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Schadevergoeding voor vermeende Altink-vervalser  

Van één onzer verslaggeefsters  

HOLTHE/ASSEN — Het is voor honderd procent zeker dat kunstschilder en verzamelaar Cor van 

Loenen uit Holthe (gemeente Beilen), die vorig jaar werd verdacht van vervalsing van Altink-doeken, 

schadevergoeding krijgt. Dat verklaart diens advocaat mr. E.J.A. Schönfeld uit Assen. “Als iemand ten 

onrechte op last van Justitie is vastgehouden, biedt de wet de mogelijkheid om schadevergoeding te 

vragen voor die dagen. En dat Van Loenen die krijgt staat vast. Alleen over de hoogte van het bedrag 

kun je twisten,” aldus Schönfeld.  

Eind september verwacht de Asser raadsman een uitspraak van de Raadkamer van de rechtbank in 

Amsterdam, waar Schönfeld namens zijn cliënt de eis om schadevergoeding indiende. Over de 

hoogte van bedrag dat van Justitie wordt geëist laat de raadsman zich niet uit. “Ik verwacht in ieder 

geval een redelijk bedrag.”  

De naam van Van Loenen werd in 1991 in verband gebracht met het vervalsen van doeken van de  

Groninger Ploeg-schilder Jan Altink (1885-1971). Bij de gerenommeerde Amsterdamse veilinghuizen 

Sotheby’s en Christies waren enkele door Van Loenen ingebrachte Altink-doeken uit de veiling 

genomen, omdat niet duidelijk was of de Altinks nu echt of vals waren. De kunsthandelaar uit Holthe 

werd enkele maanden later van huis gehaald en in Amsterdam vier dagen vastgehouden. In april van 

dit jaar werd de zaak tegenn Van Loenen door Justitie geseponeerd, wegens gebrek aan bewijs. 

Volgens een onderzoek van het gerechtelijk laboratorium was er geen sprake van vervalsingen. 

Vanwege het seponeren van de zaak, heeft Van Loenen volgens Schönfeld recht op  

schadevergoeding. De kunstschilder- en handelaar zelf wil de vermeende vervalsingsaffaire het liefst 

zo snel mogelijk vergeten. Ook al heeft de geruchtmakende affaire zijn naam geen goed gedaan. Van 

Loenen is niet bij de pakken gaan neerzitten. Hij heeft zich de afgelopen maanden volledig op zijn 

werk gestort. Een 40-tal werken — schilderijen en pasteltekeningen met het accent op Drentse en 

Groningse landschappen — zijn vanaf 3 augustus tot en met september te zien bij galerie De Zwaan 

in Groningen en bij hotel-restaurant De Hoornse Plas in Eelderwolde. Verder is Van Loenen druk 

bezig met een kunstmakelaar om voor de 14 Altink-doeken, die hij nog in zijn bezit heeft, certificaten 

van echtheid te krijgen. Die zijn nodig om de doeken de verzekeren. Daarvoor moet de taxatiewaarde 

exact worden vastgesteld.  
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