
                                                        
 
 
 
 
 

 
         ronde tafels in historische ridderzaal           deelnemers Goudstikker-Lezing juni 2022 
  

Aankondiging Goudstikker-Lezing 
Spreker: Evert Douwes 

Douwes Fine Art/Amsterdam International Paintings  
 

Deze exclusieve kunstbijeenkomst wordt georganiseerd op 20 april 2023 in de 
historische ridderzaal van kasteel Nyenrode. Douwes Fine Art is de oudste 
familie kunsthandel in Europa en wordt nu gemanaged door de 8ste  (Evert) en 
9de (Anthony) generatie en is opgericht in 1770!  
 

Evert Douwes is een kunstkenner met internationale 
faam. Zijn Galery in Amsterdam bevat vele schilderijen 
van grote meesters uit de Gouden Eeuw. Bij 
binnenkomst loop je al tegen een Frans Hals aan. Maar 
ook kunstwerken van Kees van Dongen en Isaac Israëls 
kun je er vinden. Zijn lezing bevat bijzonder veel 
wetenswaardigheden over koop, verkoop en 
restauratie van een kunstwerk. De familie bezit tevens 
een groot restauratie atelier in Abcoude, waar onlangs 
nog het schouwstuk, dat in de Ridderzaal is 
opgehangen, werd gerestaureerd.  

En waarom worden er nu ongelooflijk hoge bedragen betaald voor 
kunstwerken? Het is overigens wel een feit, dat het kopen van goede kunst de 
beste investering op lange termijn is. Deze en nog vele aan kunst gerelateerde 
zaken komen aan de orde.  
Het zal een lezing worden over Kunst met een grote K. 



  
 
       

Programma: 
 

16.00 uur  Bezoek (optioneel) fototentoonstelling “Amsterdam Light Festival” 
in AH gebouw op 1ste verdieping. Bevat 28 grote acrylaatplaten 
met afbeeldingen van de mooiste light objecten, die in de 
afgelopen 10 jaar te bezichtigen zijn geweest.  

17.00 uur     Rondleiding door Juliette Jonker-Duynstee (kunsthistoricus), langs 
de stijlkamers met de vele schilderijen van het rijke historische 
verleden van kasteel Nyenrode.(svp aanmelden voor deelname) 

17.30 uur Aperitief in vestibule/hal van het kasteel. 
18.30 uur Aanvang van exquis drie gangen diner in de schitterende, rijk 

gedecoreerde ridderzaal van het kasteel. Tijdens het diner houdt 
Evert zijn Goudstikker-Lezing.  

21.00 uur  Einde. 
 

Deelname programma: 
De ridderzaal biedt ruimte aan 5 ronde dinertafels met ieder 10  
stoelen,waarvan één stoel bestemd is voor een bestuurslid/gastheer van 
Art Fund Nyenrode.  
De kosten van een tafel bedragen 2750 euro. Ook bestaat de mogelijkheid,  
zij het beperkt, om losse couverts te reserveren voor 275 euro per couvert.  
Zie ook de bijlage met een foto-impressie van de afgelopen Goudstikker Lezing. 
Reservering via tomjmroos@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ton Broeckx      Tom Roos 
voorzitter Art Fund Nyenrode   secretaris Art Fund Nyenrode 
 
 
NB Art Fund Nyenrode heeft de culturele ANBI-status 
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