III. BIJDRAGE PETER MULDER
In deel III gaan we met Peter Mulder naar Laren en Amsterdam,
naar graven van familieleden van Theo van Gogh, de broer van Vincent.
Op verzoek van de Vincent van Goghstichting verzorgt Peter Mulder
vanuit zijn bedrijf (www.grafbeplanting.nl) deze graven.
1. Amsterdam - Begraafplaats Zorgvlied:
Johanna Gesina Bonger (1863-1925) & Johan Cohen Gosschalk (1873-1912)
Johanna (Jo) Gesina Bonger, lerares Engels, trouwde in 1889 met de kunsthandelaar Theo van Gogh
(1857-1891), broer van kunstschilder Vincent van Gogh. Uit het huwelijk werd een zoon, Vincent Willem
(1890-1978) geboren. Na de dood van de beide broers verzorgde ze tentoonstellingen van Vincents
werken, verkocht ze ca. 250 schilderijen en tekeningen van Vincent en ook verzorgde ze de uitgave van
zijn brieven.
Tussen 1894 en 1897 had ze een liefdesrelatie met schilder Isaac Israels, maar in 1901 trouwde ze met
Johan Cohen Gosschalk, die jurist, graficus, kunstschilder en kunstcriticus was. Hij schilderde voornamelijk portretten en landschappen. Samen met zijn vrouw organiseerde hij in 1905 een grote tentoonstelling over van Goghs werk in het Stedelijk Museum in Amsterdam en daarna in Berlijn en Londen.
Na de dood van haar man verhuisde Jo in 1915 naar New York, waar ze de brieven van Vincent in het
Engels vertaalde. Daarmee ging ze door na haar terugkeer in Nederland in 1919. In totaal vertaalde ze
526 brieven.

(Beide echtelieden liggen begraven in wijk 2.1. Zocher-Links, N-II-0552.)

2. Laren - Algemene Begraafplaats:
Vincent Willem van Gogh (1890-1978)
x
a. Josina Wibaut (1890-1933) & b. Nelly van der Goot (1897-1967)
Vincent Willem van Gogh was de zoon van Theo van Gogh, broer van kunstschilder Vincent, en Johanna
Bongers. Hij was hun enig kind, 6 dagen voor zijn eerste verjaardag stierf zijn vader. Zijn bijnaam was
‘de ingenieur’, omdat hij in tegenstelling tot zijn kunstzinnige familieleden aan de Technische Hogeschool
in Delft afstudeerde en daarna werkzaam was als ingenieur en organisatieadviseur.
Na de dood van zijn moeder hield hij de kunstverzameling bij en richtte in 1960 de Vincent van Gogh
Stichting op met als doel de collectie bijeenhouden en onderbrengen in een museum. Op 21
juli 1962 werd een overeenkomst getekend tussen de Staat der Nederlanden en de Vincent van Gogh
Stichting. De familie droeg voor 15 miljoen gulden de resterende verzameling van 200 schilderijen van
Vincent van Gogh en Paul Gauguin, 400 tekeningen en alle brieven van Vincent over aan de staat. Het
was de grondslag voor het Van Gogh Museum, dat op 2 juni 1973 werd geopend.

Op 14.01.1915 trouwde Vincent Willem van Gogh met Josina Wibaut, dochter van SDAP-politicus Floor
Wibaut (1859-1936). Met haar kreeg hij vier kinderen:
1. Theodoor van Gogh (1920-1945) werd als verzetsman op 8
maart 1945 door de Duitsers op Fusilladeplaats Rozenoord in Amsterdam gefusilleerd. Na de oorlog werd hij herbegraven in vak 37
op Eerebegraafplaats Bloemendaal.
2. Johan van Gogh (1922) gaf de naam van zijn broer Theodoor aan
zijn zoon, de latere cineast en columnist Theo van Gogh (19572004), die op 2 november 2004 werd vermoord door Mohammed
Bouyeri in de Linnaeusstraat in Amsterdam.
3. Florentius van Gogh (1925-1999).
4. Mathilde Johanna van Gogh (1929-2008).
Op 08.04.1942 trouwde Vincent Willem van Gogh met Nelly van der Goot. Geen kinderen.
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