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DAGIBLAD VAN MET NOORDEN 

Ploegverzamelaar 
slikt zijn verliezen 
JOEP VAN RUITEN 

GRONINGEN Kunstverzamelaar Jo-
han Meijering heeft geen recht op 
vergoeding voor schade die hem 
door kunstschilder Cor van Loenen 
en zijn echtgenote zou zijn aange-
daan. 

Dat blijkt uit een arrest dat het Ge-
rechtshof Leeuwarden gisteren heeft 
gepubliceerd. Hiermee lijkt een 
conflict over een kunstverval-
singszaak na bijna zeventien jaar ten 
einde gekomen. 

Meijering kocht eind jaren negerf-
tig een aantal schilderijen van de in 
Holthe bij Beilen woonachtige Van 
Loenen. Het zouden werken zijn van 
Jan Altink en Johan Dijkstra, leden 
van de Groninger kunstkring De 
Ploeg. Toen de verzamelaar uit Gro-
ningen ze later wilde verkopen,  

bleek dat ze vals waren. Meerdere 
deskundigen kwamen later tot de-
zelfde conclusie. Daarop startte Mei-
jering juridische procedures tegen 
zijn voormalige vriend Van Loenen. 
Die ontkent dat de schilderijen ver-
valsingen zijn, maar betaalde wel een 
bedrag van 86.000 euro terug. 

In 2012 bestempelde het gerechts-
hof in Leeuwarden twee schilderijen 
vals: Het Reitdiep en Heuvelland-
schap/Pic de Luc van Altink. Drie an-
dere schilderijen werden als twijfel-
achtig aangemerkt: Roggeveld en 
Blauwborgje van Dijkstra en Gro-

nings Landschap van Altink. 
In een reactie op het arrest laat 

Johan Meijering weten teleurgesteld 
te zijn over deze afloop. „De uit-
spraak doet geen recht aan deze 
zaak", zegt hij. „Gelijk hebben en 
gelijk krijgen, blijken nog steeds 
twee verschillende begrippen." 

De verzamelaar, ooit werkzaam 
als agent bij de gemeentepolitie, 
kijkt met gemengde gevoelens terug 
op de zaak. „Het is een eenzame 
strijd geweest, waarin ik veel tegen-
werking heb gehad. Ik heb hier o,o 
procent vertrouwen in de rechtsgang 
aan overgehouden. Tegelijkertijd 
ben ik blij dat ik nu een punt kan 
zetten. Ik ga nu met pensioen." 

De strijd om zijn gelijk heeft 
Meijering veel gekost, vooral 
emotioneel en fysiek. „En ook geld, 
inderdaad. Ik was in de 
omstandigheden dat ik dit kon 
doen. Ik ben niet op zwart zaad 
beland, maar woon nu wel veel 
kleiner dan toen deze zaak begon." 

Meijering heeft door de jaren 
heen een enorm dossier opgebouwd. 
Dat wil hij naar de Groninger 
Archieven brengen. „Ook omdat er 
veel lessen uit te trekken zijn, bij-
voorbeeld over hoe wij omgaan met 
erfgoed waarvan we allemaal zeggen 
dat het ons zeer dierbaar is." 

Kunstkring De Ploeg is vooral be-
kend van schilderijen die door ver-
schillende kunstenaars in de jaren 
twintig en dertig in Groningen zijn 
gemaakt. Volgens Ploeg-kenner Han 
Steenbruggen heeft de affaire een 
nadelig effect gehad op de opstelling 
van verzamelaars en kopers van 
Ploeg-kunst. „Aan de andere kant: 
het ging nooit om topschilderijen", 
zegt Steenbruggen. „Je kunt verval-
singen overigens ook als een com-
pliment opvatten. Ms iets niet goed 
is, heeft het geen enkele zin om te 
vervalsen." 

De kans dat er vervalste Ploeg-
schilderijen opduiken, blijft bestaan, 
waarschuwt Steenbruggen. „Sterker, 
ik kreeg deze week nog iets onder 
ogen. Meestal zie je het meteen. Heel 
vervelend, maar ik vrees dat we er 
niets aan kunnen veranderen." 


