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Justitie blunderde met Altink-vervalsingen  

Bewijsmateriaal krijgt nieuwe kans in vooronderzoek  

door FRED VERMEULEN  

AMSTERDAM – Slordig werk van de officier van justitie is, naar nu blijkt, voor het Amsterdamse 

gerechtshof reden geweest een nieuwe gerechtelijk vooronderzoek te gelasten naar de mogelijke 

vervalsing van dertig schilderijen en aquarellen, toegeschreven aan de Groningse schilder Jan Altink 

(1895-1971).  
Vorig  jaar  maart  seponeerde  officier  van  justitie.  mr  L.  Dun,  bij  gebrek  aan  bewijs  de  aanklacht, 

ingediend door onder meer veilinghuis Sothebey, tegen het echtpaar Van Loenen. De Van Loenens 

boden in 1991 en 1992 deal of niet originele Altinks bij tientallen op veilingen te koop aan.  
Het  echtpaar,  woonachtig  in  het  Drentse  Beilen,  gaf  na  het  seponeren  van  de  aanklacht  in  vele 

landelijke en regionale dagbladen interviews. Daarin benadrukten zij dat het terzijde leggen van de 

aanklacht door de Amsterdamse officier van justitie ‘het bewijs’ was dat hun ‘Altinks’ echt waren. Het 

werk van Jan Altink, mede-oprichter in 1918 van de Groningse schilderskring De Ploeg. staat samen 

met dat van de prominente leden J. Dijkstra. J. Wiegers, H. Werkman en J. van der Zee nog steeds 

volop in de belangstelling.  
Minder gelukkig met de seponering waren de getuigen-deskundige mevrouw R. Smithuis (Castricum) 

en C. Hofsteenge (Groningen). Beiden genieten in de Nederlandse kunstwereld een alom erkende 

reputatie als kenners van Ploeg-werk. Onafhankelijk van elkaar hebben zij vorig jaar een volkomen 

identiek oordeel gegeven over 31 aan Altink toegeschreven schilderijen. Beiden wezen slechts drie 

voorstellingen als authentiek aan. Zo’n hoge score hadden de controlerende rechercheurs nog nooit 

meegemaakt.  
Na de seponering hebben beide kunstkenners protest aangetekend bij het gerechtshof in Amsterdam. 

Zij  voerden  argumenten  te  over  aan  om  de  vervolging  door  te  zetten.  En  buiten  dat:  door  de 

triomfantelijke verhalen van het echtpaar Van Loenen in de media na het sepot was hun reputatie als 

kunstkenner in het geding.  
Advocaat-generaal P. Brilman adviseerde het Amsterdamse Hof het protest van beide kunstkenners 

– ofschoon hij ze wel erkende als belanghebbenden – af te wijzen. Hij was het met zijn collega mr 

Dun eens dat een wettig en overtuigend bewijs niet was te leveren.  
“En  dat  is  nou  het  interessante.”  zegt  mr  L.  Hamer,  de  Amsterdamse  raadsman  die  Smithuis  en 

Hofsteenge in de arm hebben genomen. “Het Hof heeft het advies van de advocaat-generaal niet 

overgenomen. Dat gebeurt in zaken als deze vrijwel nooit.”  
Mr Hamer ontdekte dat de officier van justitie een zeer belastend nagekomen onderzoek van het 

Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk. waarin vier handtekeningen onder schilderijen van Altink als 

vals worden bestempeld, niet bij zijn besluit had betrokken.  
 



De  officier  was  alleen maar  afgegaan  op  de  conclusie  uit  het  eerste  rapport  van  het Gerechtelijk 

Laboratorium. Daarin zette het lab uiteen dat het om praktische redenen slechts twee schilderijen 

onder de loep had genomen. Vooral Het schilderij met landweg met enige boerderijen en een paard, 

gesigneerd: J. Altink ‘42. had de belangstelling van de onderzoekers. Want als in het pigment van dit 

schilderij acrylkunstvezels zouden worden aangetroffen – die kwamen pas in 1950 op de markt –, dan 

wees  dat  zonneklaar  op  anti-datering.  Het  lab  trof  geen  kunstvezels  aan  en  trok  als  algehele 

eindconclusie van het onderzoek: het schilderij landweg, boerderijen en paard is niet later dan 1942 

vervaardigd.  
Mr Hamer: “Mooi zou je zeggen, maar er was één probleempje: over het desbetreffende schilderij uit 

1942 bestaat in Nederland helemaal geen twijfel over de maker ervan. Dat is inderdaad een echte 

Jan Altink. Als de officier even het proces-verbaal van de politie erbij had gehaald, had hij kunnen 

zien dat dat schilderij ook door Smithuis en Hofsteenge was aangewezen als echt. Het Gerechtelijk 

Laboratorium heeft zich dus stukgebeten op een onverdacht object. Zonde van de moeite.”  
Hamers:  “Maar  er  is  nog  iets.  Het  Gerechtelijk  Laboratorium  schreef  de  officier  van  Justitie  dat 

materiaalonderzoek van latere Altink-schilderijen geen enkele zin heeft. Dat is gewoon niet waar. 

Want bij het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap in 

Amsterdam denken ze daar heel anders over. Behalve eigen onderzoek wezen ze mij daar op het 

Doerner Institut München, dat geavanceerde ouderdomstesten gebruikt voor de droogtijd van lijnolie.”  
En dan is er de mysterieuze handtekening op een schilderij Zittend naakt, geschilderd in de stijl van 

Altink. Hofsteenge, die een boek heeft geschreven over de Groninger Ploeg, maakte de officier van 

justitie er op attent dat dit doek de afgelopen twaalf jaren ettelijke malen op veilingen van eigenaar is 

gewisseld. In de bij de veilingen horende catalogi, die Hofsteenge erbij leverde, staat het doek telkens 

als  ongesigneerd  te  boek.  Maar  toen  het  in  1992  weer  opdook,  dit  maal  uit  de  collectie  van  het 

echtpaar Van Loenen, bleek het ineens te zijn voorzien van de signering Altink. De officier van Justitie 

heeft de te voorschijn getoverde handtekening niet nader laten onderzoeken.  

Uiterst  ongebruikelijk  vindt  mr  Hamer  het  dat  Van  Loenen  tijdens  het  vooronderzoek  nooit  is 

geconfronteerd  met  de  talrijke  ongerijmdheden  in  zijn  verklaringen  tegenover  de  politie  over  de 

herkomst van de als vals gesignaleerde ‘Altinks’. Zijn verklaringen staan haaks op de belastende 

verklaringen, die door derden in processen-verbaal zijn aangedragen. Tegen de een verklaarde hij 

dat de ‘Altinks’ uit de collectie van zijn ouders kwamen, tegen de ander wierp hij zich zelf op als 

iemand die al jaren ‘Altinks’ verzamelde.  
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