
 

  

Het dagelijks leven van Nuenen anno 1883: hard werken op het land, weven en bidden maar 

ook armoe en ziekten. Voor de welgestelde domineesfamilie Begemann en hun jongste 

dochter Margot was er daarnaast kerkelijke spanning, faillissement, jaloezie, depressie en 

dood. Dan trekt er bij de buren een bijzondere passant de ouderlijke woning in. Voor Margot 

 

 

 Nuenen heeft een dubbel gevoel bij Vincent. Deze vreemde protestantse man van de wereld  

stapte ons dorp binnen en zorgde voor opschudding. Het is lastig beoordelen hoe wij 

gereageerd zouden hebben. Door ons te verplaatsen in Margot Begemann zien we wat zij in 

hem zag, wat Nuenen daarbij ervaren zal hebben. Bijna 140 jaar na dato helpt Margot de 

wereld van nu te kijken naar het Nuenen en de Vincent van toen. 
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Margot is 35 jaar, ongehuwd en woont met 3 oudere ongehuwde zusters in de pas gebouwde villa 

Nune Ville. Ze heeft nog nooit verkering gehad en dus ook nooit een mogelijke bruidegom ontmoet. 

Ze is daarover erg ongelukkig maar Margot lijkt zich hierbij neer te leggen. 

 

Maar dan komt Vincent van Gogh wonen in de Pastorie naast Nune Ville.  Na de eerste ontmoeting 

raakt Margot onder de indruk van hem. Ze krijgen gevoelens voor elkaar en Margot laat zich 

meenemen door Vincent in zijn vele wandelingen op het nabije platteland. 

 

In een van die wandelingen vraagt Vincent Margot ten huwelijk. Maar bij thuiskomst ontvangt ze 

slechts hoongelach van haar zusters. Hij heeft geen geld en geen werk. Dit gaat nooit gebeuren! . 

Verdrietig en teleurgesteld trekt Margot zich terug. Ze wil hoe dan ook haar leven gelukkig laten 

eindigen. En voor het eerst in haar leven neemt ze haar lot in eigen handen  

 

Muziek, beeld én toneel. Brass Band Nuenen brengt opnieuw een muzikaal spektakel 

vanuit het dorp waar de liefde tussen Margot en Vincent veel stof deed opwaaien. 

 

Speciaal voor dit waargebeurde liefdesverhaal heeft Kevin Houben een compositie geschreven die het 

verhaal muzikaal gaat verklanken. Onder leiding van dirigent Jan Koolen zal Brass Band Nuenen de 

emoties in het verhaal voelbaar maken. Regisseur Geert Niland heeft de artistieke leiding over het 

verhaal. Babette Holtmann als Margot Begemann en Bob Jacobs als Vincent van Gogh doen de 

karakters herleven. Bijbehorende beelden van Merlijn Passier en Ans Messerschmidt maken het 

geheel tot een multimediaal spektakel dat u niet mag missen. 

MARGOT wordt mede mogelijk gemaakt door 
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Fragment brief van Vincent aan Theo 

 


