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TONEEL 1(PROLOOG) 

Ligte op. Musiek.  

Die twee akteurs begin die stel bou. Hulle bring twee tafels 

op en 3 stoele. Hierdie dekor word metter tyd gebruik om 

verskillende milleu’s te skep. As hulle klaar is loop hulle 

vorentoe en begin die gehoor toespreek. 

Akteur1: Goeienaand dames en here. 

Akteur2: Welkom by die vertoning. 

Akteur1: My naam is (Naam van akteur) en ek is ‘n akteur. 

Akteur2: En my naam is (Naam vban akteur) en... 

Akteur1: Hy leer nog hoe om te act. 

Akteur2: Snaaks. 

Akteur1: Ek het ‘n graad en hy het ‘n diploma. 

Akteur2: Hy is getroud en ek is nie. 

Akteur1: Waar was ons? 

Akteur2: Vanaand se opvoering is geen voorbeeld van 

kontemporere of klassieke teater nie. 

Akteur1: Dis nie Shakespeare of Molliere. 

Akteur2: Of enige ander diep drama nie.  

Akteur1: Dit is doodeenvoudig net ‘n storie. 
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Akteur2: ‘n Storie oor twee doodeenvoudige broers. 

Akteur1: Dit is die storie van Vincent van Gogh... 

Akteur2: (Maak keel skoon.) 

Akteur1: O ja. En sy broer Theo. 

Akteur2: Wil jy alleen die show doen? 

Akteur1: Nee, se maar jou lyn. 

Akteur2: ‘n Storie oor broederskap en liefde. 

Akteur1: En mense wat doodgaan op die einde. 

Akteur2: Die storie van ek en jy. 

Akteur1: Die Storie van Vincent en sy broer Teo van Gogh. Die 

storie is nie ‘n presiese weergawe nie. 

Akteur2: Ons is natuurlik nie hier om vanaand ‘n storie te 

vertel uit eie aard se buurt nie. 

Akteur1: Maar om ons siening, oor ‘n storie wat al vir 

klompie jare oor vertel word, te gee. 

Akteur2: Die mense het wel bestaan, maar of die storie so 

afgespeel het is nie gewaarborg. 

Akteur1: Maar dis mos hoekom ons hier is dan nie, om uiting 

te gee aan dit wat die verbeelding meer kleur gee. 

Akteur2: Bly by ons. 
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Akteur1: Duur met ons. 

Akteur2: Want net die Here sal ons deur hierdie toneelstuk 

kan dra. 

Akteur1: Vat iets weg, hou iets trug... 

Akteur2: Gaan ons heeltyd so aangaan of gaan die melo-drama-

dramatic nou begin. 

Akteur1: Maestro. 

TONEEL 2 

Musiek begin speel terwyl die twee hul onderskeie plekke in 

neem as Vincent en Theo. 

Vincent: 20 Augustus 1873 

Liewe Theo  

Dis somer. Die lig is mooi oop. Die son is vandag op sy 

geelste. As mens lank genoeg na hom sit en kyk, dan begin hy 

lyk soos die binnekant van ‘n blom. ‘n Mooi geel sonneblom. Ek 

sit maar hier. Wie weet miskein eendag sal ek opstaan. Maar 

vir nou sit ek maar hier. Ek weet nie eintlik wat om te doen 

nie maar die mense hier is goeie mense… Ek weet nie Teo, wat 

dink jy? 

Theo: Liewe Vincent 
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Dis altyd goed om van jou te hoor… Ek wonder soms self hoe 

gaan dit daar met my broer in die verte. Gelukkig is ons darem 

nog in dieselfde seisoen, so ons lewens beweeg saam. Ai my 

ouer broer, hoe wens ek jy was by my sodat ek self na jou kon 

kyk. Bloed, of nee wag, selfde Moeders melk van  my, Hoop dit 

gaan goed… 

Vincent: Liewe Theo 

Jy se nooit wat ek wil he jy moet se nie nie… Ek mis die huis… 

die reuk van die kombuis… is jy daar… dankie vir die geldjie, 

ek het dit gekry opgevou in die brief in die koevert wat jy 

vir my gestuur het. Ek mis jou jong… hier is niemand wat na my 

kyk nie soos jy nie… ek vat dit maar soos dit kom… ek mis jou 

ook… en die plaas… en die hoe die kombuis ruik… nie dat ons 

ooit ‘n plaas regtig geken het nie… net die melk gaan haal 

elke tweede dag… maar ons gaan haal mos nie meer melk nie… wat 

doen jy nou elke Maandag, Woensdag en Vrydag… ek sit maar 

hier… gaan jy my kom haal…? 

Theo:  Liewe Vincent 

Ek het toe vrou gevat en getrou jong… hoe gaan dit daar met 

jou in die verte… Weet jy ne… ek het nou die dag nog geboorte 

gegee aan ‘n klein bulletjie… toe noem ek hom… VINCENT… aan 

jou… niks ons kan skei jou… 

Vincent: Liewe Theo  
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Hoekom dan die koei vernoem aan my en nie jou kind nie… is ek 

dan ‘n dier…? Jy is my broer… My liewe broer… verstaan jy dan 

nie… weet jy dan nie… dat ek en jy verbind is met bloed nie… 

Ek kan jou nooit laat gaan nie al probeer ek ook hoe… 

Theo:  Want aan jou is ek eie… my sielsgenoot… man wie 

ek wens ek was… vriend, broer… man wie ek wens ek was… ek is 

jammer Vincent dat ek nie is wat jy graag wil he ek moet wees 

nie… 

Vincent: Ek haat die plek. Hier is nie meer lekker son nie. 

Lyk my my lewe volg die seisoene. As dit somer is is ek warm. 

As dit winter is is ek koud. As dit lente of herfs is, is my 

gemoed heeltemal bedonnerd. Dan weet ek nie of ek warm of koud 

is nie, hartseer of bly is nie. My hart verlang na die huis. 

En die kombuis ruik nie dieselfde. Ek bly saam met ‘n man wat 

mal is en dit maak my nog meer bedonnerd. Ek teken darem nog. 

Niemand koop nie, maar ek sal aanhou, want eendag sal iemand 

een koop, ek weet. 

Theo:  Goeie nuus my broer... 

TONEEL 3 

Ligte doof uit terwyl Vincent Sinies lag. Musiek.Theo sit op 

die bankie waarop Vincent gesit het. Ligte op. 

Theo:  Kuns is ‘n weerspieeling van die lewe. Dis die 

imitasie van ‘n handeling in die vorm van ‘n handeling. Hoe 
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sou jou selfpotret lyk op hierdie stadium van jou lewe. Dink 

net as jy jouself moes teken, sou jou potret dieselfde lyk as 

wat jy voel? Is daar genoeg plek binne jou raam om ‘n hele 

lewe op te skilder? My naam is Theodorus van Gogh, vernoem na 

my pa. Ek is gebore vier jaar na my oudste broer op die 1ste 

dag van Mei 1857 in Zundrect, Nederland. Vincent het kuns deel 

van my lewe gemaak. Sy lewe was maar 37 jaar kort, maar sy 

raam is te klein om daardie lewe in te skilder. Dit is nie 

altyd die lengte van iemand se lewe nie maar waarde wat hy aan 

daardie lewens lengte heg wat sy lewe die moeite werd maak. 

Niemand het hom verstaan nie. Ek het probeer maar, mens kan 

net soveel doen. Ek het altyd opgekyk na hom as my ouer broer, 

soveel te meer dat ek my seun aan hom sou vernoem. Hy was my 

broer, my vriend en soms soos my eie seun. 

TONEEL 4 

As die ligte opgaan staan Theo in die middel van die huis 

afwagtend op sy broer se koms. Oomblikke later verskyn Vincent 

op die verhoog. Hulle omhels mekaar.Musiek doof uit. 

Vincent:  Is dit alles joune? 

Theo:  Ons twee sin?  

Vincent:  Waar is jou vrou Johanna... en klein Vincent? 

Theo:  Hulle’s nie hier nie. 

Vincent:  Maar loop haal hulle, ek wil hulle groet. 
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Theo:  Hulle is weg. 

Vincent:  Waarheen? 

Theo:  Ek wil nie daaroor praat nie. 

Stilte. 

Vincent:  Dan vat ek maar my goed na die buite kamer. 

Theo:  Jy bly hier. 

Vincent:  In die kombuis? 

Theo:  Nee man, ek het vir jou ‘n kamer. 

Vincent:  My eie kamer? 

Theo:  Met jou eie bed. 

Vincent: In Auvers-sur-Oise het ek ook ‘n kamer gehad. 

Maar die moes ek deel met Klaus. Hy was 

heeltemal bedonnerd in sy kop. 

Theo:  Moenie bekommer nie, hier is niemand mal nie. 

Vincent:  Vincent en Theo bly saam hier in Theo se huis. 

Theo:  Ons huis. 

Vincent:  Ja. 

Vincent kyk so bietjie deur die kombuis. Toets die stoele, 

ens. 

Theo:  Ons sal vir jou ‘n werk moet kry. 
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Vincent:  Ek het ‘n werk. 

Theo:  Wat doen jy? 

Vincent:  Ek teken. 

Theo:  Ja, maar ‘n regte werk. Ek het gepraat met 

Stefaans. Hy soek ‘n opsigter vir sy stalle. 

Vincent: Ek gaan g’n na perde kyk nie. 

Theo:  Wat anders gaan jy doen? 

Vincent: Teken. 

Theo:  Jy makeer iets wat gaan geld inbring. 

Vincent: Ek verkoop die prentjies. 

Theo:  Het jy al een verkoop. 

Vincent: Nog nie. 

Theo:  Maar hoe verwag jy... 

Vincent: Jy is te haastig. Ma het nege maande vir jou gewag. 

Sit. Vertel nou eers bietjie van klein Vincent. Teken hy 

darem al? As hy en sy ma eers later trug is wil ek hom 

wys hoe teken mens ‘n sonneblom.  

Theo:  Hulle kom nie trug nie. 

Vincent: Hulle moet, hulle gaan honger raak. Almal raak 

honger en as jy weer sien loop daardie twee voete op 

hulle eie huistoe. 



11	
	

Theo:  Laat staan dit nou. 

Vincent: Jy bedoel...  

Theo:  Ja. 

Vincent: Ai, maar moenie bekommer, Vincent is hier. Ek sal 

jou vrou wees. 

Theo:  Huh? 

Vincent: Nee nou nie so nie. Ek maak kos. Om dankie te se. 

Theo:  En wat gaan jy nogal voorberei my vrou? 

Vincent: Bak brood. Met botter en kaas. En daarby ‘n lekker 

glas melk. Om die deeg lekker sag te maak in jou keel. En 

lekker melk room met suiker vir na gereg. 

Theo:  Nee Vincent dis nie hoe jy iemand onthaal nie. 

Vincent: Hoe meen jy? 

Theo:  Vir voorgereg, Koue vleis met vars tamatie en 

blaarslaai. Hoofgereg, Lamsboud in ‘n pepersous met reis, 

fyngekapte rissies en gestoomde aartappel met ‘n klein 

stukkie botter. Nagereg, Broodpoeding met suiker en 

stroop. En om alles af te rond, ‘n glasie rooiwyn. En dis 

hoe mens iemand onthaal. 

Vincent: Dan teken ek maar vir jou ‘n prentjie om dankie te 

se. 
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Hy gaan haastig deur sy sakkie. 

Vincent: Jy maak vir Vincent bly. Ek teken ‘n prentjie huh? 

Vir Theo… 

Haal ‘n rowwe blaai en potlood uit en begin teken. 

Theo:  Jy hoef nie. 

Vincent: Teken vir Theo… Blomme… Mooi blomme… 

Theo:  Jy hoef nie… 

Vincent: Wat? 

Theo:  Te teken… 

Vincent: Dit ruik soos die voorhuis… (Ruik) Sonneblomme… 

Hy begin teken. 

Theo:  Son… 

Vincent: Huh? 

Theo:  Blomme… jy is soos die Son in my lewe… die 

blomme… 

Vincent: Maar jy is nie ‘n blom nie. ‘n Blom is ‘n vrou. Jy 

is die Sonneblom… 

Theo:  As ek maar net was, of ten  minste kon voorgee 

om te wees… iemand wat blom in die Son. 

Vincent: Ja, ek teken vir jou vandag, ‘n Sonneblom… 
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Ligte doof. 

TONEEL 5 

Vincent sit op ‘n hout kussie, verhoog links. Theo is bokant, 

verhoog regs, by die tafel besig om te skryf in sy 

dagboek. 

Vincent: My naam is Vincent van Gogh. Ek is gebore uit my ma 

se seer plekkie op die 30ste dag van Maart 1853 in 

Zundrecht Nederland. Ek is my ma se spesiale kind se sy. 

Die liewe Jesus het my vir haar gegee. So sy kyk maar na 

my. Ek wonder as iemand anders my vir haar gegee het, of 

sy nog altyd na my sou kyk. Want die mense doen mos alles 

wat liewe Jesus se. Ek ook. Ek het ‘n broer, maar ek weet 

nie wie hom vir ma gegee het nie, sy’t nooit gese nie. Ek 

en hy’t altyd gaan melk haal op oom Akkers se plaas. Elke 

tweede dag. Toe val die melk een dag. 

Theo:  Toe val die melk eendag. 

Vincent: Toe kan ons nie terug draai om ‘n ander een te gaan 

haal nie want ons het klaar ons twee liter kannetjie weg 

vir die dag. 

Theo:  Toe se hy vir pa dis sy skuld. 

Vincent: Pa weet mos, ek is maar lomp en dom. 

Theo:  Toe foeter hulle hom. 
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Vincent: Met die bees stert. Ek het nie gehuil nie. 

Theo:  Maar ek het. Ek voel jou pyn Vincent. 

Vincent: Dit was goeie tye. 

Stilte. 

Vincent: Ek is nie mal nie. Net met die son gepla se hulle. 

Ek is maar net anders, dis nie te se ek is mal nie. Die 

son is mooi. Mooi geel. Dis my gunsteling kleur. Die 

blomme in die hemel is ook geel want hulle is naby aan 

son. Dis juis hoekom hulle sonneblomme genoem word. Ek 

hou van Sonneblomme, hulle is mooi. Hulle is vol liefde, 

soos Theo...  

Theo:  Hy is soos ‘n kind wat nou net van die tiet 

afgekom het… ‘n waterdruppel wat die Sahara geslaan het… ‘n 

saad geplant… en raai wie het uitgekom… ‘n Sonneblom… Hy is al 

van kleins af so… ek en hy… amper bietjie meer as vier jaar 

uitmekaar… Hy is wie ek is… en ek… vra die liewe Jesus elke 

dag… van almal… Hoekom hy? My broer… Vincent van Gogh… Hy sou 

in sy leeftyd een skildery verkoop… aan wie? Aan my… 

Sonneblomme… Wat gaan van jou word… ek wonder… ons is gebind… 

Vincent: Met liefde se Theo altyd… hy kyk na my… hy wat Teo 

is… 

Theo:  Ek kan nie meer nie Vincent. 
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Vincent: Theo se: Jy is ‘n soos ‘n stoutkind… maar ek is nie 

‘n kind... Theo is bedonnerd… regtig… ek teken vir hom ‘n 

prentjie…  

Theo:  Prentjies maak nie die lewe reg nie Vincent… 

Vincent: Die keer, ‘n Sonneblom… in Oranje… ek teken vir hom… 

want hy is kwaad… 

Tel ‘n prentjie op van ‘n sonneblom met ‘n kwaad gesig. 

Ligte doof. Musiek.  

TONEEL 6 

Theo stoot Vincent op verhoog op. 

Vincent(roep terug): Julle gaan sien julle donners. 

Theo pluk hom en stoot hom tot teen aan die tafel. 

Theo:  Vincent kom. 

Vincent: Maar hy het my eerste geslaan… ek bloei Theo. 

Theo:  Jou tipe kry nie seer nie. 

Stilte. 

Vincent: Ek is jammer… 

Theo:  Ek het nie bedoel om dit te se nie. 

Vincent: Ek het ook nie bedoel om hom te slaan nie. 
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Theo:  Ek sukkel met jou Vincent. Jy word soms net te 

veel. 

Vincent: Moet ek weg gaan? 

Theo:  Waarheen? Die wereld daar buite verstaan jou 

nie Vincent. 

Vincent: Dit maak my seer in my hart. 

Theo:  Dis ok… 

Theo maak hom sit by die tafel. Kry borde reg. 

Vincent: Ek is nie slim nie ne Theo… 

Theo:  Jy is slim… jy teken… slim prentjies… vir Theo. 

Vincent: Ek kan ander goed ook doen… 

Theo:  Soos wat? 

Vincent: Trug donner!!! 

Theo bind ‘n doek om Vincent se nek. 

Theo:  Hou op in jou neus krap ons gaan nou eet. 

Vincent: Maar hy kan nie uit nie. 

Theo:  Ons gaan nou eet! 

Vincent: Nou kom haal jy hom dan uit. 

Theo maak sy neus neus skoon. 
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Vincent: So kak gedoen soos die kak in my neus… 

Stilte. Theo gaan voort om die tafel te dek. 

Vincent: Jy het nog baie om te leer… 

Theo:  Ek hoop jy kan leer Vincent…  

Vincent: Ek het klaar geleer om te teken… 

Theo:  En wie het jou dit geleer... 

Vincent: Hy… Theo… hy’s kwaad ek teken mooi gesiggies… soos 

die Sonneblom… Theo is lief vir Vincent ne… niemand is lief 

vir Vincent nie… selfs sy ouers vrek… hulle weet… ek… Is lief 

vir hulle ook…ek is ook ‘n mens. 

Theo:  Ek weet… Theo weet…  

Vincent wil begin eet. 

Theo:  Stadig. Ons moet eers bid. 

Vincent: Ek bid sommer in my kop. 

Theo:  Nee ons moet ordentlik dankie se. 

Vincent: Plaas jy word ‘n predikant, jy pas die toga mooi. ‘n 

Katolieke een, dan hoef jy nie ‘n vrou te he nie. 

Theo:  Hoe langer jy praat hoe langer gaan dit vat 

voor ons begin eet. 

Vincent: Goed. Gooi los Theo. Hou dit kort en kragtig. 
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Theo:  Wat gaan ek met jou maak. 

Vincent: Vir nou kan jy maar net klaar bid sodat ek kan eet. 

Theo:  Hein Hemelse Vader… 

Vincent: Ons sin…? 

Theo:  Hy wat in den Hemel is… 

Vincent: Onse eie Pa… sou nooit dink hy is hemel toe nie… 

Theo:  Hy ook… 

Vincent: Ek dog die hemel is ‘n plek vir goeie mense… 

Theo:  Dit is… 

Vincent: Nou wat maak Pa daar? 

Theo:  Ssshhht nou. Vergewe ons… 

Vincent: En vir pa… 

Theo:  Onse sonde… 

Vincent: O en vir pa… 

Theo:  Hoekom pa…? 

Vincent: Oorlat hy in die hemel is… 

Theo:  Se jammer… 

Vincent: Vir wie… 

Theo:  Vir pa… 
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Vincent: Vir wat… elke dag se donner… 

Theo klap hom. Stilte. 

Vincent: My soort kry nie seer nie… net in die hart… 

Vincent af. 

Theo:  VINCENT!!!! 

Gooi tafel om. Ligte doof. Musiek. 

TONEEL 7 

Vincent sit by die tafel. Tjoepstil. Theo besig om tafel te 

dek. Wil iets se maar bedink hom dan. Elke keer as Theo voor 

hom verskyn, draai hy sy kop in ‘n ander rigting. Theo gaan 

sit op ‘n hout kussie en begin naaldwerk doen op ‘n ou hemp. 

Theo:  Dis nog ‘n goeie hemp die, jy kan dit aantrek 

vir sondag se kerk. 

Ligte doof. Musiek.  

TONEEL 8 

Twee stoele word na voorgedra om die kerk voor te stel. 

Vincent en Theo staan terwyl musiek speel, soos die musiek 

uitdoof gaan sit hulle. 

Vincent: Wie is die oom? 

Theo:  Hy is Vader. 
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Vincent: Maar jy se dan die Vader is in die Hemel. 

Theo:  Ja, maar hy is ook ‘n Vader. 

Vincent: Is hy heiliger as jy? 

Theo:  Bly stil. Net hy mag praat. 

Vincent: Nou wat maak hom so heilig? 

Theo:  Hy is die predikant. 

Vincent: Hou die besigheid lank aan. Ek is raak nou lekker 

honger. 

Theo:  Hou nou op praat. 

Vincent: Wat doen hy? 

Theo:  Hy preek. 

Vincent: Nou vir wat moet ek na hom luister as jy klaar 

heeldag vir my by die huis preek. 

Vincent staan op. 

Vincent: Theo wil iets se, hy is ook heilig. 

Theo:  Sit Vincent. 

Vincent(aan Theo): Is julle bang vir hom? 

Theo:  Vincent... 

Vincent: Hy is ook net ‘n mens. 



21	
	

Theo:  Vincent bly stil. 

Vincent: My pa is klaar in die hemel. 

Theo:  Vincent... 

Vincent: Theo het so gese, toe klap hy my... ek wil jou net 

vra, kan jy ‘n sonneblom teken? Dis die blomme van hemel want 

dis naaste aan die son. Maar jy het nie dit geweet nie, het 

jy? Want jy hou jou te heilig. Kom Theo, Vincent wil huistoe. 

Vincent loop af. Theo bly alleen agter. Ligte doof. Musiek. 

TONEEL 9 

Theo sit op ‘n hout kussie. Alleen. Hy begin met himself 

praat. 

Theo:  Wat gaan jy doen Theo? Jy kan hom nie net weg 

gooi nie. Wie gaan na hom kyk? Wat gaan van hom word? Ja, maar 

hy is nie my kind nie. Ek het nie geboorte gegee aan ‘n mens 

wat nie eers sy eie neus kan skoonmaak nie. Iemand wat 

abonormaal in ‘n normale samelewing is nie. Iemand wie niks 

anders kan doen as om dag en dag met verf kwasse prentjies te 

teken met die hoop dit iemand dit by hom gaan koop nie. 

Sonneblomme. Prentjies van homself. Dink Vincent regtig iemand 

sal eendag geld betaal om ‘n potret van sy gesig in hulle 

voorhuise te hang? Of dat sonneblomme enigsins iemand se 

aandag sal trek. Nee, ‘n man se lewe kan nie net gebaseer wees 

op sonneblomme nie. Ai, Vincent, hoe wens ek jy kon die lewe 
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verstaan. Agterkom dat alles nie so hartseer is soos wat jy 

dink dit is nie. En waar los dit my? Wat staan my te doen? Ons 

ander broer en twee susters is doer in die verte. Hulle gee 

nie om nie. Ek kan nie meer nie. Here, U weet, ek kan nie meer 

nie. Ek wil hom nie faal nie, maar ek kan net nie meer so 

voortgaan. My eie lewe staan stil. Maar hoe kan bloed, bloed 

vermy? Ek het sy voet sien groot raak voor my gesig elke aand 

kop-en-ent op dieselfde bed. Hy is my bloed, hy, Vincent van 

Gogh.  

Ligte doof. 

TONEEL 10 

Vincent op. Angs bevange. Loop heeltyd heen en weer. 

Vincent: Ek gaan nie meer na julle luister nie. Julle praat 

net ‘n klomp kak. Voetsek hier weg. Ek soek julle nie in my 

kop nie. Dis omdat julle so heeltyd praat dat die mense dink 

ek is bedonnerd. En ek is nie. Dis julle wat almal mal is. 

Klim uit my kop uit asseblief. Ek soek julle nie hier nie. Los 

my net in vrede. (Skreeu) Kry iemand anders om mal te maak. 

Theo in. 

Theo:  Vincent wat’s fout? 

Vincent: Niks. 

Theo:  Hoekom skreeu jy dan so? 
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Vincent: Ek het nie. 

Theo:  Wat makeer? 

Vincent: Ek se jou mos dis niks. Dis hulle wat iets makeer. 

Stilte. 

Vincent: Hulle wil nie ophou praat nie. 

Theo:  Wie? 

Vincent: Ek ken hulle nie. Hulle praat aanhoudend. Heeltyd. 

Jaar in en Jaar uit. Son op tot son sak. Ek se hulle moet 

ophou maar hulle hoor nie. 

Theo:  Ek verstaan nie. Wie praat oor wat met wie en 

waar? 

Vincent: Hulle se ek moet goed doen, maar ek wil nie. Dan 

raak hulle kwaad dan skreeu hulle op my hier in my kop soos 

mal mense. 

Theo:  Dis nie regtig nie Vincent. Jy maak dit self 

op. Jy maak self die stemmetjies in jou kop op. 

Vincent: Ek lieg nie. 

Theo:  Daar is niks in jou kop nie, jou verbeelding 

hardloop weg met jou. 
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Vincent: Ek gaan nou stilbly en dan vat jy jou kop en sit dit 

dan hier teen myne en dan sal jy hoor hoe hulle te kere gaan 

asof hulle in hul eie huis is. 

Theo:  Vincent luister na my. 

Vincent: Ek kan nie na julle altwee luister op dieselfde tyd 

nie. Ek is ‘n mens. 

Theo:  Jy is ‘n mal mens. 

Vincent: Ja, maar nogsteeds ‘n mens. Kom vat die stemmetjies 

na jou kop toe en dan sien ons hoe mal word jy. Jy staan daar 

en praat net maar jy weet nie hoe dit voel nie Theo. Jy ken 

nie my binneste nie. Dis seer in my hart. Want ek weet ek is 

anders. Nie mal nie. Net anders. Dis hulle wat my so maak. 

Maar jy verstaan nie want jy wil nie jou kop teen my kop sit 

nie en hoor hoe hulle te kere gaan nie. Ek is mal maar ek is 

mens. Ek voel ook. Ek wens jy kon voel, die hartseer in my 

hart. 

Theo:  Net soos ek nie jou hart verstaan nie Vincent, 

verstaan jy ook nie myne nie. Jy weet nie watter stemme praat 

met my in my kop nie. Jy weet nie hoe dit voel om ‘n broer 

soos jy te he nie. So moenie vir my se ek ken nie die hartseer 

in ‘n mens se hart nie. 
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Vincent: Nou kom, laat ek dan my kop teen joune sit en jou 

stemme hoor of my oor teen jou hart sodat ek jou hartseer kan 

hoor. 

Stilte. 

Theo:  Kry jou reg, dis amper etenstyd. 

Theo af. 

TONEEL 11 

Die twee tafels word geskuif om ‘n ingang voor te stel. Theo 

en Vincent kom deur die ingang. 

Vincent: Wat maak ons hier Theo? Dit lyk soos ‘n hospitaal. 

Is jy siek? Jy moes gese het. Ek dokter jou sommer by die 

huis. 

Theo:  Nee Vincent, ek is nie siek nie. 

Vincent: Ek ook nie. Nou wat maak ons dan hier? (Wys na 

iemand in gehoor.) Daardie een is skoon kens, kyk hoe sit sy. 

Het ons iemand kom besoek? Lyk my hier is net mal mense hier 

binne. Kyk hoe sit hulle almal. Sit hulle al lank so? As ek 

nou my kwas hier gehad het sou ek hulle geteken het. Mal mense 

op stoele met Sonneblomme in die agtergrond. Ek is seker ek 

sou dit aan die hospitaal kan verkoop. Wat dink jy Theo? 

Theo:  Jy gaan baie tyd he om dit te doen. 

Vincent: Hoe so, gaan ons dan lank hier bly. 



26	
	

Theo:  Jy. Net totdat jy gesond is. 

Vincent: Maar ek voel nie siek nie. En hier is nie siek mense 

nie net mal mense. Ek het gesien. 

Theo:  Dis net tot jy beter is dan kom haal ek jou 

weer. 

Vincent: Gaan jy my hier los. 

Theo knik. 

Vincent: Maar ek is nie mal nie. 

Theo:  Ek weet. 

Vincent: Nou hoekom los jy my dan hier met al die mal mense. 

Wil jy he ek moet ook heeldag so sit en ander mense dophou. 

Kyk daar. Kyk hoe kyk hulle vir ons. 

Theo:  Jy is nie gesond nie Vincent. Jy het gister al 

die hoenders uit hulle hok laat kom en toe byt die hond hulle 

amper almal vrek. Waarvan gaan ons nou lewe? 

Vincent: Hulle wou nie meer in die hok wees nie. Ek het jou 

dan gese. 

Theo:  Hoe weet jy? 

Vincent: Hulle het my gese. Ek bedoel die stemmetjies of 

nee... ek weet nie. Maar ek sal nie weer nie ek belowe. 

Asseblief Theo, ek wil nie hier bly nie. Ek wil by jou bly. 

Theo se dan hy is lief vir Vincent en hy verstaan Vincent se 
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hartseer. Ek sal nie weer die hoenders laat uitkom nie. Van 

nou af luister ek nie meer na die hoenders nie. Ook nie na die 

stemmetjies nie. Vincent luister net vir Theo. Hy hoor net 

Theo se stem. Asseblief, ek gaan vir jou ‘n prentjie teken by 

die huis. ‘n Mooi een van my. Nie weer sonneblomme nie. En ek 

gaan stil sit in die kerk en ek gaan nie weer in my neus krap 

by die tafel nie. Ek sal gaan werk by Stefaans se stalle. Ek 

gaan nie prentjies probeer verkoop nie. Asseblief Theo, die 

mense hier sal nie na my kan kyk soos Theo nie. 

Theo staar vir ‘n oomblik na Vincent. Musiek. Ligte doof. 

TONEEL 12 

Dekor word verksuif terug in die vorm van die kombuis. Vincent 

sit aan tafel. Sy lyf taal is onrustig. Theo hou hom dop van 

agter af. Theo begin die tafel te dek. Vincent wil in sy 

neuskrap. Kom agter dat Theo hom sien. Lag dan asof hy ‘n 

grappie gemaak het. Sit albei hande op sy ore. Sak sy kop neer 

op die tafel. Ligte doof. 

TONEEL 13 

Theo sit en skryf in sy dagboek. 

Theo:  Een man. Een skildery na ‘n lewe se werk. Dag 

en nag. Son op tot son sak was daar hartseer. Een prentjie wat 

jou wat jou definieer as mens. Jou waardig maak as kunstenaar. 

Hy het ander prentjies ook geteken. Maar hy het geglo sy 
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sonneblomme is die mooiste. Hoe mooi sou mense jou prentjie 

vind na jou dood my oudste. Asof jy as mens nie waardig genoeg 

is van ander se erkening terwyl jy nog kan asemhaal nie. As 

jou lewe maar net so mooi was soos die blomme in jou 

prentjies. Vincent van Gogh, verewig. 

TONEEL 14 

Vincent kom op. Albei hande op ore. Sit die skildery van die 

Sonneblomme op die verhoog. Hy begin met die skildery te 

praat. 

Vincent: Se asseblief hulle moet ophou hier in my kop. Julle 

gaan maak dat Theo my terug vat na daai hospitaal toe. Ek gaan 

ook nie meer vir julle prentjies teken nie. Julle maak my mal. 

Sonneblomme help my. Vra vir die Here om my te help. Julle is 

mos na aan Hom. Julle groei dan in sy tuin. Hoekom wil hulle 

he ek moet doodgaan en onthou word as ‘n mal man wat prentjies 

geteken het. (praat weer met stemme in sy kop.) Goed. Ek gaan 

vir julle teken. Die mal kunstenaar gaan vir julle skilder. ‘n 

Mooi Sonneblom. Enige kleure wat julle wil he dit moet wees. 

Maar dan moet julle belowe om my uit te los en op te hou 

praat. Se net wat julle wil he en hoe dit moet lyk. Ek teken 

dit nou.  

Hy kry sy kwas en verf en begin skilder. 



29	
	

Geel, daar’s hy. Oranje. Groen. Rooi. Hoekom rooi, daar is nie 

rooi in sonneblomme nie. Moenie so skreeu nie ek sal rooi ook 

in sit. (Hy begin al meer geweldadiger verf). Hou nou op julle 

het dan belowe. Hier is die  blom kyk daar. Dis die Here se 

blom in die hemel. Asseblief ek smeek julle. Gaan dan hel toe.  

Begin die hele bladsy met rooi verf te bemors. 

Loop na tafel. Tel ‘n mes op. Hy begin sy oor af te sny al 

gillend van die pyn. Theo kom op gehaas. Vat mes uit sy hand. 

Theo:  Vincent wat doen jy? 

Vincent: Ek wou hulle nie meer hoor nie. Ek wil nie he hulle 

moet meer in my ore fluister nie. Toe sny ek dit af. As jou 

linker hand jou pla kap hom af se die Bybel. My oor het my 

gepla toe sny ek hom af. Nou kan ek hulle nie meer hoor nie. 

Ek moet die ander een ook afsny. 

Theo:  Is jy mal? 

Vincent: Hulle maak my mal. 

Theo:  Ek verloor my eie bloed verstaan jy dan nie. 

Vincent begin huil. Musiek. Ligte doof. 

TONEEL 15 

Vincent sit op ‘n stoel terwyl Theo sy oor verbind. 

Vincent: Nou kan ek net vir Theo hoor. 
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Theo:  Jy kon nie eers vir my luister deur altwee ore 

nie, wat nog te se van net die een. Sit nou stil. 

Vincent: Dis nogal seer. Ek kan nou net pyn deur die af oor 

hoor. Eina! 

Theo:  Amper klaar. Hou op kerm. 

Vincent: Kom ek sny jou oor ook af dan voel jy hoe seer dit 

is. 

Theo:  Daar’s sy. Kom laat ek jou in die bed gaan sit. 

Vincent:  My oor is af, my bene makeer niks. 

Theo:  Jy klink nou soos ons oom Petrus Johannes. Hy 

het mos altyd gese: ‘My rug is seer my kop makeer niks.’ 

Gedink die bene sal loop le en daar loop hy nogsteeds. 

Vincent: Dis soos die Here dit wou he. 

Vincent staan op en begin loop. 

Theo:  Hoe? Dat jy nou sonder ‘n oor sit en met albei 

bene? 

Vincent: Jy is te slim vir my Theo. Praat te vinnig. 

Theo:  Ja pa het ook altyd so gese. Jy is te slim vir 

my Theo. Te slim vir wat? Rationaal. 

Vincent: Nee baie slimmer as sy. 

Theo:  Van wie praat jy? 
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Vincent: Rattie. Onthou Rattie was ‘n naeler. 

Theo:  Wat praat jy? 

Vincent: Dis mos wat jy nou gese het: Rattie-jou-naeler. 

Theo:  Nee man, ek bedoel... toemaar los dit... 

Vincent: Ook mos maar altyd ‘n sagte plekkie gehad vir ‘n 

mooi vrou. 

Theo:  Almal het hulle swak plekkies. 

Vincent: Hoekom is Johanna weg met klein Vincent. 

Theo:  Sy... ek het... 

Vincent: Jou oog het gedwaal, toe eet jy aan die verbode 

vrug, die een waarvan die Here Adam ook gewaarsku het. 

Theo:  Dis nie so eenvoudig nie. Ek is lief vir my 

vrou. 

Vincent: Uit die oog uit die hart. 

Theo:  Ek het my bed gemaak. 

Vincent: En nou moet jy daarin slaap. Want dis wat ek nou 

gaan doen. 

Theo:  Die liefde is ‘n snaakse ding Vincent.  

Vincent: Jou hart is groot en vol liefde vir almal, net 

jammer jy is so vrygewig met jou liefde deur jou onderlyf. 
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Theo:  Onthou jy vir Karla? 

Vincent: Het haar nou die dag in die dorp raak geloop. Sy’t 

mooi groot geraak. 

Theo:  Altyd sulke mooi langhare gehad. 

Vincent: En nou’t sy ‘n paar longe. 

Theo:  Sulke twee vlegsels. 

Vincent: Twee moerse paar longe. 

Theo:  En haar niggie? 

Vincent: Dit was nou vir jou ‘n mooi mens. 

Theo:  Uit die Here se warehouse uit. 

Vincent: Mooier as jou vrou? 

Theo:  Ja, die is maar met die hand gemaak. 

Vincent: Maar onthou, sy is met die Here se hande gemaak en 

die Here maak nie kak nie. Miskien was sy te mooi vir die 

warehouse. 

Theo:  Mens wou meisie net in ‘n vertoonkas sit of 

toemaak met watte sodat sy so mooi bly. 

Vincent: En so elke nou en dan met Braso vryf, sodat sy blink 

kan bly. 

Theo:  Sies Vincent. 
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Vincent: Ek het self my oog op haar gehad. Net jammer haar oe 

het nie trug gekyk na my kant toe nie. Ek sou vir haar die 

mooiste sonneblom geteken het. 

Theo:  Was jy al ooit verlief Vincent? 

Vincent: Op wat? 

Theo:  ‘n Mens. 

Vincent: Dit hang af. 

Theo:  So jy ken nie liefde nie. 

Vincent: Net die wat ek by jou geleer het. 

Theo:  Nee man, nie ‘n broer se liefde nie. ‘n Vrou 

sin. Soos ‘n man vir ‘n vrou, jy weet.  

Vincent: Maar ek se jou dan nou van Klara se niggie Maria. 

Theo:  Dis kinderlike liefde. Ek praat van grootmens 

liefde. Veral die daad wat in die donker gebeur. 

Vincent: ‘n Donkerdaad? 

Theo:  Wat in die duister gebeur word in die daglig 

gebore. Wat jy in Desember insit, kom uit in September. 

Vincent: Ek verstaan nie so mooi nie. 

Theo:  Dit wat jy doen met jou vrou as in die bed as 

die hele huis donker is. 

Vincent: So wat se jy nou, steek jy met die lig af? 
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Theo:  Vincent... 

Vincent: Wat? 

Theo:  Mens noem die nie so nie. 

Vincent: Na al jou geselsies van duistere dade klink dit of 

jy die hele dorp gesteek het. 

Theo:  Vincent. 

Vincent: van Gogh. Vincent van Gogh. En Theo... steker in die 

donker. 

Vincent gee ‘n laggie en gaan af. Ligte doof. 

TONEEL 16 

Vincent kom op met ‘n paar skoon velle papier. Kry hom reg om 

te begin verf. Loop dan na die tafel. Hy maak ‘n fout. Vrommel 

die papier op en gooi dit eenkant. Hy probeer weer. Selfde 

routine. Hy staan op en loop tot voor die skildery. 

Vincent: Hoekom wil jy nie he ek moet jou weer teken nie ha? 

Ek het jou klaar aan Theo verkoop. Ek wil jou nou weer teken 

sodat ek jou aan ander mense ook kan verkoop. Verstaan jy nie, 

as Theo jou gekoop het sal ander mense jou ook koop. So staan 

nou stil so laat ek jou kan teken. 

Probeer weer. 
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Vincent: Ek het jou gevra om die Here te vra om my ophou die 

stemmetjies te laat hoor. Nie om op te hou teken nie. Toe loop 

dra jy nou wragtig die verkeerde bleddie boodskap oor. As ek 

nie kan teken nie is ek niks. Die hartseer in my hart raak net 

meer en meer. Dis julle vir wie ek die liefste is wat my nou 

die seerste maak. Ek is dood in my siel. Ek is nie mal nie. 

Net baie hartseer. Oor ek nie weet wat om te doen nie, ek het 

nie gevra om die stemmetjies te hoor nie. Theo is reg, die 

wereld daar buite verstaan nie my nie. Net julle vat die seer 

weg. Kom terug asseblief. Se hulle moet ophou in my kop praat. 

Hy begin saggies ween.  

Ek wil na julle toe kom. Daar in die hemel, daar naby aan die 

Here. Ek wil ook in sy tuin groei saam met julle.	

Vincent begin Sonneblom teken met ‘n groot rooi kruis oor dit. 

Ligte doof. 

Theo op. Sien die plek is deurmekaar. Tel die papiere op. kyk 

na die Sonneblom. Kom agter iets is verkeerd. Begin Vincent te 

soek. 

Theo:  Vincent!!! 

Hy storm af. Ligte doof. 

TONEEL 17 
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Theo is opsoek na Vincent in die die Sonneblomme. Die verhoog 

is vol rook. Vincent is aan die voorkant van die verhoog. Theo 

hardloop agter hom. Musiek. 

Theo:  Vincent!!! 

Vincent stop. 

Vincent: Ek is amper daar.  

Theo:  Vincent!!! Waar is jy? 

Vincent: Hoor julle my Sonneblomme.  

Theo:  Dis ek Theo!  

Vincent: Ek is amper daar.  

Theo:  Ek gaan die stemmetjies weg vat! 

Vincent: Kyk na hulle rondom my. Ek is in die hemel. Liewe 

Jesus, as jy pa kon vergewe vir elke dag se donner, vergewe 

my, Vincent van Gogh.  

Theo:  Vincent asseblief kom terug! 

Vincent: Bene kleintjie klein, maak my kop rein, dat niemand 

daar in kan woon net die Sonneblomme alleen. Amen. 

Hy druk die revolwer teen sy bors en skiet homself.  

Theo verskyn deur die rook. 

Theo:  Vincent. Ek is hier. 
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Vincent: Die hartseer sal vir altyd daar wees. 

Ligte doof. Musiek. 

TONEEL 18 

Theo sit by tafel. Skryf in sy dagboek. Vincent staan aan die 

oorkant van hom. Terugflits in stemme. 

Theo:  Hou op in jou neus krap ons gaan nou eet. 

Vincent: Maar hy kan nie uit nie. 

Theo:  Ons gaan nou eet! 

Vincent: Nou kom haal jy hom dan uit. So kak gedoen soos die 

kak in my neus… 

Theo gee ‘n laggie. Hy begin skryf. 

Theo:  My broer Vincent is dood. Hy het homself op die 

25ste Julie 1890 deur die hart geskiet en is op die 27 Julie 

1890 dood aan die seer in sy hart. Hy was ‘n mens. Anders as 

ek en jy, maar hy was ‘n mens. Wie gaan nou na jou kyk 

Vincent. Wie gaan nou na my kyk. Ek kan nie dat jy alleen daar 

rond dwaal waar jy is nie. Daar is niemand om te kyk dat jy 

jou neus skoon hou nie. Ek het jou gefaal hier op aarde. Maar 

daar anderkant sal ek beter na jou kyk. Jou broek is seker al 

vuil van al die rondhardloop. Ek sal hom kom was en seker maak 

dat al jou hemp se knope nog daar is. Ek kan nie dat jy te 
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lank so op jou eie dwaal nie. Ek kom om na jou te kom kyk my 

broer, Vincent van Gogh, my Sonneblom. 

Theo tel die pistool van die tafel af op en skiet homself. 

Ligte doof uit. 

EPILOOG 

Twee akteurs terug op verhoog. 

Akteur1: Sjoe nou is ek darem moeg. 

Akteur2: Ek self. 

Akteur1: Dis al die woorde wat ons moes se. 

Akteur2: En die gehardloop op die einde. 

Akteur1: Ek is onfiks. 

Akteur2: Gebeur as mens getroud is. 

Akteur1: Wel as julle ons konsert geniet het, voel vry om vir 

ons hande te klap. 

Akteur2: Dis tog hoekom ons dit doen. Vir die handeklap op 

die einde. 

Akteur1: Ons hoop ten harte daar was ‘n les in ons storie vir 

een en elk van u. 

Akteur2: Hoe eenvoudig dit ookal mag wees, neem dit saam. 

Akteur1: Mag daar ‘n bloeisel in een en elk se harte blom. 
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Hulle begin afloop. 

Akteur1: Jy het nie te sleg gedoen vanaand nie. 

Akteur2: Moreaand doen jy die show alleen. Brag gat.  

Gordyn. 

 

 

 

 

 

   

	

 

 

 

 

  

	


