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Echt / Vals   

De Altink-affaire   

Zo nu en dan verschijnt een mooi 

werk van de Groningse 

Ploegschilder Jan Altink op de 

veiling. Niet vaak. Uitgezonderd in 

het voorjaar van 1991. Christie’s, 

De Eland, Glerum, Loth Gijselman, 

Sotheby’s,   de   Venduehuizen 

in Den Haag en Rotterdam, De 

Zwaan, allemaal hadden ze er een  

paar in hun speciale  

voorjaarsveiling. Ze leken afkomstig van verschillende particulieren:  

Hoogeveen,  De   Haas,   Hillebrandt.   

Maar steeds ging het om dezelfde kleine man met grote baard: de Beilense kunstschilder Cor van Loenen.  

En  steeds  ging  het  om  vervalsingen.  De  kranten  stonden  er  vol  van.  Van  Loenen  werd aangeklaagd 

en gearresteerd. Eenendertig schilderijen werden bij hem in beslag genomen. Twee jaar later heeft hij de 

schilderijen terug plus een schadevergoeding. De ‘zaak’ is geseponeerd. Van Loenen kraait victorie in de 

regionale pers. Wat vals heette, noemt hij nu echt. Ik heb de Altinkaffaire aan  het  rollen  gebracht.  Heb  

ik  mij  vergist?  Het  dwaalspoor  door  deze  affaire,  die  nog  niet  is afgelopen, begon in een dorpscafé 

in Schoorldam. In november 1990, een half jaar voor de beruchte veilingen, had ik daar afgesproken met 

een mij onbekend echtpaar: de heer en mevrouw van Loenen. Via de kranten boden zij twee werken aan,  

gesigneerd Jan Altink. Afkomstig uit de nalatenschap van zijn  vader  en  van  een  overleden  zusje,  

verzekerden  zij  mij.  Het  waren  naar  mijn  beste  weten vervalsingen. Ik vond het sneu. Probeerde te 

achterhalen waar het werk oorspronkelijk was gekocht, zodat  ze  verhaal  konden  halen.  Zij  hielden  

zich  op  de  vlakte.  Het  was  een  situatie  die  elke kunsthandelaar kent. ‘s Morgens had ik drie Van 

Herwijnens gekocht in Den Helder; hier zat ik op de terugweg,  met  dit  echtpaar  en  hun  valse  Altinks.  

Zij  ontweken  mijn  opmerkingen  die  van  twijfel getuigden. En ik ontweek de confrontatie: aan het 

uitspreken van waarheden die niet welkom zijn kun je in de Nederlandse kunsthandel een dagtaak hebben. 

Ik dacht: laat een ander het maar zeggen. Ik noemde de naam van een goede kennis die veel verstand 

van Altink heeft. Die kennis leidde tot een kort tweede dwaalspoor. Vóór de Van Loenens hem belden, 

nam hij zelf contact met hen op naar aanleiding van hun eigen advertentie.   



  

Maanden  later  bleek  mij  dat  hij  van  hen  twee  -  

overigens andere - werken had gekocht. Ook 

gesigneerd Jan Altink. Hij heeft ze geheel te goeder 

trouw doorverkocht aan een handelaar, nog voor de 

affaire losbarstte.   

Veilingen   

Vanaf  februari  1991  verschenen  er  op  vrijwel  alle 

veilingen  tussen  Groningen  en  Rotterdam  vervalste 

Altinks. Binnen vier maanden zou ik er meer zien dan 

in de voorafgaande vier jaar. In Groningen en 

Rotterdam  heb  ik  op  de  veiling  uitdrukkelijk  gezegd 

grote twijfels te hebben bij die   

werken. Zo ook bij het Venduehuis in Den Haag, dat later alles heel correct heeft terugbetaald. Bij De  

Zon zette de directie de verkoop door, ondanks een negatief advies van haar eigen specialist, Jef Hagen. 

Opvallend was dat de schilderijen duidelijk steeds van één hand waren. Begin mei vielen de catalogi van 

Sotheby’s, Christie’s en Glerum thuis op de deurmat. Sotheby’s beeldde twee, duidelijk valse,  Altinks  af.  

Opnieuw  van  dezelfde  vervalser.  Ik  schreef  de  veiling-meester  een  briefje.  Een reactie  bleef  uit.  

Op  de  kijkdag  hing  ook  nog  een  werk  gesigneerd  Van  Dulmen  Krumpelman, afkomstig van dezelfde 

maker. Bij Christie’s werd ik op de eerste kijkdag meegenomen door één van de specialisten op het gebied 

van de Klassiek Modernen. Er heerste twijfel over het ingebrachte werk van Altink. De schilderijen waren 

even apart gehouden. Met reden. Opnieuw ging het om mijns inziens om  vervalsingen,  duidelijk  van  

dezelfde  hand.  Christie’s  besloot  de  schilderijen  aan  de  veiling  te onttrekken. Glerum bezocht ik 

samen met de Groningse veilinghouder en Altink-kenner Johan van der Hende. In een halve oogopslag 

stelden wij gelijktijdig vast dat het ook hier om 

werken van dezelfde vervalser ging. 

Inmiddels  was  De  Telegraaf  in  de  affaire 

gedoken. Dat bleek de besluitvorming bij de 

aarzelende veilingdirecties zeer te 

bevorderen. Sotheby’s trok beide Altinks en 

de Von Dulmen Krumpelman terug. Glerum 

volgde.  

In  Groningen  was  het  Nieuwsblad  van  het 

Noorden actief met als belangrijkste getuige 

á  charge  de  Groningse  kunsthandelaar  en 

Ploeg-specialist Cees Hofsteenge. Maar wie 

kaatst moet de bal verwachten. Die waarheid 

trof mij hard. De Volkskrant nam het op 10 

augustus  1991  op  voor  Van  Loenen.  Mijn 

terughoudendheid in het eerste contact met 

Van Loenen en de verwijzing naar een ander 

werden in schril contrast genoemd met mijn 

handelwijze te-  



  

genover de veiling-huizen. De krant baseerde zich daarbij op een verklaring die ik had opgesteld ten 

behoeve van De Telegraaf, zag ervan af mij te horen en weigerde een ingezonden brief. Je kijkt toch 

even beteuterd als je zo’n blad al een mensenleven leest. Zo gaat het blijkbaar.   

Via  een  bezwaarschrift  bij  de  Raad  voor  de  Journalistiek  verscheen  een  halfjaar  later  een  korte 

rectificatie in De Volkskrant van 8 februari 1992. Een weg die ik iedereen wil afraden: de krant mag een 

mijnheer zijn, maar ongelijk bekent hij als een mokkend jongetje. Die haalt je nog eens door de modder  

door  te  herhalen  wat  hij  schreef  en  zegt  vervolgens  dat  een  klacht  hierover  gegrond  is verklaard.   

Aanklacht   

Inmiddels was de jacht naar de inbrenger(s) van alle Altinks op de veilingen geopend. Als eerste belde 

de  journalist  Eddy  Schaafsma  van  het  Nieuwsblad  van  het  Noorden.  Hij  noemde  de  naam  van  Van 

Loenen. Ik zei mij die naam te herinneren, maar de man leek mij eerder slachtoffer dan dader. Op 29 mei 

1991 werd hij als inbrenger genoemd in De Telegraaf, op 30 mei in het Nieuwsblad van het Noorden. 

Woedend eiste het echtpaar Van Loenen in kort geding rectificatie van De Telegraaf. Zonder resultaat. 

De vice-president van de Amsterdamse rechtbank wees hun eis af. De wisselende namen  die  de  Van  

Loenens als  inbrenger  overal  hadden  gebruikt  en  de  vage  verhalen  over  de herkomst  van  de    

schilderijen  (gekocht  bij  een  onvindbare  ‘Van  den  Berg’  en  de  onvermijdelijke  

‘Jansen’) bleken bij de rechtbank meer achterdocht op te wekken dan - later - bij De Volkskrant. Op 6 

juni 1991 besloten Sotheby’s, het Haags Venduehuis en een particulier aangifte te doen wegens een 

poging tot oplichting door het echtpaar. Een jaar later, op 13 juli 1992, deed de politie een inval bij de 

Van Loenens. Met de heer des huizes werden ook 31 schilderijen in verzekerde bewaring gesteld.  Op   

14  juli  werden  de  31  getoond  aan  Rob  Sneep,  medewerker  van  Sotheby’s,  Cees Hofsteenge, 

kunsthandelaar en Ploegspecialist uit Groningen en aan mij. Hofsteenge en ik kwamen los  van  elkaar  

in  aanwezigheid  van  drie  rechercheurs  tot  een  identiek  oordeel  over  elk  van  de schilderijen.   

Onder andere: drie echte Altinks, negen valse, twee in wording, een valse Israël en een doek dat wij 

beiden  als  ongesigneerd  op  de  veiling  kenden  en  nu  de  naam  van  Jan  Altink  droeg.  Wat  mij 

verbaasde was dat Justitie ook Sneep als getuige-deskundige opriep. In de eerste plaats was hij als 

medewerker  van  de  klager  belanghebbend.  Daarnaast  was  hij  bij  de  voorbereiding  van  de  veiling 

voorbijgegaan aan velerlei adviezen. Waaronder die van een door twijfel bevangen Adriaan Venema, 

de  door  zichzelf  benoemde  grootinquisiteur  van  de  Nederlandse  kunst-wereld.  Het  kan  toch  voor 

Sotheby’s geen probleem zijn geweest om werkelijke specialisten als Paul ter Hofstede (Groninger 

Museum), Cees Hofsteenge of Chris Ongering te vragen. Door deze laatste liet Sneep zich, volgens 

De Telegraaf van 6 juli 1991, wel na afloop van de veiling overtuigen.  

Het kan geen kwaad als expert de grenzen van je deskundigheid te kennen. Bij de beoordeling van 

de 31 werken ontbrak nu Ongering en kwam Sneep met een afwijkende mening. Voor het vervolg 

van de zaak is dat van betekenis gebleken.   

Aansluitend gaf Justitie opdracht tot een beperkt technisch onderzoek. Het pigment is onderzocht (wat 

weinig  zin  heeft  als  een  schilder  pas  20  jaar  dood  is)  en  er  is  gekeken  naar  de  handtekening.  Een 

nauwkeurig  onderzoek  naar  de  drogingsgraad  is  achterwege  gebleven.  Evenmin  is  ingegaan  op  het 

verzoek van Hofsteenge en mij de verf van de signatuur, die recent op een van de schilderijen was  

aangebracht,  te  vergelijken met  de  verf  van  datzelfde  schilderij  en met  de  verf  van  de twee 

schilderijen in wording. Kortom: een gebrekkig onderzoek, ook nog gehinderd door een langdurige ziekte 

van één van de onderzoekers.   



  

Het sepot   

In De Volkskrant van 31 maart las ik dat de Officier van Justitie had besloten de klacht tegen Cor van 

Loenen  te  seponeren.  Voor  Van  Loenen  was  dat  aanleiding  het  sepot  te  verwarren  met  een 

echtheidsverklaring  en  aan  te  kondigen  dat  hij  met  mij,  als  representant  van  de  kunstmaffia,  zal 

afrekenen. Samen met Hofsteenge heb ik op 28 april om heropening van het sepot gevraagd. Beiden 

hadden we onze nek uitgestoken voor een eerlijke mening. In mijn vakgebied, de kunsthandel, is dat niet 

direct  een  traditie.  Onze  naam  en  reputatie  werden  ter  discussie  gesteld,  en  niet  alleen  door  een 

zelfgenoegzame  Van  Loenen.  De  pers  past  weinig  hoor  en  wederhoor  toe.  Als  gevolg  daarvan 

worden zijn uitspraken door anderen als waarheden opgevat en scheppen zo een eigen werkelijkheid. 

Geen journalist vraagt zich kennelijk af waarom van al die werken nooit een is teruggezien in een goede 

kunsthandel of veiling.   

Ergerlijk is ook de onzorgvuldigheid. Zo schrijft de advocaat van Van Loenen, mr drs E.J.A. Schönfeld, 

in  een  ingezonden  brief  in  de  Volkskrant:  “Over  deskundigheid  gesproken:  onder  de  in  beslag 

genomen  werken  is  werk  van  Jan  Altink  dat  door  haar  (en  door  Hofsteenge  in  exact  dezelfde 

bewoordingen) ongemotiveerd als vals is bestempeld, niet wetende dat dit werk is aangekocht (met 

certificaten) bij een gerenommeerd veilinghuis dat zijzelf ook frequenteert”. Wat moet je nou met zo’n 

praatjesmaker? Geen  enkel veilinghuis verschaft zulke certificaten. De renommee van deze Schönfeld 

mag u bescheiden achten. Hij rept in zijn brief over anonieme experts, toprestaurateurs en collectioneurs 

Die het allemaal met Van Loenen eens zijn. Maar namen noemt hij niet. De beloofde aanpak van de  

‘kunstmaffia’ beperkt zich blijkbaar tot insinuaties.   

Justitie weigerde inzage in het dossier. Van Loenen vroeg een schadevergoeding van Fl. 80.000,– 

en kreeg circa Fl. 9.000,– toegewezen als compensatie voor zijn arrestatie. Blijkbaar te weinig om  

Schönfeld  tot  meer  te  bewegen  dan  een  ingezonden  brief.  De  Officier  van  Justitie  liet  weten  mij 

“helaas geen afschrift van het rapport te kunnen verschaffen”. Wel voegde hij eraan toe: “Ik wijs u er met 

nadruk  op  dat  het  rapport  van  het  Gerechtelijk  Laboratorium  niet  kan  worden  aangemerkt  als  een 

echtheidsverklaring”. Blijkbaar is dat Van Loenen ontgaan. “Want als God voor je is, wie zal dan tegen je 

zijn?” kraait hij in een groot interview in de regionale pers. Ik. En naar ik hoop: het Nederlandse recht.   

Op 17 februari 1994 zal de vijfde kamer van het Gerechtshof te Amsterdam Cees Hofsteenge en mij 

horen inzake de opheffing van het sepot.   

• Reneé Smithuis – Heiloo.   
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