
Borghols, Henricus Johannes. - Industrieel. - Geb. op
10 Sept. 1873 te Amsterdam als zoon van Henricus B.,
koopman, en Elisabeth van Nes. - Geh. met Maria Augus-
ta Prancisca Josephina Peet op 24 Apr. 1900 te Amster-
dam. - B. be-
zocht de lagere
school te Am-
sterdam en het
gymn. te Hage-
veld. Vervol-
gens kwam hij
in den handel.
Hij werkte op
verschillende

kantoren, waar
hij zich ver-

trouwdkon ma-
ken met den
groothandel en
nam in 1900 de
zaak over van
de firma Erve
J. van den
Bergh te 's-

Gravenhage,
een koffiebran-
derij en thee-
handel, opge-
richt in 1820.
Daarnaast was
B. jarenlang
lid en voorz. van de K.v.K., om bij haar reorganisatie alg.
voorz. te worden. Van 1918 tot 1924 was hij lid van den
Gemeenteraad en daarna lid van Ged. Staten van Zuid-
Holland, een ambt, dat hij negen jaar bekleedde. Verder
was hij een reeks van jaren voorz. van de R.K. Midden-
standsvereen. „De Hanze" te 's-Gravenhage om bij zijn
aftreden te worden benoemd tot eerevoorz. Ruim 41 jaren
is hij lid van de Vincentius Vereen, en sinds verscheidene
jaren pres. van de conferentie van de H. Theresia. In den
bijz. raad van de Vincentius-Vereen. vervult hij de functie
van vice-president, bovendien is hij lid van den hoofdraad
van deze vereen. Voorts fungeert hij als penningmeester
in bet comité tot steun aan R.K. werkloozen van het
Kerkbestuur van de HH. Martelaren v. Gorcum te 's-Gra-
venhage, van de oprichting af in den handels cursus van
de Hanze en eveneens sinds de oprichting in het bestuur
van de R.K. Huishoudschool. Ook pres. hij sedert ver-
scheidene jaren het comité Katholiek 's-Gravenhage en et-
telijke jaren de „Dr. Schröder v. d. Kolk" Vereen.; tevens
is hij oud-penningm. v. d. R.K. Reclasseeringsvereen, en
was hij gedurende 20 jaren lid van het kerkbestuur der
H. Theresia. Gedurende 15 jaren heeft B. de inkoopvereen.
„St. Hubertus" gepres. Bovendien heeft hij ettelijke jaren
deel uitgemaakt van de Pro v. Staten van Zuid-Holland.
Als lid van de Int. K. v. K. heeft hij deelgenomen aan



congressen te Rome en Hamburg. Hij is onderscheiden
met een benoeming tot ridder in de orde van den H. Gre-
gorius den Groote en tot ridder in de orde van den Ned.
Leeuw. - Anthonie Heinsiusstraat 2, 's-Gravenhage.


