
 

“De Telegraaf”, 03 mei 1994  

Hof gelast onderzoek naar echtheid van schilderijen Altink  

AMSTERDAM, dinsdag.  

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de officier van Justitie opgedragen een nieuw onderzoek in te 

stellen naar de mogelijke valsheid van een aantal doeken van de schilder Jan Altink (1885-1971). De 

officier van Justitie seponeerde de zaak vorig jaar wegens gebrek aan bewijs. De Drentse 

kunsthandelaar en kunstverzamelaar Cor van L., die ervan werd verdacht twaalf doeken van de 

Groninger Ploegschilder te hebben vervalst, kreeg van de Staat een schadevergoeding van bijna 

tienduizend gulden. Het hof heeft een nieuw gerechtelijk vooronderzoek gelast naar aanleiding van 

een klacht van kunsthandelaar Renee Smithuis uit Noord-Holland. Zij wilde zich niet bij het sepot 

neerleggen, omdat daarmee haar goede naam zou zijn aangetast. De vrouw had de zaak in 1991 

aan het rollen gebracht in deze krant. Twijfels.  

De schilderijen die Cor van L. bij Sotheby’s en Christie’s in Amsterdam had ingebracht, werden in 

1991 kort voor de veiling teruggetrokken. Beide veilinghuizen twijfelden over de echtheid van de 

werken. Sotheby’s deed vervolgens aangifte bij de politie van poging tot oplichting. Concurrent 

Christie’s zag daarvan af, hoewel het erkende dat de schilderijen die zij hadden willen veilen, niet echt 

waren. De Drentse inbrenger kwam in de zomer van 1991 uitgebreid in het nieuws, toen hij samen 

met zijn echtgenote een kort geding aanspande tegen deze krant naar aanleiding van een 

artikelenreeks over Cor van L. en diens echtgenote Corrie. De rechter bepaalde echter dat deze krant 

de gewraakte artikelen niet hoefde te rectificeren.  

   

Het Openbaar Ministerie besloot tot het sepot omdat uit een onderzoek van het Gerechtelijk 

Laboratorium in Rijswijk niet duidelijk was geworden of de schilderijen echt dan wel vervalst waren. 

Dat onderzoek richtte zich op de gebruikte verfsoort. De conclusie luidde dat op basis van het 

materiaalonderzoek geen uitspraak kon worden gedaan over de authenticiteit va de schilderijen.  

Het nieuwe onderzoek wordt volgens persofficier Weimar waarschijnlijk opnieuw door het Gerechtelijk 

Lab uitgevoerd. Of de signatuur nu onderwerp van bestudering zal zijn, wil Weimar niet bevestigen.  

Hij schat dat het onderzoek korter dan een jaar zal duren. (ANP).  


