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Kunstschilder Van Loenen wil 80 mille van Justitie   

Van één onzer verslaggeefsters   

GRONINGEN/HOLTHE Kunstschilder en verzamelaar Cor van Loenen uit het Drentse Holthe 

heeft, samen met de Groninger Ploeg-verzamelaar en veelvoudig miljonair Dees Zwaneveld, 

via zijn advocaat Schönfeld een schadeclaim van circa 80.000 gulden ingediend bij Justitie. 

Van Loenen werd in juli 1992 ten onrechte gearresteerd, omdat hij twaalf schilderijen van 

Ploeg-schilder Jan Altink zou hebben vervalst.   

In januari van dit jaar werd in een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Justitie vastgesteld dat het 

wel degelijk om echte Altink-schilderijen gaat. Van Loenen zat echter vier dagen in voorarrest in 

Amsterdam en leed zowel persoonlijk als financieel aanzienlijke schade. Zo konden de vermeende 

vervalsingen van de ene op de andere dag niet meer te koop worden aangeboden, nadat dé 

veilinghuizen Sotheby’s en Christies de doeken hadden teruggetrokken.   

Ook op het persoonlijke vlak leverde de beschuldiging aan het adres van Van Loenen naar zijn zeggen 

de nodige schade op. Hoewel de zaak werd geseponeerd, kon de schilder zich lange tijd niet meer 

met goed fatsoen in kunstkringen vertonen.   

Van Loenen: ”Zeker na de paginagrote publikaties in met name De Telegraaf keek niemand bij de 

veilinghuizen en in galeries me meer aan. Iedereen meed me, nadat ze die artikelen hadden gelezen. 

Kunsttaxateur, Adriaan Venema bevestigde in de artikelen dat mijn Altinks vals zijn. Pas achteraf heeft 

hij in een radio-uitzending uitgelegd dat hij dat pertinent nooit heeft gezegd.”   

Een kort geding tegen De Telegraaf werd vervolgens door Van Loenen verloren. Ook die 

proceskosten zijn in de schadeclaim verwerkt. Bovendien moest Dees Zwaneveld zijn Groninger 

galerie De Zwaan noodgedwongen tijdelijk sluiten ten tijde van de affaire. Op het moment van de 

arrestatie van Van Loenen hing daar net een verkoopexpositie van Cor van Loenen. “Zwaneveld werd 

ook helemaal gek van al die journalisten en fotografen.”   

De schilder verwacht rond september uitsluitsel te krijgen over het al dan niet honoreren van zijn 

schadevergoeding. “Mijn advocaat geeft me een goede kans, maar het geleden leed kun je er nooit 

helemaal mee vergoeden”, aldus Van Loenen. “Ik heb het gevoel dat ik een kostbare vaas heb 

geschilderd, die me uit handen is geslagen. Ik blijf met de scherven achter.”   


