
De Amstelveense

lijstenmakerij Gehring &

Heijdenrijk maakte de lijst

voor het onlangs ontdekte

schilderij Zonsondergang bij

Montmajour van Vincent van

Gogh. ‘Dat het om een

zeldzame ontdekking ging,

wisten we niet.’

MARLOES DE MOOR

M
eestal verschuilt de trots
zichachterdestilleweten-
schap dat juist in hun lijst
een grote meester mag

hangen.Dat ze inbekendemusea een
heimelijke blik kunnenwerpen op de
weelderige ornamenten waar ze we-
ken geconcentreerd aan hebben ge-
werkt om die er zo origineel mogelijk
uit te laten zien. Vaak zonder dat de
meeste Nederlanders dat wisten. En
dat was dit keer niet anders. Het on-
langs ontdekte schilderij Zonsonder-
gang bijMontmajour vanVincent van
Goghhaalde vrijwel allemedia.
Sebastiaan Vesterink, lijstenmaker

bij Gehring & Heijdenrijk, kon een
lach niet onderdrukken toen hij voor
de televisie zat en zag dat zíjn lijst om
die zeldzame ontdekking zat. Hij had
geweten dat de lijst bedoeldwas voor
een Van Gogh, maar niet dat het om
zo’n bijzonder exemplaar ging.
Natuurlijk deed hij zijn best op het

houtenwerkstuk,met bladgoud. Niet
alleen omdat het voor een Van Gogh

was, maar gewoon omdat hij dat al-
tijd doet. “Elke lijst moet mooi wor-
den, al is hijmaar voor een poster.”
Eerder die maand was medewerker

Frank van Kempen, die de contacten
met buitenlandse klanten en allemu-
sea onderhoudt, benaderd door het
Van Goghmuseum. Geen bijzonder-
heid,wantGehring&Heijdenrijk had
veertig jaar geleden alle schilderijen
in het Van Goghmuseum van een lijst
voorzien.
“Ze hadden een nieuwe lijst nodig,”

zegtVanKempen.Hijwistniet dathet
om een bijzondere ontdekking ging
toen hij twee keer het museum be-
zocht om over de juiste keuze te over-
leggen. “Ik zag alleen dat het schilde-
rij niet gesigneerd was, maar ik ken
de collectie van Van Gogh niet uit
mijnhoofdendushad ikniet indega-
ten dat hier van eennieuwwerk spra-
kewas.”
Pas bij de onthulling, 9 september,

werd duidelijk dat Gehring & Heij-

denrijk een lijst voor Zonsondergang
bijMontmajourhad gemaakt.
Het was niet de eerste keer. “We

hebben in 2011 bijvoorbeeld ook de
ontdekte Oude man met baard van
Rembrandt van een lijst voorzien,”
zegt bedrijfsleider Marcel Fleury, die
zelf zo uit een schilderij over am-
bachtslieden lijkt te zijnweggelopen:
een woeste bos haar en een met krijt
bespikkeld voorschoot om zijn brede
borst.
Fleury zit 27 jaar in het vak. Daar is

hij zo enthousiast overdathij ook zijn
tweebroers zo ver kreegdat ze lijsten-
maker bij Gehring & Heijdenrijk wer-
den. Als een chef-kok in een vijfster-
renkeuken laveert hij tussendewerk-
tafels in het atelier. Daar zijn de lijs-
tenmakers aandachtig in deweermet
kwastjes, sponsjes, goudmesjes,
bruineersteentjes en geheimzinnige
pigmentmengsels. Op een vuurtje
pruttelt eendampendepanmetbeen-
derlijm. “De ornamenten maken we
van een pâte, een mengsel van lijm,
krijt en papier. Die drukkenwe in een
mal en plakken we daarna op de
lijst.”
De kunst is een nieuwe lijst eruit te

laten zien alsof hij oud is. Fleury laat
zien hoe hij de binnenhoekjes wat
viezer maakt, kleine kerfjes in de lijst
aanbrengt, prikjes geeft om hout-
worm te suggereren, zoutzuur ge-
bruikt om het goud uit te bijten. Net
zolang totdat een getrouwe kopie van
het origineel is gemaakt.
Binnenkort zal Gehring & Heijden-

rijk een lijst maken voor het portret
vanWillem I dat in het Rijksmuseum
hangt. “Ter gelegenheid van de ope-

ning hebben we aangeboden die lijst
te maken,” vertelt Fleury. “Het wordt
een kopie van de originele lijst, die in
Paleis Het Loo hangt.”
Als je elke dag met zo veel kunst te

maken krijgt, leer je schilderijen
steeds beter begrijpen, heeft Fleury
ondervonden. “Eerst hield ik alleen
van de romantiek, boslandschappen
met figuren,maar later snapte ik ook
abstractewerken.”
Vesterink is nog steeds vooral een

liefhebber van oude meesters. “Onze
encadreur, SanderWijgman, kan één
streep op een schilderij alwaarderen.
Dan denk ik: ik zie toch liever een
koekoek.”
Wijgman vindt het een magisch ge-

voel als hij schilderijen van groothe-
den zoals Mesdag, Picasso en Rem-
brandtmag inlijsten,maar datmaakt
hem niet extra zenuwachtig. “Een
kindertekening of het eerste probeer-
sel van een amateur is voormij net zo
kostbaar.”
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Marcel Fleury: ‘Eerst hield ik alleen van boslandschappen. Later snapte ik ook abstracte werken.’ FOTO FEMKE BOERMANS

‘Zo’n lijstmoet getrouwe kopie zijn’
Gehring & Heijdenrijk Lijstenmaker maakte lijst voor onlangs ontdekte Van Gogh

‘Ik ken de collectie
van Van Gogh niet
uit mijn hoofd’

‘Elke lijst moet mooi
worden, al is hij maar
voor een poster’


