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1 In vroeger tijden werden uit budgettaire 
overwegingen veel lijsten gedecoreerd 
met bladzilver en oranje politoer. 2 Het 
aanbrengen van het bladgoud. 3 Twee 
potjes met politoer lakken. 4 Verguldster 
Esther Poelen maakt met uiterste 
precisie een lijst nat om daar vervolgens 
bladgoud op aan te brengen. Onder 
(v.l.n.r.) Ornamentisten Anke Bouman 
en Marcel Geerlings, verguldster Esther 
Poelen en eigenaar Gregor Simoons. 
Linkerpagina De geornamenteerde lijst 
op de voorgrond is volledig versierd met 
bladgoud. De zwarte lijst met gouden 
bies heeft een meer moderne uitstraling. 

Om de fijne kneepjes van 
het vak te leren werkt 
Gregor Simoons (39) 
zes jaar lang kosteloos 
bij verschillende lijsten- 

 makerijen. In zijn vrije 
tijd trekt hij zich terug 
in de werkplaats van zijn 
vader en experimenteert 

daar verder met recepturen en composities. Een 
behoorlijke investering, maar zijn doorzettingsvermogen 
wordt uiteindelijk beloond. Inmiddels behoort Gregor’s 
Lijsten tot de top van de wereld en mag hij toonaangevende 
musea als de Hermitage in Sint-Petersburg tot zijn 
opdrachtgevers rekenen. 
Met een vader die het beroep van lijstenmaker uitoefent, 
groeit Simoons op tussen de kostbare en zeldzame 
doeken. “Ik kan me nog goed herinneren dat mijn vader 
ooit de opdracht kreeg vijftig werken uit het Anton 
Pieck Museum van nieuwe omlijsting te voorzien. Het 
was magisch om als kleine jongen tussen die unieke 
schilderijen rond te lopen.” Dus besluit hij het voorbeeld 
van zijn vader te volgen en lijstenmaker te worden. Dat 
gaat echter niet zonder slag of stoot. “Het ontbreekt 
aan een echte opleiding voor lijstenmakers in ons land,” 
vertelt Gregor Simoons, die na zijn middelbare school 
aanvankelijk kiest voor een mbo-opleiding detailhandel. 
“Maar dat bleek niks voor mij. Ik wilde veel liever met 
mijn handen werken. Tijdens opeenvolgende stages in 
binnen- en buitenland maakt hij zich vervolgens toch 
het ambacht meester. Probleem is alleen: geen enkele 

lijstenmaker blijkt bereid al zijn geheimen prijs te geven. 
“Veel collega’s zijn doodsbang voor concurrentie. Hun 
zelf samengestelde recepturen wilden ze daarom onder 
geen beding met mij delen. Dat was erg vervelend, omdat 
ik daardoor continu werd gedwongen zelf het wiel uit te 
vinden. Bovendien is zo’n opstelling funest voor ons vak: 
wanneer alle lijstenmakers hun geheimen weigeren prijs te 
geven, zal dit ambacht onherroepelijk uitsterven. Probeer 
zonder recept maar eens een goed patina te bedenken. Dat 
is bijna onmogelijk. Het duurt sowieso heel lang voordat 
je dit beroep in de vingers hebt. Nog steeds leer ik er elke 
dag weer iets bij.” 
In 1994 opent Simoons zijn eigen bedrijf, Gregor’s Lijsten, 
gevestigd in het Gelderse Spankeren. Ruim vijftien jaar 
later heeft hij vijf mensen in dienst en staan er duizenden 
authentieke mallen op voorraad, variërend van sobere 
modellen uit de dertiende eeuw tot uitbundig gedecoreerde 
negentiende-eeuwse vormen. “De Gouden Eeuw geldt als 
absolute bloeiperiode voor het lijstenmakervak. In die tijd 
veranderde ook de functie van de lijst: van puur praktische 
bescherming tot esthetische verfraaiing van het doek. In 
die tijd deed men soms wel maanden over het creëren van 
een enkele schilderijlijst. Daardoor was het een kostbare 
aanschaf. Ter vergelijking: een grachtenpand in Amsterdam 
kostte destijds tweeduizend gulden. Voor een volledig 
handgemaakte lijst betaalde men ongeveer hetzelfde. 
Dat kwam ook doordat er kostbaar palissanderhout werd 
gebruikt, dat door de Vereenigde Oostindische Compagnie 
uit Indië naar Europa werd vervoerd. In Italië waren ze 
toentertijd overigens veel verder: daar werd in dezelfde 
periode al met bladgoud geëxperimenteerd.”  ≥

Van Rembrandt en Jan Steen tot Monet 
en Van Gogh: alle grote meesters zijn 
al eens door Gregor Simoons van een 
bijpassende schilderijlijst voorzien. 
Simoons is daarmee in de voetsporen 
getreden van zijn vader, eveneens 
lijstenmaker van beroep. Maar er zijn ook 
verschillen. “Ik zeg wel eens gekscherend 
dat mijn vader de Opels onder de lijsten 
creëert: prima ontwerpen, maar veel 
standaard werk. Ik maak Rolls-Royces.” 
Productie Hugo Kosters     Fotografie Freek Esser     Tekst Rianne Meijer

gouden randje
Passie met een
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Werk van de negentiende-eeuwse schilder Kees 
van Dongen wacht op een nieuwe omlijsting. 
Linkerpagina In een speciale kast zijn alle 
blankhouten profielen keurig gerangschikt. De 
lijst op de voorgrond is Florentijns. 

“Handmatig aangebrachte 
houtwormgaatjes 

maken het effect af ”

Vakman
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“Onze ornamentenlijsten zijn tot 
in Italië bekend: een eer als je bedenkt 

dat ze daar zijn uitgevonden“
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1 Een verzameling klassieke en moderne 
mallen. De langwerpige exemplaren 
zijn antiek, de witte zijn gemaakt van 
siliconenmateriaal. 2 Een gedeelte van 
de showroom, waarin ruim achthonderd 
lijsten worden gepresenteerd. 3 Eigenaar 
Gregor Simoons toont een bijzonder 
ornament. “Vooral de afmetingen en de 
verfijnde decoraties maken dit ontwerp 
uniek.” Rechterpagina Ornament van 
een kuifspiegel.

Precisiewerk 
Als een opdrachtgever met zijn schilderij naar de 
werkplaats van Gregor Simoons komt, wordt het doek eerst 
op de presentatiewand geplaatst, zodat kan worden bepaald 
welke lijst het meest geschikt is. “Er zijn allerlei factoren 
die invloed hebben op die keuze. Bijvoorbeeld de periode 
waarin het werk is gemaakt of de stijl waarin is geschilderd. 
Bovendien maakt het ook uit of een kunstwerk in een 
museum, galerie of bij een particulier komt te hangen. 
Door mijn jarenlange ervaring weet ik echter doorgaans 
binnen één seconde welke lijst er omheen hoort. Is de 
keuze eenmaal bepaald, dan worden uit blank hout vier 
delen gezaagd, waarna de losse onderdelen in een hoek 
van 45 graden aan elkaar worden geplakt. Daarna is het 
tijd de lijst te decoreren. Daarvoor zijn er twee opties: of 
de ornamenten worden met de hand uit het hout gesneden 
of we maken een zogenaamde paté. Dat is een mengsel 
van krijt, beenderlijm, water, olie en papier dat in een mal 
wordt gedrukt. De ornamenten die zo ontstaan worden 
aan de achterzijde heel voorzichtig natgemaakt, zodat 
de beenderlijm weer wordt geactiveerd en de decoraties 
snel en secuur op het frame kunnen worden geplakt. De 
recepturen die wij in de werkplaats gebruiken, zijn over 
het algemeen honderden jaren oud. Aan ons vak is weinig 
veranderd. Enige verschil is dat we tegenwoordig papier in 
plaats van asbest gebruiken.” 
Is de basislijst eenmaal klaar, dan wordt deze volledig 
gladgeschuurd en vervolgens bedekt met verschillende 
lagen bolus (klei), die als ondergrond dient voor het 
bladgoud en bovendien bepaalt of de lijst een rode, zwarte 
of gele gloed krijgt. Voor het vergulden gebruiken we 

23.5-karaats bladgoud, dat met uiterste precisie wordt 
aangebracht en vervolgens gepolijst met agaatstenen zodat 
het prachtig gaat glanzen. Dan is de lijst in principe klaar, 
hoewel men eigenlijk alleen in Rusland zo’n egaal gouden 
lijst prachtig vindt. Hier houden we over het algemeen 
meer van authentieke eeuwenoud ogende lijsten.” Het 
doorleefd maken van zo’n lijst is de persoonlijke taak van 
Gregor Simoons, die dat proces uiterst serieus neemt. “Met 
staalwol, puimsteen of schuurpapier wordt een deel van de 
bovenlaag doorgesleten. Daarna krijgt de lijst een patina. 
Handmatig aangebrachte houtwormgaatjes, stof of zelfs 
kleine beschadigingen maken het effect helemaal af.” 
Zijn oog voor detail heeft Gregor Simoons tot een 
bekende naam in de kunstwereld gemaakt. “Wij werken 
veel in opdracht van musea en kunsthandels, maar ook 
voor kunstenaars zelf en voor particuliere verzamelaars. 
Onze ornamentenlijsten zijn tot in Italië bekend: een grote 
eer, zeker als je bedenkt dat die stijl daar is uitgevonden. 
En voor onze zeventiende-eeuwse lijsten komen ze 
helemaal vanuit Rusland naar Nederland. Zo hebben we 
al verschillende keren samengewerkt met de Hermitage 
in Sint-Petersburg.” Momenteel werkt de lijstenmaker 
voor het befaamde museum aan twintig schilderijen van 
Rembrandt. “In de loop der jaren heb ik alle grote meesters 
wel eens in mijn werkplaats voorbij zien komen. Ik ben 
een gezegend man.”  ≤

Gregor’s Lijsten, IJsselstein 5, Spankeren 
(0313) 45 05 45, www.gregorslijsten.nl
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