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J.B. Bomans

  
 1.Cahier houdende afschriften van brieven aan juffrouw Reynart (zijn latere vrouw),

notities over de Goede Week, gedichten, verhandelingen over hypnotisme en
spiritisme en een overzicht van zijn postzegelverzameling. Met een kort
commentaar op de brieven van Frank van der Voordt.  1907, 2014

  
 2.Cahier "Mijzelf vanaf mijn 26e" houdende notities over belangrijke gebeurtenissen

in zijn leven en over zijn kinderen waaronder Godfried Bomans. Met een korte
typering van de inhoud van het cahier door Gé Vaartjes.  1911-1917, 1925, 1929,
1936, 2014.

  
 3.Schrift houdende gedichten over personen en gebeurtenissen in zijn

legeronderdeel. Met een brief van J.J. van Kolk en een los gedicht.  z.j.
  
 4.Album houdende brieven, briefkaarten en telegrammen aan zijn vrouw, A.J.O.

Bomans-Reynart, geschreven tijdens zijn mobilisatie vanuit verschillende
legeringsplaatsen. Met bijlagen waaronder knipsels en pamfletten betreffende zijn
politieke activiteiten, foto's uit zijn mobilisatieperiode, paspoort van A. Reynart en
de brochure "Gemobiliseerd" door T.L. van Wagtendonk.  1914-1919, 1922, 1923

  
 5.Briefkaart houdende verjaardagsfelicitaties aan dr. H. v.d. Berg te Haarlem.  1924
  
 6.Gedicht van [onleesbaar] houdende "Nieuwjaarsgedachten aan een vader, die in de

loop van 1929 'n zwaar offer bracht, niet op de slachtbank der politiek, maar op het
intieme altaar van 't vaderhart".  1929

  
 7.Brief aan W. Nolens te 's-Gravenhage over een actie van de groep Cranenburgh te

Haarlem.  [1929]
  
 8.Brief aan van Castricum, voorzitter van de RK Volksbond afdeling Haarlem,

houdende felicitaties bij het veertigjarig bestaan van deze organisatie.  1929
  
 9.Brieven van hem en zijn vrouw, A.J.O. Bomans-Reynart, aan Clara Wilking. Met

enveloppe van Cisterciënzer Abdij te Zundert.  1916-1917
  
 10.Brief aan de heren Sijthof, uitgevers te Leiden, houdende een afschrift van een brief

aan de heer Hazenkamp te Leiden betreffende een klacht over diens
verkoopmethode. Met begeleidend schrijven van Wil [Vermeulen] aan J.A. Bomans
te Heemstede.  1913, 1973

  
 11.Brief aan de heer de Landmeter, griffier bij de gemeente Haarlem, houdende een

dankbetuiging voor de goede samenwerking. Met begeleidend schrijven aan J.A.
Bomans te Heemstede van D. Meijer-de Landmeter te Haarlem.  1923, 1985

  
 12.Tekeningen van zijn hand.  1917, 1918, 1922, z.j.
  
 13.Foto's van hem als militair, met [Gerhard] en tijdens een anti-revolutiemeeting met

B.T. de Wolff.  1920, z.j.
Bevat 3 stukken

  
 14.Foto van hem met zijn vrouw A.J.O. Bomans-Reynart en hun dochter Wally in

Stockholm.  1920
Bevat 1 stukken

  
 15.Foto van de opening door prinses Juliana van de prinses Julianabrug over de Zaan.

  1936
Bevat 1 stukken

  
 16.Foto van een kar met muzikanten, onderdeel van de verkiezingscampagne voor de

Provinciale Statenverkiezingen van hem in Haarlem.  z.j.
Bevat 1 stukken

  
 17.Albumblad op de voorzijde waarvan een foto van hem in een spiegelpaleis, en op de

achterzijde een foto van de begrafenis [van onbekend].  1938, z.j.
Bevat 2 stukken

  
 18.Ansichtkaart houdende een foto van een aantal militairen in uniform waaronder hij.

Met op de achterzijde een aantekening door Godfried Bomans.  z.j.
  
 19.Blad uit een fotoalbum houdende drie foto's van groepen militairen tijdens de

Eerste Wereldoorlog, waaronder hijzelf, en een foto van een onbekend kind in
uniform.  z.j.
Bevat 4 stukken

  
 20.Foto van hem met G. Bulten op het plein van de Tweede Kamer.  1921

Bevat 1 stukken
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J.B. Bomans

[Jan Arnold] in de tuin van Berkenrode.  1932
 21.Foto van hem met zijn vrouw, A.J.O. Bomans-Reynart, en de kinderen Godfried en
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