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PROCES-VERBAAL  
verhoor aangever  

 
 

Onderzoek : Oplicht. Koop Schilderij.  
Betreft : Verhoor aangever J.L. Meijering  
 
Ik, verbalisant, Martijn Arnaud de Jong, hoofdagent, Basiseenheid Midden—
Drenthe/Hoogeveen Oost, verklaar het volgende:  
 
Op vrijdag 18 juni 2010 te 15:20 uur, hoorde ik op de Ettenstraat 9,  
9411 KT Beilen, binnen de gemeente Midden—Drenthe als aangever:  
 
Achternaam : Meijering  
Voornamen : Johannes Lourens  
Geboren : 19 maart 1947  
Geboorteplaats/land : Kampen in Nederland  
Geslacht : Man 
Burgerservicenummer : 017746504  
Nationaliteit : Nederlandse  
Adres : Ebbingedwinger 9  
Postcode plaats : 9712 MA Groningen  
GBA-nummer : 7301920967  
 
 
Bij aanvang van het verhoor deelde ik aan de aangever het volgende mee:  
 
De aangever verklaarde: 
 
“In aansluiting op mijn aangifte tegen het echtpaar van Loenen uit Beilen 
op 19 augustus 2009, wil ik nog een volgende aanvulling geven.  
 
Op woensdag 16 juni 2010 vond het Hoger Beroep (pleitzitting) plaats bij 
het Gerechtshof in Leeuwarden. Dit betreft de civiele zaak.  
 
De Rechters vroegen aan van Loenen wanneer hij de schilderijen had gekocht. 
Hierbij wees de Rechter stuk voor stuk naar de schilderijen. Bij zowel het 
“Blauw Borgje” als het “Groninger landschap” gaf van Loenen als jaar van 
aanschaf 1990 of omstreeks 1990 aan. Van Loenen gaf aan deze schilderijen 
van iemand gekocht te hebben. Op de vraag van de Rechters van wie hij dit 
had gekocht wilde van Loenen niet antwoorden. Hij wilde de bron beschermen. 
Ik was ook aanwezig en zag dat van Loenen steeds gesouffleerd werd door 
zijn echtgenote. Ook vroeg de president van de Rechtbank of hij de familie 
Jansen kende. Hierop antwoordde van Loenen dat hij de familie Jansen niet 
kende.  
 
Uit eigen onderzoek, omdat ik moest bewijzen dat de schilderijen vals 
waren, bleek mij dat de familie Zwaneveld op 2 februari 1995 bovengenoemde 
schilderijen had verkocht aan de familie Jansen. Deze twee schilderijen 
waren onderdeel van een grote collectie die aan de fam. Jansen uit Nieuw-
Buinen werden verkocht. In 1995 woonde de familie Jansen in het voormalige 
Gemeentehuis in Ten Boer.  



 
Mevrouw Zwaneveld heb ik gesproken en heb daar nu nog contact mee. Zij 
vertelde mij dat zij voor 1995 de bovengenoemde schilderijen had gekocht 
van Cor van Loenen. Dat was voor een redelijke prijs.  
 
Nadat de familie Zwaneveld de collectie had verkocht aan familie Jansen 
bleek dat de familie Jansen volgens eigen zeggen de collectie niet had 
ontvangen. Hier is een Rechtszaak om geweest die de familie Zwaneveld heeft 
verloren. Dat was in 2003 bij de Rechtbank in Assen.  
 
Doordat er een expert genaamd Smithuis de schilderijen herkende als 
schilderijen die voor 1995 in de collectie van de familie Zwaneveld zat 
kwam ik in contact met mevrouw Zwaneveld.  
 
Tijdens de Rechtszaak in Leeuwarden vroeg mevrouw Zwaneveld aan Cor van 
Loenen hoe hij aan de schilderijen was gekomen. Zij gaf aan dat zij die 
ooit van hem hadden gekocht. Van Loenen zei dat hij wist dat hij die 
schilderijen ooit aan haar had verkocht maar wilde niet vertellen hoe hij 
nu aan de schilderijen was gekomen. Cor van Loenen zei letterlijk: “ter 
bescherming” van de mensen van wie hij de werken had gekocht. Ik heb dit 
niet zelf gehoord maar later van mevrouw Zwaneveld gehoord. Ook andere 
mensen die bij mevrouw Zwaneveld in de buurt stonden hebben dit gehoord.  
 
Mevrouw Zwaneveld gaat hiervan apart aangifte doen. Cor van Loenen heeft 
dus gezegd dat hij de familie Jansen niet kende, nooit had gezien e.d. 
terwijl mevrouw Zwaneveld met zowel van Loenen als de familie Jansen samen 
bij elkaar zijn geweest.  
”  
 
 
De aangever,  
 
Johannes Lourens Meijering  
 
 
Nadat de aangever zijn verklaring had doorgelezen en was voorgelezen 
verklaarde hij daarin te volharden en ondertekende deze.  
 
Ik beëindigde het verhoor op 18 juni 2010 te 16.30 uur.  
 
Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces—verbaal dat ik 
sloot en ondertekende te Beilen, op 18 juni 2010.  
 
 
M.A. de Jong op ambtsbelofte  
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