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Schadevergoeding voor kunstschilder Cor van Loenen   

HOLTHE/AMSTERDAM  — Kunstschilder en -verzamelaar Cor van Loenen uit het Drentse Holthe heeft 

van  Justitie  een  schadevergoeding  toegewezen  gekregen  van  enkele  tienduizenden  guldens.  Van 

Loenen,  die  vorig jaar juli  werd  gearresteerd  wegens  vermeende  vervalsing  van  schilderijen  van  de 

Groninger Ploeg-schilder Jan Altink, krijgt het geld voor de dagen dat hij ten onrechte vastzat. Ook moet 

de schadevergoeding worden gezien als tegemoetkoming voor de geleden immateriële schade.  De 

advocaat van de in Holthe woonachtige kunsthandelaar, mr. E.J.A. Schönveld uit Assen, diende in juli 

bij  Justitie  in  Amsterdam  een  schadevergoeding  in  van  ongeveer  80.000  gulden  wegens  geleden 

schade.  Eerder  dat  jaar  was  uit  een  onafhankelijk  onderzoek  van  het  Gerechtelijk  Laboratorium  in 

Rijswijk  gebleken  dat  de  Altink-schilderijen  die  Van  Loenen  had  ingebracht  bij  gerenommeerde 

veilinghuizen als Sotheby’s en Christies, geen sporen van vervalsing vertoonden.   

De veilinghuizen hadden in 1991 enkele door Van Loenen ingebrachte Altink-doeken op het laatste 

moment uit de veiling teruggetrokken, omdat het om vervalsingen zou gaan. Tegen Van Loenen werd 

aangifte gedaan wegens vervalsing met het gevolg dat de kunstenaar van huis werd gehaald en vier 

dagen in Amsterdam werd opgesloten.   

Raadsman  Schönveld  liet  eerder  weten  er  100  procent  zeker  van  te  zijn  dat  Justitie  wel  een 

schadebedrag moest uitkeren, wegens het ten onrechte vasthouden van zijn cliënt. Over de hoogte 

van het bedrag viel te twisten, zo zei hij. Inmiddels heeft Justitie bepaald dat de kunsthandelaar uit 

Holthe recht heeft op een schadevergoeding.   

Maar de 80.000 gulden die is gevraagd, wordt niet uitgekeerd. Het eindbedrag wil het echtpaar Van 

Loenen echter niet noemen, maar het zou toereikend zijn om alle gemaakte proceskosten te dekken. 

“En we zijn natuurlijk dik tevreden dat we die vergoeding hebben gekregen. Daarmee is eens te meer 

bewezen dat alle beschuldigingen ons aan adres onjuist waren.”   
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