
 

“Nieuwsblad van het Noorden”, 9 februari 1994  

Kans op heropening van zaak-Altink is ’groot’  

Van onze verslaggeefster Margriet Benak  

ASSEN/AMSTERDAM  –  De  Amsterdamse  advocaat  mr.  L.D.H.  Hamer,  die  inzake  de  Altink-

vervalsingen  optreedt  namens  galeriehoudster  Smithuis,  schat  de  kans  hoog  in  dat  het  Hof  het 

onderzoek tegen kunsthandelaar en vermeend Altink-vervalser Cor van Loenen uit Holthe heropent. 

“Vrijwel alle autoriteiten die in 1992 met deze affaire te maken hebben gehad, hebben de nodige 

steken  laten  vallen,”  vindt  Hamer.  Met  name  de  wijze  van  onderzoek  naar  de  echtheid  van  de 

omstreden Altink-schilderijen is volgens Hamer ’uiterst minimaal geweest’.  

Zo zijn er volgens mr. Hamer voldoende andere technische methoden denkbaar voor onderzoeken 

speciaal gericht op het vaststellen van echtheid van schilderijen. Maar het Openbaar Ministerie in 

Amsterdam heeft bij een technisch onderzoek naar de vermeende valse Altink-doeken in 1992 alléén 

gebruik  heeft  gemaakt  van  het  gerechtelijk  laboratorium  in  Rijswijk.  “Het  besluit  om  de  zaak  te 

seponeren,  is  het  resultaat  van  onvoltooide  onderzoeken.  Want  na  het  gerechtelijk  laboratorium 

begint het pas echt dat is zo’n abstract onderzoek,” aldus Hamer.  

De  Asser  advocaat  mr.  drs.  E.J.A.  Schönfeld,  die  Van  Loenen  vertegenwoordigt,  vat  de  zaak 

daarentegen nogal laconiek op. “Dit is even weer lastig voor Van Loenen. Maar het is niet meer dan 

een storm in een glas water.” Schönfeld vermoedt, dat het mevrouw Smithuis vooral te doen is om 

haar ’gelijk’ te halen, omdat zij denkt dat haar oordeel over de Altink-schilderijen miskend is aangezien 

de  zaak  werd  geseponeerd.  “Dat  is  appels  met  peren  vergelijken.  Zij  en  Hofsteenge  mogen  dan 

tijdens het gerechtelijk vooronderzoek als getuige-deskundigen destijds alle 32 schilderwerken van 

Van Loenen als ’vals’ hebben betiteld. Justitie heeft echter van vervolging afgezien, omdat uit een 

technisch onderzoek niet vast is komen te staan dat ze vals waren. Dus kon gewoon niet bewezen 

worden dat Van Loenen de boel heeft opgelicht.”  

Schönfeld zegt, in tegenstelling tot zijn collega Hamer, dat de kans van slagen dat galeriehoudster 

Smithuis  en  haar  collega  Hofsteenge  de  zaak  heropend  krijgen,  gering  is.  Zo  zou  de  procereur-

generaal al afwijzend hebben geadviseerd aan het Gerechtshof op het verzoek van het duo. “Die 

stelt,  dat  het  Openbaar  Ministerie  destijds  de  zaak  terecht  heeft  geseponeerd.  Dus  ik  verwacht 

eenzelfde besluit van het Hof.” Bovendien wijst Schönfeld er nadrukkelijk op dat de gehele Altink-

collectie van Van Loenen inmiddels is getaxeerd door de alom in de kunstwereld gerespecteerde 



beëdigd  taxateur  A.W.  van  der  Werff.  De  taxatie  is,  kort  nadat  de  zaak  tegen  Van  Loenen  was 

geseponeerd, om verzekeringstechnische redenen uitgevoerd.  
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