
Stodel, Bernhard. - Antiquair. - Geb. 18 Mrt. 1897 te
Winschoten. - Geh. met Annie Verhulst op 31 Dcc. 1935
te Amsterdam. - S. stamt uit een oud antiquairsgeslacht.
- Zijn grootvader was een der eerstgevestigde antiquairs
hier te lande, met groote bekendheid in binnen- en bui-
tenland. - Na L.S. en H.B.S. met gunstig gevolg doorl.
te hebben, kwam S. bij zijn vader in de zaak. Op jeug-
digenleeftijd vertrok hij voor studie naar het buitenland,
en reeds spoedig verwierf hij naam als expert in Chineesch
porcelein. - In 1919 opende hij een filiaal te Berlijn. — I n
verband met drukke werkzaamheden hier te lande werd
dit in 1931 opgeheven. S. keerde terug en opende met zijn
broer een zaak aan het Rokin te Amsterdam. - De zaken
van de firma Gebr. Stodel namen een groote vlucht. Beide
broers hebben in hun kunsthandelaarsloopbaan vele
belangrijke successen geboekt. — B. Stodel werd als expert
geraadpleegd in het groote proces van het Hof van Saksen
tegen een buitenl. verzamelaar, waarbij zijn uitspraak
zóó helder en definitief was, dat het proces een gunstige
wending nam, en alle verklaringen van experts en direc-
teuren van Musea nietig werden verklaard. Een en ander
baarde in de kunstwereld groot opzien en spoedig breid-
den S.' zaken zich zóó uit, dat een nieuw pand aan het
Rokin werd betrokken, dat reeds groote bekendheid ge-



niet om zijn ro-
yale toonzalen
en breede vitri-
ne, waar men
kunstschatten v.
rococo en renais-
sance en schilde-
rijen van 17e
eeuwsche mees-
ters kan bewon-
deren. — Voor
zaken reisde S.
veel in het bui-
tenland, waar
hij dikwijls be-
langrijke ont-
dekkingen deed,
o.ain Oostenrijk,
Italië, Honga-
rije, Engeland en
Scandinavië. De
laatste jaren
reisde hij in
gezelschap van
zijn vrouw
voor studie- en

zakendoeloindcn. - Het liefst houdt S. zich bezig met zijn
kunstverzameling. - Hij is voorts een goed automobilist en
gevoelt veel voor het tooneel. - Dan. Willinkplein 46,
Amsterdam-Z.


