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De politie heeft een miljoenenzwendel met een valse Van Gogh verijdeld. De 56jarige Kerst W. uit Overijssel vervalste documenten van het Van Gogh Museum om
het doek echt te laten lijken. Hij wilde het voor 15 miljoen euro verkopen.
Verschillende mensen uit ons kunstnetwerk deden navraag
Eva Schieveld

Zowel een kunsthandelaar uit Brabant als het Amsterdamse Van Gogh Museum heeft
aangifte gedaan. ,,Misbruik van onze naam is nog nooit op zo'n manier voorgekomen,''
zegt directiesecretaris Eva Schieveld van het Van Gogh Museum.
De verdachte, recreatieondernemer Kerst W. uit het Overijsselse Wanneperveen, is
afgelopen dinsdag aangehouden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en poging
tot oplichting. W. had de valse Van Gogh verborgen in een kluis in Hilversum.
Het gaat om een zogenaamde voorstudie van De Oogst, een landelijk tafereel dat Vincent
van Gogh in 1888 in het Franse Arles schilderde. W. was van plan het schilderij voor 15
miljoen euro te verkopen aan een Brabantse kunsthandelaar.
Authentiek
Hij schermde met brieven en een rapport van het Van Gogh Museum, waaruit zou blijken
dat het werk authentiek was. De kunsthandelaar toonde interesse, maar toen hij navraag
deed bij het museum, bleken de documenten vervalst.
De valse Van Gogh - met de valse documenten - is over de hele wereld aangeboden.
,,Verschillende mensen uit ons kunstnetwerk hebben deze zomer navraag gedaan," vertelt
Schieveld. Er was interesse voor het werk in Amerika, Zwitserland, Duitsland en België.
,,Wij constateerden op basis van digitale foto's al meteen dat het geen echte Van Gogh
kon zijn. Dat hebben we de aanbieder per brief laten weten.''
Vermoedelijk is die brief, ondertekend door het hoofd kunst van het Van Gogh Museum,
gebruikt om een valse brief op te stellen waarin het werk wel als echt werd bestempeld. In
een tweede vervalste brief gaf het museum zelfs aan het werk te willen kopen.
Een rechercheteam van de Nationale Politie heeft Kerst W. binnen 3 weken opgespoord.
W. staat al jaren bekend als een omstreden ondernemer. Zo had hij een hele rits bedrijfjes
op zijn naam staan. Hij is vooral actief in de recreatiesector: W. is onder meer eigenaar
van een jachtwerf. Ook runde W. in Wanneperveen een eetcafé, een watersportzaak en
een sloepenverhuurbedrijf.
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Vakantiepark
In 2011 kreeg hij het aan de stok met een projectontwikkelaar over een vakantiepark in
Wanneperveen. De ontwikkelaar legde beslag op meerdere vakantiehuisjes. Eerder had
W. al een zakelijk conflict met een tandarts.
Het Van Gogh museum krijgt jaarlijks zo'n tweehonderd keer de vraag of een schilderij
aan Van Gogh kan worden toegeschreven. ,,In de meeste gevallen besluiten wij op basis
van foto's al geen onderzoek te doen,'' zegt Schieveld. ,,Drie of vier keer per jaar doen wij
wel onderzoek naar het schilderij zelf."
Bij de zwendel van Kerst W. zijn meer personen betrokken. Uit papieren die in het bezit
zijn van deze krant blijkt dat ook een ondernemer uit Assen met het werk de boer op ging.
De politie zegt nieuwe aanhoudingen niet uit te sluiten. '...en zijn van mening dat het werk
aan Vincent van Gogh kan worden toegeschreven.'

