
 

 

 

 
Boven: een Matisse die 'niet goed' is. Midden: souvenirs in het Museum 
Valse Kunst. Onder: het bezoek van Cor van Loenen. 

wanden vol Meisjes met Parels, 
niet van Vermeer. Daarna komt de 
glaskunst en de hedendaagse gra-
fiek aan de beurt, die niet vervalst 
zijn. „Via de valse kunst lokken we 
mensen naar de echte", zegt Loes-
berg. 

Een sterk staaltje deugd maken 

van de nood, dat is het Vledderse 
museum. In de jaren negentig van 
de vorige eeuw wonen de Plenters 
in Bilthoven, waar hun huis lang-
zaam maar zeker te klein wordt 
voor de kunst die ze van de ene na 
de andere veiling halen. Erna valt 
op glas en Henk houdt van grafiek; 
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Museum Valse 
Kunst Vledder 
Valse kunst is een doodzonde. Vraag het maar 
aan Johan Meijering en Cor van Loenen, al bijna 
twintig jaar in bitter gevecht over al dan niet ver-
valste Ploegschilderijen. Vandaag doet de rechter 
uitspraak in een hoger beroep. Maar valse kunst 
is óók een goed verhaal; daar weten ze in het 
Drentse Vledder 
alles van. 

THEREZA LANGELER 

tel: je bent niet onbemid-
deld en je houdt van mooie 
dingen. Je verdiept je een 
beetje in deze en gene 

kunststroming, je struint veilingen 
of en leert handelaren kennen, je 
koopt een steeds verder uitdijende 
collectie bij elkaar. Dit begint er-
gens op te lijken, denk je — en dan 
blijkt dat je de boot in bent gegaan. 
Je hebt werk gekocht dat in eufe-
mistisch vakjargon 'niet goed' heet. 
Vals, in gewonemensentaal. 

Je kunt dan een paar dingen doen. 
De Groningse kunstverzamelaar 
Johan Meijering koos de frontale 
aanval. 

Sinds de Ploegschilderijen die 
hij in 1999 kocht van zijn vriend 
— toen nog wel — Cor van 
Loenen 'niet goed' bleken, voert 
hij een juridische strijd die als de 
Altinkaffaire bekend is komen te 
staan. In het jongste hoger beroep 
doet de rechter vandaag uitspraak. 
Meijering wil bijna een half mil-
joen euro schadevergoeding zien. 
Van Loenen blijft volhouden dat 
de bewuste schilderijen wel echt 
door Jan Altink en andere leden 
van de Groninger kunstkring De 
Ploeg gemaakt zijn. In de 
rechtbank en op internet noemt hij 
Meijering een bedrieger. Die 
klaagde Van Loenen dus ook maar 
aan voor laster. 

„De zaak heeft mijn leven ver-
pest", zegt Meijering (72). Maar 
geen haar op zijn hoofd die aan 
stoppen denkt. „Het gaat om recht- 
vaardigheid." , 

Henk Plenter en Erna Plenter-
Jansen verzamelden ook kunst en 
werden ook wel eens geflest. Ze 
hebben geen record voor de langst-
lopende Nederlandse vervalsings-
zaak op hun naam kunnen schrijven. 
Zij pakten het anders aan. 

In Vledder, een Drents dorp 
omarmd door de grenzen met 
Friesland en Overijssel en omge-
ven door bossen en grasland, wo-
nen tweeduizend mensen. Er is 
fietsverhuur, wat horeca, en een 
museum dat je gerust wereldbe-
roemd kunt noemen. Voor elk 
ander museum is vals werk een 
doodzonde; voor het Museum 
Valse Kunst in Vledder juist het 
lokkertje. 

„'t Is druk", zegt rondleider Rene 
Loesberg tevreden. Het is een 
vrijdagochtend vroeg in juli, het 
museum is net open. Bij de entree 
verzamelen zich al gegadigden 
voor een rondleiding en er is ook 
een stel schoolklassen in aantocht. 
Loesbergs collega's zullen eerst de  
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