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VERONTRUSTE EIGENAARS PLOEG-SCHILDERIJEN IN STICHTING VERENIGD  

Roddel en achterklap rond valse Altinks  

door JOOST DE HAAS en CHARLES SANDERS  

GRONINGEN, zaterdag  

Het miljoenenschandaal rond de valse Altink-schilderijen neemt steeds grotere vormen aan. Na de 

publicaties van vorige week zaterdag en afgelopen woensdag in deze krant werken Amsterdamse en 

Beilense politiemensen nauw samen in de jacht op de vervalsers en verspreiders.  

Opperwachtmeester J. Broekhuizen van de Rijkspolitie in het Drentse Beilen is sinds woensdag 

gefixeerd op het echtpaar Corrie en Corrie van L. De twee in Beilen woonachtige amateur-

kunstenaars – de man is een ex-tekenleraar – worden ervan verdacht het land te hebben overspoeld 

met minstens 150 valse doeken van de Groninger Ploeg-schilder Jan Altink (1885-1971). Het 

echtpaar runt een pension in het buurtschap Holte, vlakbij Beilen, waar zij ex-psychiatrische patiënten 

opvangen. Volgens veilinghouders en kunsthandelaren bestaat er geen twijfel over dat het de Van 

L’s zijn die de valse Altinks in omloop hebben gebracht. Opperwachtmeester Broekhuizen: „Na de 

publicaties over de valse doeken, stond de telefoon bij ons roodgloeiend van gedupeerde 

kunstkopers. We hebben nog geen tijd gehad de Van L’s te ondervragen, omdat deze week ons 

nieuwe politiebureau – de trots van de Rijkspolitie in Drenthe – werd geopend.”  

Inmiddels is in Groningen een stichting opgericht waar de vele honderden Nederlanders die in het 

bezit zijn van een al dan niet authentieke Altink terecht kunnen om hun doek op echtheid te laten 

onderzoeken. Eén van de oprichters, Chris Ongering, is één van de laatste ‘oude’ verzamelaars van 

het werk der Ploeg-schilders. Al lang voordat deze doeken eerder dit jaar enorm in populariteit en 

prijs omhoog schoten, was Ongering in het bezit van een grote collectie Altinks.  

Afgerond  

De Groningse kunstverzamelaar: „Onze stichting heeft inmiddels het eerste onderzoek afgerond. We 

kregen gisteren Sotheby’s-expert Rob Snoep op bezoek. Hij had de twee Altinks die vorige week 

zaterdag in deze krant stonden afgebeeld – en daardoor op het laatste moment van een veiling 

werden teruggetrokken – bij zich. De heer Sneep werd spierwit en ging koortsachtig met zijn 

hoofdkantoor bellen, toen ik hem al na acht minuten kon vertellen dat de beide werken vals waren en 

dat iedereen met een beetje kennis van zaken dat had moeten zien...”  



De stichting is inmiddels benaderd door vele tientallen ongeruste Altink-bezitters. De komende weken 

zullen de doeken op echtheid worden onderzocht.  

 

In het Groningse kunstwereldje heeft de oprichting van de stichting geleid tot roddel en achterklap. 

Zo zegt Cees Hofsteenge, een belangrijke kunsthandelaar in het noorden van het land: „Ik ben toch 

één van de grootste kenners op het gebied van de Ploeg-schilders, maar mij hebben ze niet benaderd. 

In die stichting heeft wel een advocaat zitting, een man met een zeer kwalijke reputatie. Hij heeft een 

kunsthandel die bekend staat om de vele vervalsingen.”  

(Foto)  

• Na acht minuten kon al worden vastgesteld dat de schilderijen vals waren.  

(Foto)  

• Een van de inmiddels vals verklaarde Altinks.  
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