
Borzo - kunsthandel en familie ( I )  
Van I ta l i ë  naar  Neder land  

'Borzo na 180 jaar Den Bosch uit', kopt het Brabants 

Dagblad van 3 jul i  2004. En ruim 30 jaar eerder lezen we 

in dezelfde krant, dat Kunsthandel Borzo een jubileum- 

tentoonstelling houdt ter gelegenheid van het ~so-jarig 

bestaan.' In 1976 deelt het Brabants Dagblad mee, dat de 

kunsthandel in 1 g q  precies een eeuw oud was.2 Het jaar 

1824 is dus blijkbaar hetjaar van oprichting. Nader onder- 

zoek heeft echter geleerd, dat de stamvader van de familie 

Borzo al in 1818 in 's-Hertogenbosch woonde. De achter- 

naam Borzo komt nu niet meer voor in 's-Hertogenbosch. 

Dit gegeven en vraagtekens rond de oprichtingsdatum van 

de kunsthandel brachten de auteur van dit artikel ertoe het 

wel en wee van de familie Borzo en haar kunsthandel nader 

te onderzoeken. Dit artikel bestaat uit twee delen. In deel I 

wordt het nageslacht van de stamvaderjoseph Borzo 

behandeld, voor zover het zijn zes dochters betreft. 

In deel 2 besteedt de auteur uitgebreid aandacht aan de 

lijsten- en spiegelfabriek van de weduwe Borzo en haar 

beide zoons, en de latere eigenaren van de fabriek. 

De stamvader van de familie: Joseph Borzo 
Joseph Borzo wordt voor het eerst te 's-Hertogen- 
bosch vermeld in het volkstellingregister van 1814, 
aan de Schapenmarkt.? Het betreft waarschijnlijk 
geen inschrijving uit 1814 maar van enige jaren 
later. Hij is volgens deze registratie 39 jaar, koop- 
man in 'printen', en geboren te Buzano. Zijn echt- 
genote Anna Maria Sala werd geboren in Leiden en 
is 24 jaar. 

De Peperstraat (westzijde) in 1868, een albumine-afdruk van teb- 

hard Nijman. Vanaf 1860 woonde de familie Borzo in de 'Peperstraat' 

maar vermoedelijk was dat een eindje verder aan de huidige Parade. 

(Foto Stadsarchief; nalatenschap P.V. I(esse1) 

Het paar trouwde op 18 november 1818 te Leiden. 
De huwelijksakte vermeldt dat de bruidegom, 
Joseph Borzo, 37 jaar is en op 10 oktober 1782 gebo- 
ren is in Bugiallo (Italië). Zijn beroep was koopman 
en hij woonde in 's-Hertogenbosch. Joseph was de 
zoon van Willem, overleden te Bugiallo zo juni 
1804, en van Dominica Santonelli, zonder beroep, 
wonende te Bugiallo. 
De bruid is Anna Maria Sala, oud 21 jaar, geboren 
te Leiden 7 augustus 1798, dochter van Dominicus, 
koopman en van Magdalena Wereld, zonder beroep, 
beiden wonende te Leiden. Onder de getuigen bij 
het huwelijk zijn twee broers van de bruid, beiden 
van beroep spiegelmaker te Leiden. Uit het huwelijk 
Borzo/Sala zijn te 's-Hertogenbosch acht kinderen 
geboren. 
Over Joseph Borzo is niet zoveel bekend. In 1822 is 
hij winkelier en 40 jaar oud en geboren te Bugial10.~ 



nummer 351. De exacte verhuisdaturn valt helaas niet 
meer vast te stellen. In 1850 staat de weduwe, dan 
Maria Sala genoemd en van beroep winkelierster, dus 
ingeschreven aan de Venversstraat. Haar acht kinde- 
ren waren nog allen zonder beroep.'" 
Het is dus niet zo dat Joseph Borzo kort na zijn vesti- 
ging in 's-Hertogenbosch met echtgenote naar de Ver- 
wersstraat verhuisde, zoals een krantenartikel ons wil 
doen geloven.'' Of het pand waar de familie in 1850 
woonde al hetzelfde was als dat van de bekende zaak 
aan de Venversstraat valt door omnummeringen der 
wijk/huisnummers moeilijk te achterhalen. 
De zaken gingen blijkbaar goed, want op g maart 

Het Comomeer tussen Milaan en Zwitserland. Uit deze omgeving 1860 kocht de weduwe Borzo, 'rentenierse', een huis 
waren Joseph Botzo en de vader van zijn echtgenote afkomstig. aan de Peperstraat voor f 2300,- .I2 (Hierbij moet erop 

gewezen worden dat de benaming Peperstraat vroeger 
ook gebruilct werd voor het gedeelte van de Parade tus- 

In 1830 heet hij Josephus Wilhelmus Borzo, oud 48 sen de Kerkstraat en de huidige Peperstraat.) 
jaar, winkelier, en geboortig van Buga10.~ Op 18 juli In 1860 woonde zij met haar kinderen aanvankelijk 
1839 overlijdt hij te 's-Hertogenbosch. De overlij- in de Venversstraat A 250 en later in het huis wijk A 

densakte vermeldt: overleden Josephus Wilhelmus nummer 138 (= Peperstraat).'3 Zoon Carolus blijft 
Borzo, koopman in prenten, echtgenoot van Anna echter aan de Venversstraat wonen. De weduwe, 
Maria Sala, 58 jaar, geboren Bugalo (Italië), wonen- Anna Maria Sala, overleed op 19 november 1863 te 
de Schapenmarkt wijk A 119, namen van de ouders 's-Hertogenbosch. Volgens de akte was zij geboren 
onbekend. Hij laat bij over- te Leiden, 64 jaar oud en woonachtig aan de Peper- 
lijden geen vast goed na.G straat A 138, dochter van Dominicus Sala 'zijnde de 
De officiële geboorteplaats van Joseph Borzo was naam van haar moeder onbekend'. 
volgens zijn huwelijksakte Bugiallo, waarmee waar- Uit haar hiervoor genoemde huwelijksakte blijkt 
schijnlijk het gelijknamige dorp aan de noordzijde echter, dat haar moeder Magdalena Wereld heette. 
van het Comomeer in de Italiaanse Alpen wordt Vader Dominicus Sala overleed te Leiden op z3 
bedoeld. januari 1839, oud 80 jaar en 4 maanden, en was 
Op 3 oktober 1839 vond er voor de kantonrechter geboortig van Pognana in Lombardije (namelijk aan 
van 's-Hertogenbosch een familieraad plaats, waar- het Comomeer). Moeder Magdalena Wereld over- 
bij Johannes Willebois tot toeziend voogd over de leed op 3 juli 1846 te Leiden, oud bijna 89 jaar, en 
acht kinderen van Joseph Borzo werd benoemd. was geboren in Trier.'4 
Willebois was 'regtsgeleerde en praktiserend advo- 
caat' en woonde te 's-Hertogenbosch.7 Enkele dagen 
later werd een inventaris opgemaakt van de nalaten- Een gedeelte uit de winkelinventaris uit r839 van de overleden Joseph 

schap van Joseph ~ o r z o . ~  De beschrijving van de Bono. Melding wordt gemaakt van landschappen, gravures afbeel- 

inventaris beslaat zo pagina's, waarvan 15 voor die dingen naar Tenien, Potter etc. (Rijksarchiefin Noord-Brabant, 

van de winkel. Tot de winkelinventaris behoorden a~h ie f  Kantongerecht 's-Hertogenbasch) 

o.a. platen, gravures, muziekinstrumenten, snuif- 
doosjes, pijpenkoppen, wandelstokken, Christus- 
beelden, lijsten, spiegels etc. Voorts wordt in de 
inventaris aangestipt dat er mogelijk nog recht zou 
zijn op enig onroerend goed in Italië, o.a. afkomstig 
van de moeder van Joseph. Hier in Nederland had- 
den ze er echter nooit inkomsten uit ontvangen. 
Josephs weduwe Anna Maria Sala was volgens de 
telling van 1840 winkelierster, 49 jaar oud en 
geboortig van Leiden.9 Zeker tot 1840 woonde de 
familie Borzo aan de Schapenmarkt, wijk A nummer 
119. Tussen 1840 en 1850 verhuisde Anna Maria Sala 
met haar acht kinderen naar de Venversstraat wijk E 



De Venversstraat omstreeks igoo. Leden van defamilie Borzo woon- 

den waarsch$~lJk op verschillende adressen in deze straat vanaf ca. 

7845. (Foto Stadsarchiefl 

De erfgenamen van Anna Maria Sala, weduwe 
Borzo, waren haar acht kinderen.'s Dochter Helena 
Maria, geestelijke zuster, woonde in Gemert. Zij 
verwierp echter de nalatenschap, volgens vonnis 
van de arrondissementsrechtbank van 's-Hertogen- 
bosch van 28 november 1863.1~ Het door Anna 
Maria Sala nagelaten huis aan de Peperstraat werd 
in 1864 door zes van de overige zeven kinderen 
voor f 4285,- verkocht aan hun zus Gertruda Louisa 
Maria Borzo, die al voor het resterende zevende ge- 
deelte eigenaar was.I7. I8 Na haar overlijden werd het 
huis in 1907 eigendom van haar neef Wilhelmus 
Josephus Maria Ummels.Ig9 20 die het nog in het- 
zelfde jaar aan zijn zus Maria Gertruda Josephina 
Adriana Barbara Ummels verko~ht.~', 22 Zij waren 
kinderen van Gertruda's zus Cornelia. 

De zes dochters van het echtpaar Borzo/Sala 
1 Maria Magdalena Wilhelmina Borzo 
Zij werd geboren op 5; december 1821 en trouwde 
op 23 oktober 1860 in haar geboortestad met haar 
neef Martinus Johannes Schretlen, heel- en verlos- 
kundige, geboren te Leiden op 25 juni 1814, zoon 
van Daniël en Maria Helena Sala. Op 13 december 
1860 vertrok zij naar Leidenr0, waar haar echtge- 
noot reeds op 31 oktober 1868 overleed."3 
Sinds 1890 woonde Maria Magdalena Wilhelmina 
Borzo weer te 's-Hertogenbo~ch.~~ Op 24 april 1893 
maakte zij haar testament voor notaris Pendraat te 
Geffen.2s Haar neef Wilhelmus rosephus Maria 
Ummels benoemde zij tot uitvoerder van haar laat- 
ste wilsbeschikking. Zeven jaar later, op 23 maart 
1900, overleed zij - zonder kinderen na te laten - te 
' s -~er to~enbosch ."~  

2 Gertruda Louisa Maria Borzo 
Zij werd geboren op 2 september 1823. Haar geboor- 
tealzte werd pas op 2 maart 1824 ingeschreven, krach- 
tens vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg van 
's-Hertogenbosch van 27 januari 1824. Na het overlij- 
den van haar moeder woonde zij met haar zus Anto- 
netta in het huis aan de Peperstraat A 138.~7 Ze bleef 
ongehuwd en maakte in 1893,1903 en 1905 een 
te~tament.'~-30 In de testamenten van 1903 en 1905 
benoemde zij de twee kinderen van haar zus Corne- 
lia tot erfgenamen. Zij overleed op I januari 1907 te 
's-Hertogenbosch, en was daarmee de laatste Borzo, 
die in 's-Hertogenbosch werd geboren en er ook over- 
leed. Bij haar overlijden liet zij het huis in de Peper- 
straat, dat zij in 1864 kocht, na.?' 
Dit pand werd ergens tussen 1870 en 1890 omge- 
nummerd in A 137 en bij de invoering in 1909 in de 
hele stad van de nu nog gebruikte huisnummers 
veranderde het adres in Peperstraat 13. Zoals boven 
al aangeduid is de Peperstraat hierbij een bijzonder 
geval aangezien ook een gedeelte van de Parade zo 
heette, wat tot 1967 het geval was. Peperstraat 13 is 
toen Parade G geworden. Indien we op deze gege- 
vens uit de bevolkingsadministatie kunnen vertrou- 
wen zou het sinds 1860 door de familie Borzo (en 
later Ummels) bewoonde huis het huidige pand van 
Silva Ducis betreffen. Mogelijk kan onderzoek in de 
kadastrale archieven hierover uitsluitsel geven. 

3 Josephina Elisabeth Maria Borzo 
Zij werd geboren op 28 april 1826 en trouwde op 
29 april 1862 te 's-Hertogenbosch met de weduw- 
naar Dominicus Antonius Schretlen, fabrikant van 
stoom- en andere werktuigen, geboren te Leiden 
op 4 februari 1811 en broer van eerdergenoemde 
Martinus Johannes Schretlen. Een dag voor hun 
huwelijk lieten de echtelieden huwelijkse voorwaar- 
den passeren.?" Op de huwelijltsdag zelf maakte de 
bruide-gom zijn testament.33 Hij benoemde zijn 
zoon Antonius Daniel Dominicus Schretlen tot erf- 
genaam. Kort na haar huwelijk, op 23 oktober 1862, 
vertrok Josephina naar Leiden. Dominicus Antonius 
Schretlen overleed aldaar op 3 maart 1883.~3 Zijn 
weduwe maalde op 24 juni 1907 een testament te 
Leiden. Ruim een jaar later, op 22 oktober 1908, 
overleed zij te Nijmegen, als weduwe van Dominicus 
Antonius Schretlen.34 Antonius D. D. Schretlen, haar 
stiefzoon, was haar erfgenaam. 

4 Helena Maria Borzo 
Zij werd geboren op 11 november 1827, en verliet 
tussen 1860 en 1870 haar geboorteplaats om religi- 
euze te worden te Gemert.'s Zij overleed aldaar op 
23 november 1895. 



5 Cornelia îñeresia Maria Borzo 
Zij werd geboren op 8 mei 1831 en trouwde op 18 
februari 1868 in haar geboortestad met de notaris 
Franciscus Christianus Ummels, geboren 's-Herto- 
genbosch 27 maart 1832. De echtelieden maakten 
op IG  maart 1868, kort na hun huwelijk, een testa- 
ment, waarbij ze elkaar tot erfgenaam benoem- 
den.3' Cornelia Borzo woonde haar gehele leven te 
' s -Her t~~enbosch .~~  Uit haar huwelijk zijn twee kin- 
deren geboren: 
a Wilhelmus Josephus Maria Ummels, geboren 

's-Hertogenbosch G september 1870 
b Maria Gertruda Josephina Adriana Barbara Um- 

mels, geboren 's-Hertogenbosch IG  november 1872 
Haar echtgenoot overleed op 24 maart 1898 te 
' s - ~ e r t o ~ e n b o s c h . ~ ~  Cornelia overleed op 13 augus- 
tus 1911 te Scheveningen, maar woonde toen te 
's-Hertogenbo~ch.~~ Zij was de laatste naamdrager 
Borzo, die in 's-Hertogenbosch woonde. 

G Antonetta Carolina Maria Borzo 
Zij werd geboren op 23 juni 1835. Na het overlijden 
van haar moeder woonde zij met haar zus Gertruda 
in het huis aan de Peperstraat A 138.~7 Antonetta 
bleef ongehuwd en maakte gelijktijdig met haar zus 
Gertruda in 1893,1903 en 1905 een testament.4"-4' 
In de testamenten van 1903 en 1905 benoemde zij 
de twee kinderen van haar zus Cornelia tot erfge- 

* Theo van Herwijnen is archivaris en werkt in het Regionaal 
Archief Tilburg. 

Noten 
Als geen vindplaats is vermeld, is het Stadsarchief van 's-Herto- 
genbosch bedoeld. 
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Noot redactie: 
Het beoefenen van genealogie, een ander woord voor het doen 
van stamboomonderzoek, vergt veel tijd. Vaak moeten meerdere 
bronnen worden geraadpleegd die zich bovendien verspreid in 
archiefbewaarplaatsen in het gehele land en ook wel buiten 
Nederland bevinden. Om u enige indruk te geven van de te raad- 
plegen bronnen zijn bij het a d e l  van Theo van Herwijnen d e  
geraadpleegde bronnen vermeld. 




