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Van Loenen: Walgelijk en arrogant  

HOLTHE – Kunsthandelaar Cor van Loenen uit Holthe vindt de wijze waarop galeriehoudster R.  

Smithuis uit Heiloo alsnog haar gram probeert te halen inzake de vervalsing van Altink-schilderijen 

‘walgelijk en arrogant’. Als gemeld eist zij van het Gerechtshof spoedige heropening van het 

onderzoek tegen Van Loenen, die enige jaren terug vervalsingen van de Groninger Ploegschilder Jan 

Altink (1885-1971) in omloop zou hebben gebracht. Galeriehouder C. Hofsteenge uit Groningen 

steunt haar actie.  

Het duo vindt het destijds verrichtte laboratorium-onderzoek, op grond waarvan in 1992 de zaak werd 

geseponeerd, onvoldoende. De veelbesproken kunsthandelaar zelf vraagt zich af over welke 

‘deskundigheid’ het tweetal eigenlijk beschikt. Verder heeft de Groninger galeriehouder zich volgens 

Van Loenen ‘gewoon voor het karretje laten spannen van Smithuis’.  

Hofsteenge, onder meer schrijver van een boek over de schildersgroep De Ploeg, praat volgens Van 

Loenen ‘zomaar met anderen mee. “Hij heeft dan wel een zeer anekdotisch boek geschreven over de 

Groninger schildersploeg, maar dat wil niet zeggen dat hij ook inzicht heeft. Ik heb hem bijvoorbeeld 

nog nooit een zinnig woord horen zeggen over een schilderswerk van de Groninger Ploeg. Dat hij dan 

de brief van Smithuis mede durft te ondertekenen……”  

De kunsthandelaar uit Holthe vindt het onbegrijpelijk dat galeriehoudster Smithuis er nu nog niet van 

is overtuigd dat hem geen vervalsing in de schoenen kan worden geschoven. Volgens Van Loenen 

ligt er een onderzoek van het Gerechtelijk Laboratorium uit 1992, dat aangeeft dat de vermeende 

vervalste Altink-doeken niet geantidateerd zijn en dat er niet ten onrechte met J. Altink is gesigneerd. 

Op grond daarvan, en na verklaringen van enkele deskundigen, heeft justitie toen afgezien van 

strafrechtelijke vervolging van de kunsthandelaar in Holthe.  

Van Loenen kreeg vorig jaar nog een schadevergoeding, omdat hij vijf dagen ten onrechte in 

hechtenis had gezeten. Hij kwam in moeilijkheden nadat enkele bekende veilinghuizen als 

Sotheby’s en Christies een aantal door Van Loenen ingebrachte Altink-doeken uit de veiling 

haalden omdat deze vals zouden zijn. Mevrouw Smithuis bracht de zaak aan het rollen, Sotheby’s 

deed uiteindelijk aangifte.  

Galeriehoudster Smithuis en haar Groninger collega Hofsteenge vinden dat de zaak tegen Van 

Loenen moet worden heropend omdat juist de belangrijkste onderzoeken, die tot de conclusie ‘vals’  
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of ‘echt’ moeten leiden, helemaal niet zijn uitgevoerd. Evenmin zijn de juiste deskundigen als getuigen 

gehoord, aldus het tweetal.  

Zo hecht mevrouw Smithuis geen enkele waarde aan het oordeel van kunstexpert R. Sneep van het 

Amsterdamse veilinghuis Sotheby’s, waar in 1992 ook twee valse Altinks zouden zijn opgedoken. “Ik 

kan daarna nog zeker tien werken opnoemen uit zijn catalogi die ook vals waren en toch normaal zijn 

geveild. Dan kan men toch godsonmogelijk over een expert spreken. Er zijn mensen die het kijken 

nooit leren,” schrijft mevrouw Smithuis in haar klaagschrift aan het Gerechtshof.  

Van Loenen, die door de actie van mevrouw Smithuis en Hofsteenge volgende week voor het 

Gerechtshof moet verschijnen, vindt het ‘arrogant’ van mevrouw Smithuis om de deskundigheid van 

kunstexpert Sneep van Sotbeby’s in twijfel te trekken. Directeur J. van Schaik van het veilinghuis 

Sotheby’s noemt de beschuldigingen aan het adres van Sneep ‘zeer raadselachtig’ en bovendien 

onjuist. “Sneep is nooit opgetrommeld als getuige-deskundige. Hij was juist de enige, die de 

Altinkvervalsingen destijds durfde te melden bij justitie. Mevrouw Smithuis had Sneep dus eigenlijk 

de hemel in moeten prijzen. Maar in plaats daarvan geeft ze hem een trap na. Gek, want er bestond 

een uitstekende relatie tussen haar en Sneep,” aldus Van Schaik.  

Sotheby’s wil mevrouw Smithuis, die op vakantie is, zo snel mogelijk om opheldering vragen. De 

beschuldiging dat Sneep over de afgelopen periode zeker tien valse doeken zou hebben geveild, 

verwerpt Van Schaik. “Als dat zo was, zou Sneep geen succesvolle afdeling kunnen runnen.”  


