
Houthakker, Bernard. - Kunstkooper. - Geb. 24
Sept. 1884 te Amsterdam. - Vader: Sarauel Houthakker,
hoofdonderwijzer; Moeder: Gesina Voorzanger. - Geh.
met Marion Lichtenstein. - Kinderen: Hendrik Sarauel,

geb. 31 Deo.
1924 en Locle-
wijk Arnold,
geb. 16 Jan.
1926. - Reeds
op de H.B.8.
toonde H. een
groote belang-
stelling voor
oude prenten
en teekeningen.
Hij besloot
daarom de loop
baan van anti-
quair te kiezen
en trad, na vol-
brachte studie,
in 1901 in dienst
bij den kunst-
handel R. W. P.
de Vries. Hier
heeft hij, voor-
al op kunstvei-
lingen, een zoo-
danige vakken-
nis verworven,
dat hij zich na

acht jaar zelfstandig kon vestigen. Aanvankelijk was zijn
zaak gevestigd aan den N.Z. Voorburgwal, doch in 1926
werd deze verplaatst naar het Rokin. Het bedrijf is een
kunsthandel in zeer uitgebreidcn zin, in 't bijzonder echter
Nederlandsche kunst van de 17e en Eransche kunst van de



18e eeuw, historische zeeschilderijen, teekeningen, etsen
van Rembrandt enz. - H. heeft herhaalde malen schilde-
rijen verkocht aan musea in Nederland, Engeland en
Amerika, terwijl hij ook zijn medewerking heeft verleend
aan het vormen van particuliere collecties. - In 1911 was
hij een der oprichters van de Vereen, van Handelaren in
oude Kunst in Nederland, welke eenigc tijd geleden luister-
rijk haar 25-jarig bestaan heeft gevierd. Deze organisatie
heeft o.a. medegewerkt aan het tot standkomen van den
[ntern. Bond v. Kunsthandelaren te Brussel, v. welke
H. het eerste jaar secretaris is geweest. — Hij werd in 1936
benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. — H. is
een verzamelaar van teekeningen en prenten van Engcl-
sche kunstenaars, o.a. Charles Howard Hodges, over wien
hij in het „Maandblad voor Beeldende Kunsten" ver-
schillende artikelen heeft geschreven. Ook verzamelt hij
Amsterdamsen oud porcelein; van deze collectie ging in
1930 een groot gedeelte naar het Rijksmuseum. - Hij be-
reisde voor studie- en zakendoeleinden geheel Europa en
een gedeelte der Vereenigde Staten. - Heerengracht 417,
Amsterdam.


