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Beruchte schilder bij inval gearresteerd   

Serie vervalste Altinks ontdekt bij Cor van L.   

door Joost de Haas en Charles Sanders   

AMSTERDAM, donderdag   

De Amsterdamse politie heeft maandagmiddag bij een inval in het Drentse Beilen de in kunstkringen 

beruchte amateur-schilder Cor van L. gearresteerd wegens oplichting en flessentrekkerij.   

Van L. wordt verdacht van het vervalsen en in omloop brengen van enkele tientallen doeken van de 

Groninger Ploeg-schilder Jan Altink.   

Deze krant berichtte vorig jaar uitgebreid over de activiteiten van de in een Beilense villa annex 

opvangcentrum voor geestelijk gestoorden wonende Cor en Corie van L.   

De artikelenreeks leidde tot het intrekken van enkele vermoedelijk vervalste Altinks bij veilinghuis  

Sotherby’s in Amsterdam. Van L. spande hierop een kort geding aan tegen De Telegraaf waarin hij 

rectificatie eiste.   

Op 4 juli vorig jaar bepaalde de vice-president van de Amsterdamse rechtbank, mr. J.M. Vrakking, 

dat  

"De Telegraaf aannemelijk heeft gemaakt dat door de Van L.’s bij veilinghuizen aangeboden 

schilderijen valse Altinks zijn."   

Bij de inval maandagmiddag één uur trof de Amsterdamse recherche, die vergezeld was van 

rijkspolitiemensen, een rechter-commissaris en een griffier, in de woning van de Van L.’s honderden 

kunstwerken aan.   

Zie verder pag. 6 kol. 1   

  



Cor van L.   
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Aanvankelijk werd het politiewerk bemoeilijkt door de vele geestelijk gehandicapten die onderdak 

vinden bij het echtpaar Van L. Uiteindelijk lukte het toch een selectie van 32 doeken, voornamelijk 

valse Altinks, mee naar het Amsterdamse bureau Van Leyenberghlaan te nemen.    

Daar zit sindsdien ook Van L. vast. Tegen hem is door drie gedupeerde veilinghuizen en twee 

particuliere kunstverzamelaars aangifte gedaan.   

Hoofdagent W. Stefels van de recherche: "We hebben de 32 doeken laten beoordelen door 

mevrouw R. Smithuis en Cees Hofsteenge, experts bij uitstek. De twee kwamen onafhankelijk van 

elkaar tot de zelfde conclusie, te weten dat er slechts drie echte Altinks goed waren."   

Monster-complot   
Van L. zelf blijft in alle toonaarden ontkennen. Rechercheur H. Hali: “Hij denkt aan een monster-complot en 

meent dat de hele kunstwereld tegen hem samenspant. Deze week sturen wij ons complete dossier, waaraan 

we ruim een jaar hebben gewerkt, naar het openbaar ministerie.”   

Eén van de getuigen die in het proces tegen Van L. zeker zal worden opgeroepen, is de gerenommeerde  

Altinkkenner en galeriehoudster Renee Smithuis. Zij zegt over de affaire: “Ik was niet verbaasd toen de politie 

mij opriep. Vanaf het begin wist ik dat de Altinks die Van L. in omloop bracht niet deugden.”   


