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Zo vals als een kraai   

De prijs van het werk van Jan Altink, lid van de Groninger kunstkring De Ploeg, schoot omhoog. Tot 

grote vreugde van de tekenleraar uit Beilen, die kort voordien nogal wat landschapjes van Altink had 

bemachtigd. Maar plotseling was de euforie afgelopen. Vals, ze waren allemaal vals, had een 

galeriehoudster vastgesteld. De veilinghuizen trokken de een na de ander hun handen van Altink af. 

Wat niet wil zeggen dat nu ook is bewezen dat Landweg Westerwolde inderdaad het werk van een 

nieuwe Van Meegeren is. door Jos Slats   

Het gedraai van de kunstkenners om het werk van Jan Altink   

TEKENLERAAR Cor van Loenen uit Beilen kwam twintig jaar geleden voor het eerst in aanraking met 

het werk van de schilder Jan Altink (1885–1971). Hij bezocht met een familielid een kunstmarkt in 

Bergen, waar zijn inmiddels overleden zuster twee gouaches van de Groninger Ploegschilder kocht 

van een particulier uit Heerlen. Ene Van den Berg. Omdat hij vertelde meer werk van Altink in huis te 

hebben, gaf Van Loenen hem zijn adres in Beilen en — hij had zelf nog geen telefoon — het nummer 

van de buren.   

Een paar weken later nam Van den Berg contact met hem op. Van Loenen kocht zes gouaches van 

de Ploeggroep: drie Altinks. twee Dijkstra’s en een Wiegers. Hij betaalde 250 gulden per stuk. Eind 

1974 betrokken Van Loenen en zijn vrouw een vervallen boerderij in Holthe, een buurtschap bij Beilen. 

Om de verbouwing te financieren deed de tekenleraar in de loop der jaren de zes gouaches van de 

hand die hij van Van den Berg had gekocht.   

Door bezuinigingen kwam zijn baan in het onderwijs op de tocht te staan. Elk jaar raakte Van Loenen 

meer uren kwijt. Hij verhuurde een gedeelte van zijn boerderij aan ex-psychiatrische patiënten voor 

wie de overstap van de inrichting naar de maatschappij te groot was. Daarnaast begon Van Loenen, 

nu hij niet meer dagelijks voor de klas hoefde te staan, te handelen in antiek.   

Op een kijkdag van de voorjaarsveiling van Sotheby’s in Amsterdam liep hij begin vorig jaar Van den 

Berg weer tegen het lijf. Die informeerde of Van Loenen hij nog steeds belangstelling had voor het 

werk van de Ploeg. Nu hij de zeventig gepasseerd was, wilde hij zijn verzameling (“dezelfde collectie 

waar u en uw zuster indertijd uit gekocht hebben”) van de hand doen. Het ging om vijf schilderijen en 

twaalf gouaches van Altink, waarvoor hij veertigduizend gulden vroeg. Betalen had geen haast. Van 

den Berg stond toch op het punt familie te bezoeken in Australië. Hij zou een paar maanden 

wegblijven. Van Loenen had dan mooi de gelegenheid in de tussentijd het geld bij elkaar te krijgen. 

Dat lukte dankzij een erfenis (achtduizend gulden uit de nalatenschap van zijn zuster) en een lening 

(13.500 gulden) van de Rabobank in Beilen. De verkoop van antiek, waaronder een aantal 

(streek)sieraden, leverde de rest van het benodigde bedrag op.   



  

Eind juli belde Van den Berg wanneer hij langs kon komen met de Altinks? Half augustus werd de 

koop gesloten. “Het was prachtig werk, ik heb geen seconde geaarzeld”, vertelt Cor van Loenen. 

“Intuïtief wist ik gewoon dat het goed zat.” Waarom zou hij hebben getwijfeld? Van den Berg was 

immers een vertrouwde relatie. Vandaar dat er ook geen letter op papier is gezet. “Ik weet niet eens 

waar hij woont”, zegt Van Loenen. “Achteraf gezien, had ik het natuurlijk maar beter kunnen vragen.”   

Omstreeks 20 september belde ene “Jansen” uit Amsterdam naar Van Loenen. Of ze geïnteresseerd 

waren in nog meer werk van Altink. De man zei hun telefoonnummer te hebben gekregen van Van 

den Berg (“een goede kennis”). Hij had bovendien van hem vernomen dat de familie nog wat sieraden 

en antiek bezat en stelde voor een ruil te maken. Voor de dertien gouaches en vijf olieverfdoeken 

wilde Jansen ruim 27.000 gulden hebben.   

De ontmoeting vond vijf dagen later plaats in het koffiehuis tegenover het Centraal Station in 

Amsterdam. Nadat Van Loenen hem wat antieke voorwerpen, de sieraden en de bijbehorende 

taxatierapporten had laten zien, wandelden ze naar de witte bestelbus van Jansen die rechts naast 

de hoofdingang van het station geparkeerd stond. In de Volkswagen kon Van Loenen de collectie 

rustig bekijken. “Prachtig werk.” Een uurtje later stapte hij met vier pakketten onder z’n arm op de trein 

naar Beilen. Een medereiziger was zo vriendelijk hem die avond met de taxi voor de deur af te zetten.   

Jansen had evenmin adres of telefoonnummer achtergelaten. Het was wederom niet bij Van Loenen 

opgekomen daar naar te vragen. “Ik had geen reden om wantrouwend te zijn.” De gang van zaken in 

het bestelbusje kwam hem allerminst vreemd voor. “Ik heb op de raarste plekken zaken gedaan. Vorig 

jaar bijvoorbeeld had ik een afspraak met een heel grote collectioneur in het noodgebouwtje van de 

stationsrestauratie in Hilversum.” Van Loenen erkent dat hij de schijn flink tegen heeft nu hij 

onvoldoende opheldering kan verschaffen over de precieze herkomst van de omstreden doeken en 

gouaches.   

Het Beilense echtpaar besluit eind vorig jaar een deel van de nieuw verworven Altink-collectie weer 

van de hand te doen om de bouw te bekostigen van een hobbyruimte, bestemd voor de 

pensiongasten, waarvoor de gemeente inmiddels de vergunning heeft verleend. Ze verwachten een 

bescheiden winst te kunnen maken, want er worden goede prijzen geboden voor het werk van de 

Ploeg (boven verwachting zelfs, zoals later zal blijken op veilingen, waar het ingebrachte werk van 

Jan Altink soms ver boven de in de catalogus genoemde richtprijs van de hand gaat). In eerste 

instantie plaatst Van Loenen een advertentie, waarop onder anderen Reneé Smithuis reageert, een 

galeriehoudster uit Heiloo. Ze maken een afspraak. De ontmoeting, op 15 november, vindt plaats in 

een wegrestaurant bij Schoorl. Van Loenen laat Smithuis twee gouaches zien: een berglandschap en 

een kwelderlandschap. Vanaf hier beginnen de lezingen uiteen te lopen.   

“Ze was erg enthousiast”, aldus Van Loenen. “Maar ook erg zakelijk. Ze wilde de gouaches niet kopen, 

maar bood aan ze in consignatie te nemen om te proberen via de galerie een koper te vinden. Toen 

ik liet weten dat ik liever meteen tot zaken wilde komen, omdat we het geld snel nodig hadden voor 

onze verbouwing, gaf ze mij naam en adres van een cliënt die mogelijk geïnteresseerd zou zijn.”  

Galeriehoudster Smithuis heeft een andere lezing van het gebeurde. Een nogal opmerkelijke lezing, 

die ze later op papier zette op verzoek van de advocaat van de Telegraaf. Toen hadden de Van 

Loenens inmiddels een kort geding tegen de krant aangespannen, omdat ze daarin waren 



  

afgeschilderd als een in de kunstwereld berucht echtpaar dat honderden valse Altinks in omloop had 

gebracht.   

Smithuis schrijft over de afspraak in het wegrestaurant: “Ik schrok, want ik zag onmiddellijk dat ze vals 

waren, maar (hoewel ik vrijwel altijd zeg dat iets vals is) ik hield mijn mond, omdat je met de opmerking 

‘dat is niet van Jan Altink’ altijd weer veel ellende en teleurstelling teweegbrengt. Ik gaf de naam van 

een man die aan een museum verbonden is en die mij meermalen had verzekerd dat hij verstand had 

van de Ploegschilders en er ook werk van had. Ik dacht oprecht: Dan moet die man maar de brenger 

van de slechte boodschap zijn.”   

Die man is prof dr. A. Dingenaers van Hillegondsberg, kinderarts te Blaricum, kunstverzamelaar en 

lid van het bestuur van het Singermuseum in Laren. Nog voor Van Loenen contact met hem kan 

opnemen, hangt hij zelf al aan de lijn. Op 19 november brengt hij in Beilen een genoeglijke dag door 

bij de familie, die wordt beklonken met de aankoop van twee gouaches: een korenlandschap en het 

berglandschap waarvan Smithuis achteraf zegt dat zij onmiddellijk had gezien dat het vals is.  De 

nieuwe eigenaar is zo enthousiast dat hij een dag of wat later met Smithuis belt om haar van het 

heuglijke nieuws op de hoogte te brengen. “Ik dank u zeer voor uw tip over de Altinks. Ik heb ze beide 

gekocht, maar niet voor de gevraagde prijs. Een flink stuk lager.”   

De Noordhollandse galeriehoudster in haar brief aan de advocaat van de Telegraaf: “Ik dacht dat ik 

door de grond ging. Dat was nooit mijn opzet geweest. Ik had ECHT gedacht dat de man zelf kennis 

van zaken had en dus ook onmiddellijk zou zien dat dit niets met Altink had te maken.”   

Maar weer kraait de haan in Heiloo. Smithuis houdt haar mond tegen de opgetogen Van 

Hillegondsberg. “Ik kon op dat moment niets tegen hem zeggen omdat er honderden mensen binnen 

waren”, luidt haar excuus. Ze komt niet meer op het idee de professor op een meer gelegen tijdstip 

terug te bellen om hem uit zijn droom te helpen. “Ik heb nooit meer iets van mevrouw Smithuis 

gehoord”, bevestigt Dingenaers van Hillegondsberg.   

Maar wat heeft de galeriehoudster vorig jaar tegen hem gezegd toen ze hem belde over de Altinks 

van Van Loenen? “Ze heeft er tegenover mij geen enkele twijfel over laten bestaan dat ze het 

uitstekend werk vond. Ik ben volledig afgegaan op het oordeel van mevrouw Smithuis.”   

Van Hillegondsberg lijkt nogal in verlegenheid gebracht door de affaire. “De naam van het 

Singermuseum mag in dit verband niet worden genoemd, mijn bestuurslidmaatschap heeft hier niets 

mee te maken, dat zou de zaak geen goed doen.” Over de echt- dan wel valsheid van de door hem 

gekochte   

Altinks durft hij geen uitspraak te doen. “Ik heb mij nog geen definitief eindoordeel gevormd.”  Vervolg 

van pagina 1   

De landschapjes van Jan Altink   

BOVENDIEN HEEFT de Blaricumse collectioneur, althans volgens eerder genoemde brief van 

Smithuis, de bewuste gouaches al weer aan een ander verkocht. “Nog geen maand later (bedoeld 

wordt: een maand na de telefonische dankbetuiging, red.) kwam er een semi-handelaar uit 

Amsterdam bij mij binnen, de heer Ger Fransen, en die bood mij twee Altinks aan. Ik vroeg meteen 

of hij ze had gekocht van de heer in kwestie (Dingenaers van Hillegondsberg, red.) en dat was ook 



  

zo. Ik zei verder absoluut geen belangstelling voor die Altinks te hebben. Op zijn vraag of ze dan 

misschien vals waren, heb ik niet gereageerd. De man is handelaar en moet zijn vak maar verstaan.”  

Na haar aanvankelijke hardnekkige stilzwijgen zou Smithuis een halfjaar later, op 16 mei van dit jaar, 

als een blad aan een boom omdraaien en zich plotseling opwerpen als het geweten van kunstkennend  

Nederland. Want het is Smithuis, die via De Telegraaf het “enorme vervalsingsschandaal” rond Jan 

Altink aan de kaak stelt. De galeriehoudster is wegens een vakantie in het buitenland niet voor nadere 

tekst en uitleg bereikbaar.  

Maar in de winter van 1990 heerst er nog volstrekte rust aan het Altink-front. Alleen de prijzen voor 

zijn werk schieten omhoog. Op een veiling in Norg worden eind vorig jaar flinke bedragen geboden 

voor de doeken die zijn ingebracht door Van Loenen. Een van de aanwezigen in de zaal is 

rijkskunstrestaurateur en connaisseur Lammert Muller. Aanvankelijk biedt hij mee, maar al gauw gaat 

het zijn budget ver te boven. Na afloop vraagt hij aan de verkoper of hij nog meer Altinks in zijn bezit 

heeft. Of Muller in dat geval een keer mag komen kijken met een mogelijke koper.   

In december maakt de rijkskunstrestaurateur zijn opwachting in Beilen in het gezelschap van Arnold 

Blok, een kunsthandelaar uit Haren. Laatstgenoemde koopt op advies van de enthousiaste Muller 

twee werken van Altink, waaronder het kwelderlandschap, waarvan Smithuis — op dat moment nog 

steeds in stilte — denkt dat het vals is.  

In maart van dit jaar laat Van Loenen Landweg Westerwolde, een olieverf-doek, veilen bij Venduhuis 

Van den Hende in Groningen. J. van den Hende is een groot kenner van het werk van Altink. Na het 

overlijden van de vrouw van de schilder veilde hij in 1980 de artistieke nalatenschap van de 

kunstenaar, die uit meer dan achthonderd tekeningen en schilderijen bestond. Erkend veilingmeester 

Van den Hende weet kennelijk dat hij een bijzonder stuk in handen heeft, want hij plaatst Landweg 

Westerwolde in kleur op de omslag van zijn veilingcatalogus. Zoiets doe je niet met een middelmatig 

schilderijtje.   

Later die maand gaat bij het Notarishuis in Rotterdam het eveneens prominent in de catalogus 

afgebeelde Boerderijen aan Landweg voor een vorstelijk bedrag van de hand. In april laat Van Loenen 

nog eens vier werken veilen bij respectievelijk De Eland in Amsterdam en het Venduhuis der 

Notarissen in Den Haag. De experts van de veilinghuizen zijn zonder uitzondering enthousiast. In 

vrijwel alle gevallen worden de Altinks afgebeeld in de catalogus.   

De schilder valt ook bij het publiek in de smaak. Op 14 mei wordt op de veiling van Loth Gijselman in 

het Singermuseum in Laren maar liefst negenduizend gulden geboden voor de gouache Dorpje in 

Groninger Korenlandschap.   

De voorjaarsverkopingen van de grote veilinghuizen moeten dan nog beginnen. Van Loenen brengt  

Altinks in bij Christie’s, waar de op de Groninger Ploeg gepromoveerde expert moderne kunst, drs. 

Jetske Homan van der Heide, overloopt van kunstzinnige begeestering. Later zal ze beweren dat ze 

het werk maar “slapjes” vindt. Ook bij Sotheby’s en bij Glerum wordt Van Loenens handelswaar gretig 

ingenomen. En ook nu weer worden de werken met foto’s warm aanbevolen in de respectievelijke 

veilingcatalogi. Honderden belangstellenden, onder wie grote particuliere verzamelaars, 

vertegenwoordigers van musea en andere connaisseurs, bezoeken in mei de kijkdagen. Geen mens 

geeft blijk van een spoortje twijfel.   



  

TOT OP DONDERDAG 16 mei galeriehoudster Reneé Smithuis opduikt op de kijkdag bij Christie’s in 

Amsterdam en drie geëxposeerde Altinks als vervalsingen meent te herkennen. Ze waarschuwt de 

expert moderne kunst van Christie’s, drs. Homan van der Heide. Die besluit geen enkel risico te 

nemen en schrapt de bewuste lotnummers van het programma. Waarna een kettingreactie ontstaat.  

Wanneer Sotheby’s ter ore komt dat Smithuis inmiddels de pers heeft ingeschakeld, legt ook bij dit 

gerenommeerde veilinghuis het vertrouwen in de eigen kennis van zaken het af tegen het risico van 

opgewonden stukken in de krant. Op donderdag 23 mei besluit Rob Sneep, expert moderne kunst bij  

Sotheby’s, twee minuten voor aanvang van de veiling de nummers 5 en 23 van de lijst af te voeren. 

Zonder verdere tekst en uitleg. Verzamelaars, van wie sommigen speciaal uit het buitenland zijn 

overgekomen voor deze Altinks, reageren eerst verbaasd, dan geprikkeld.   

“Vervalsingsvirus besmet kunstwereld”, toetert De Telegraaf op zaterdag 25 mei. De maandag daarop 

kan televisiepersoonlijkheid/veilingmeester Jan Pieter Glerum van het gelijknamige veilinghuis niet 

achterblijven. Minuten voor aanvang van de veiling zegt hij: “Dames en heren, u heeft natuurlijk 

allemaal de krant gelezen, u begrijpt dat onze twee Altinks worden teruggetrokken. Ze zijn zo vals als 

een kraai.”   

Het domino-effect voltrekt zich vervolgens ook in achterwaartse richting. Met terugwerkende kracht 

wordt plotseling getwijfeld aan de echtheid van de Altinks die eerder dit jaar zijn verhandeld. De 

vermoedens worden sterker als blijkt dat de Van Loenens bijna overal het werk onder een valse naam 

hebben ingebracht. Dat is vanwege fiscus of privacy-overwegingen bepaald niet ongebruikelijk in het 

wereldje — bevestigen alle veilinghuizen — maar nu wekt het alleen maar meer achterdocht. Kopers, 

gealarmeerd door de opgewonden berichten in de krant, eisen hun geld terug.  De vervalsingsaffaire 

is een feit.   

Veilinghuizen en hun deskundig personeel wringen zich in haarspeldbochten om een verklaring te 

vinden voor hun collectieve blindheid. Veilingmeester en Ploeg-kenner Van den Hende van het 

gelijknamige Venduhuis uit Groningen voorop. Het schilderij Landweg Westerwolde, dat hij in maart 

op de omslag van zijn catalogus plaatste, blijkt er plotseling “door de drukte tussendoor geglipt”. Van 

den Hende had zijn ogen niet in zijn zak zitten toen hij op vrijdag 24 mei de kijkdag van het Haagse 

veilinghuis Glerum bezocht. “Aldaar werden twee werken van Altink geëxposeerd, waarvan ik 

vaststelde dat ze tot de categorie vals behoren.”   

Maar een waarschuwing aan collega Glerum kon er toen kennelijk niet af. “Noch mij noch de mevrouw 

die bij onze kijkdag aanwezig was, zijn mededelingen gedaan over valse Altinks”, zegt Jan Pieter 

Glerum. “Maar mij verbaast niets in deze wereld. Er zijn mensen die het gênant vinden om een ander 

op hun fouten te wijzen, er zijn ook mensen die het leuk vinden als iemand zich vergist.”   

GLERUM IS DE ENIGE die ruiterlijk toegeeft dat de affaire Altink vooral de “incompetentie” van de 

kunstkenners aan het licht brengt. “Onze veilinghuizen kijken kennelijk niet kritisch genoeg naar wat 

ze binnenkrijgen. We zijn er allemaal ingestonken.”   

Maar staat eigenlijk wel vast dat de collectie Van Loenen zo vals is als een kraai?   

Of duidt de affaire op een vorm van collectieve psychose inzake de Groninger Ploeg-schilder Altink? 

Opmerkelijk is dat iedereen de daders meent te hebben ontmaskerd, maar dat geen mens of 

veilinghuis de politie inschakelde.   



  

Glerum: “Ik ben gebeld door de directeur van Sotheby’s of ik mee wilde werken met het doen van 

aangifte. Maar ik vind de zaak eigenlijk niet belangrijk. Who the hell is Altink ?“   

In werkelijkheid durft de veiling-master er zijn hand niet voor in het vuur te steken dat de Altinks 

inderdaad vals zijn. “To the best of my knowledge zeg ik: vals. Maar ik heb er niet naast gestaan toen 

ze geschilderd werden.”   

Ook Sotheby’s doet, in weerwil van eerdere berichten, geen aangifte. Directeur Van Schaik: “We 

hebben later nog een expert van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie plus nog wat 

particuliere deskundigen naar het werk laten kijken, maar die komen niet tot een eensluidend oordeel.  

Alleen Chris Ongering, de zoon van de vaste lijstenmaker van Jan Altink, weet pertinent zeker dat het 

vervalsingen zijn. Als klein jongetje heeft hij nog op schoot gezeten bij Altink. Dat zegt natuurlijk niets, 

maar het is wel iemand die kan meevoelen met zo’n schilder. De man van het RKD vond het moeilijk 

uitspraak te doen. In wezen hebben we dus geen uitkomst”   

Van een “blamage” wil Van Schaik niets weten, een kwestie van gedeelte smart: “De drie grote 

veilinghuizen zijn er bij betrokken plus een aantal andere uit het land.”   

Het Venduhuis der Notarissen in Den Haag, dat een koper schadeloos stelde die (pas na alle 

alarmerende berichten) meende een nep-Altink te hebben verworven, durft maanden na dato ook 

geen duidelijk oordeel te vellen. Staat nu als een paal boven water dat het schilderij in kwestie vals is  

? “Dat soort uitspraken klinkt zo absoluut”, sust expert C. Vellinga. “Gevoelsmatig sta ik er wel achter, 

maar in dit wereldje kun je geen absolute uitspraken doen.”   

“Weet u wel hoeveel schilderijen er jaarlijks door mijn handen gaan ? Tienduizend! Ik heb wel eens 

het gevoel dat de taak van het veilinghuis wordt overtrokken. Men is ons als echtheidsverklaarders 

gaan zien”, klaagt J. Hagen van veilinghuis De Zon in Amsterdam, dat in mei via Loth Gijselman in 

Laren het Dorpje in Korenlandschap liet veilen. Deze transactie is ook teruggedraaid. “Ik ben er voor  

99 procent van overtuigd dat het vals is”, zegt Hagen. Op grond waarvan dan ? “Het kan  

eenvoudigweg niet zo zijn dat door één man zo veel wordt aangeboden.”   

Ook Christie’s, die in mei als eerste de door Van Loenen ingebrachte werken uit de veiling haalde, is 

niet bij machte het verlossende woord te spreken. “Niets staat vast, behalve één ding: de twijfel,” zegt   

Jetske Homan van der Heide. “Het is nu eenmaal geen wiskunde. Wij kunnen niets garanderen.” In 

Beilen is de verbouwing nog even uitgesteld.   

JOS SLATS   


