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mens in de kantine.
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1998 It takes two to tango

Met passie verzameld !

Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK),
destijds
onderdeel
van
het
ministerie
van
Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, en
voorloper van het huidige Instituut
Collectie
Nederland.
Zijn
verzameling kunstboeken schonk
hij aan de Leidse universiteitsbibliotheek.

dat door de Stichting uitgegeven
werd. Zijn verzamelde archiefstukken worden ondergebracht in
het “Groninger Archief”. HKC.

In functie
Een laatste stukje ondernemingslust
spendeerde
hij
aan
familieonderzoek en het in het
leven roepen van de Stichting
Familie Archief Cleveringa. Hij was
jarenlang de voorzitter en animator
van de jaarlijkse uitstapjes op de
familiedagen. De resultaten van het
familie-onderzoek beschreef hij in
het boekje ‘Een Groninger Familie’,
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De relatie tussen de professor uit Leiden en Piet.

Ru

AIXa2 mr. Rudolph Pabus Cleveringa x Cornelia Ebels
AXa1 dr. Rudolph Ebels Cleveringa x

1997 Feestje in Den Haag

Veschillende andere schenkingen
deed hij aan het Noordbrabants
Museum in den Bosch, de Lakenhal
in Leiden, en Kröller Muller".
Toen hij in Acquoy woonde, vlamde
de oude toneelliefde nog een keer
op doordat hij met het hele dorp

AXa5 mr Johannes Quintinus Cleveringa x

Gijsselina Margaretha Molenkamp

Jonkvrouwe Henrietta Paulina van
Swinderen

AXIa3 dr. Rudolph Pabus Cleveringa x

AXIc2 mr. Rudolph Pabus Cleveringa x

Cicilia Tichelaar

AXIIa2 mr. Jacobus Pieters Cleveringa x

Margaretha Jacoba Mees

AXIId2 mr. Petrus Cleveringa x

Lutgerdina Catharina Lucretia Schleurholts

Swaantina Jacoba Waalkens

AXIIIa1 Prof mr. Rudolph Pabus Cleveringa
Jzn x Hiltje Boschloo

AXIIId1 mr. Rudolph Pabus Cleveringa
Pzn x Titia Meta Johanne Niemeijer
AIXe1 mr. Piet Cleveringa
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