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Advocaat: Van Loenen gerehabiliteerd   

Vermeende vervalsingszaak van Altinks geseponeerd   

Van een onzer verslaggeefsters   

ASSEN/AMSTERDAM  —  De  Asser  advocaat  E.J.A.  Schönfeld  vindt  dat  Cor  van  Loenen  de 
kunstschilder  en  -verzamelaar  uit  Holthe  (gemeente  Beilen)  die  werd  verdacht  van  vervalsing  van 
Altinkdoeken, is gerehabiliteerd nu Justitie in Amsterdam de zaak heeft geseponeerd wegens gebrek 
aan  bewijs.  Een  onderzoek  van  het  gerechtelijke  laboratorium  in  Rijkwijk  had  eerder  dit  jaar  al 
aangetoond dat er geen sprake was van vervalsingen. Nu Justitie de zaak heeft geseponeerd, vindt 

Schönfeld dat Van Loenen is vrijgepleit.   
Van Loenen werd half juli 1992 gearresteerd omdat hij twaalf schilderijen van de Groninger Ploeg 

schilder Jan Altink (1885-1976) zou hebben vervalst. Daarbij werden 32 doeken in beslag genomen. In 

januari van dit jaar kreeg hij de doeken terug, omdat een verf- en schriftkundig onderzoek had 

uitgewezen dat ze niet vals waren.  

Van  Loenen  had  de  Altinks  in  1991  aan  diverse  veilinghuizen,  waaronder  Christie’s  en  Sotheby’s  in 
Amsterdam,  aangeboden.  Maar  voordat  de  doeken  ter  veiling  gingen,  werden  ze  teruggetrokken 
omdat niet duidelijk was of ze echt waren. Alleen Sotheby’s in Amsterdam deed aangifte bij de politie van 
poging tot oplichting. Christie’s deed geen aangifte, hoewel het veilinghuis erkende dat de drie werken 
van Altink, die zij hadden willen veilen, niet echt waren.   

Nu  Justitie  de  zaak  heeft  geseponeerd,  omdat  er  geen  bewijs  is  tegen  Van  Loenen,  wil  de 

kunstschilder- en handelaar uit Holthe zelf de zaak het liefst zo snel mogelijk vergeten. Maar volgens 

zijn advocaat Schönfeld er is een mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen voor de vier dagen 

dat hij ten onrechte in Amsterdam heeft vastgezeten en voor de schade in materiële sfeer. Aan de ene 

kant wil hij het er nu bij laten. Hij heeft er veel belang bij dat dit nu afgelopen is. Maar aan de andere 

kant steekt het hem enorm dat dit allemaal zomaar kan”, zegt Schönfeld. Volgens de Asser raadsman 

is hij nog met zijn cliënt in overleg. “We onderzoeken de mogelijkheden, maar het kan best zijn dat we 

het erbij laten zitten”, zegt hij.   
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