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‛De kennis over de Ploeg zit in Groningen’   

Stichting wil zo snel mogelijk einde aan stroom vervalsingen   

Door Menno Hoexum en Eddy Schaafsma   

De stichting in oprichting die de authenticiteit van werk van het Groninger Kunstenaarsgenootschap 

De Ploeg gaat vaststellen, wil zo snel mogelijk een einde maken aan de stroom van vervalsingen die 

de laatste weken overal in Nederland opduiken. Er moet zo snel mogelijk ingegrepen worden, want 

talloze mensen worden de dupe van deze hausse in vals werk. De stichting zal ook volkomen 

onafhankelijk van welke kunsthandelaar of galeriehouder dan ook opereren, “ vertelde restaurateur 

Lammert Muller gisteravond onmiddellijk na de oprichting. “We zullen zo snel mogelijk de statuten van 

de stichting in orde laten maken om aan de slag te kunnen.”   

Vier van de vijf leden hebben hun medewerking toegezegd nadat zij waren benaderd door de Roder 

advocaat en galeriehouder Wout Schuurmans. Schuurmans die twee weken geleden in Haren Classic 

Art opende heeft zich de laatste dagen vooral geërgerd aan tal van lieden die zich opwerpen als de 

grote deskundige op het gebied van werk De Ploeg. “Ik vind het belangrijk dat voor eens en voor altijd 

vast komt te staan wat wel goed is en wat niet. Er zijn te veel mensen die maar een gokje wagen 

zonder de wijsheid in pacht te hebben. Het vijftal dat nu in de stichting gaat samenwerken acht ik in 

ieder geval in staat om wel een oordeel over de echtheid van Ploeg-werk te kunnen geven.” Ongering 

is een broer van wijlen de kunsthandelaar Karel Ongering en is zo’n beetje de laatste levende 

Groninger die de kunstenaars van De Ploeg en met name Jan Altink intensief heeft meegemaakt.  

Huizinga organiseerde in de jaren zeventig een grote overzichtstentoonstelling van De Ploeg in de   

  

  

  

  

  



  

Fraeylemaborg in Slochteren. Lammert Muller is restaurateur van vooral Ploeg-werk en heeft een 

grote kennis over de techniek en penseelvoering van leden van De Ploeg. Koster heeft de afgelopen 

20 jaar een grote kennis van werk van De Ploeg opgedaan en wordt wel vaker door particulieren en 

instanties benaderd om een oordeel te vellen.   

Het initiatief van Schuurmans komt naar aanleiding van de enorme onrust over valse Altinks die vorige 

week ontstond toen bij twee veilinghuizen in het westen van het land valse schilderijen van Altink 

werden teruggetrokken. “Ik wil nu gewoon zekerheid. Daarom heb ik deze vijf personen benaderd met 

de vraag of ze een beoordelingscommissie willen vormen. Per slot van rekening zit de grootste kennis 

over De Ploeg in Groningen en niet in het westen van het Land.”   

Dat nu plotseling de naam van Luc van L. uit het Drentse Beilen in de publiciteit komt als de motor 

achter de vervalsingen verbaast Schuurmans niet echt. “Deze man is de laatste tijd te vaak op 

verschillende veilingen gesignaleerd als inbrenger van schilderijen van Altink. Er duiken nu te snel 

achter elkaar schilderijen op die vrijwel niemand kent.”   

Inzicht   

Dit laatste wordt ook bevestigd door kunsthandelaar Sibbele Ongering in Groningen. Hij heeft in de 

jaren zeventig de grote Altink-veiling in het Groninger Stadspark Paviljoen meegemaakt en heeft een 

redelijk inzicht in het complete ouevre van de Groninger kunstenaar. “De schilderijen die nu bij 

Sotheby’s en Christie’s zijn opgedoken zijn volstrekt onbekend. Die heb ik niet op de grote veiling in 

het Stadspark gezien en ze staan ook niet in de catalogus van de grote overzichtstentoonstelling in 

Haarlem. Daar komt nog bij dat de nu als vals bestempelde doeken allemaal op elkaar lijken en van 

een erbarmelijke kwaliteit zijn.”   


