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Gelijkenissen in werk Cor van Loenen   

Geeft Alting-vervalser zich eindelijk bloot?   

Van onze speciale verslaggever Menno Hoexum   

GRONINGEN - Geeft de Drentse kunstverzamelaar Cor van Loenen zich eindelijk bloot als de man 
die vorig jaar vervalste schilderijen van de Groninger Ploeg op de markt bracht of is het louter toeval 
dat zijn eigen schilderijen treffende gelijkenissen met werken van Johan Dijkstra en Jan Altink laten 
zien? Kunsthandelaren en verzamelaars van Ploeg-schilderijen die door deze krant werden benaderd 
vinden de overeenkomsten frappant en houden het voor mogelijk dat Cor van Loenen gemakkelijk 
schilderijen van Ploeg-kunstenaars kan namaken.   
Cor van Loenen uit Beilen kwam vorig jaar plotseling in het nieuws toen verschillende kunsthandelaren  

en veilinghuizen in het land hem aanwezen als de man die voor een stroom vervalste schilderijen  van  

Ploeg-kunstenaars  had  gezorgd.  Zonder  uitzonderingen  ging  de  beschuldigende vinger naar de oud 

tekenleraar die in Beilen in een verbouwde boerderij een teruggetrokken leven leidt. In zijn woning geeft 

hij onderdak aan pupillen van een psychiatrisch ziekenhuis in de buurt. Het gerenommeerde veilinghuis 

Sotheby’s in Amsterdam kondigde zelfs een politie-onderzoek aan.  Dat zijn naam nu plotseling weer 

opduikt heeft alles te maken met een expositie die vanaf 30 mei van het  werk  van  Cor  van  Loenen  in  

Galerie  De  Zwaan in  Groningen  wordt  gehouden.  In  het  juist verschenen Fine Arts Magazine  

Tableau wordt deze expositie op twee pagina’s aangekondigd. De aankondiging gaat vergezeld met de 

full color afbeeldingen van maar liefst acht schilderijen van Van Loenen.   
Wout Muller, restaurateur en kenner van het werk van de Groninger Ploeg, zag in twee schilderijen 
heel duidelijk elementen van de Ploeg-schilder Johan Dijkstra. Een derde schilderij vond hij treffend 
overeenkomen met de stijl van Jan Alting1. Een vierde afbeelding bevat elementen van Jan Jordens, 
ook een lid van de Groninger Ploeg.   

▫ Op pagina 3:   
Kunstwereld verbaasd over expositie.   
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Kunstwereld verbaasd over expositie   

▫ Vervolg pagina 1   

Twee schilderijen zijn echter afwijkend, een landschap in Holthe en een landschap bij Schoorl (N.H.). 
Het kan ouder werk van Van Loenen zijn die ooit beweerde dat zijn tante in Schoorl (!) hem enkele 
schilderijen van De Ploeg had nagelaten.   
Binnen de kunstwereld is met verbazing kennis genomen van de expositie die vanaf 30 mei in Galerie 
De Zwaan in Groningen wordt gehouden. Iedereen vindt het merkwaardig dat Cor van Loenen die 
vorig jaar door iedereen werd aangewezen als de man die op grote schaal valse Ploeg-schilderijen op 
de markt bracht, zo duidelijk laat zien waartoe hij zelf in staat is. Een kunsthandelaar die niet 
genoemd wil worden heeft het idee dat Van Loenen erkenning zoekt.   
Van Loenen en de eigenaar van Galerie De Zwaan, de heer D. Zwanenveld, kennen elkaar goed. Vorig 

jaar organiseerde Zwaneveld nog een antiek- en schilderijenveiling. Bij die gelegenheid kwamen twee 

schilderijen  van  Johan  Dijkstra  en  twee  schilderijen  van  Jan Wiegers  onder  de  veilinghamer.  Deze 

schilderijen werden toen, zo leek het tenminste, door Cor van Loenen gekocht. Het verloop van deze 

veiling was zo merkwaardig dat de Groninger notarissen besloten niet langer hun medewerking aan  

veilingen  van  Zwaneveld  te  verlenen.  Daarna  zijn  bij  Zwaneveld  ook  geen  veilingen  meer 

gehouden.   
Van de klacht die Sotheby’s vorig jaar bij de Amsterdamse politie tegen Van Loenen indiende is nooit 
meer iets vernomen. De politie noemde het een onderzoek naar de mogelijkheid om een onderzoek 
te kunnen doen. In een gesprek met deze krant ontkende Cor van Loenen vorig jaar alle 
betrokkenheid bij de valse schilderijen van Alting, Dijkstra en andere Ploeg-schilders. De 
organisator van de expositie, de heer D. Zwaneveld, was gisteren evenals Cor van Loenen niet voor 
commentaar bereikbaar   
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