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Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 29 maart 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Breukelen
plaats in het Parochiehuis, Herenstraat 15 te Breukelen. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19:30 uur.

De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden, bij de lezing zijn ook niet-leden welkom.Het
bestuur nodigt onze leden uit hierbij aanwezig te zijn. De agenda treft u hierbij aan, de notulen, het
jaarverslag en het financiële jaarverslag 2022 vindt u op onze website. Klik hier.

Na de pauze om 20.30 uur wordt om 20.45 uur de bijeenkomst voortgezet met onderstaande bijzondere
lezing. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 maart via evenementen@historischekringbreukelen.nl

Leden en partnerleden: vrije toegang. Introducé: € 5,00.

Betalende deelnemers dienen uiterlijk zaterdag 25 maart bovenstaand bedrag over te maken onder
vermelding van ‘Goudstikker’ naar: NL35RABO0310648521 t.n.v. Historische Kring Breukelen

Maart 2023

De echo van de zaak Goudstikker
Lezing 29 maart na de ALV, aanvang 20.45 uur.

Rechts Jacques Goudstikker en

tweede van links Dési von Halban

Kurz. Genomen op 17 juni 1937

op Nyenrode bij het

weldadigheidsfeest 'Weenen aan

de Vecht' waar Willem

Mengelberg (links) met zijn

concertgebouworkest optrad.

Naast Goudstikker zit actrice

Charlotte Köhler die nauw

bevriend raakte met haar

buurvrouw.

De echo van de zaak Goudstikker klinkt tot op de dag van vandaag na. In
de media wordt regelmatig melding gemaakt van restitutie van nieuw
ontdekte roofkunst uit de imposante collectie Goudstikker. Maar al zijn
bezittingen werden direct bij het begin van WO II verworven via
geraffineerde 'roof door koop' constructies. Nyenrode alumnus (class
N.O.I.B 1959) Pol Schevernels is sinds 2012 door de voorbereidingen
voor Art Fund Nyenrode gegrepen door de zaak Goudstikker. Bij zijn
research en interviews voor de Goudstikker biografie doken veel
onbekende en te corrigeren voorvallen en feiten op. Die wil hij met ons
delen.
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