DOUWES FINE ART
(SINCE 1770)

‘Kunst kan culturen overbruggen en, als je iets echt moois ziet,
lijkt het leven waardevoller te worden’
Vijf eeuwen internationale schilderkunst, werken op papier en beelden. Van vader op
zoon: kennis, expertise, ervaring en vertrouwen. Van Rembrandt naar blockchain!

Douwes Fine Art | Amsterdam

Douwes Fine Art mag zich de oudste kunsthandel noemen in Nederland
en Europa; de Gallery aan de Johannes Vermeerstraat 15hs te Amsterdam
herbergt vijf eeuwen kunst, onder het wakend oog van Evert Douwes sr. en
zijn zoon Evert-Anthony, welke alweer de achtste generatie vormt in het
prestigieuze familiebedrijf.
In 1770 opgericht vanuit een algemeen restauratie-atelier, heeft de familie Douwes het bedrijf door de eeuwen heen uitgebreid tot een indrukwekkende, internationaal opererende kunsthandel, vertegenwoordigd in
Londen en Hong Kong en op bekende beurzen als TEFAF, BRAFA en PAN.
Wanneer men ‘Douwes’ zegt, bedoelt men niet alleen schilderijen en kunstwerken. Douwes Fine Art omvat zoveel meer aspecten. Naast het verkopen
van kunst, heeft het familiebedrijf ook expertise op het gebied van kalligrafie, topografie, geschiedschrijving of documentatie, fotografie, taxatie,
research en het geven van lezingen. Het professionele restauratie-atelier
voor verzamelaars en musea is bovendien onder toeziend oog van broer
Erick Douwes.
Door de eeuwen heen, en vooral tijdens het afgelopen decennium, is de
kunstmarkt onherroepelijk veranderd. Vanwege technologische ontwikkelingen en innovaties is de verkoop van kunst niet meer beperkt tot het
tentoonstellen van kunstwerken in een galerie of op een beurs of tentoonstelling. Ook de recente gevolgen van de coronacrisis heeft een behoorlijke
verschuiving teweeg gebracht die de kunstwereld niet ongemoeid heeft
gelaten. Door alle beperkingen en maatregelen is het ‘virtuele’ aspect in het
leven, zowel zakelijk als privé, enorm van belang toegenomen. ‘Online’ is
hét toverwoord geworden.
Ook een 250-jarig familiebedrijf als Douwes Fine Art moet geloven aan ‘de
nieuwe (kunst-)wereld’ en zich conformeren aan de huidige omstandigheden. Daarom wordt druk gekeken naar alternatieven voor beurzen, exposities en probeert men deel te nemen aan aangepaste evenementen. Hoe
moeizaam en ingewikkeld de situatie soms ook lijkt, kunst met een ‘grote
K’ blijft hoog in het vaandel staan binnen de familie. Dit alles laat zien dat
de firma Douwes, ondanks alle veranderingen, innovatief blijft denken en
handelen. Zij zullen voortdurend persoonlijke aandacht en service inzetten
om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Kunst blijft tijdloos!
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Evert Douwes sr. en zoon Evert-Anthony Douwes.
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Open van dinsdag tot vrijdag 9.30-17:00 uur
en op afspraak.
Johannes Vermeerstraat 15-hs
1071 DK Amsterdam
info@douwesfineart.com
www.douwesfineart.com
020-664 6362
020-664 0154

Jan Davidsz. De Heem (1601-1684), Op canvas: 88 x 120,5 cm, Volledig gesigneerd (ca. 1645), Expertise: Fred Meijer, no. A 95.
Armand Guillaumin (1841-1927), Saint-Palais, La Pierriere (ca 1902), Olieverf op doek, 54 bij 65 cm, Gesigneerd rechtsbeneden:
‘Guillaumin’, met expertise.

