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Mededelingen van het bestuur
Met ingang van 1 januari 2017 is Jan Pier Cleveringa
benoemd tot voorzitter van de Stichting Familie Archief
Cleveringa. Rudi van der Mark treedt terug als voorzitter
ad interim en is vanaf die datum algemeen bestuurslid.
Familiedag 2017
De Familiedag 2017 zal plaatsvinden op zaterdag 22
april in Utrecht. Familieleden krijgen daarvoor in het
voorjaar een uitnodiging.
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Corrie Cleveringa’s man, Marinus, had een nichtje,
Margaretha Louise Heijbroek (1884-1962). Margaretha,
dochter van een koopman in Amsterdam, logeerde ook
graag op “De Valkenburg”. Als jonge vrouw verkeerde
zij in kunstkringen rondom Hilversum, waar sinds 1891
ook Jo van Gogh-Bonger zich had gevestigd na het
overlijden van haar man, kunsthandelaar Theo van
Gogh.
In die tijd en context heeft Margaretha Piet Mondriaan
ontmoet, die haar teken- en schilderles gaf. Piet
Mondriaan behoorde net als Jan Sluijters, Theo van
Doesburg en andere opkomende kunstenaars tot deze
kunstkring.

Familierelaties met Piet Mondriaan en Vincent
van Gogh
(door Marie-Jeannette Quist)
Corrie Cleveringa (1891-1981), dochter van Petrus
Cleveringa, notaris te Groningen, huwde in 1917 met
Marinus Heijbroek. Zij woonden eerst in Nijkerk, maar in
1923 verhuisde het jonge gezin naar Oosterbeek waar
zij gingen wonen in “De Valkenburg”, een heerlijk groot
monumentaal huis met voldoende slaapkamers om
familieleden en andere gasten te herbergen voor korte
of langere tijd. Als kleinkind van Corrie en Marinus heb
ik daar fijne jeugdherinneringen aan, die ik met veel
andere Cleveringa’s deel.

Margaretha

Margaretha en Piet Monderiaan werden verliefd en
verloofden zich in 1911. Mondriaan was echter nog aan
het begin van zijn carrière en de avant garde van Parijs
lonkte. Hij wilde daar onder meer het werk van Cézanne
en Picasso bestuderen en vestigde zich in 1912 in
Parijs. De twee gingen daardoor uit elkaar; een huwelijk
zat er niet meer in.

“De Valkenburg” in Oosterbeek, 1845

“De Valkenburg” na de oorlog

Het verloofde stel: Margaretha en Piet Mondriaan, omstreeks
1911
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portret “Meisje met gele hoed”, geschilderd
door Piet Mondriaan ca. 1912, gelijkend op Margaretha (in
beheer Museum De Fundatie, Zwolle)

Pastel van Margaretha, door Cohen
Godsschalk, de tweede echtgenoot van Jo van Gogh-Bonger
(privébezit)

Margaretha (wij noemen haar “tante Eta”) ontwikkelde
zich als kunstenares en verbleef regelmatig op “De
Valkenburg” in Oosterbeek, waar aandacht was voor
kunst en muziek.

Margaretha bleef de rest van haar leven ongetrouwd en
overleed in 1962 in Oosterbeek, alwaar ze ook
begraven is.
-.-.-.-

Bestuurssamenstelling:

portret, geschilderd door Margaretha,
gelijkend op haar tante Tjadina Stheeman (privébezit)
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Kort na het overlijden van Vincent van Gogh werd Theo
ziek. Hij was nog maar één jaar getrouwd met Jo en
hadden net een baby gekregen, Willem Vincent. Theo
en Jo verhuisden naar Hilversum waar een bevriende
arts hem kon behandelen. Het mocht niet baten, want
Theo stierf nog datzelfde jaar (1891), één jaar na het
overlijden van zijn broer Vincent.

Contactgegevens:
Email: mj_quist@hotmail.com
post: Boomkensdiep 28
8032XX Zwolle

Jo en Theo hadden Vincent beloofd dat zijn schilderijen
later ten goede zouden komen aan hun zoon Willem
Vincent. Na Vincent’s en daarna Theo’s dood ging de
collectie tekeningen, schilderijen en brieven van Vincent
van Gogh over in handen van Jo. Samen met haar
tweede echtgenoot, Johan Cohen Godsschalk, spande
zij zich in om het werk van haar zwager onder de
aandacht te brengen via tentoonstellingen en verkoop.
Margaretha moet in die tijd bevriend geweest zijn met Jo
van Gogh-Bonger en haar tweede man Johan Cohen
Godsschalk, getuige het onderstaande portret dat Johan
Cohen Goddschalk van Margaretha maakte.

Website: www.familiecleveringa.nl
Facebook: Stichtingfamiliearchief Cleveringa
Jaarlijkse bijdrage voor dekking van de onkosten:
25 euro. Gelieve aan het begin van het kalenderjaar
over te maken op bankrekening:
NL98 ABNA 0449 3938 79
t.n.v. St. Familiearchief Cleveringa
o.v.v. voor- en achternaam en woonplaats.
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