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AMSTERDAM / ASSEN – Wel teleurstellend, maar voor de tegenpartij slechts een Pyrrusoverwinning. 

Dat is het oordeel van mr. E.J.A. Schönfeld, advocaat van kunstschilder Cor van Loenen uit Holthe, 

over  een  hernieuwd,  gerechtelijk  vooronderzoek  naar  de  vermeende  Altink-vervalsingen  die  de 

Drentse kunstschilder in de omloop zou hebben gebracht. Het Gerechtshof in Amsterdam heeft dat 

gisteren bepaald. “Ik maak me nergens ongerust over. Het Openbaar Ministerie zal keurig voldoen 

aan de opdracht, Van Loenen opnieuw horen en dan alsnog seponeren. Het is niet meer dan een 

formaliteit, die even afgehandeld moet worden”, aldus Schönfeld.  

Het hof vindt een hernieuwd onderzoek inzake de geruchtmakende Altink-vervalsingsaffaire 

gerechtvaardigd, omdat het schriftkundig onderzoek van het gerechtelijk laboratorium geen onderdeel 

heeft uitgemaakt van het vorige onderzoek. In dit rapport concludeert de schriftkundige dat signaturen 

op enkele aan de Ploeg-schilder Altink toegeschreven doeken niet van de hand van Altink zelf zijn. 

Maar de officier van Justitie, mr. L.A.J. Dun, seponeerde begin vorig jaar de zaak tegen Van Loenen, 

zonder over dit rapport te beschikken. Dun was wel telefonisch op de hoogte gesteld van de essentie. 

Maar door ziekte kon de schriftkundige pas enige maanden later officieel rapport opmaken. Het hof 

vindt het schriftkundig onderzoek een nieuw feit. Een hernieuwd gerechtelijk vooronderzoek moet nu 

uitwijzen of er sprake is van valse Altink-doeken en of Van Loenen, die ze in 1991 ter veiling heeft 

aangeboden, daarvan wist.  

Het ontbreken van het rapport van de schriftkundige, was één van de belangrijkste argumenten van 

galeriehoudster Reneé Smithuis uit Heiloo en de Groninger kunsthandelaar Cees Hofsteenge om het 

sepot vorig jaar aan te vechten. Smithuis bracht in 1991 de Altink-vervalsingszaak aan het rollen. Er 

doken  op  verschillende  veilinghuizen  ineens  Altinks  op,  waarvan  Smithuis  beweerde  dat  ze  vals 

waren. De in Holthe woonachtige Van Loenen bleek de inbrenger. De veilinghuizen, geschrokken van 

de commotie, trokken de Altinks terug. Het gerenommeerde veilinghuis Sotheby’s diende uiteindelijk 

een aanklacht in tegen Van Loenen.  

Mr. Schönfeld vindt het merkwaardig dat het hof Smithuis en Hofsteenge ziet als direct 

belanghebbenden. “Het veilinghuis Sotheby’s is direct belanghebbende, dat heeft destijds ook Justitie 

ingeschakeld.” De raadsman van Van Loenen zegt nu gewoon af te wachten. “Deze uitspraak van 

het Gerechtshof is natuurlijk een tegenvaller. Ik had een andere verwacht, maar ik ben niet ongerust.” 

Ook Van Loenen vat de uitspraak luchtig op: “Ik lach er zolangzamerhand om. En ze mogen me wel 



opnieuw horen, alleen weet ik niet of ik er nog wel gehoor aan geef. Ik heb alles al ingebracht. En als 

er iemand onregelmatig signeerde was het Jan Altink wel.”  

Raadsman mr.  L.D.H.  Hamer,  die  optreedt  namens  Smithuis  en  Hofsteenge,  is  tevreden  met  het 

gelasten van een nieuw onderzoek.  
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