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Berichten uit een grijs circuit  

En weer waren de Altinks vals  

 

De ‘niet goede’ door Sotheby’s teruggetrokken gouache van Altink.  

Bij veilinghuizen duiken de laatste tijd opmerkelijk veel ‘onbekende’ doeken van Ploegschilder 

Jan Altink op. Het lijkt er op dat er tot op de dag van vandaag vanuit het Noorden enthousiast 

gewerkt wordt aan de uitbreiding van het oeuvre van de in 1971 overleden kunstenaar. In het 

Noorden  is  een  groot  grijs  circuit,  dat  rommelt  maar  wat  aan,  verzuchtte  de  Groninger 

kunsthandelaar en Ploeg-expert Cees Hofsteenge onlangs. Hoe ziet dat grijze circuit er uit? 

Wie bewegen zich in die grijsheid? En wat voeren ze uit?  



  

 

Cees Hofsteenge  
…grijs circuit…  

 

Johan Meijering  
…‘onbekende’ Ploeg…  

 

Johan van den Hende  
…‘schiet bokken’… 

Ploeg-schilder Jan Altink is toch al sinds 1971 dood, maar als je bekijkt 

hoeveel ‘onbekend’ werk er de laatste tijd opduikt, zou je zeggen dat hij 

nog altijd aan het schilderen is met de energie van een 20-jarige. Vorige 

week  nog  had  veilinghuis  Sotheby’s  een  gouache  en  een  olieverf-

schilderij van Altink in de aanbieding. Die trok het veilinghuis schielijk 

terug.  De werken  zijn  namelijk  ‘niet  goed’  zoals  men  dat in het 

veilingwezen,  met  gevoel voor  understatement,  noemt.  Niet  goed, 

betekent ‘waarschijnlijk vals’. Niet dat die woorden in de zeer discrete 

veilingwereld snel zullen vallen. Bij de geringste twijfel over de echtheid 

van een doek hoort een veilinghuis het doek terug te trekken. Verder 

wordt er gezwegen. Vooral over de vraag wie het doek heeft ingebracht.  

Het veilingwezen heeft baat bij zwijgzaamheid, of ‘discretie’, zoals men 

het liever noemt. In zijn boek Magenta schrijft meestervervalser Geert 

Jan  Jansen  dat  veilinghuizen  niet  zozeer  de  echtheid  van  een  doek 

taxeren, als wel de kans dat de omstreden herkomst wordt ontdekt. Henk 

Schutte schetst in zijn boek Kunstmaffia een nog somberder beeld. Hij 

voert Thomas Hoving op, de ex-directeur van het New Yorkse 

Metropolitan Museum en een van de meest vooraanstaande 

kunstexperts ter wereld, die zegt dat zeker veertig procent van de kunst 

in musea nep is.  

Feit is wel dat er sinds 1995 een collectie met honderden ‘onbekende’ 

Ploegwerken spoorloos is. In april van dat jaar werd de kunstcollectie van 

de  Hoogezandster  zakenman  en  kunstminnaar  Desi  Zwaneveld,  met 

daarin die Ploegwerken, door de fiscus in beslag genomen. “Daarmee 

dacht de fiscus een miljoenenvangst te hebben gedaan”, meesmuilt de 

in  De  Ploeg  gespecialiseerde  kunsthandelaar  Cees  Hofsteenge.  “De 

waarde van de doeken bleek uiteindelijk enkele duizenden guldens te 

zijn.” Oftewel:  het gros was  ‘niet  goed’,  oordeelden  de  door  de fiscus 

ingehuurde experts.  

Vanachter de thee in zijn met antieke meubels en schilderijen 

gedecoreerde woning, laat Zwaneveld weten dat hij het met die analyse 

niet helemaal eens is. “Het was een verzameling van járen. Zestig tot 

zeventig procent was wel degelijk echt.” Waar hij de schilderijen kocht, 

weet Zwaneveld niet meer precies. “Een keer op de markt, een keer op 

een veiling.”  

Overigens deed Zwaneveld zijn kunstcollectie vlak voor de 

inbeslagname voor 1.7 miljoen gulden van de hand aan Anna de Groot 

uit Nieuw Buinen. Over deze deal zijn de advocaten van De Groot en 

Zwaneveld  tot  op  de  dag  van  vandaag  aan  het  kissebissen  voor  de 

rechter. Zwaneveld zegt dat het de bedoeling was dat zijn zoon en De 

Groot een Ploeg-museum zouden stichten in Ten Boer. De advocaat van 

De Groot beweert echter dat de schilderijen nooit zijn ontvangen door 



  

zijn cliënte. De 

advocaat van 

Zwaneveld bestrijdt dat en voegt er zelfs aan toe dat  

hij  ‘bij  geruchte’  heeft  vernomen  dat  De  Groot  de  schilderijen  heeft 

doorverkocht.  

“In ieder geval: de schilderijen zijn weg”, zegt Zwaneveld. En dat gaat de 

zakenman aan het hart, ‘want ik hou van kunst’. Na de thee geeft hij een 

rondleiding door de donkere kamers van zijn enorme huis in Hoogezand. 

Met  een  zaklamp  beschijnt  hij een  voor  een  de  talloze  doeken  aan  de 

wand. Een Dijkstra, een Wiegers, een Van Dulmen Krumpelman...  

Bij Sotheby’s staan ze er sinds maandag gekleurd ‘op. Twee Altinks in 

volle kleurenpracht in de catalogus en ze dan moeten terugtrekken, leuk 

is het niet. “U belt over de Altinks?”, vraagt een expert moderne kunst bij 

het 

gerenommeerde veilinghuis, “Ik ben niet the expert in charge!” De  

is ervaring. Daarvoor zijn het experts, hè.”  

De ervaring van de experts bij Sotheby’s kan niet tippen aan de ervaring 

van de bejaarde dame die onlangs een Groninger lijstenmakerij 

binnenschuifelde en daar een olieverfschilderij van Altink ontwaarde, dat 

precies lijkt op de door Sotheby’s teruggetrokken gouache. Deze dame, 

die voor de oorlog, tijdens de hoogtijdagen van De Ploeg, veelvuldig in 

kringen rond de kunstenaarsbende verkeerde, bedacht zich niet toen ze 

het doek zag en riep uit: ‘Als dat een Altink is, ben ik Napoleon.’ Om er na 

enig nadenken aan toe te voegen: ‘Of Altink was dronken, dat kan  

Cor van Loenen  
…‘hetze’… 

ook.’  

Een andere expert die, tot zijn grote ergernis, erg vaak met valse  
Ploegwerken wordt geconfronteerd, is de stad-Groninger in De Ploeg  

gespecialiseerde kunsthandelaar Richard ter Borg. Regelmatig wordt zijn expertise ingehuurd door 

veilinghuizen in het westen. “Laatst moest ik vijftig Ploegschilderijen taxeren voor een veilinghuis in 

het westen. Geen een was goed. De eigenaar kwam uit Groningen. Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen 

wie dát was.”  

Regelmatig ziet Ter Borg valse Ploeg-werken opduiken op veilingen. “Vorig jaar nog, bij een van de 

grote veilinghuizen in het westen. Een Dijkstra, honderd procent vals. De stichting Dijkstra belde me 

er over op, de stichting De Ploeg, het Groninger Museum. Dus ik sein het veilinghuis in. Sta ik daar 

op die veiling, komt er ineens een vent naast me staan en die zegt: ‘Ik hoor dat jij praatjes rondstrooit 

over mijn schilderij’. Zo’n veilinghuis doet alles om de inbrenger af te schermen en in de tussentijd 

krijg ik dus diezelfde inbrenger in mijn nek! Ik zeg nooit meer iets, want het is een crimineel circuit.”  

Behalve  de  deze  week  door  Sotheby’s  teruggetrokken  Altinks,  werden  begin  november  door  het 

Groninger  Venduhuis  Van  den  Hende  twee  Altinks teruggetrokken  omdat  werd  getwijfeld  aan  de 

echtheid van de doeken. Eén van deze twee teruggetrokken doeken, Winterlandschap, heeft twee 

Arie Zuidersma  
…gepruts… 

persvoorlichter van Sotheby’s komt, gevraagd naar de reden waarom 
juist deze doeken zijn afgekeurd, niet veel verder dan: “Er valt zo weinig 
over te zéggen. Onze experts zijn gewend om naar kunst te kijken. Het  



  

duidelijke banden met het Noorden. Dit doek werd tien jaar geleden ook al eens teruggetrokken door 

Sotheby’s. Dat was het begin van een enorme rel, die culmineerde in de arrestatie van de Beilense 

kunstenaar Cor van Loenen, die er van werd verdacht de doeken te hebben vervalst. Hofsteenge was 

een van de deskundigen die overtuigd waren van de valsheid van de doeken, maar uiteindelijk werd 

de zaak tegen Van Loenen geseponeerd.  

Dat het, ook voor een keurig veilinghuis, geen sinecure is om vast te stellen of een schilderij goed of 

niet goed is, ondervond ook Jaap Tempelman, een kennis van Van Loenen, vorig jaar. “Van Loenen  

 

Het ‘niet goede’ door Sotheby’s teruggetrokken olieverfschilderij van Altink.  

vroeg me om een paar doeken van onder anderen Johan Dijkstra te laten taxeren. Hij heeft namelijk 

geen auto. Dus ik reed naar Van den Hende en die zei dat hij me mocht feliciteren, omdat ik een 

echte Dijkstra had. Hij taxeerde het op 65.000 gulden.” Een paar dagen later had Van Loenen, via 

Tempelman, het taxatierapport in de bus. Twee weken later kreeg Tempelman echter opnieuw post 

van Van den Hende. Of hij het taxatierapport maar terug wilde sturen, want er was toch twijfel over 

de authenticiteit gerezen.  



  

Van den Hende geeft een iets andere lezing. “Tempelman heeft een valse verklaring afgegeven. Hij 

zei namelijk dat de doeken van hem waren. Kijk, we zien een schilderij twee minuten en we maken 

een foto. Aanvankelijk leek het goed, maar later hoorde ik van een collega dat hij deze doeken bij 

Van Loenen had gezien.” Nadere bestudering van de foto bracht Van den Hende vervolgens tot de 

overtuiging dat de doeken waarschijnlijk vervalst waren.  

De getergde Van Loenen is intussen woedend over de ‘hetze’ die naar eigen zeggen tot op de dag 

van vandaag tegen hem wordt gevoerd. “Van den Hende ziet me aankomen met een Ploegwerk. Dan 

zegt hij natuurlijk ongezien dat het vals is. Of je nou bij handelaren Den Bosch, Arnhem of Amsterdam 

Ploeg-werk aanbiedt, allemaal verwijzen ze je door naar Van den Hende. Hij is de deskundige. Maar 

ik zie hem de ene bok na de andere schieten!”  

Van  Loenen  heeft  het  gevoel  dat  hem  af  en  toe  op  een  verschrikkelijke  manier  een  loer  wordt 

gedraaid. Een paar jaar geleden werd hij gebeld door de recherche Midden Nederland. “Of ik even 

wilde komen kijken.” Ze hadden wat schilderijen gevonden. “Dat waren mijn schilderijen. Maar iemand 

had er de naam van Altink onder gezet.”  

Het vorige maand door Van den Hende teruggetrokken doek, Winterlandschap, heeft een andere 

duidelijke link met het Noorden. De Zuidlaarder schilder Arie Zuidersma, onlangs benoemd tot Ridder 

in de Orde van Oranje Nassau, vertelde begin november deze tien jaar geleden al door Sotheby’s 

afgekeurde  Altink  te  hebben  ‘gerestaureerd’.  Daarbij  voorzag  hij  de  bomen  op  dit  doek  van  iets 

rondere lijnen en voegde hij een aantal rietkragen toe. Vervolgens verkocht hij het aan ‘een verre 

neef in het Westen’.  

Groot was, naar eigen zeggen zijn verbazing toen het Winterlandschap vorige maand opdook bij het 

Groninger veilinghuis Van den Hende.  

Van den Hende gelooft niks van het verhaal: “Tien jaar geleden stonden die vervalste Altinks heel 

sterk in de aandacht. Nu probeert men de doeken op slinkse wijze weer op de markt te brengen. 

Bijvoorbeeld door te retoucheren, zodat je het doek niet meteen herkent.”  

Van Loenen is verbijsterd over de restauratieactie van Zuidersma. “Ik vind het een aardige man, maar 

hoe kun je in Godsnaam op die manier aan zo’n prachtig schilderij zitten prutsen?!”  

Zuidersma en Van Loenen hebben iets gemeen. Het Golden Tulip-hotel in Zeegse. Daar hangt werk 

van  zowel  Van  Loenen  als  van  Zuidersma.  De  werken  zijn  te  koop.  De  receptioniste  geeft  een 

telefoonnummer af. Via dit nummer zijn de doeken te bestellen. Bij  Johan Meijering, die ook wel 

Tango Johnny wordt genoemd, aangezien hij in de stad Groningen zijn passie voor de tango koestert 

in zijn Tangosalon La Passion. Tango Johnny geniet in bepaalde kunstkringen bekendheid vanwege 

zijn,  ook  naar  eigen  zeggen,  zeer  uitgebreide  collectie  Ploeg-werken.  In  die  collectie  ‘zeer  veel 

onbekend  werk’,  aldus  de  dansliefhebber.  “Maar  ik  wil  niets,  maar  dan  ook  helemaal  niets  met 

vervalsingen te maken hebben. Ik vind het vreselijk wat er allemaal gebeurt op dit moment.”  

Dáárover zijn zowel de handelaren, als de kunstenaars, als de liefhebbers het roerend eens. Van den 

Hende  geeft  de  vervalsers  die  ‘op  slinkse  wijze’  proberen  hun  waar  te  slijten  weinig  kans  meer. 

“Iedereen is nu weer goed wakker.”  

“Er wordt  zo ongelooflijk  veel  genept  in dit wereldje”,  zegt  Ter Borg.  “Er wordt  maar wat 

aangeklodderd, in de hoop dat er af en toe een valse doorheen glipt.”  



  

Van Loenen: “Ik ben beu van verdachtmakingen van zogenaamde deskundigen als Van den Hende 

en Hofsteenge, die de ene bok na de andere schieten.”  

BRAM HULZEBOS 
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