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Oud-leraar brein achter valse Altinks?   

Van onze verslaggevers   

GRONINGEN – Het brein achter de vervalste kunstwerken van Jan Altink woont in een gehucht in de 

beurt van Beilen. Dat in de eensluidende mening van tal van kunsthandelaren en veilinghuizen in 

Nederland.  Zij  doelen  daarmee  op  de  oud-leraar  Luc  van  L.  die  samen  met  zijn  vrouw  in  een 

verbouwde boerderij op het Drentse platteland woont. Volgens kunsthandelaren is Van L. de laatste 

jaren talloze malen gesignaleerd op veilingen en verkopingen en toonde hij daar grote belangstelling 

voor werk van het Groninger kunstenaarsgenootschap De Ploeg, waar Jan Altink lid van was.   

Van  L.  ontkent  zelf  in  alle  toonaarden  betrokken  te  zijn  bij  de  enorme  hausse  in  valse  Altinks. 

Tegenover deze krant bevestigde hij gisteren wel regelmatig veilingen en verkopingen te bezoeken.   

Ook heeft hij in het verleden een verzameling kunstwerken van Altink aangelegd, die hij het afgelopen 

jaar in een hoog tempo van de hand heeft gedaan.   
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Luc van L. ontkent betrokkenheid   

Onduidelijkheid over valse Altinks blijft   

Van onze verslaggevers Menno Hoexum en Eddy Schaafsma   

GRONINGEN/BEILEN  –  Luc  van  L.  zou  de  afgelopen  maanden  erg  actief  zijn  geweest  in  de 

veilingwereld. Zo bracht hij werk van Altink in bij verschillende veilinghuizen (o.m. bij Joop van de Enden 

in Groningen, Christie’s in Amsterdam, de Venduhuizen in Rotterdam en Den Haag en De Eland in 

Amsterdam). Een aantal van die werken is vorige week door veilingmeesters teruggenomen, omdat  er  

twijfel  is  over  de  echtheid.  Maandag  werden  bij  Glerum  in  Den  Haag  nog  twee  Altinks teruggenomen.   

Van L. wil bevestigen noch ontkennen dat het om schilderijen gaat die uit zijn collectie afkomstig zijn, 

maar geeft toe actief te zijn geweest in de veilingwereld. Tegen veilinghouders heeft Van L. verteld 

dat hij door een erfenis voor het eerst in het bezit is gekomen van Altinks. Tegenover deze krant 



verklaarde hij gisteren al jaren geleden ook met de inkoop van werk van o.a. deze Ploegschilder te 

zijn begonnen.   

Tegen Van L. pleit verder dat hij zich van verschillende namen bedient. Ook verkocht hij in december 

vorig jaar twee tempera’s aan echtpaar in Slochteren voor 7000 gulden. Over deze twee kunstwerken 

bestaat nu ook grote twijfel.   

Van  L.,  die  21  jaar  geleden  vanuit  Den  Helder  in  Drenthe  kwam  wonen,  heeft  in  zijn  verbouwde 

boerderij een opvangcentrum voor ex-psychiatrische patiënten. Gisteren zei hij, dat hij wel gek zou zijn om 

een zo kwetsbare positie op het spel te zetten. Hij gaf toe inmiddels door een aantal klanten en handelaren 

te zijn benaderd. “Het waren niet allemaal even prettige telefoontjes.”   

Binnen de kunsthandel in Nederland heerst grote onduidelijkheid over het aantal valse werken van 

Altink. Het probleem is dat vrijwel niemand in Nederland kan worden aangemerkt als Ploeg-expert. 

Volgens Jan Juffermans, een vooraanstaand kunsthandelaar in Utrecht en Amsterdam, gaat het niet 

om honderden maar “hoogstens om een stuk of tien”. Volgens Juffermans zijn er wel lucratievere 

kunstenaars om te vervalsen. Bij Sotheby in Amsterdam is de twijfel over de eigen deskundigheid 

inmiddels zo groot, dat zij vandaag met twee Altinks een bezoek aan Groningen brengen.   


