
Wie de zaak van Guy 
Sainthill (50) binnen- 
stapt, ziet geen chi-
que showroom met 
glimmend parket en 
een nette toonbank. 
De lijsten staan overal opgetast, rijen 
dik langs de muur. Afstoffen moet hier 
welhaast een dagtaak zijn. De bijzon-
dere exemplaren hangen aan de muur, 
in verschillende formaten, stijlen en 
materialen. Alle lijsten hebben één 
ding gemeen: leegte, ze wachten op 
een kunstwerk. Ook staan ze er ter 
inspiratie voor iemand die een soortge-
lijke lijst op maat wil laten maken voor 
een geliefd kunstwerk: een kostbare 
Picasso, het staatsieportret van opa of  
het schilderij van een zondagsschilder.

Zoals je direct na de voordeur omringd 
bent door lijsten, raak je ook meteen in 
gesprek met Engelsman Guy Sainthill. 
De lijstenmaker annex vergulder 
borrelt over van kennis van en liefde 
voor de lijst. Hij vertelt vol smaak en 
met humor, dus je wordt vanzelf  de 

winkel in getrokken. 
Sla de beleefdheden 
maar over, het gaat 
hier over lijsten en pas 
veel later over koffie. 
Gepassioneerd leidt 

Guy het bezoek langs zijn verzameling. 
“Zie je deze twee gouden lijsten? Met 
een tuinman geruild. En deze vond 
ik op de markt in België voor vijftien 
euro. Als je die nieuw maakt, kost hij 
je tweeduizend. Er zit een kalklaag op 
het hout, ik laat het je zien, wacht, hier 
heb ik een voorbeeld.” 

Calvinistische lijsten
Zijn taal – half  Nederlands, half  
Engels vocabulaire – is bijna net zo 
bijzonder als zijn vakmanschap. Hij 
gebruikt woorden die een verloren we-
reld oproepen: “Perenhout werd veel 
gebruikt in de zeventiende eeuw. Het 
heeft dezelfde dichtheid als het kostba-
re ebbenhout, maar was makkelijker 
verkrijgbaar. Eik is ook prachtig, ze 
maakten er zware protestantse lijsten 
van.” Hij vervolgt geamuseerd: “Het is 
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echt mijn obsessie om zeventiende- 
eeuwse profielen te dateren.”

Wie aan een lijst denkt bij een Hollands 
meesterwerk, ziet meestal goud met krul-
len voor zich. Dat beeld klopt niet. In de 
Gouden Eeuw waren lijsten juist zwart 
en strak, passend bij de calvinistische 
smaak. De Hollanders wilden een inge-
togen lijst aan de muur, maar die moest 
wel uiterst kostbaar zijn. Pas veel later 
werden de sombere kaders vervangen 
door weelderige gouden. Zie het daarom 
als de persoonlijke missie van Guy Saint-
hill om een lijst te zoeken die historisch 
gezien bij het schilderij past. Soms is het 
gevolg dat gouden Franse lijsten in een 
museum worden vervangen door een 
sobere omkadering van perenhout met 
een gitzwart laagje ebbenhoutfineer. In 
zijn werkplaats trekt Guy lades vol pro-
fielen en stalen open om te demonstreren 
waarover hij praat. Je zou niet denken 
dat je zo kunt variëren op een thema.

Degas in een foute lijst 
Bij een museumbezoek krijgen lijsten 
van Guy evenveel aandacht als de 

kunstwerken. Hij kijkt met name naar 
de samenhang, daar leert hij van. 
“Raar om zo door een museum te 
lopen, hè?”, klinkt het opgewekt. Zelf  
vindt hij het juist vreemd dat lijsten 
op zo weinig belangstelling kunnen 
rekenen. “Kunstenaars hebben die er 
meestal zelf  speciaal bij laten maken, 
terwijl op een foto van een schilderij 
de lijst altijd ontbreekt. Ook in de 
documentatie wordt er niet aan gere-
fereerd.”

Teylers Museum in Haarlem heeft, voor 
wie geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van de lijst, de allermooiste collectie van 
Nederland. Vanaf  de achttiende eeuw 
zijn de aangekochte schilderijen in hun 
originele omlijsting blijven hangen. “Ze 
hebben er nooit mee gerommeld,” aldus 
Guy. “Daarom kun je de mode goed 
volgen. Klassieke lijsten van net voor 
Napoleon, sterk gedetailleerde exem-
plaren vol ornamentjes en dikke, grote 
kaders rond een piepklein schilderij uit 
de negentiende eeuw.” Hij wijst naar 
een lege lijst: “Hier zat tot voor kort een 
Degas in. Het is een achttiende-eeuwse, 

terwijl Degas schilderde in de negen-
tiende eeuw. In die tijd gebruikten veel 
schilders antieke lijsten, dus het leek op 
zich correct, maar in het geval van  
Degas klopt het historisch niet. De Fran-
se schilder ontwierp namelijk zijn eigen 
schilderijlijsten. Ik heb deze op verzoek 
van de klant nagemaakt.”

Kunst in Bloemendaal
De lijstenmaker gaat voor naar zijn 
werkplaats. In de voormalige garage, 
ruim en licht, staat de radio zacht aan. 
Twee mensen werken aan een project. 
De een kwast voorzichtig verguldsel op 
een lijst, de ander bewerkt een houten 
lijstdeel. Het is een echte werkplaats 
– niks deftigs aan, alles praktisch en 
een beetje stoffig. Bezems, houtkrullen. 
Wat opvalt is het gebrek aan machines. 
Hier gaat bijna alles nog met de hand. 
Liefst met technieken van vroeger, niets 
mooiers dan een naadloze pen-gat- 
verbinding. 
In een pannetje op een elektrisch plaatje 
pruttelt beenderlijm, die wordt gebruikt 
voor het verguldsel en het lijmen van 
de lijsten. Een kast vol profielen met 
lijstentypes reikt tot aan het plafond. 
Potten met klei, een dik naslagwerk voor 
lijsten (zijn ‘bijbel’, zegt Guy) en naar-
stig doorwerkende mensen. Het is een 
kleine bezetting op deze vrijdagmiddag, 
“meestal lopen er meer mensen rond.”

In Bloemendaal wonen veel van Saint-
hills klanten. In menig landhuis of  villa 
hangen kostbare schilderijen. “Verba-
zingwekkend bijzondere doeken”, aldus 
Guy. Voor sommige klanten werkt hij 
al een kwart eeuw, de meeste klandi-
zie komt via mond-tot-mondreclame. 

Teylers Museum in 
Haarlem heeft de 
allermooiste collectie 
van Nederland
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VAKTAAL VAN DE LIJSTENMAKER

•  Dagmaat ofwel zichtmaat: de afmeting van het schilderij zoals je het 
ziet in de lijst

•  Baklijst: een lijst waarbij extra ruimte om het kunstwerk is 
vrijgehouden, zodat je het in zijn geheel ziet 

•  Beenderlijm: lijm van gekookte dierenbeenderen om verguldsel mee te 
plakken

•  Encadreur: iemand die passe-partouts maakt, glas snijdt en schilderijen 
in de lijst plaatst

•  Ebbenhoutfineer: dunne schil van ebbenhout; een massieve lijst van 
ebbenhout is loodzwaar

•  Waterverguldsel: meer gespecialiseerde techniek dan verguldsel op 
oliebasis; het moet in één keer goed

•  Bladgoud: flinterdun gouden folie van 8 x 8 cm voor vergulding; 
deze klassieke maat stamt uit het oude Egypte. Uit 1 mm3 goud kun 
je 3.000 blaadjes maken. Eén gouden ring volstaat om 10.000 
keukentafels te vergulden.

Het gaat weer goed met de zaak, al is 
Sainthill nog aan het bekomen van de 
financiële crisis. Guy: “In 2008 werkten 
we met vijftien mensen, tegenwoordig 
zijn het er zeven. Het blijft een lastige 
markt, we stijgen en dalen mee met de 
beurskoersen.” 

Denk niet dat je alleen met een Rem-
brandt of  Van Gogh bij Sainthill mag 
aankloppen. De lijstenmaker omka-
dert net zo lief  het schilderij van een 
hobbyschilder. En hij luistert graag 
naar iedere klant, zolang die ook naar 
hem wil luisteren: “Het gaat er niet om 
of  een lijst goed bij de bank staat: een 
goede lijst wordt één met het kunst-
werk, zodat het geheel overal bij past.” 
Dat advies krijgt iedereen: van de 
buurvrouw tot welke museumdirecteur 
dan ook. 

‘Een goede 
lijst wordt 
één met het 
kunstwerk’
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Nobilis is gericht op mensen die de wens hebben comfortabel 
thuis te willen blijven wonen, die het ervaren van comfort 
als tweede natuur hebben en persoonlijke aandacht op prijs 
stellen. Nobilis bezit de expertise en de creativiteit om samen 
met u hieraan invulling te kunnen geven.

Services die wij u kunnen bieden
•  Geen omkijken naar het huishouden
•  Het concert kunnen bijwonen omdat het 

vervoer geregeld is
• De tuin zomerklaar maken
•  Maaltijd bereiden met verse ingrediënten
•  Ondersteuning bij het ochtend-,  

middag- en/of avondritueel 
• Uw open been vakkundig verplegen
•  24 uur een persoonlijke assistent in huis
•  Nachtzorg

Schipholpoort 46 - 2034 MB Haarlem - Telefoon +31 (0)23 5100333 
info@nobilis.nl - www.nobilis.nl

Heeft u een vraag, opmerking of wilt u graag meer informatie? 
Wij zijn u graag van dienst - per mail, telefonisch of via de post. 
Indien gewenst komen wij bij u langs.

ook 
tijdens uw 
vakantie of de 
vakantie van uw 
mantelzorgers


