Nieuwsbrief 1 – september 2022
Op 10 augustus 2022 opende het lijstenatelier de deuren aan de Hoogstraat 94
in Schiedam. Sindsdien is er van alles gebeurd en er staat ook alweer het nodige
in de planning. In deze allereerste nieuwsbrief praten we je helemaal bij.

Geslaagde feestelijke opening
Een kleine maand nadat de winkel werd geopend, werd bij dat heuglijke feit
stilgestaan met een feestelijke bijeenkomst. In totaal kwamen er zo’n veertig
mensen langs om te vieren dat het lijstenatelier is toegevoegd aan het
winkelaanbod in het centrum van Schiedam.

Brandersfeesten 2022
De Brandersfeesten zijn terug van weggeweest en uiteraard doen wij een duit in
het zakje. Op zaterdag 24 september is de winkel niet alleen open van 10.00 tot
17.30 uur, maar we staan ook vóór de winkel met een tafel vol kunst, antiek en

curiosa. En als je er toch bent, dan ben je uiteraard van harte welkom om binnen
een kijkje te komen nemen. Op vrijdag 23 september, de eerste dag van het
feestweekend, is het lijstenatelier gewoon van 10.00 tot 17.30 uur geopend.

Eerste taxatiedag Veilinghuis Vendu Rotterdam
Schiedam heeft er sinds kort met Lijstenatelier Suzanne Klüver een innamepunt van
Veilinghuis Vendu Rotterdam bij. In de winkel aan de Hoogstraat gaan beide
partijen bovendien vanaf december samen taxatiedagen houden.
Suzanne Klüver werkt sinds eind 2021 als specialist Aziatica voor Vendu. Nu zij een
fysieke winkel heeft, deed zich de kans voor om de samenwerking uit te breiden.
Mensen uit Schiedam en omgeving kunnen op afspraak (lijstenatelier@gmail.com of
06-23710905) objecten die ze willen veilen door Suzanne laten beoordelen. Samen
wordt dan besloten of het voorwerp voor veiling in aanmerking komt, waarna
Vendu het traject verder oppakt.
Op donderdag 1 december 2022 organiseren het lijstenatelier en veilinghuis Vendu
Rotterdam samen een gratis taxatiedag in Schiedam van 13.00 tot 20.00 uur. Die
dag zullen meerdere taxateurs van Vendu aanwezig zijn aan de Hoogstraat 94. Via
deze link naar de afsprakenplanner kun je een afspraak maken voor een taxatie op
deze dag. Kies voor categorie ‘taxatie’ en afspraaktype ‘Taxatiedag Lijstenatelier
Suzanne Klüver’. Daarna kun je een tijd invullen. Hopelijk tot snel!

Workshops voor de komende tijd
Regelmatig vindt er op een doordeweekse avond een workshop plaats in het
winkelpand. Aan de allereerste, over Chinees porselein en Delfts aardewerk
herkennen, werd op 13 september vol enthousiasme deelgenomen door tien
mensen, waarmee gelijk sprake was van een volgeboekte bijeenkomst.
Het programma voor de komende tijd ziet er als volgt uit:
•
•
•

Dinsdag 11 oktober 20.00 -22.00 uur - Op de thee in het lijstenatelier:
geschiedenis en traditie
Donderdag 27 oktober 20.00-22.00 uur - Je eigen kunstcollectie: hoe begin ik
met verzamelen?
Dinsdag 8 november 20.00 -22.00 uur - Decoraties in blauw. Herkennen
van Chinees, Japans en Delfts aardewerk.

Wil je aan een of meer van deze bijeenkomsten deelnemen? Stuur dan een mailtje
naar lijstenatelier@gmail.com. Per sessie kunnen er maximaal tien mensen
aanschuiven; de kosten liggen tussen de €35 en €40.

Project uitgelicht: update voor oude inlijsting

Als lijstenmaker maak je niet alleen nieuwe lijsten, je update soms ook oude
inlijstingen. Vergelijk het met een APK of servicebeurt van een kunstwerk. Zo ook
onderstaande lijst met de krijttekening ‘Kruiperd’ van de Schiedamse kunstenaar
Sjef Henderickx (1944-2022) uit 1986.
De lijst en passe-partout zijn hoogstwaarschijnlijk door de kunstenaar zelf gemaakt
en daarom van belang om te behouden. Het voegt iets toe aan de geschiedenis van
dit stuk. Door het gebruikte passe-partout aan de binnenzijde te bekleden met een
zuurvrij dun karton en het kunstwerk te bevestigen met zuurvrij Japans papier aan
een achterkarton, is de omgeving van de tekening verbeterd. Het gewone glas is
vervangen door 70% UV-werend glas met een anti-reflectieve coating, waardoor de

bescherming en zichtbaarheid van het werk is verbeterd. Door het geheel af te
sluiten met een zuurvrije tape kunnen stof en eventueel ongedierte niet meer bij
de tekening komen. De gehele inlijsting is verder afgesloten met een karton en een
stevig ophangsysteem. Zo kan dit kunstwerk weer jaren mee.

Tot slot: stuur de nieuwsbrief gerust door aan mensen waarvan je denkt dat ze hem
graag willen lezen. En als je de nieuwsbrief doorgestuurd krijgt en hem elke twee
maanden wilt ontvangen, stuur dan een berichtje aan lijstenatelier@gmail.com en
dan zetten we je op de lijst.
Lijstenatelier Suzanne Klüver aan de Hoogstraat 94 in Schiedam is van woensdag
tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 17.30 uur.

