Medemblik; ds. J.H. Teerink, De Lier en ds. J. 

Visscher, Zwijndrecht en andere bijvoegingen uit verschillende bibliotheken, benevens boekenkasten, 

enz. enz. 

21-23 okt., 4, 6-7 nov. 1969. G. Bos. 
 

1970. Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften, oude prenten, enz. 

Afkomstig uit verschillende bibliotheken, nalatenschappen, benevens boekenkasten, boekenmolen, oude 

prenten enz. 

22-24, 27 april 1970. G. Bos. 
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Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften, oude prenten, enz. Afkomstig uit 

verschillende bibliotheken, nalatenschappen, benevens boekenkasten, boekenmolen, schrijfbureau, 

oude prenten enz. 

6-7, 9, 12-13 okt. 1970. G. Bos. 

 

1971. Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften, oude prenten, enz. 

Bevattende de bibliotheek van wijlen prof. dr. H. Bergema te Baarn en andere bijvoegingen uit 

verschillende nalatenschappen enz. benevens boekenkastje, schrijfbureau, oude prenten enz. 

6-7, 10-12 mei 1971. G. Bos. 

  N.B. Met veilingadministratie. 

 

Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften, oude prenten, enz. Bevattende de 

bibliotheek van prof. dr. H.J. Jager, te Kampen en van wijlen ds. P. de Smit, te Soestdijk en andere 

bijvoegingen uit verschillende nalatenschappen enz. benevens boekenkast, schrijfbureau, oude prenten 

enz. 

8-9, 13-14 dec. 1971. G. Bos. 

  N.B. Met veilingadministratie. 

 

1972. Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften, oude prenten, enz. 

Afkomstig uit verschillende bibliotheken en nalatenschappen. 

15-17 mei 1972. G. Bos. 

  N.B. Met veilingadministratie. 

 

Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften, oude prenten, enz. Afkomstig uit 

verschillende bibliotheken en nalatenschappen, benevens boekenmolen, schrijfbureau, prenten enz. 

6-7, 9-10 nov. 1972. G. Bos. 

  N.B. Met veilingadministratie. 

 

1973. Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. Afkomstig uit 

verschillende bibliotheken en nalatenschappen, benevens boekenmolen, oude prentbriefkaarten, 

prenten enz. 

17-18, 21-22 mei 1973. G. Bos. 

N.B. Bovenaan titelblad: boekverkoping te Kampen 1883-1973. Met 

veilingadministratie. 

 

1974. Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. Afkomstig uit 

verschillende bibliotheken en nalatenschappen, benevens boekenkast en oude prenten. 

9-10, 13-14 mei 1974. G. Bos. 

 

Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften enz. Afkomstig uit verschillende 

bibliotheken en nalatenschappen, benevens schrijfmachine, boekenkasten, oude prenten, oude 

ansichtkaarten enz. 

20-21, 25-26 nov. 1974. G. Bos. 
 
1975. Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften, enz. afkomstig uit 

verschillende bibliotheken en nalatenschappen, benevens boekenkasten, oude prenten, enz. 

21, 22, 26 en 27 mei 1975. G. Bos. 

N.B. Bovenaan titelblad: 92 jaar boekverkoping te Kampen 1883-1975.  

Met veilingadministratie. 

 
Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken, tijdschriften, enz. afkomstig uit verschillende 

bibliotheken en nalatenschappen, benevens  oude prentbriefkaarten, enz. 

21, 25 en 26 november 1975. G. Bos. 

N.B. Bovenaan titelblad: 92 jaar boekverkoping te Kampen 1883-1975.  
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2. Correspondentie  

 
Ingekomen brieven en afschriften van uitgaande brieven, 1932–1975. 

1 omslag 

 

3. Overige stukken 
 

Notitie van godgeleerde werken bij meerdere exemplaren uitmakende den geheelen 

magazijnvoorraad van wijlen den boekhandelaar H. Verhoog te Nijkerk, 28 juni 1933. 

G. Theod. Bom. 

1 deel. 

 

Boekhandelsadministratie 2 januari tot en met 7 september 1961. 

1 stuk 

 

Catalogus van boeken uitgegeven door Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Kampen, 

september 1979. 

1 deel 

N.B. Naam van J.H. Bos op schutblad. 

 

Foto’s met G. Bos tijdens uitje met vakgenoten of familie-uitje (?), z.j. 

2 stukken 

  N.B. Gevonden in veilingcatalogus, december 1962.



 13 

Bijlage 
 

Veilingcatalogi van J.H. Bos en G. Bos niet aanwezig  

 

1897. Veilingcatalogus, boeken van S. van Velzen. 2-9 maart 1897. J.H. Bos. (UvA) 

 

1915. Veilingcatalogus, boeken van G. Vlug, J.W.A. Notten, A.W. Ravenshorst e.a. 

15-16 juni 1915. J.H. Bos. (UvA) 

 

1973. Veilingcatalogus. 15-20 nov. 1973. G. Bos. (UvA) 

 

1975. Veilingcatalogus. 21-26 nov. 1975. G. Bos. (UvA) 
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Register van namen 

 
De met een * aangeduide namen zijn vermeld in de bijlage. 

 

Aalders, G.Ch. 1961 

Andel, H.W.H. van 1967 

Assink, B. 1934 

 

B., J. ‘t 1921 

B., L. 1931 

B., P.D. 1921 

Bakker, H. 1933 

Bakker, T. 1968 

Balt, Murk 1946 

Berg, B. v.d. 1954  

Bergema, H. 1971 

Bik, B.E.J. 1969 

Binsbergen, P.A. 1935 

Boekenoogen, A. 1939 

Bondt, A. de 1954 

Borsjes, A. 1933 

Bouwman, H. 1934 

Brillenburg Wurth, G. 1964 

Broekstra, E.H. 1938 

Bruggen, W.A. van 1936 

Bruggenkate, J. ten 1933 

Brussaard, J.C. 1964 

Bus, J. 1952 

Buurma, E. 1937 

 

Cramer, J. 1937 

 

D., v. 1931 

Dam, P.W. 1953 

Daran, A. 1929 

Dekker, W.A. 1902 

Diemen, C.J.H. van 1939 

Dijk, J. van 1968 

Dijkstra, G.H. 1933 

Dijkstra, H.A. 1932 

Dwarshuis, S. 1940 

 

Eijk, P.H. van 1961 

Ende, F.J. v.d. 1951 

 

Fanoy, A.J. 1968 

Fernhout, K. 1954 

Foeken, C.G. 1933 
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Gaay Fortman, F.L. de 1954 

Gommer, J. 1932 

Goris, G. 1934 

 

Hakkesteegt, P. 1969 

Hartogh, G.M. den 1965 

Haselager, J.G. 1943 

Hee, T. v.d. 1943 

Hendriksen, W. 1952 

Hielkema, K. 1946 

Holt, J. op ‘t 1933 

Huijser, Ph.J. 1968 

Huizing, R.W. 1938 

Hulst & Vos, van 1929 

Hummelen, H. 1934 

Hupkes, D.E.J. 1935 

 

Impeta, J.J. 1933 

Ingwersen, H.Ph. 1940 

 

J., H. 1921 

Jager, G. de 1946 

Jager, H.J. 1971 

Jansen, J.B. 1952 

Jong, E. de 1932 

Jong, J. de 1928 

Jong, J.M. de 1929 

Jong, W. de 1938 

Jongh, H.C. de 1939 

 

K., J. 1921 

Kamper Bank 1932 

Kamstra, S. 1940 

Karssen, D.Chr. 1940 

Kat, J. 1926 

Keizer, G. 1947 

Kerssies, N.G. 1938 

Kievits, H.A. 1946 

Knaap, J.W. 1933 

Knottnerus, I.G. 1935 

Koers, J.H. 1936 

Kok, J. 1928 

Koopmans, ds. 1924 

Kramer, T. 1934 

Kroes, T.L. 1943 

 

L., H.W. 1931 

Laman, H.W. 1929, 1934 

Leij, A.H. 1969 

Ligtenberg, H. 1965 
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Lindeboom, L. 1933 

Linden, A. van der 1902 

Loeff, J.P.Ph. 1940 

Lonkhuyzen, J. v. 1940 

Ludwig, H.A. 1940 

 

M. te K. 1932 

Maare, R. van 1951 

Meesters, J.L. 1969 

Meijer, H. 1934 

Meijer, H.J. 1934 

Meijer, J. 1934 

Meijering, M. 1940 

Meulen, D.B.J. van der 1947 

 

Nieboer, A.H. 1929 

Nieuwhuis, W.H. 1934 

Notten, J.W.A. 1915 * 

 

Oosterhaven, A. 1940 

Oosterzee J.Jzn, P.C. van 1933 

Oosthoek, B. 1934 

 

Paddenburgh, J.H. v. 1956 

Pannebakker, J. 1950 

Petegem, J. v. 1956 

Petersen, F.G. 1954 

Petersen, Tj. 1942 

Ploos van Amstel, C.W.E. 1929 

Popta, W. v. 1935 

Pos, M. 1968 

Post, G. 1950 

Prins, P. 1956 

Prinsen, E. 1933 

 

R., de 1921 

Ravenshorst, A.W. 1915 * 

Reesink, J.A. 1933 

Reinders, H. 1937 

Renting, G. 1935 

Reuver, J.H. de 1946 

Rolloos, A. 1956 

Roorda, B. 1933 

Roos, O. de 1933 

Roos, P. 1940 

Roscam Abbing, L.J. 1946 

Ruys Jr., Th. 1953 
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S., J.P. 1931 

Schaik, P.E. van 1936 

Schelven, C.L.F. van 1929 

Schilder, K. 1954 

Schoemakers, H.H. 1946 

Schouten, J.L. 1940 

Schuurman, M. 1934 

Setten, G. van 1928 

Sietsma, K. 1946 

Sluijs, J. 1932 

Sluijter, F.W. 1922 

Sluis, J. v.d. 1943, 1946 

Smit, G. 1939 

Smit, G.Th. 1946 

Smit, P. de 1971 

Snoek, J. 1938 

Staal, C. 1924 

Steenbeek, B.G.C. 1942 

Stuivezand, A. 1926 

Svanbäck, A.J. 1933 

Sybrandy, R. 1935 

 

T. te M., 1932 

Teerink, J.H. 1969 

Teeuwen, Chr.W.J. 1964 

Thijs, J. 1948 

Tholen, J. 1942 

Tonkens, J. 1936 

 

Ubbens, U. 1943 

 

Veldhoen, N.G. 1934 

Veldkamp, H. 1956 

Velzen, S. van 1897 *  

Verburg, A. 1938  

Verhorst, L.M. 1934 

Verrij, G. 1940 

Visscher, J. 1969 

Visser, G. 1967 

Vlieger, ds. de 1924 

Vlug, G. 1915 * 

Vonk, Joh. 1933 

Vonkenberg, J.E. 1939 

Vrieling, D. 1931 

Vries Dzn., W. de 1942 

 

Wal, H. van der 1922 

Wal, K. van der 1922 

Warmolts Nzn., N. 1934 

Wesseldijk, W. 1946 
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Westerbeek van Eerten, J.J. 1926 

Wiersinga, H.A. 1968 

Wierts van Coehoorn 1939 

Willigen, A. van 1949 

Wisse, G. 1936 

Woldinga, N. 1934 

Wolf, J.L. v.d. 1968 

Wouda, S. 1950 

 

Zanden, H. v.d. 1939 

Zijlema, M. 1954 

Zwaan, A. 1969 


