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Nep-sjeik koopt nep-schilderij met nep-Zwitserse 
franken 

De bedriegers bedrogen: de Spaanse politie heeft vrijdag onthuld dat de 

overtreffende trap van list en bedrog heeft plaatsgevonden in Girona. 

Twee broers uit het stadje probeerden voor 4 miljoen euro het vervalste 

schilderij Portret van Don Antonio María Esquivel van meesterschilder 

Francisco Goya te verkopen aan een Arabische oliesjeik die op zijn beurt 

nep was. 
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Zelf kochten de broers, van wie de identiteit niet is vrijgegeven, het portret ruim tien 

jaar geleden in de veronderstelling dat ze voor een prikje een Goya op de kop hadden 

getikt. Voor het schilderij werd een prijs van 270 duizend euro overeengekomen. 

Maar na een aanbetaling van 20 mille sloeg de twijfel over de echtheid toe. Terecht, 

zo stelde een ingeschakelde rechtbank vast. Het resterende bedrag hoefde niet te 

worden betaald en de broers bleven met hun vervalsing zitten. 

 

Wie precies het idee kreeg om het kunstwerk alsnog als echt te verkopen, is 

onbekend. Maar eind vorig jaar slaagden de broers er in het ding met een vervalst 

'certificaat van echtheid' opnieuw te slijten. Aan een sjeik dit keer, of iemand die zei 

dat hij sjeik was. Geheel in stijl kregen beide broers in de Italiaanse stad Turijn een 

koffertje met 1,7 miljoen aan biljetten Zwitserse franken overhandigd. 

COMMISSIE 

In ruil daarvoor betaalden ze de tussenpersonen een commissie van 300 duizend euro. In 

contanten, geleend van een zakenvriend. De zaak liep mis op de terugweg. De Franse politie 

belde de Spaanse collega's dat ze twee broers hadden aangehouden. In hun bezit : 1,7 miljoen 

aan valse, gefotokopieerde biljetten van Zwitserse franken. 

 

Opnieuw had de valse Goya toegeslagen. Beide broers werden bovendien gearresteerd 

wegens oplichting. De Spaanse politie heeft het Portret van Don Antonio María Esquivel in 

beslag genomen. De bestemming is nog onbekend. 

 


