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Bij het betreden van het protestantse 

gedeelte van het Oude Kerkhof in 

Roermond valt onmiddellijk het 

grafmonument met de grote 

opengeslagen Statenbijbel op, waarvan 

het origineel afkomstig is uit het 

voormalige Kasteel Walburg in Ohé en 

Laak.  

Op de linkerpagina staan de namen 

Aemelius Begemann (1850-1914) en zijn 

echtgenote Trijntje Zijp. Op de 

rechterpagina van het monument is de 

naam te lezen van zijn broer Simon Hendrik Antoon Begemann, te Obbicht overleden in 

1912.  

De broers waren beiden in Stevensweert geboren, maar het geslacht Begemann stamde 

oorspronkelijk uit Duitsland. Hun grootvader  Simon Hendrik Anton Begemann (1766-

1841) was namelijk geboren in het Duitse Detmold. Uit zijn huwelijk met Lutgera Waten 

(1770-1835) werden elf kinderen geboren. Drie van zijn zonen en hun kinderen komen 

hier aan bod. 

 

Jacobus Waten Begemann 

De eerstgeborene was Jacobus Waten Begemann (1791-

1857), ter wereld gekomen in Lippenhuizen (Friesland) 

die in 1817 in het huwelijk zou treden met de in 1777 te 

Stevensweert geboren Louise Wilhelmina van der 

Leeuw. Van 1817 tot 1825 was hij garnizoenspredikant 

in Stevensweert en van 1825 tot 1857 vervulde hij die 

functie in Roermond. Bij Koninklijk Besluit van 15 

januari 1817 werd de garnizoensgemeente van 

Stevensweert samengevoegd met die van Roermond. 

De “krachtfiguur” Begemann pleitte onvermoeibaar 

voor een eigen Nederlands Hervormde gemeente met 

kerkgebouw in de bisschopsstad. Hij was het in eerste 

instantie niet eens met het voorstel van hogerhand de in 

verval geraakte Minderbroederskerk, die dienst gedaan 

had als paardenstal en hooiopslagplaats, hiervoor in 

gebruik te nemen. Begemann was voornemens de oude 

kerk te laten afbreken en met hetzelfde materiaal een 

kleine kerk te laten bouwen, zoals hij dat ook in 

Stevensweert gedaan had. Ondanks hevige protesten 

van katholieke zijde werd in 1820 toch, wederom bij 

Koninklijk Besluit, bepaalt dat de van oorsprong 

katholieke Minderbroederskerk in gebruik genomen 

zou worden als protestantse kerk. Vanaf 1847 werd een 

deel ervan ingericht als leslokaal. Vervolgens richtte 

Begemann in 1850 een protestantse zangvereniging op, enkele jaren later gevolgd door een 



kinderbewaarschool. Het gebouw links naast de kerk, het huidige ontmoetingscentrum, werd 

in 1898 in gebruik genomen als zondagsschool, later protestantse school. Begemann studeerde 

theologie in Utrecht en Groningen en woonde in Roermond aan de Bakkerstraat. De plek waar 

hij begraven werd, is tot nog toe in diverse geraadpleegde archieven niet aangetroffen.  

 
Aemelius Begemann en Caroline von Hompesch-Rürich 

Broer Christoph Georg Sigismund Begemann (1798-1878), 

geboren in het Friese Vlagtwedde, werd evenals  bijna al zijn 

broers en echtgenoten van zijn zussen ook predikant en 

trouwde in 1830 met de uit Wuppertal (Elberfeld) afkomstige 

Emelie de Wijs (1812-1861). Beide hebben hun laatste 

rustplaats in Stevensweert (zie afb.). Een zoon van het 

echtpaar Begemann-de Wijs was Aemelius (Emile) Begemann 

(1850-1914), koopman van beroep, geboren in Stevensweert, 

overleden te Obbicht en begraven op het Aaje Kirkhof te 

Roermond. Hij huwde Trijntje Zijp in 1892 te 

Wieringerwaard. Het echtpaar had geen kinderen. Na de 

vroege dood van zijn eerste echtgenote Trijntje Zijp, huwde 

Aemelius in 1901 te Nijmegen opnieuw, nu met gravin 

Caroline Josephine Hermine Eleonora Arnaille Adolphina von 

Hompesch-Rürich (1861-1918). Zij bewoonde kasteel Obbicht 

en ook voor haar was dit haar tweede huwelijk. Zij was in 1861 geboren op kasteel Walburg 

te Ohé en Laak en was de weduwe van baron Ulysses Karl August Edwin Edgard Dirckinck 

von Holmfeld (1833-1895), geboren in Kopenhagen, overleden te Obbicht en begraven in 

Kiel (D). De naam van deze gravin staat niet op het monument vermeld, maar zij ligt er 

waarschijnlijk wel begraven. De teraardebestelling van de gravin in 1918 op de Nederlandse 

Hervormde begraafplaats te Roermond vond plaats op maandag 29 juli om 15.00 uur vanaf 

het voormalige “Munsterhotel” aan het Munsterplein. 

 

Margot Begemann en Vincent van Gogh. 

In 1804 werd te Norg, een nog jongere broer van Jacob Waten Begemann, Willem Lodewijk 

Begemann geboren, die in 1829 huwde met de uit Warmond afkomstige Amalia Schröter 

(1806-1877). Deze werd predikant te Nuenen, bewoonde er huis Nune Ville. Hij was de 

buurman van zijn opvolger dominee Van Gogh, de vader van de schilder Vincent van Gogh,.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
              

              Pastorie te Nuenen (Vincent van Gogh)             woning van Begemann – nu Nune Ville 

 

 



Nadat Vincents moeder in juli 1884 bij het uitstappen uit de trein naar Helmond haar heup 

gebroken had, nam één van de dochters Begemann een naaiwerkklasje van haar over. Deze in 

1841 geboren Margaretha Carolina (Margot) Begemann was het negende kind van de elf. Zij 

was het ook die in diezelfde periode een verhouding kreeg 

met haar buurjongen Vincent, die 12 jaar jonger was. 

 

Margot [1]:  

“Ik was niet zo maar een liefje. Wij hielden werkelijk van 

elkaar en ik weet zeker als ons de kans was gegeven dat wij 

heel gelukkig waren geworden. Ik was weliswaar 12 jaar 

ouder dan hij, ik was 43, maar we begrepen elkaar meteen. 

En snel kreeg ik als ik hem zag een warm en onrustig 

gevoel. Ik kan mezelf wel voor gek verklaren . ik stond 

iedere morgen voor dag en dauw op om vanuit mijn raam 

naar Vincent te kijken als hij erop uittrok om te gaan 

schilderen. We leken op elkaar. We waren allebei alleen en 

eenzaam en ook op het gebied van de godsdienst begrepen 

we elkaar”. 

 

Er waren ook gevoelens van onzekerheid en twijfel:  

“Ofschoon ik me ook wel eens heb afgevraagd of ik gepast zou hebben in het gezelschap van 

artiestenvolk, schrijvers, kunstenaars, samen naar de kroeg, alcohol drinken, roken. Vincent 

hield daarvan en wilde naar Parijs. Had ik daar kunnen wennen? En hoe moest dat dan met 

de taal, ik sprak geen woord Frans”.  

 

Ondanks dat Vincent over weinig geld beschikte, overlaadde hij Margot met cadeautjes. Het 

was Margot nog nooit overkomen om boeken en bloemen van een man te ontvangen. 

Op een gegeven moment kon Margot haar gevoelens niet meer onderdrukken en ze maakte er 

toespelingen op. Het was de eerste keer dat zij zoiets voelde. Vincent wilde met haar trouwen 

en dat was met wederzijdse gevoelens.  

Van een huwelijk kwam het niet, omdat de wederzijdse families zich fel tegen deze 

verbintenis verzette. Een mislukte poging tot zelfmoord van Margot was het resultaat.  

Tijdens een wandeling in september 1884 kreeg zij een aanval en Vincent ontdekte dat zij een 

poging tot zelfmoord had gedaan door vergif in te nemen. 

En dan was er nog die nicht die hun samen heeft gezien in een intieme omstrengeling. 

 

Na de dood van zijn vader in 1885 trok Vincent uit Nuenen weg en toen eindigde ook de 

verhouding met Margot. Vijftien jaar na hun affaire verhuisde Margot in 1899 vanuit Nuenen 

naar Den Haag, waar ze reeds van 1872 tot 1876 al eens gewoond had.  

 

Toen Vincent in Frankrijk woonde, vroeg hij familieleden hoe het met Margot ging Ook 

schreef hij in 1889 aan zijn zus dat hij graag wilde dat Margot een werk van hem zou krijgen. 

Het is bekend dat Margot vroege werken van Vincent in bezit had.  

De afgebroken liefde is haar waarschijnlijk altijd bijgebleven, want ze zou zich in haar 

woning omringen met Vincents werken die in haar bezit waren: De oude kerktoren van 

Nuenen en Boerderij met bomen.  
 

Margot zou nooit trouwen en zoals ze tegen Vincent zei: “Ik heb eindelijk toch liefgehad”. 

  



Margot overleed op 11 februari 1907 in Den Haag op 65-jarige leeftijd. alwaar zij begraven 

werd op begraafplaats “Nieuw Eyckenduynen”. Haar inmiddels sterk verwaarloosde graf is er 

nog aanwezig.  

 

                 
 

            Margot op latere leeftijd                            borstbeeld Margot voor huis Nune Ville 

 
 
Bron:  

- “Dood, maar niet vergeten”, graven en grafkelders op “Den Aje Kirkhaof” in Roermond,    

   door John Vaessen, verschenen in het weekblad Via Roermond 30-09-2020  
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Voetnoot: 

[1] gedeelte uit een tekst uitgesproken op 11-10-2015 door actrice Bruni Heinke tijdens de 

voorstelling “Margot Begemann, Vincent’s liefje” bij gelegenheid van de 125-jarige sterfdag 

van Vincent van Gogh (1853-1890) 

 

Dank aan Ds. Judith van den Berg-Meelis en de heer Jonker van de Protestantse gemeente 

Roermond voor het aanleveren van de foto van ds. Jacobus Waten Begemann. 

 

 

 

 

  


