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Strooibiljet 

COR, DIE ANDER VAN GOGH 
 
 
Vincent van Gogh het so vernuwend met kleur en vorm gewerk dat die 
publiek sy skilderye eers lank na sy dood sou verstaan en buitensporige 
pryse daarvoor sou betaal. Sy broer, Theo, was ‘n kunshandelaar met visie 
en was vir Vincent ‘n ondersteunende broer, soos blyk uit korrespondensie 
wat ‘n bevoorregte blik gee op die lewe en werkswyse van een van die 
grootste kunstenaars van alle tye. 

 
Maar daar was ook ‘n derde Van Gogh-broer, een wat selfs vandag nog in die 
skadu van die beroemde Vincent en Theo lewe, een wat nie kunstalent 
gehad het nie, nie deurlopend met sy familielede gekorrespondeer het nie, 
maar wat die moed gehad het om na Afrika te emigreer om sy familie se 
patroon van armoede te breek, wat nie net met ‘n Afrikanermeisie getrou het 
nie, maar sy lewe opgeoffer het in ‘n konflik tussen ‘n klein volkie aan die 
suidpunt van Afrika en die Britse Ryk. So bring Cor die beroemde Van 
Gogh-naam na Afrika, ‘n naam wat verskyn op monumente wat hulde bring 
aan buitelandse deelnemers aan die Anglo-Boereoorlog. 

 
Cor van Gogh, die vergete broer, herrys uit sy ongemerkte, Brandfortse graf 
danksy die onvergeetlike spel van JP du Plessis, wat in 2004 as 
‘Belowendste Jong Akteur’ daarvoor benoem is. Hy word ondersteun deur 
Karin Scholtz, bekende aktrise uit die goue dae van die Afrikaanse 

rolprentbedryf (Die winter van 14 Julie), Braam Muller (oud-

kunsbladredakteur van Volksblad, regisseur en akteur) en Shaun Heunis.  
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Die verhaal van die derde Van Gogh-broer is in 2005 entoesiasties ontvang in 
Gent en Amsterdam. Gehore by die Volksblad Kunstefees kan Cor, die ander 
Van Gogh in die Albert Wessels Ouditorium sien op die volgende datums: 

 
Vrydag  14 Julie 2006 om 10:00 
 
Saterdag  15 Julie 2006 om 16:00 
 
Sondag  16 Julie 2006 om 10:00 

 
Die speeltyd is 90 minute en kaartjies kos R65. 

 
Daleen Krige het Naomi Morgan se oorspronklike radio-drama vir die verhoog 

verwerk en geregisseer. 
 
Woordspel bedank in die besonder vir Johan Looch, wat ‘n outentieke ABO-
bandolier en patrone uit sy versameling aan ‘Cor’ toevertrou het, Radio 
Rosestad vir die produksie van die klankbaan en Una van der Vyver vir tegniese 
bystand. 

 
 
 
 
 
 
 
Rolverdeling: 

 
Cor van Gogh 
Die koor, bestaande uit Man, Vrou en Vrouman 
Die kommandant, gespeel deur Man  
 
BEDRYF 1: Boomwortels 
BEDRYF 2: Die saaier 
BEDRYF 3: Jong boerin met strooihoed 
BEDRYF 4: Die maaier 
BEDRYF 5: Koringveld met kraaie 

 



 3 

 

BEDRYF 1: Boomwortels 
 
 
Harmonika-musiek word gehoor, die naggeluide van Afrika, en die geknetter 
van ‘n vuurtjie; dit word uitgedoof wanneer Cor se dialoog eindig. 
 
Cor: (Spottend) Dan is dit Afrika! Om saans by ‘n vuur te sit totdat die 

rookreuk deur al die lae van jou wintersklere getrek het tot op jou vel. 
‘n Roeteriger reuk as die twakreuk aan jou wys- en middelvinger ... In 
die winter is hierdie ‘n land van rook. Vandat die son begin ondergaan, 
kom lê die rook soos ‘n stinkende, mensgemaakte mis in die valleie en 
oor die nedersettings. In die winter kan jy die natuur nie ruik nie. Net 
die rook. As ek lank genoeg hier bly, sal ek seker leer om die 
verskillende soorte rook te onderskei: hout of steenkool, gras of 
gedroogte mis. “Liewe moeder: die veld het verlede nag weer sleg 
gebrand naby ons tent. Dis die oop vure wat die brande veroorsaak. 
Die mense maak vuur met enigiets waarop hulle hul hande kan lê, in 
die middel van die droogste grasveld, en dan kom die wind op: die 
vlamme lek eers kieskeurig aan ‘n stam, ‘n pol gras, en dan skielik 
kruip ‘n vlak, geelrooi rivier oor die vlakte. Dis die gekraak wat ek die 
meeste haat: grasstingels wat middeldeur knak. Bome wat neergevel 
word deur ‘n onsigbare byl. Maar hoe beskryf ‘n mens die geluide wat 
daarmee saamgaan, die lawaai veroorsaak deur die algehele vertering 
van die bekende omgewing waaraan ‘n mens gewoond geraak het?” 
Maar dis nie wat julle wil hoor nie, nè moeder? Wanneer die brief uit 
Afrika by die pastorie afgelewer word, moet dit lees soos ‘n reisverhaal. 
(Trots) My seun Cor, my jongste seun, wat sy fortuin gaan soek het in 
Afrika, het vir ons geskryf. Miskien sou dit julle interesseer om te hoor 
wat hy vertel? Dis nie aldag dat ‘n mens iemand in daardie geweste 
ken nie, in die Transvaal, bedoel ek natuurlik. In die 
Nederlandssprekende deel van die land, een van die Boererepublieke. 
Dit is darem ‘n troos vir my moederhart om te weet dat Cor hom 
verstaanbaar sal kan maak in daardie wilde wêreld ...  

 
Man: (Die enigste lid van die koor wat sy rol volgens die antieke Griekse 

definisie verstaan. Hy probeer die onafwendbaarheid van die tragiese 
einde van die held na die beste van sy vermoë analiseer, ten spyte van 
onderbrekings en bevraagtekenings deur Vrou en Vrouman.) 

 
 Die sin van ‘n man se lewe: nie dié van die mens nie, nee, spesifiek 

die lewe van ‘n  man, ‘n  man soos ons held hier, Cor van Gogh: 
waarin lê dit? Cor weet nie, daarom is hy hier. Die tragiese held het vyf 
kanse om iets van sy lewe te maak, ‘n kans vir elke bedryf, so sê die 
reëls. Aan die einde van die vyfde bedryf sterf hy, so sê die reëls. As 
dit ‘n goeie tragedie is, sal ons sê: Dit is jammer dat dit so moes eindig, 
maar dit was onafwendbaar. Dit is miskien beter so, vir hom. Laat hom 
rus, laat hom met rus. 
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Vrouman: (Val hom in die rede: ‘n simpatieke karakter, minder idealisties 
as Man, maar ook meer menslik en modern) 

 
 Laat hom rus? Kry jy jou inspirasie uit begrafnisredes? Van Cor kan ‘n 

mens dit nog verstaan, hy het soortgelyke sinsnedes uit sy vader die 
dominee se mond gehoor: Dominee Theodorus van Gogh van die 
Hervormde Kerk van die Nederlande. Cor is nie die een of ander 
mitiese figuur, of die een of ander koning uit ‘n vergete verlede nie, hy 
is ‘n jong  man in die fleur van sy lewe wat op Zundert van alle plekke 
die eerste lewenslig aanskou het en nou hoop op ‘n tweede kans. Die  
man het geen tragiese swakheid soos wat jou reëls voorskryf nie, 
behalwe as die versugting na ‘n beter lewe noodwendig na ons dood 
lei. Waarom besit jy die gawe van voorkennis, alwetendheid, 
alomteenwoordigheid en profesie, as jy dit net gebruik in die coulisse, 
daar waar niemand behalwe ons jou kan hoor nie, terwyl die arme 
drommel wat die meeste baat sou vind by jou insig, voortstrompel tot 
by bedryf vyf en sy onafwendbare einde? 

 
Vrou: (Val hom op haar beurt in die rede. Sy raak soms oorentoesiasties, 

maar gee meesal ‘n nuwe perspektief) 
 
 (Met minagting) Manlike koorlede! Die een wil die gehoor waarsku, die 

ander een die karakter. In albei gevalle gaan dit om die rol van die 
koor. Die arme drommel langs ‘n vuurtjie in Afrika is maar net die 
middel tot ‘n doel. Wel, behalwe koorlid is ek ook ‘n vrou, en ek sê my 
hart bloei vir Cor. Hy probeer om sy lot in eie hande te neem, hy neem 
besluite waarmee almal hom gelukwens, sy broers inkluis (siende dat 
dit ‘n tragedie is oor die sin van ‘n  man  se lewe, stel niemand seker 
belang in wat sy susters daaroor te sê het nie), maar elke besluit gaan 
die verkeerde een wees. Die fout lê nie by hom nie, die arme seun het 
geen tragiese swakheid nie, maar elke keuse wat hy maak, het ‘n 
keerkant wat eers veel later aan hom geopenbaar sal word. 

 
Vrouman: (Geïrriteerd) 
 
 Gebruik jy nou dieselfde hoogdrawende dialoog? “Geopenbaar sal 

word”, bid jou aan! 
 
Vrou: (Onverstoord) 
 
 Cor se tragedie lê dus alleen daarin dat hy nie kan voorsien wat sal 

gebeur nie. (Selftevrede) Die essensiële tragedie van die mens is dat 
hy nie ‘n koorlid is nie. 

 
Vrouman: (Maak haar dringend stil) Sjuut! Hy gaan iets sê. Die familietrek 

is darem onmiskenbaar, of hoe? Die rooiblonde hare en snor, die bleek 
gelaat, die sprekende oë ... Nie mooi mense nie, dié Van Goghs; lyk 
soos melankoliese landbouers, maar daar is intensiteit in hul gesigte. 
Ek het nog altyd ‘n oog gehad vir die intense.  
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Cor: (Jakkalsgeroep word in die verte gehoor) “En ek wil, moeder, ek wil vir 
u ‘n brief skryf om op trots te wees, maar daar is so min om te vertel! 
Ek is geen grootwildjagter nie, moeder, geen ontdekkingsreisiger nie. 
Dit het alles so anders gelyk van Zundert af! Die grasvlaktes, en die 
diere, en die wilde stamme ... Daar behoort ‘n verbod op jeuglektuur te 
wees, moeder. As ek eendag ‘n seun sou hê, sou hy geen boeke mag 
lees oor wêrelddele wat ek nie ken nie. Ek is sy vader, ek moet vir hom 
kan sê wat waar is en wat net sy kop sal vul met lugspieëlings. Ek was 
dieper in Afrika in ons tuin in Zundert, in die mik van ‘n appelboom, my 
boek soos ‘n knapsak op my knieë. Hier op die kleims is nie diere nie, 
moeder. Beeste, ja; bulkende bruin beeste wat rooi stof opskop agter 
die beeswagters aan. En jakkalse wat saans roep asof hulle spot met 
die veraf geblaf van die werfhonde. En kwêvoëls. Vlermuise. Slange 
miskien, in die somer. Verder is my Afrika ‘n onbenullige verhaal 
waarna moeder se vriendinne nie eens op Sondae sou wou luister 
nie”. (Byna afwesig) O, die eindelose Zundertse Sondagmiddae! Die 
reëlmatige getik van die staanhorlosie, die ligte gedreun van ‘n 
vasberade vlieg teen die sif waaronder vla stadig stol oor ‘n skeppie 
oorbly-poeding ... Die wintersgrysheid, die fyn reën wat die enkele 
wandelaars op die plaveisel laat gly ... “Liewe moeder, ek werk op ‘n 
kleim, soos dit my plan was, maar in diens van iemand anders. Die 
sekuriteit van ‘n werk vergoed vir die gebrek aan onafhanklikheid. 
Wanneer ‘n mens aan die goud- en diamantstormlope dink, stel jy jou 
waarskynlik iets anders voor as die uitgestrektheid en die stilte waarin 
ek hier werk. Dit is waar wat hulle sê, dat in Afrika net die sterkes 
oorleef. Dit het, dink ek, met die uitgestrektheid en die stilte te doen. 
Daar is niks hier om die aandag van jouself af te lei nie. (‘n Kort stilte, 
terwyl hy dink aan iets om te sê) Die land is nog wild, ‘n mens loop nie 
buite rond sonder jou rewolwer nie. Behalwe rondom die enkele 
watergate, groei daar niks hier nie, dis net sand waar jy kyk”. 

 
Man: Dit is dan die land wat Cor gekies het: ‘n land met edelstene en -

metale in sy dieptes, maar dor en kleurloos op die oppervlak. 
 
Vrou: Vir ‘n Hollander sou dit natuurlik na ‘n woestyn gelyk het ... (Met ‘n 

sweempie sarkasme) Maar dis ook ‘n land waarin ‘n man hom tuisvoel, 
omdat hy hier ‘n ekstra ledemaat bykry: ‘n wapen. Danksy sy rewolwer 
is Cor gereed vir enige konfrontasie, met wilde diere, met 
vyandiggesinde mense ... en met homself. 

 
Man: Bedryf 1, dus. Cor probeer sin gee aan sy lewe deur van land te 

verander. 
 
Vrouman: (Intens) Die probleem met jou reëls is natuurlik dat die oorsake 

van die gevolg nie uitgebeeld kan word nie. Hoe kan die opkoms en 
ondergang van ‘n man oortuigend uitgespeel word binne twee uur? Die 
lewe is veel meer kompleks as net ‘n oomblik van waarheid, of dan vyf 
oomblikke van waarheid, as ek jou reg verstaan! Wat van oorerflikheid, 
sy verhouding met sy ouers en sy broers en susters, die sosiale 
omstandighede wat noodwendig sy toekomsverwagtinge beïnvloed 
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het? Dames en Here, die hoofkarakter (hy korrigeer homself 
onmiddellik met ‘n klik van die tong), wat sê ek tog alles, min of meer 
die enigste karakter in vanaand se tragedie, is Cor van Gogh, gebore 
te Zundert, Nederland, die 17de Mei 1867, gestorwe te Brandfort (weer 
‘n klik van die tong), nee Pretoria, die 12de ... nee die 24ste April 1900 
... 

 
Man: (Berispend) Dit het jy nou daarvan! Ons insigte is sielkundig van aard, 

ons bemoei ons nie met datums en plekname waaroor historici nie 
eens saamstem nie! 

 
Vrou: (Met piëteit) Byna drie en dertig jaar, die ouderdom van Christus. 
 
Vrouman: (Gaan onverstoord voort) Cor van Gogh, dus, broer van die 

meer bekende Vincent, gebore te Zundert, 1853, gestorwe te (met ‘n 
oordrewe Franse aksent) Auvers-sur-Oise, 1890 en Theo, gebore te 
Zundert, 1857, gestorwe te De Bilt, 1891. 

 
Vrou: (Met die professionaliteit van ‘n kindersielkundige) Vreemd dat Theo, 

die middelste van die drie seuns, inderwaarheid die stabiele een was 
... Veertien jaar verskil tussen Cor en Vincent: dit is veel, byna ‘n 
generasie. 

 
Vrouman: Die jongste van die Van Gogh-seuns word Cornelius Vincent 

gedoop, byna dieselfde as sy oudste broer. 
 
Man: (Byna hoogdrawend) In die weldeurdagte kunswerk is niks oorbodig 

nie, alles het betekenis, veral die naam van die tragiese held. Vir die 
moderne luisteraar wek die Van Gogh-naam assosiasies van onbegrip, 
wanhoop, en uiteindelike oorgawe ... 

 
Vrouman: (Knip hom kort) Die twee broers is vermoedelik vernoem na 

twee gesiene ooms, Cornelius Marinus van Gogh, gebore te Breda in 
1824, gestorwe te Leiden in 1908, en Vincent van Gogh, gebore te 
Benschop in 1820 en gestorwe te Princenhage in 1888. Daar was nie 
juis ‘n ander manier vir die arm tak van ‘n familie om die meer 
welgestelde lede daaraan te herinner dat daar seuns was wat aan ‘n 
werk moes kom nie. Mevrou Van Gogh het seker gemaak dat die 
familie van finansiële ondergang gered sou word deur een van die 
Vincents. 

 
Vrou: (Byna ‘n alleenspraak) Dit sou ek natuurlik nooit doen nie: om vir twee 

kinders dieselfde naam te gee, is moeilikheid soek. Dit is soos om ‘n 
gestorwe kind se naam aan ‘n lewende te gee: jy skep ‘n afskynsel van 
‘n ander, jy probeer tweemaal dieselfde mens maak. Dit bring net 
ongeluk ... (Aan die ander koorlede) Daar was nog ‘n Vincent: Vincent 
Willem, seun van Theo en Johanna van Gogh ... 

 
Man: Jy vergeet van die Vincent wat nooit genoem word nie: Vincent se ouer 

broertjie, wat ‘n jaar vroeër, in 1852, doodgebore is, en begrawe lê 
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naby die ingang van die kerk in Zundert. Sondag na Sondag het 
Vincent verby ‘n grafsteen geloop waarop sy naam gegraveer was, is 
hy daaraan herinner dat hy geleef het in die plek van die 
eersgeborene. 

 
Cor: (Trots) Sou ek die eerste Van Gogh wees wat die grond van Afrika 

onder sy voete voel? Dit mag wees. So ver as wat die oog hier kan 
sien, is daar maar net een Cornelius Vincent van Gogh. Ek is die 
enigste een hier wat daardie familienaam dra. Die voornaam wek by 
niemand enige herinneringe nie. (Verlig) Niemand sal vra of ek familie 
is van Vincent nie, niemand sal gemaak onskuldig verneem En van 
watter Van Goghs is jy nou eintlik nie, van ryk Oom Cor se kant, of van 
die Zundertse Van Goghs wat na siele omsien omdat dit tog ‘n skoner 
werk is as om aartappels uit te grawe ... (Hy lag saggies) Ek is die 
eerste Van Gogh in Afrika. Adam in die paradys! Ek is in elk geval nie 
soos my broer nie. Daar is niks groots verkeerd met my broer nie; in 
groot families is daar mos altyd iets van alles, en ons familie is nie 
klein nie. Ses kinders, drie seuns en drie dogters. ‘n Klein gesin in 
vergelyking met sommige van die inwoners van Zundert, maar nog 
steeds te veel as ‘n mens weet wat Zundert nou eintlik voorstel: geen 
hoop op ‘n beter toekoms nie, geen werksmoontlikhede nie. Selfs die 
spoorlyn het Zundert verbygegaan. Dis net die ou ryksweg wat soos ‘n 
dwars klap in die middel van die dorp lê. Zundert het wel sig op die 
buiteland. Op België: ‘n mark vir vroue en miskien ‘n werkie. Nie ‘n lang 
reis nie. ‘n Oorstapping van die grens, so maar ... Zundert is ‘n 
moddergat van ellende waar daar nogtans geld bymekaar geskraap 
word vir ‘n hervormde dominee wat sy gemeente laat glo dat hulle hul 
deel in die hiernamaals sal kry. 

 
Man: (Onbeïndruk) Tot dusver, niks nuuts nie. Jeugdige opstand teen 

afkoms, ouers en die kerk. 
 
Cor: (‘n Harmonika speel saggies ‘n bekende gesang) Die dominee is my 

vader. My broer Vincent is die enigste van die kinders wat 
geïnteresseerd is in die bediening, wat in sy voetspore wil volg. Ek en 
Theo het nie trek daarvoor nie. Theo is ‘n fyn man, en delikaat van 
gestel. Hy het vrouehandjies, ek kyk hulle so. Dis nie hande wat ‘n 
Bybel kan vashou nie, dis hande wat sypapier van etse moet aftrek. 
Theo is heeltemal uit sy plek in Zundert, èn in Nuenen, waarheen my 
vader ‘n paar jaar gelede verhuis het. Hy is ‘n  man vir die groot 
kunsstede van die wêreld, soos ons oom Cor. (Gemaak ongeërg). My 
broer Vincent het ook ‘n kunsbelangstelling, net soos Theo, maar hy 
teken self. Hy het my ook al ‘n bietjie tou wys gemaak. Daarvoor het 
Zundert nogal moontlikhede. Landskap is daar beslis. Dit is ook al. Ek 
onthou dit nog goed, die sketsery saam met Vincent ... (Met 
vertedering) Veral die een keer. Ek was elf. Dit was in Etten. 
(Voëlgesang word gehoor) Hy was die leermeester, hy het beslis 
waarheen ons sou stap, wat ons sou skets, waarom ... Ons het die 
werke van die meesters nageboots ... (Hy dink na) Emile Breton se 
Sondagoggend. Ek het ook ‘n paar tekeninge gemaak, met sy hulp. Ek 
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wonder wat daarvan geword het? Ek sou dit graag weer wou sien. Om 
beter te kan onthou van daardie dag tussen die gras en onder die 
bome saam met my broer ...  

 
Vrouman: (Met ‘n sweem van meerderwaardigheid) Die groot 

vriendskappe van die wêreld word gesmee tussen mans. Daar is na 
my mening geen vroulike ekwivalent vir Dawid en Jonathan nie. Hier is 
dit ‘n vriendskap tussen twee broers, ‘n vriendskap waarvan die duur 
weliswaar nie beïndruk nie, maar wat desnieteenstaande die res van 
Cor se lewe sou beïnvloed. 

 
Cor: (Die vuur knetter; naggeluide) Daar is so iets soos om te vroeg of te 

laat gebore te word. 1867 was nie ‘n goeie jaar om die eerste lewenslig 
te aanskou nie. Moeder was al 47, en die ding met Vincent het haar 
veel ouer laat lyk as haar jare. Vincent is eerste gebore, en ek laaste. 
Daar was nie nodigheid vir nog ‘n kind nie, dit was moeilik genoeg met 
dié wat daar was. Vincent was toe al veertien, dit was byna tyd vir hom 
om te gaan verdien. Twee jaar later is hy na Den Haag. Ek het hom 
nog net vakansies gesien. (Met vertedering) Hy het toe heel veel 
aandag aan my gegee. Ek was die baba in die huis, ek was sy klein 
broertjie. Vincent was lief vir kinders. (‘n Meer saaklike toon) 1867 was 
ook die jaar wat die mense van Zundert begin agterkom het dat daar 
omtrent nie meer verkeer op hul ryksweg was nie, dat hul dorp afgesny 
was van die res van die wêreld, dat hulle agtergebly het in ‘n klam gat. 

 
Man: (Plegtig) Die wedywering tussen broers is ‘n belangrike tema van die 

tragedie. Die feite spreek hier vanself: twee broers met dieselfde 
naam, beide potensiële kunstenaars. Die ouer een van die twee toon 
tekens van anti-sosiale gedrag en word deur ‘n derde broer finansieel 
onderhou tot die dag van sy dood. Die jongste broer verbeur met sy 
gebalanseerde gedrag die kans om as kunstenaar te ontwikkel en 
word ‘n handearbeider, ‘n keuse wat uiteindelik, indirek, na sy dood sal 
lei. 

 
Vrou: Dat Vincent vir Cor uit die pad wil hê sodat hy Theo nie hoef te deel 

nie, lyk vir my voor die hand liggend. Van die oomblik af dat Cor in 
Afrika aankom, het Vincent nie meer as ‘n bloot hoflike belangstelling 
in wat verder met sy jongste broer gebeur nie. 

 
Cor: (Byna vertroulik) Om arm te wees is een ding, maar dit word ‘n 

verleentheid wanneer mense van ons klas skielik die senuweekwale 
van die hoër stand begin ontwikkel. Vincent is ‘n goeie siel, ek stry nie, 
al vergeet hy dat Franciskus ‘n Katoliek was en dat dit nie van ‘n 
Protestant verwag word om die lot van die heel armstes te deel nie. 
Alles moet altyd met die grootste lyding gepaard gaan, anders voel hy 
dit is half gedoen. Moeder-hulle is ou mense, hulle kan hom nie 
teëgaan nie. Dus maak hy meesal nes hy lekker kry, en die ander 
moet maar betaal. Veral Theo. 
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Man: Nederland is ‘n klein landjie, te klein vir twee Vincent van Goghs. Dit is 
die jonger een wat die knie buig. 

 
Vrouman: (Spottend) ‘n Moedige sprong, inderdaad. Na Zundert, Etten en 

Nuenen, die Kaap, Pretoria en Johannesburg. 
 
Cor: (Byna minagtend) Die dorpies waar vader beroepe aanvaar het, is 

soos vliegmis op ‘n ou kaart. Vincent is waarskynlik die enigste 
kunstenaar wat sketse daarvan gemaak het. Hy sou sorg dat die 
agterlikste Nederlandse dorpies deel word van die kunswêreld. 
Nuenen was natuurlik vir hom ‘n absolute bron van inspirasie. 
(Sarkasties) Daar was soveel ellende, hy kon nie voorbly nie! Die 
sieklike, moeë gesigte van die wewers het hom na sy houtskool laat 
gryp: hy het hulle geplant soos broos bome langs die veld, altyd maar 
op pad om weefwerk af te lewer of nuwe voorraad garing te gaan haal. 
Die wewers van Nuenen was deel van die grond en die reën en die 
wind. Hulle was byna nie mense nie. (Met skielike vertedering) My 
broer het dit goed verstaan. Hy het vir hulle knoetse vir hande gegee, 
en swart buitelyne, soos winterbome deurweek met water. Die wewers 
sal nie gou weer so ‘n goeie portretskilder kry soos Vincent nie. 
Niemand sal ooit weer soveel omgee nie ...  

 
Vrouman: (Byna ongeduldig) Die broer, Vincent, klink vir my na die 

tragiese held waarna ons soek; waarom bemoei ons ons nog met Cor? 
Die broer se tragiese swakheid is selfhaat, dit is duidelik ... 

 
Man: Gee vir Cor ‘n kans! Hierdie is maar net die eerste bedryf. Hy het vyf 

belangrike keuses om te maak ... 
 
Cor: (Onverskillig) Dit was my broer se idee dat ons almal by die 

kunshandel betrokke moes raak. Theo was reeds in diens van die 
Goupil kunshandelsaak, en Vincent het vir hom geskryf om vir my ook 
daar werk te kry. 

 
Vrou: Vincent skryf: “Dit verbaas my regtig dat niemand oor die moontlikheid 

praat dat Cor ook by Goupil kan kom werk nie. Julle twee sou vir 
mekaar geselskap wees, julle sou mekaar bystaan. ‘n Mens moenie 
van Cor verwag om toekomsplanne te hê nie. Hy lees net boeke en 
verken die strate. Wat weet hy van die lewe? Maar ons moenie te lank 
talm nie. Hy’s ‘n aardige seun, maar dit sal klaarpraat met hom wees 
as hy in die een of ander kantoortjie moet beland en ontdek wat 
verwaandheid en onbenulligheid is”. 

 
Vrouman: (Beïndruk) Ek moet sê, dit klink nie vir my of daar ‘n jaloerse 

haar op Vincent se kop is nie. Sy briewe het tog bewaar gebly, alles 
staan daar, swart op wit. Sy idee was ‘n Van Gogh-familiesaak. Cor het 
sy kans gehad. 

 
Cor: (Byna vermakerig) Ek het toe nie kunshandelaar geword nie. Ek wou 

met my hande werk. Daar was byna daagliks nuwe masjiene op die 
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mark, dit was soos ‘n nuwe spesie. My broer en Theo het die masjien 
beveg met hul eksklusiewe belangstelling in landskappe en 
figuurstudies en portrette. Maar die wêreld was aan’t verander, en 
masjiene sou my toegang gee tot daardie wêreld. Ek kon ‘n komposisie 
bestaande uit onderdele verstaan; ek kon ‘n hamer stewiger vashou as 
‘n skilderkwas. Ek wou ‘n tegnikus word, teen Vincent se sin. (Geluide 
van masjinerie word gehoor) 

 
Vrouman: (Sarkasties) Miskien doen ons hier baanbrekerswerk? Ek is nie 

juis opgelei om kommentaar te lewer op ‘n werkerstragedie nie. Laat 
ons sê dat dit nie deel is van my posbeskrywing nie. Of dit nou die 
Dood van ‘n Verkoopsman of van ‘n Vakman is, dit is ‘n wêreld wat ek 
glad nie ken nie. Dit spyt my. 

 
Vrou: (Meerderwaardig) Vroue, daarenteen, het daarvoor begrip dat ‘n man 

dikwels moet doen wat sy hand vind om te doen. Werk is skaars. 
Solank ‘n mens maar ‘n salaris verdien! Die man is die tradisionele 
broodwinner. Sonder ‘n inkomste is daar geen sprake van ‘n huwelik 
en ‘n gesin nie. 

 
Vrouman: (Sug, geïrriteerd) Spaar my jou middelklaswaardes! 
 
Cor: (Steeds die geluide van masjinerie op die agtergrond) Het Vincent hom 

geskaam vir die leerjonge in die Helmondse masjienfabriek, met die 
reuk van olie aan sy hande en die vuil grappe van die ander 
leerjongens in sy mond? (Hy bly ‘n rukkie lank stil) Miskien, maar 
skaars ‘n jaar later, die jaar van my negentiende verjaarsdag, het ek 
begin verdien. (Effens vermakerig) Vincent sou nooit verdien nie. Dit 
sou selfs by hom ‘n punt van eer wees om nie te verdien nie. Theo was 
mos daar om te sorg. Maar ek was nie van plan om op ‘n sieklike broer 
te teer nie. Ek sou self sien en kom klaar ...  

 
Man: (Plegtig) Die klassieke tragiese fout: hoogmoed ... 
 
Cor: (‘n Doodsklok begin lui terwyl hy praat) En toe gaan vader sommer net 

so dood. Ek het gedink ons sou hom altyd by ons hê, en toe, skielik, 
was sy godvresende gesig weg. Sy oë was weg, dié oë wat gekeer het 
dat ek vir die verderf grootword. Wat seker gemaak het dat ek my 
brood in die sweet van my aanskyn verdien. (Kort stilte) Wat fyn 
dopgehou het of ek nie besig was om soos Vincent te word nie. Een 
aand, terwyl ek in Helmond was, het sy oë sommer net so toegegaan. 
Hy was skaars tuis, toe sak hy net daar inmekaar. Hy het die huis net-
net gehaal. Net betyds op sy eie drumpel kom doodgaan, tussen sy eie 
mense, in die privaatheid van sy eie huis, sonder publieke vertoon. Sus 
Wil het ook byna gesterf, so groot was die skok vir haar. Hulle het my 
in die middel van die nag laat kom. Ek onthou die nat, byna lenteweer, 
die modderige pad. Die wêreld was skielik vormloos. Bome en dakke 
het voor my oë gesmelt in lang, koue druppels. Blare en 
plaasimplemente het opgelos in ‘n donker mistigheid, nes die tekens 
van lewe waarmee ek die pad gemerk het: ‘n roete uitgemeet in 
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asemrige wolkies. Niks het meer ons lewe bymekaar gehou nie. Atlas 
het sy arms laat sak. Die sterk man van die familie was weg. Die vroue 
was oorgelewer aan ‘n fanatieke skilder, ‘n sieklike kunshandelaar, en 
die Benjamin van die familie. (’n Kort stilte) Vier vroue om voor te sorg. 

 
Man: (Gewigtig) Die oomblik van waarheid, die seun word gedwing om 

oornag ‘n man te word. Die keuse is ‘n moeilike een: aan die een kant, 
sy eie drome en ambisies. Aan die ander kant, sy verantwoordelikheid 
teenoor sy bejaarde moeder en sy drie susters. Die toneel is ingerig vir 
die kernbesluit van hierdie bedryf: waar gaan Cor die res van sy lewe 
deurbring? 

 
Cor: (Ietwat verleë) Ek het toe al geweet dat ek nie vader se skoene wou 

volstaan nie. Ek wou weg, weg van die stil, deugsame vroue wat 
geduldig sit en wag het dat ons broodwinners word, eggenote, vaders. 
Helmond was nie ver genoeg nie. Ek moes die waters oor, na 
Engeland. (Stadsgeluide word op die agtergrond gehoor) In Lincoln het 
ek met die Engelse metaalwerkers kennis gemaak. Zundert, Etten, 
Nuenen, Helmond was maar net nietige klein dorpies op my pad. 
Lincoln was ‘n ander land. Maar watter soort land was dit hierdie? 
Watter soort weer? Watter soort gewoontes? Ek het dit alles vir Theo 
geskryf: “Beste Theo: Dis Sondagmôre. Buite is dit alles behalwe 
aanloklik. Dis koud en mistig. Sondae is dit hier besonder onplesierig: 
alles is toe, die koffiehuise sowel as die winkels. Alles, behalwe die 
buitensporige aantal kerke en kapelle wat in oormaat gebruik word”. 
Vader sou hom miskien hier tuis gevoel het, maar ek moes wegkom 
van die nattigheid en die geslote deure en die taal en die nabyheid van 
Nuenen. Daar moes lande in die wêreld wees waar die son jou 
soggens wakker maak, waar ‘n mens iets uit niets kon skep, waar ‘n 
mens vryer was as in die eng gemeentes van Holland en Engeland ... 
Toe dink ek, miskien sal daar ‘n beter kans vir my wees in die 
Boererepublieke, waar dit oop was, en nuut, en die mense my sou 
verstaan. En waar daar goud en diamante diep onder in die 
stowwerige, rooi grond was. Toe kom ek hierheen. 

 
Vrouman: (Sarkasties) Die oomblik van waarheid. Plebejisch! Ek emigreer, 

want dit reën te veel, die winkels is toe op Sondae, ek het probleme 
met die taal, en ek is nog te naby aan my familie in rou. 

 
Vrou: (Prakties) ‘n Mens het nie altyd ‘n edel rede om ‘n verandering in jou 

lewe te maak nie. Pelgrims, soldate, ontdekkingsreisigers, avonturiers 
... die meeste wil ook maar net wegkom van hul probleme en van die 
huis af. 

 
Man: Die bestemming was ‘n epiese afstand ver, en die besluit so te sê 

onomkeerbaar: dit was te ver en te duur om die terugreis aan te pak 
indien die keuse van land hom nie beval het nie. 

 
Cor: Daar was so ‘n plek, aan die ander kant van die aarde. ‘n Wilde, 

gevaarlike wêreld, waar hulle my hande en my kennis van masjiene 
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nodig gehad het. ‘n Plek vir handearbeiders, nie vir kunstenaars en 
kunshandelaars nie. ‘n Plek waar niemand vir Vincent geken het nie. ‘n 
Plek waarvandaan ek nog vir Theo sou kon skryf. “Beste Theo: Al skryf 
ek nie so dikwels nie, moet jy nooit dink dat ek jou vergeet nie. Ek dink 
aan jou, en aan Vincent, al skryf hy nooit vir my nie. Miskien het hy 
niks vir my te sê nie, of dink hy ek sal nie verstaan waarmee hy hom 
besig hou nie. Jy is eintlik my enigste broer.” Nee, ek aard definitief nie 
na Vincent nie. Miskien na Theo. Ek hoop so ... (‘n Mishoring word in 
die verte gehoor, dan is dit doodstil)  
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BEDRYF 2: Die saaier 
 
 
Algemene klankagtergrond: natuur- en mybougeluide 
 
Man: (Plegtig) Het Cor verkeerd gekies? Miskien wel, miskien nie. Die lewe 

is meesal meer kompleks as wat dit met die eerste oogopslag lyk. 
Indien die regte besluit in die volgende bedrywe geneem word, sal Cor 
se keuse van ‘n land die regte een word. Indien hy verkeerd kies, sal 
dit ook wees omdat hy daardie keuses moet maak op ‘n plek waar hy 
in die eerste plek nie moes gewees het nie. Bedryf 2 dus. 

 
Cor: (Natuurgeluide word op die agtergrond gehoor: sonbesies, kwêvoëls, 

‘n verskeidenheid insekte) Was ek dan die enigste van moeder se 
kinders wat nie as ‘n kerkmuis wou doodgaan nie? Wat ‘n geleentheid 
gesien en dit aangegryp het? (Met toenemende entoesiasme) Daar 
was ‘n tweede kans in die nuwe wêreld, aan die ander kant van die 
aarde, waar die riwwe goud en diamante soos ‘n ryp, ondergrondse 
oes gestaan en wag het. Dit was ‘n goeie tyd om jonk te wees, om vry 
te wees, om ‘n man te wees ... 

 
Vrou: Vir vroue was dit uiteraard ‘n minder interessante era. Ek hoop die 

derde bedryf bied iets meer as net nog ‘n verheerliking van 
nuwewêreldse seksisme ... 

 
Cor: Op die boot, en later op die trein na Pretoria, het ek honderde, 

duisende mans soos ek gesien: bleek mans uit die koue noorde, wat 
met opgerolde moue gekom het om klippies en klonte te kom grawe uit 
die grond van Afrika. Soos sprinkane het ons oor die kleims geswerm; 
ons sandbestrooide hare en kakieklere het soos vreemde 
woestynplante op die vaal koppies gelyk. Saans het die son rooi 
ondergegaan op die sinkkaias en vonkies vuur agtergelaat onder swart 
potte waarin meel en water stadig vermeng het tot aandete. 

 
Vrouman: (Ontroer) Ek vind dit nogal poëties, moet ek sê, dié eksklusief 

manlike wêreld wat hy so treffend beskryf: ‘n ode aan manlike krag, 
deursettingsvermoë, ondernemingsgees, solidariteit ... ‘n Groep mans 
in ‘n ongetemde land, uitgelewer aan die elemente, gedryf deur die 
begeerte om ryk te word deur die arbeid van hul hande ...  

 
Cor: Hierdie is nie jou wêreld nie, Theo. Die lug maak die siekes sieker en 

die gesondes gesonder. Jy sou uit plek wees hier, met jou driestuk pak 
en gekapte hare. Die Boere skeer omtrent nie een nie. Om ‘n volbaard 
voelers uit te steek om te toets vir reën, is hierdie manne se trots. Hul 
veldhoede is bevlek met sweet en hul broeke dra die merke van 
vetterige kosvingers. Hul sakkerige klere is nie die werk van ‘n 
kleremaker nie, maar van die moeder des huises, wat dit meesal met 
die hand doen. 
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Man: Daar is iets heilsaams aan die nuwe wêreld, wat die mens stroop van 
‘n gedegenereerde beskawingsgraad. In die nuwe wêreld kry die mens 
‘n tweede kans: die uitdaging lê in die opbou van ‘n nuwe land. 

 
Cor: Die Boere bly op velde van goud, Theo. So ver soos die oog kan sien. 

Velde van goudare onder velde van geel gras. (Sug) Ek het hierheen 
gekom om weer te begin, ver van die lae lande en die Engelse koue en 
mis en moeder en my uitsiglose susters af. En ver van my broer ... 
(Meer optimisties) Miskien word 1888 vir my ‘n goeie jaar. Ek onthou 
die boeke wat ek gelees het in die veilige ligkol rondom die lamp, 
terwyl dit buite koud en nat was. Boeke oor delwers en die vonds van 
een blink klippie waarmee jy die gang van jou lewe kon omdraai. 

 
Vrou: Die tragiese helde van die post Gutenberg-era gaan onvermydelik hul 

einde tegemoet omdat hulle ook is wat hulle lees ... 
 
Vrouman: (Meerderwaardig) Om te verhoed dat die tragedie as ‘n genre 

uitsterf, moet dit geaktualiseer word. Die gode bemoei hulle nie meer 
met die lewe van die mens nie, die oorlogstema word gemonopoliseer 
deur die filmwese, waar anders lê ‘n man se eksistensiële krisis 
deesdae as in die keuse van ‘n loopbaan, in die gebrek aan 
werksbevrediging? 

 
Cor: (Delwery-geluide word gehoor: grawe, siwwe, katrolle; stemme op die 

agtergrond) Kleim afsteek, sy aan sy met manne, fortuinsoekers van 
oor die hele wêreld. Grawe en sif, grawe en sif tot die dag van die 
groot vonds. Maar dit lyk nie heeltemal soos die houtgravures in my 
boek nie. Daar is nie juis meer delwers oor wat vir hul eie sak werk nie. 
Stinkryk magnate breek die riwwe met masjiene oop, sink skagte, stel 
myningenieurs aan. Daar is geen meevallers meer nie. Net ‘n paar 
manne het daarvan ryk geword. (Met ‘n sweem van bitterheid) Cor van 
Gogh, seun van Dorus en Anna, broer van Theo en Vincent, was te 
laat. Met sy emmer en sy graaf moes hy staan en kyk hoedat ‘n 
industriële rewolusie voor sy oë plaasvind op die veld waar hy saans 
wou pyprook en na die naggeluide luister. Ryk sou hy nie word nie. 
Ten spyte van die son en die wydheid sou sy lewe in Nuenen en in 
Johannesburg dieselfde pad volg. 

 
Man: Die essensie van die tragiese besluit is dat dit noodwendig geneem 

word sonder kennis van die feite. Cor het dieselfde fout gemaak as 
duisende ander. Kan daar selfs gesê word dat dit ‘n fout was? Hy het 
gehoop: in ‘n ander era sou dit beskou word as ‘n hoofdeug. 

 
Vrou: (Spottend) Die wêreld behoort aan die man, maar daardie wêreld is 

ook ‘n meedoënlose een. 
 
Vrouman: Ras, milieu en tyd speel onteenseglik ‘n rol, maar geluk ook. 

Toeval. Omstandighede. 
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Cor: My broer se skaduwee val steeds oor my. Geen vooruitsigte nie, geen 
manier om geld te verdien nie. Daar was baie tyd om te dink. En ek het 
begin dink aan Vincent, aan wat hy van die skagte sou gedink het. 
Miskien sou hy dit selfs skets. (Byna trots) Dis een ding van my broer, 
hy vind die vreemdste dinge mooi. Hy teken wel blomme en 
landskappe, maar ook uitgetrapte ou stewels wat al lankal in die asblik 
moes gewees het. En prostitute met vellerige lywe en moeë gesigte. 
Ek weet nie wie ‘n skets van reuse masjiene op hul muur sou wou hê 
nie, maar miskien sou hy iets daarvan kon maak. (Kort stilte) En dan 
sou ek miskien nie gevoel het dat my koms hierheen nutteloos was 
nie. Dis een ding van my broer: hy kan foute regmaak met sy kwas, 
sodat ‘n mens later oor niks meer spyt is nie, sodat dit voel of alles 
presies net so moes gebeur het. Dan wys hy jou die skildery of die 
tekening en sê: hier is jou ongelukkige gebeurtenis, maar herrangskik, 
en met beter kleure. So moes dit gewees het ... Ja, dis een ding van 
my broer ... 

 
Vrouman: Na verdere oorweging sou Vincent nie ‘n beter tragiese held 

gewees het nie. Hoe kan daar hoegenaamd ontwikkeling tussen die 
bedrywe plaasvind, hoe kan daar sprake wees van ‘n dénouement, van 
‘n katharsis, as die held redding vind in sy kunstenaarskap? 

 
Cor: Maar my broer is die lengte van die kontinent van Afrika ver. Theo is 

die een wat vir my skryf. Maar hy sou niks moois in hierdie verminkte 
aarde, in hierdie ongesonde, aanmekaargetimmerde woongebiede 
gesien het nie. My broer sou dit vir hom op ‘n doek moes wys. So was 
dit altyd gewees. My broer moes nog altyd die werklikheid vir Theo met 
‘n kwas vertaal. 

 
Vrouman: (Sarkasties) Die einde van nog ‘n broedertwis! 
 
Cor:  “20 Oktober 1889. Johannesburg, Suid-Afrika. Beste Theo en Jo ... Ek 

hou nogal van die werk. Wat die res betref, is daar van geselligheid, 
gerief of ontspanning nie sprake nie. Wanneer ek en my vennoot 
Hollemans nie werk nie, lê ons op ons beddens en lees. Johannesburg 
is lelik, en in die nabye omgewing is daar ook niks te sien nie. Op die 
ingeslote foto sal julle sien wat ek bedoel. Maar ‘n mens raak seker 
aan alles gewoond.” ‘n Mens raak aan alles gewoond. Die groot 
oorwegings van die lewe is ondergeskik aan die mag van die 
gewoonte. Ek kan aan enige land, enige lewensomstandighede 
gewoond raak, sonder opstand of verset: oorlewing lê in 
gewoontevorming. “As gevolg van die droogte is alles verskriklik duur. 
Daar word selfs van ‘n hongersnood gepraat. Baie mense verlaat 
Johannesburg, of stuur die vroue en kinders weg. Meer daaroor in die 
koerantuitknipsels wat ek saamstuur. Elders gaan dit nie veel beter nie. 
As gevolg van ‘n gebrek aan drinkwater, vrek die osse wat met 
voorrade van Kimberley af kom dikwels op pad.” 

 
Vrouman: (Bytend) Selfs as ‘n briefskrywer het hy nie die talent van sy 

broers nie, nie wat die inhoud of die getal briewe betref nie.  
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Vrou: (Byna geïrriteerd) Jy vergeet dat Cor Europa in 1888 verlaat het en dat 

Vincent en Theo respektiewelik in 1890 en 1891 sterf. Die essensie 
van ‘n goeie brief is dat dit geskryf word aan ‘n goeie, begrypende 
leser. Vir wie moes Cor skryf tussen 1891 en 1900, die jaar van sy 
dood? 

 
Cor: Ek sou graag vir moeder wou skryf dat ek man-alleen sukses behaal 

het in hierdie nuwe land. Maar ek werk nou vir die Cornucopia goud-
maatskappy in Germiston, naby Johannesburg. (Minagtend) 
Johannesburg. Die uitlanders se stad. Daar is ek selfs ‘n groter 
vreemdeling as in Lincoln. Maar daar is niks anders te doen nie. Daar 
loop geen goudrif onder Pretoria se strate nie ... 

 
Vrou: Ons maak gerieflikheidshalwe ‘n verskil tussen woonplek en 

betrekking, maar daar bestaan natuurlik ‘n intrinsieke verband tussen 
die twee. Werkstevredenheid sou kon vergoed vir ongelukkige 
lewensomstandighede. Cor is ‘n ontgogelde immigrant: die land van 
beloftes het tot dusver net teleurstellings ingehou. 

 
Cor: Van die Kaap van Goeie Hoop af het dinge anders gelyk: noordwaarts 

was Afrika groen en geil. Uitgestippel in wit huise. Verfynd. Europees. 
Ek onthou nog ons aankoms in Tafelbaai. Die skitterende weer, na 
Lincoln en die grys seereis. Die berg met huise vir voetheuwels. 
(Realisties) Maar daar was ook geen goudrif nie. Vir die goue beloning 
moes ‘n mens gaan stof eet in die noorde. Dit is mos waarvoor ek 
gekom het! 

 
Man: (Plegtig) Dit is die jaar 1889. In Suid-Afrika is die onderwerpe van 

bespreking die gebrek aan reën, die swak landboutoestande, die 
ontwikkeling van die mynbou, en die politiek. Cor van Gogh bevind 
hom in die Zuid-Afrikaansche Republiek, ‘n dekade voor die uitbreek 
van die Anglo-Boereoorlog. 

 
Cor: Ek wonder hoe Theo die Transvaal in sy geestesoog sien. Ek het my 

bes gedoen om ‘n goeie beskrywing daarvan te gee. Ek skryf dikwels, 
al het ek nie eintlik trek daarvoor nie. My broer en Theo is die groot 
skrywers. (Effens bytend) Hulle skryf eintlik ook net aan mekaar. Ek 
het nie juis veel om oor te skryf nie, net die werk en die landskap. Theo 
het geen verbeelding nie, dis dié dat hy so ‘n goeie kunshandelaar is. 
Hy is ‘n goeie toeskouer. Ek wonder hoe die skildery sou lyk wat Theo 
van die Witwatersrand sou maak na aanleiding van my briewe? “22 
Desember 1889. Beste Theo. Die lewe in die Transvaal is nie maklik 
nie. Daar is geen plante of blomme nie. Dit is of ondraaglik warm, of 
anders spoel die land weg van die reën. Die dae is almal dieselfde, 
soos pitte aan ‘n mieliestronk. Ek haat Sondae en vrye tyd. Daar is 
gewoon niks te doen nie”. 

 
Man: Sisyphus in Afrika. Die besef van die onbenulligheid en uiteindelike 

nutteloosheid van jou dagtaak. Sisyphus verwerk hierdie kennis deur 
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vir homself sin te gee aan sy aktiwiteit, deur dit te doen na die beste 
van sy vermoë. Die toekenning van sinvolheid aan ‘n sinnelose 
aktiwiteit kan ‘n bron wees van menslike geluk. Dit is in elk geval wat 
die filosowe ons wil laat glo. Maar Cor van Gogh is maar een kleine 
man, wat nog nie aan hierdie oorwegings gedink het nie. 

 
Vrou: Al wat hy weet, is dat hy ver van sy vaderland af is, van die hand in die 

tand lewe, en dat hy besig is om totaal te vereensaam op ‘n 
stowwerige, godverlate vlakte. 

 
Cor: (Die geluid van sonbesies word gehoor) Terwyl my rug en sye in nat 

kolle uitslaan van die son, terwyl my hare vergeel en verdroog soos 
wintersveld, terwyl die sproete op my arms neersif soos dooie 
muggies, terwyl die tyd en die seisoene stilstaan sodat ek die illusie 
van ‘n langer, meer produktiewe lewe kan hê, het Theo steeds ‘n vaste 
betrekking: hy trou met Johanna Bonger, Anna ... soos ons moeder ... 
en daar word selfs ‘n kind gebore, ‘n seun. My broer sou graag ‘n seun 
wou gehad het, ek weet. Theo het die kind na Vincent vernoem. Nie na 
my nie. “Februarie, 1890. Beste Jo en Theo: Van harte geluk met die 
geboorte van Vincent Willem. Ek is bly dat alles goed afgeloop het. Ek 
is ook nie bietjie trots op my nefie nie. Ek sou hom graag wou sien, 
maar wanneer dit sal wees, weet ek nie. Seker nie gou nie. Dankie vir 
jul brief wat ek verlede Sondag ontvang het. Hopelik word hierdie brief 
gou gepos: ons leef nogal afgesonderd, en ekself is op die oomblik te 
besig om dorp toe te gaan. Ek dink dikwels terug aan my verblyf in 
Parys. Ek het die afdrukke van jou tentoonstelling in my kamer 
opgehang, Theo. Dit maak nogal ‘n verskil, want dit is nou nie juis die 
tipe kamer wat ‘n mens jou in Europa sou voorstel nie. En tog aard ek 
goed hier. Vir hoe lank, weet ek egter nie. Ek glo nie dat die goudmyne 
veel langer winsgewend sal wees nie. Dit is hoofopskrifte hier dat die 
Suid-Afrikaanse goudvelde die grootste swendelary van alle tye is.” 

 
Vrouman: Swendelaars laat koorlede oningelig voorkom: kriminaliteit 

behoort nou nie juis tot die domein van die tragiese psige nie. Maar 
alles het ook so vulgêr geword! 

 
Cor: (Moedeloos) Ek kon dit nie geweet het nie. As die gerugte waar is, is 

daar duisende van ons in dieselfde bootjie. “Dit spyt my dat ek niks van 
my laat hoor nie, maar daar was werklik nog geen tyd vir iets anders as 
werk, slaap en eet nie. Wat die werk betref, gaan dit goed. Ek is 
onverwags bevorder tot amalgator, wat ook ‘n verhoging in salaris 
beteken. Dit alles het natuurlik geen sin indien die maatskappy 
ondergaan, soos dit die geval is met driekwart van die Goudveldse 
maatskappye nie. En dit beteken meer werk, maar ek is nogtans bly.” 

 
Vrouman: (Spottend) Die broedertwis, tweede variasie. 
 
Cor: (Selfvoldaan) Ek en Theo, ons gaan vooruit. Ons het werk, ons kry 

bevordering. Ons twee kan dak opsit, met gesinne begin. (Met ‘n 
sweem van minagting) Met my broer is dit net andersom. Hy kry 
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sommer ‘n vrou van die straat af, trek saam met haar in ‘n huis in, en 
kort voor lank kom die kinders wat sy by ander mans gehad het, ook 
by, en dit alles terwyl niemand ‘n sent verdien nie .. “My nuwe werk 
bestaan uit die instandhouding van masjiene en die behandeling van 
kwarts en goud.” Kwarts en goud. Manna en kwartels in die beloofde 
land ... 

 
Vrou: (Simpatiek) My hart bloei vir die seun. Hy skryf die een brief op die 

ander - dis ‘n seker teken van vereensaming. Hy praat omtrent met 
niemand meer nie. Hy wou met mag en geweld wegkom uit Holland, uit 
Europa, en nou is dit die bestemming van al sy briewe. 

 
Cor:  “16 Februarie 1890. Liefste moeder: Die enigste nuus hier is dat die 

maatskappy waarvoor ek werk binnekort bankrot sal wees. Ons kry ‘n 
ander bestuurder aan die einde van die maand, maar ek dink nie dat 
daar iets te redde is nie. Verder het die griep almal beet, behalwe vir 
my. My gesondheid was tot dusver uitstekend, maar die swartes het 
omtrent almal koors, en ‘n paar van die blankes ook, al is die 
toestande hier gesonder as in Johannesburg. Die mense vertel dat jy 
daar omtrent niemand op straat sien nie, almal is platgetrek met die 
siekte. In die Soutpansberge is daar selfs nie meer genoeg mense om 
die dooies te begrawe of die siekes op te pas nie! So gaan dit in die 
land van goud ...” 

 
Vrouman: (Ironies) Ongetemde Afrika is veral ‘n sinoniem vir siektes en ‘n 

gebrek aan higiëne! 
 
Vrou: (Ongeduldig) Sjuut! Hy is nie klaar nie. Ek het besondere belang by ‘n 

brief aan ‘n moeder. Die seun is tegelykertyd kind en ridder, wat 
behoefte daaraan het om sy kloekmoedigheid aan sy moeder te 
bewys. 

 
Cor: (Gemaak trots) “Hierby ingesluit is ‘n stukkie vel van die slang wat my 

swarte gister hier reg voor my deur doodgemaak het.” (Saggies, 
verleë) Dis die somtotaal van my avontuurlike lewe, moeder. 
Bankrotskappe en griepaanvalle en giftige slange wat op die drumpel 
deur die huishulp van kant gemaak word. Dis waarvan ons in die 
noordelike halfrond droom wanneer die hemel grys word bokant ons 
koppe. En tog is die dae hier ook maar dieselfde, die een net so sonnig 
as die vorige. Ek werk, en ek vergeet van die tyd. “Gister het ek my 
kamer opgeruim. Met die Paryse afdrukke, die portrette en die 
tydskrifprente teen die mure lyk dit nou veel beter. Ek kon nog nie 
genoeg hout in die hande kry om die vloer te voltooi nie; die helfte is 
nog met as bestrooi. Die bed wat ek self gemaak het, is nogal primitief, 
maar ek slaap heerlik daarop. ‘n Wolkombers is ‘n moet. As Ma weet 
van iemand wat in hierdie rigting kom, moet Ma hulle tog daaraan 
herinner. Dit is warm bedags, maar koud snags. Die werk wat ek doen, 
pas my uitstekend. Ek is so te sê my eie baas, niemand ken die 
masjiene so goed soos ek nie. Maar ek vrees dat dit nie sal hou nie. 
Ons vind te min goud om die onkostes te dek. Ekonomies gaan dit 
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ellendig. My maatskappy, soos die meeste ander maatskappye hier, is 
eintlik net ‘n grootskaalse bedrogspul. Ek hoor dat Johannesburg nou 
net so vinnig agteruit gaan as wat dit vroeër snel ontwikkel het. 
Klerksdorp het omtrent al tot stilstand gekom. Die hotel- en 
winkeleienaars verlaat die een na die ander die streek; die beurs is al 
maande lank stil. Ek is oortuig dat die goudvelde binnekort uitgewerk 
sal wees. Waar moet ek dan heen? (Dromerig) Ek het nogal sin in 
Suid-Amerika ... (Realisties) Maar laat ek nou nie dinge vooruitloop nie, 
die toekoms is iets waaraan ek nie dink nie, môre sal vir homself sorg. 
Intussen spaar die koerante nie die regering nie; verskeie redakteurs 
sit al in die tronk. As daar ooit weer oorlog moet kom tussen die Boere 
en die Engelse, sal dit anders verloop as in die verlede”.  

 
Vrouman: (Opgewonde) Daar is ‘n fassinerende ooreenkoms hier tussen 

Cor en Vincent wat niemand blykbaar raaksien nie. Min of meer op 
dieselfde oomblik, terwyl daar oënskynlik geen kontak tussen hulle is 
nie en niemand vir Cor vertel het van die skilderye waarmee Vincent 
besig is nie, laat die twee broers ‘n rekord agter van hul onderskeie 
kamers: Vincent skilder sy slaapkamer in September 1889; Cor beskryf 
sy slaapkamer in Februarie 1890. Daar is ‘n band tussen die twee wat 
afstand en vervreemding nie kan breek nie. 

 
Vrou: (Instemmend) Jy het waarskynlik gelyk. Dit het ook simboliese 

betekenis: die vriendelikste, veiligste plek is die vier mure waarbinne 
hulle hulle bevind. 

 
Cor: (Depressief) Waar ek my ookal bevind, word dit Zundert, word dit 

Etten, word dit Nuenen, maak besighede toe, verdwyn 
werksmoontlikhede, word die padverkeer geleidelik minder, trek die 
horison toe. Ek is ‘n giftige plant, ek gooi ‘n skaduwee oor die veld. 

 
Man: Die ideale tragiese held ly nie aan depressie nie, want dit belemmer ‘n 

nugter denkproses. Drama is handeling, hoe kan daar handeling wees 
as die held hom eerder net wil afsluit van die wêreld, met niemand 
praat nie en eerder nooit weer wil wakker word nie? 

 
Vrouman: (Ongeduldig) Jy het darem ‘n simplistiese siening van die lewe! 

Hoekom dink jy is daar monoloë? (Met oortuiging) Die held se 
belangrikste besluite word tydens ‘n monoloog geneem, ‘n oomblik van 
introspeksie, van poëtiese verbalisering van sy diepste twyfel en pyn, 
waartydens hy noodwendig alleen is of so nie, nie deur die ander 
karakters gehoor kan word nie. Wat seker die mees vergesogte 
teaterkonvensie van almal is! 

 
Cor: (Die geknetter van ‘n vuurtjie word gehoor) Ek wou die wêreld sien. 

Maar sou ek hierdie wêreld wou sien as ek vooraf geweet het hoe 
dorre, verbruinde verlatenheid lyk?  Wie nog nooit die veld gesien het 
nie, weet nie wat eensaamheid is nie. Alles kraak en verkrummel 
wanneer jy daaraan raak: die plantegroei onder jou stewels, boomblare 
tussen jou vingers. Die son het hierdie veld so uitgedroog dat een 
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groot vuur soos die apokalips tot aan die horison sal dreun. En die stof, 
God, die ewige stof! Waar berg ek my, hoe vlug ek daarvan weg? Die 
geringste beweging maak ‘n wolkie, steek ‘n vlag van sand op om te 
sê: hier is hy! Dis wat hy gedoen het! Om onsigbaar te wees, sal ‘n 
mens hier doodstil moet sit tussen die vlieë en die gejeuk van stof op 
sweet. 

 
Vrou: (Simpatiek) Onthou, hy is nie hier gebore nie ... 
 
Cor: (Verlate) Op die dorp sien ek die boere met hul sakkerige, 

handgemaakte broeke en baadjies, die vroue wat tot teen die nek 
bedek is met valletjies van swart lap, die kinders met hul sonverbrande 
gesigte, ten spyte van die groot kappies en die vuilgevatte veldhoede. 
Die voete in velskoene sonder kouse. Die stukkie been tussen skoen 
en soom. Waarom kan ek my oë nie van daardie stukkie been afhou 
nie? Dit is waar Boer en Hollander se paaie begin skei het. Soms 
verlang ek na die netjiese vroue van Nuenen, moeder. Na die wit 
gelaat van ‘n klein meisie. Na die vogtigheid van ‘n reën wat dae lank 
val. Na kouse, Ma. Soms voel dit asof ek kouse meer nodig het as 
water, as eetbare kos, as slaap. Ek het dit nodig vir my siel. Ek het dit 
nodig om my te herinner aan my verlede. Ek het iets onnodigs nou 
nodiger as ooit, Ma. Alles is hier so basies! Die keuse is altyd tussen 
lewe of dood, eet wat daar is of gaan dood van die honger, droogte of 
‘n bietjie reën om mee aan te sukkel tot volgende jaar, tot die beter jaar 
wat nooit kom nie. Daar is geen tyd of geen geld vir iets wat nie 
noodsaaklik is nie. O Ma, stuur tog vir my kouse! 

 
Man: (Onthuts) Die oomblik van waarheid? Maar dis veels te vroeg! Dis nou 

eers die einde van die tweede bedryf! 
 
Vrouman: (Gevoelvol) Maar ‘n roerende eerbetoon aan die Westerse, of 

sal ek sê Europese beskawing. 
 
Vrou: (Huiwerig) En miskien een van die eerste teenoormekaarstellings, in ‘n 

drama, tussen eerste en derde wêreld? 
 
Cor: (Gelate) Of laat dit ook maar. Moeder sal nie verstaan nie. ‘n Mens 

moet stap in die rigting van ‘n sonverbrande koppie, gekroon met 
reuse, swart rotse waaragter die dood sou kon skuil, met die son 
genadeloos op jou kop en hande, en oral om jou die arm aarde, die 
grys, melerige sand bedek met vaal bossies, om te weet wat die 
verlange na iets totaal nutteloos beteken. 

 
Man: (Gewigtig) En toe vind die kenners weer goud, hierdie keer in piriet, 

met behulp van sianide. Maar teen daardie tyd was net die heel 
grootste maatskappye oor. En dit was nie die Hollanders wat ryk 
geword het uit goud nie ... 

 
Cor: Na twee jaar het ek my steeds ‘n Hollander gevoel. Met my drome van 

rykdom net ‘n lugspieëling in die reguit stofpad, het ek vir die eerste 
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keer begin dink aan teruggaan. Of ten minste aan ‘n besoek. Maar 
geld was daar nie. Daar was egter ‘n stukkie Holland in die 
Transvaalse republiek, waar ek kon woon en werk en weer my taal 
hoor ... wat ‘n taal praat die mense tog nie hier nie, wat ‘n plat, 
onverfynde, kinderagtige kombuistaaltjie tog! (Die industriële geluide 
van ‘n spoorwegwerkswinkel word gehoor. Opgewek, in ‘n mengsel 
van Afrikaans en Nederlands) Cor van Gogh, Hollander, tekenaar en 
tydskrywer by die Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg 
Maatschappij. Ingenieur, centrale werkplaats. Ek was toe reg oor die 
toekoms van masjiene, my broers! Met masjiene bou ons vir President 
Kruger lokomotiewe en ‘n spoorlyn na die see toe. Ek is in diens van 
die grootste Hollandse maatskappy in Suider-Afrika, en indirek in diens 
van Kruger ... ons sal die Engelse gouddiewe wys wat Hollanders en 
Afrikaners saam kan doen! 

 
Vrouman: (Op dieselfde plegtige toon as Man) Cor is nou ook ‘n tekenaar, 

soos sy broer. (Teenoor homself) Min of meer! 
 
Vrou: (Versoenend) JBM Hertzog sou later na die Nederlandsche Zuid-

Afrikaansche Spoorweg Maatschappij verwys as “die eer van 
Nederland en die eer van die ou Transvaal”. 

 
Man: Ons is ver verwyderd van Cor se aanvanklike avontuurlus en drome 

van rykdom. Cornelius van Gogh is ‘n Hollander in diens van ‘n 
Hollandse maatskappy, wat die veiligste manier is om jou brood in die 
buiteland te verdien. Die politieke omstandighede en die dreigende 
oorlog stel hom in staat om sy lojaliteit teenoor Transvaal te toon deur 
‘n pligsgetroue, hardwerkende werknemer van die Hollandse 
Spoorweë in Suid-Afrika te word. (Teleurgesteld) Daar sal dus geen 
verdeelde lojaliteite wees nie ... 

 
Vrouman: (Entoesiasties) Ek weet wat jy bedoel! Soos in Racine se 

Bérénice: respekteer jy die gebruike van Rome, of gee jy vrye teuels 
aan jou liefde vir ‘n Palestynse koningin? O, dit was nou vir jou 
tragedie! 

 
Vrou: (Simpatiek) Gun die man tog ‘n bietjie werksekerheid! Dit sal hom krag 

gee vir wat kom ... 
 
Vrouman: (Apologeties) Ek het skoon daarvan vergeet! Jy het absoluut 

gelyk, gee hom ‘n blaaskans. Van nou af is dit net afdraende pad. 
 
Cor: (‘n Doodsklok lui weer op die agtergrond) “Beste Jo en Theo: Ek hou 

baie van die werk wat ek op die oomblik doen. Julle het seker gehoor 
dat ek nou aan die spoorlyn werk?” (‘n Kort stilte) “Wat betref Vincent 
se afsterwe: ek was geskok toe ek die treurige tyding verneem, Theo, 
en ek besef dat dit vir jou ‘n groot gemis en ‘n leegte in jou lewe sal 
wees. Maar tog glo ek vas dat dit vir Vincent beter was dat dinge so 
gebeur het.” (Hy sit die pen neer, praat met homself op ‘n ironiese 
toon) Dit was beter vir my broer om homself op ‘n sonnige Julie-dag in 
die maag te skiet, omdat daar niks en niemand meer oor was om voor 
te lewe nie. Hy laat 800 skilderye agter. Dit was beter vir Vincent ... “Ek 
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dink nog dikwels terug aan my plesierige kuier by julle. As ek sou 
vergeet, is my kamer daar om my daaraan te herinner, met die 
afdrukke wat ek saamgebring het aan die mure ...” Goddank ek is nie 
soos my broer nie. Chef van de stelplaats van de locomotieven, dat 
ben ik. (Heftig.) Dat ben ik! (Skielike verandering van stemtoon; hy 
fluister byna) Jy, wat so groot en sterk was, Vincent? Mag dit dan 
maar, as daar geen ander uitweg is nie?  

 
Vrouman: (Emosieloos) Daar was ‘n tyd toe tragiese helde prinse en 

konings was. Nou bemoei ons ons met delwers en spoorwegwerkers! 
 
Man: Theo en Cor trou met vroue wat dieselfde doopnaam het as hul 

moeder, Anna: Johanna Bonger, Anna Fuchs ... 
 
Vrou: (Verwytend) Johanna Bonger verwys skaars na Cor in haar inleiding 

tot Vincent en Theo se korrespondensie ... 
 
Cor: (Met ‘n sweem van jaloesie) Het jy en Vincent dan soveel vir mekaar 

omgegee dat julle nie sonder mekaar kon lewe nie, Theo? Ses 
maande later was julle weer bymekaar, langs mekaar, agter die muur 
waar hy homself geskiet het, met uitsig op die koringveld. 

 
Vrou: (Afkeurend) ‘n Man behoort sy moeder en vader èn sy broer te verlaat 

en sy vrou aan te hang. 
 
Cor: Ons spoorlyn ... Spoorstawe is net letsels op die grond van hierdie 

kontinent. Die dag sal kom dat die gras daaroor sal groei, dat die 
verroeste waens tot stilstand sal kom en weer deel sal word van die 
bakermat van die mensdom. 
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BEDRYF 3: Jong boerin met strooihoed 
 
 
Industriële geluide op die agtergrond 
 
Man: (Plegtig) Bedryf 3, die keuse van ‘n lewensmaat. Cor verloor binne ses 

maande albei sy broers. Alleen sy bejaarde moeder, en in ‘n mindere 
mate sy susters, verbind hom nog met Nederland. In 1898, ‘n jaar voor 
die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog, is hy 31 jaar oud. Sedert 1893 
is hy ‘n voorman, met ‘n maandsalaris van 25 pond. Hy is verseker van 
‘n werk, hy woon al tien jaar in die Transvaal. (Met oortuiging) Werklike 
identifikasie met ‘n land vind egter net plaas deur ‘n verbinding in die 
eg met een van sy dogters. 

 
Cor: (Sweis-, kap- en slypgeluide wat met ‘n spoorwegmaatskappy 

geassosieer word, word op die agtergrond gehoor) Vandat Vincent en 
Theo nie meer daar is nie, skryf ek omtrent nie meer nie. En ek 
ontvang so te sê geen briewe meer nie. Ek het niks uit Vincent of Theo 
se boedel gekry nie. En tog was daar die doeke, die honderde 
beskilderde doeke waarvoor Theo betaal het. Ek hou van prente teen 
die mure, dit herinner ‘n mens aan verre lande. Waar sou die doeke 
nou wees? Daar was sekerlik iets by wat ek sou kon gebruik ... die 
Provence-landskappe sou ‘n mooi herinnering wees aan Vincent, en 
iets kleurvols om aan die muur te hang. Nie sy eerste doeke nie. Ek 
sien genoeg ellende om my om nog ondervoede aartappel-eters te laat 
raam. Maar wat ek veral nie wil erf nie, is die skets wat hy van sy 
houvrou gemaak het. Sien se hanglyf ... ‘n Mens maak tog ‘n 
naakstudie van ‘n mooi, geronde vrou, al moet jy nou ‘n bietjie bylieg 
met die potlood! (Trots.) Ek het nie my broer se smaak in vroue nie, ek 
mik ‘n bietjie hoër. En ‘n bietjie jonger! As immigrant behoort ‘n mens 
jou nog verder aan die land van jou keuse te anker deur met ‘n 
plaaslike vrou te trou. Anna is wel in Duitsland gebore, maar vir 16 van 
haar 20 jaar is sy nou al ‘n Pretorianer. (Lag saggies) Dit was ook hoog 
tyd! Ek is al 31, goed op pad om ‘n oujongkêrel te word, soos my broer 
... (hy korrigeer homself gou) soos Vincent. Hy het altyd gesê ek sou 
dom wees om nie te trou nie, want trou en my hande en wat ek van 
masjienerie af weet, is al wat ek het ... (Repeteer plegtig, terwyl die 
troumars byna onhoorbaar op die agtergrond speel) Ek, Cornelius van 
Gogh neem u, Anna Catherine Fuchs as my wettige vrou ...  

 
Koor: En waarom sou Anna nie met hom wou trou nie? Op die oog af was 

daar niks verkeerds met Cor nie, daar was oorlog in die lug, dit was 
veiliger vir ‘n meisie om getroud te kom, en wie in Pretoria het toe 
geweet wie Vincent van Gogh was? 

 
Man: (Plegtig) Op 16 Februarie 1898 tree Cornelius van Gogh in die huwelik 

... 
 
Vrouman: (Val hom in die rede) Anders as sy broer Vincent, wat buite die 

eg ‘n woning gedeel het met die prostituut Sien Hoornik ... 
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Vrou: (Voltooi Man se sin) ... en volg sodoende die goeie voorbeeld van sy 
broer Theo, wat op 18 April 1889 in die huwelik getree het met 
Johanna Bonger. 

 
Cor: (Hy val Vrou op sy beurt in die rede) ... as my wettige vrou vir een, 

twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, agt maande. (Pynlik) Agt maande 
maar. 

 
Vrouman: Ons sien dit op die vooraand van elke oorlog: mans is oortuig 

dat hulle gaan sneuwel, en hulle wil hê dat daar iets van hulself op 
hierdie aarde moet agterbly. Nie alleen ‘n weduwee nie, maar ook ‘n 
kind. Die aantal oorhaastige huwelike wat voor en kort na ‘n offisiële 
oorlogsverklaring plaasvind, is duiselingwekkend. 

 
Vrou: Die huwelik word bevestig op 16 Februarie 1898. Die Anglo-

Boereoorlog breek eers in Oktober van die daaropvolgende jaar uit.  
 
Cor: (Stadig, pynlik) In Februarie het ek en Anna mekaar ewige trou beloof. 

In Oktober het ek vir Lingbeek, die prokureur, gaan sien ...  
 
Man: (Saaklik, vinnig) ‘n Nederlandse prokureur uit Veendam ... 
 
Cor: ... om my testament op te stel. Om vir Anna uit my testament weg te 

laat. (Geleidelik heftiger) Om al my besittings na te laat aan die een 
vrou wat my nooit in die steek gelaat het nie. Aan die ander Anna, aan 
moeder. (Plegtig; die stem word teen die einde gedoof) “Ek, Cornelius 
Vincent van Gogh, gesond na liggaam en gees, wys my moeder, die 
weduwee Anna Cornelia van Gogh, gebore Carbentius, woonagtig te 
Den Haag, Prins Hendrikstraat 25, aan as enigste erfgenaam van my 
roerende en onroerende besittings ...” 

 
Man: (Plegtig) Die verhouding tussen ‘n moeder en haar seun: soms ‘n 

liefdevolle een, soms een van haat en afguns, soms ongeoorloof ... 
 
Vrou: (Geamuseerd) Ek dink nie dat daar hier enige sprake van 

laasgenoemde is nie. Selfs in die drama-repertoire is dit eerder die 
uitsondering as die reël. Nee, hy faal die toets as man, hy kies dus om 
weer ‘n seun te word. Dit is ‘n rol wat hy ken, waarin hy sukses behaal 
het. Cor was altyd ‘n dienswillige seun. Die testament moet beskou 
word as ‘n laaste brief aan sy moeder; dit het in elk geval, op ‘n paar 
pond na, geen materiële implikasies gehad nie. Cor was in lewe ‘n 
kerkmuis, en hy is so dood. 

 
Cor: (Met ‘n mate van hoop) Ons het voorlopig besluit om nie offisieel te 

skei nie. Miskien kom dinge tog reg? 
 
Vrou: (Trots) Sy is ‘n moedige vrou, dié Anna Catherine Fuchs. Sy kon net 

sowel ‘n rasegte Afrikaner gewees het. 
 
Man: (Val haar in die rede) ‘n Germaan in murg en been ... 
 
Vrou: (Simpatiek) In die spanningsvolle maande voor die uitbreek van die 

oorlog, toe politiek alles oorheers het, ook mense se persoonlike 
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lewens, toe dit veel makliker sou gewees het om maar die eerste, 
moeilike maande van aanpassing in enige huwelik te verduur, verlaat 
Anna vir Cor. 

 
Vrouman: Indien sy ‘n beskermde lewe gelei het voor haar huwelik, kan ‘n 

mens die feit dat sy teruggaan na haar ouerhuis bloot interpreteer as 
die kinderagtige reaksie van ‘n meisie wat te jonk getrou het. 

 
Man: Al is daar onaangename verrassings in enige huwelik, bly Anna se 

gedrag uitsonderlik, veral vir daardie tyd. Vir ‘n jong vrou om so ‘n 
ekstreme besluit te neem, moes daar iets verskrikliks tussen die twee 
van hulle gebeur het. 

 
Vrou: (Nuuskierig) En tog is die huwelik nie formeel ontbind nie ... 
 
Man: (Gewigtig) Die oorlog breek uit, die wêreld is skielik onderstebo. Cor, 

as buitelander wat woon en werk in die Transvaal, moet een van die 
belangrikste besluite van sy lewe neem: of hy die boeremagte gaan 
steun of nie. 

 
Vrou: In sy testament word daar nog na Anna verwys as sy eggenote. Cor 

was van die Protestantse geloof: egskeiding was nie wenslik nie, maar 
is toegestaan. 

 
Vrouman: En tog, binne die gemeenskap het daar waarskynlik ‘n stigma 

gekleef aan ‘n geskeide vrou ... 
 
Vrou: Soos ek gesê het, Anna Fuchs was ‘n sterk vrou indien sy op 20 bereid 

was om alle drome van huweliksgeluk te laat vaar ... 
 
Cor: Ons het geen huweliksvoorwaardes opgestel nie ... 
 
Koor: Dit was mos ook nie nodig nie? Wanneer twee mense trou, is dit 

omdat dit hul uitdruklike wens is, omdat hulle gelukkig en tevrede wil 
saamwoon vir die res van hul lewens. 

 
Cor: (Saaklik) ... en ek het die nodige sertifikaat geteken, waarvolgens ek 

nie my moeder se toestemming nodig het om in die huwelik te tree nie. 
 
Koor: Jy het dus niemand te blameer behalwe jouself nie ... 
 
Cor: Anna moes wel haar ouers se toestemming kry ... 
 
Koor: Wie kan ‘n vasberade bruid keer? 
 
Cor: Die huweliksband is gelê deur Giles Joseph van Laar. Ons getuies was 

JP Koeberg en F Fuchs. 
 
Koor: Alles is volgens die reëls gedoen, en tog was die huweliksband nie 

stewig genoeg om bestendig en langdurig te wees nie ... 
 
Vrou: Daar is dinge wat tussen ‘n man en ‘n vrou gebeur wat so privaat en 

intiem is dat dit geen plek het in ‘n drama nie. Ons mag vermoed wat 
gebeur het, ons kan selfs toespelings daarop maak, maar die gebeure 
self is ‘n saak vir ‘n vrou en haar dominee, huweliksberader, of 
sielkundige ...  
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Cor: (Ontnugter) Om te kan trou, moet ‘n mens ‘n betrekking hê. Tussen 
vroue en geld is daar ‘n onbreekbare band. Ek het geswoeg, geleen, 
gespaar sodat ek en Anna saam ‘n lewe kon begin. (Intens) Hoe is dit 
moontlik dat daar voor die huwelik geen aanduiding was van wat sou 
kom, van die totale onaanpasbaarheid van twee mense wat in die 
maande voor die seremonie soveel vreugde en vertroosting geput het 
uit mekaar se teenwoordigheid nie? (Kort stilte) Sy het moeder se 
naam gedra. Hoe sal ek ooit weer aan moeder kan dink sonder die pyn 
en skaamte wat nou met daardie naam geassosieer word? 

 
Man: (Verward) Maar waarom ‘n testament opstel: het hy in Oktober 1898 al 

selfmoordgedagtes gehad, het die oorlog dus net betyds uitgebreek 
om sy lewe met ‘n paar maande te verleng? 

 
Vrouman: (Taamlik onbelangstellend) ‘n Testament sou die kinders 

beskerm wat uit die huwelik gebore kon word, indien die vader des 
huises sou ontslaap ... 

 
Vrou: (Vinnig) Maar geen kinders word in die testament genoem nie ... 
 
Cor: (Teer) U is my enigste erfgenaam, moeder. Ek sien dit soms so 

duidelik voor my aangesig, al die dooies wat u moes laat begrawe: 
vader, en Vincent, en Theo, totdat daar niemand oorgebly het om te 
sorg vir die daaglikse brood nie. Hier is die prys van my landsverlating, 
die vrug van my arbeid, die waarde van my kort huwelik ... Al my 
besittings, al my geld. (Asof hy nie meer by sy positiewe is nie) Ek sorg 
vir die weduwees: nie die jong weduwee nie, sy sal weer trou, met 
iemand wat haar sal liefhê na haar smaak. (Emosioneel) Hier is die 
loon vir lojaliteit. Moeder het by vader gebly, niemand het die huis 
verlaat nie, en daar is kinders uit die huwelik gebore, kinders, kinders, 
soveel kinders ... Vincent en Theo en Cor en Wil en Anna en ... 
(Onderbreek homself skielik; saaklik) Indien moeder nie die erflating 
aanvaar nie, bemaak ek alles aan my ongetroude suster Willemina 
Jacoba. Ek benoem as my eksekuteur Joan Marinus van Houten, 
kalkbrander te Leiden, swaer, of, in geval van onstentenis, Dr. 
Johannes Paulus Stricker, Rijks Hoogere Burgerschool-hoof in 
Amsterdam. 

 
Koor: Cor van Gogh word nie onthou vir sy korrespondensie, sy 

ondernemingsgees of sy uitvindings nie, maar vir die problematiese 
testament wat hy laat opstel het. Alles wat daar na sy dood oor hom 
gesê is, was in verband met die regverdige verdeling van sy roerende 
goedere. Maar omdat hy meer laste gehad het as bates, was dit 
uiteindelik ‘n geval van veel geskreeu en weinig wol. 

 
Vrou: (Saaklik) In 1904, vier jaar na Cor se dood, word Anna Catherine van 

Gogh, gebore Fuchs, die onterfde weduwee, deur die Meester van die 
Hooggeregshof te Pretoria aangestel as eksekutrise van Cor se 
boedel. 

 
Man: (Saaklik) ‘n Verteenwoordiger van die spoorwegmaatskappy deel haar 

mee dat 16 pond-18, wat in feite die bedoel toegekom het, aan die 
oorledene se familie Nederland uitbetaal is. 

 
Vrouman: (Verontwaardig) Die Meester van die Hooggeregshof te Pretoria 

vind hierdie besluit van die maatskappy onaanvaarbaar en vra dat die 
bedrag van 16 pond-18 wat onregmatig in Nederland uitbetaal is, 
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terugbetaal moet word sodat die testament vanuit Suid-Afrika 
afgehandel kan word, soos dit hoort. 

 
Man: (Saaklik) Die inventaris van Cor se roerende goedere wat te Pretoria 

opgestel word, meld die betwiste bedrag as enigste bate. 
 
Vrou: (Emosieloos) Intussen word daar gepoog om die genoemde bedrag 

toe te ken aan die jong weduwee Van Gogh. 
 
Vrouman: (Met oortuiging) Maar die kalkbrander, Van Houten, laat hom 

nie intimideer deur die Meester van die Pretoriase Hooggeregshof nie. 
Hy beskryf die betwiste bedrag as “agterstallige salaris” en voeg by 
dat, toe Cor se eggenote hom vrywillig verlaat het, sy die grootste deel 
van sy meubels saam met haar geneem het. Cor het eers daarna 'n 
testament laat opstel, op grond waarvan sy moeder die bedrag van 16 
pond-18 ontvang het toe haar seun haar ontval het. 

 
Man: (Saaklik, ter inligting) Van Houten het in 1897, die jaar voor Cor se 

huwelik, 'n bedrag van 1 500 floryne, wat toe gelykstaande was aan 
125 pond, aan Cor geleen vir die inrigting van sy huishouding. 

 
Vrouman: (Byna tersyde) Nog ‘n ooreenkoms tussen Vincent en Cor, hul 

bedelbriewe aan ander om geld in die hande te kry ... 
 
Man: (Saaklik) Cor het ‘n derde daarvan afgelos. Die res het Van Houten op 

Cor se bates verhaal: die weduwee het dus geen aanspraak op die 
agterstallige salaris gehad nie. 

 
Vrou: (Met verontwaardiging) Maar hierdie is die voormalige Zuid-

Afrikaansche Republiek, en hier respekteer ons nog die weduwees en 
die wese, hier glo ons nog dat die man sy moeder en vader sal verlaat 
en sy vrou sal aanhang, al hang sy vrou hom nie meer aan nie. Die 
Meester van die Hooggeregshof hou dus voet by stuk dat die weduwee 
die enigste persoon is wat geregtig is op die betwiste bedrag. Van 
Houten moes sy eis aan die weduwee voorlê, sodat die 
aangeleentheid volgens wet afgehandel kon word. Omdat hulle in 
gemeenskap van goed getroud was, het die helfte van die bates haar 
toegekom. 

 
Vrouman: (Met ironie) Die feit dat sy haar man verlaat het, het niks aan die 

saak verander nie. 
  
Man: (Saaklik) In sy brief gee Van Houten toe dat die helfte van die bedrag 

wat in Nederland aan Anna van Gogh, die moeder van Cornelius, 
uitbetaal is, vir Anna van Gogh, die weduwee van Cornelius, toegekom 
het. Volgens die bestaande skuldbetekentenis was Cornelius egter nog 
meer as 80 pond aan Van Houten verskuldig. Die beste was 
waarskynlik om dinge net so te laat. 

 
Vrouman: (Peinsend) Sou hy selfmoord gepleeg het oor sy skuld? 
 
Vrou: (Instemmend) Skuld laat mense vreemde dinge doen: het Piet Retief 

nie met sy kakebeenwa die binneland ingetrek om van sy skuldeisers 
weg te kom en sodoende die Groot Trek begin nie? 
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Cor: (Sug moeg) Sy vertel my in swak Nederlands waarom sy nie langer 
onder een dak saam met my kan woon nie. En na alles wat gebeur het 
en wat gesê is, kan ek skielik haar stem, haar taal nie meer verduur 
nie. Ek bly in ‘n vreemde land, selfs in my eie huis, en die vreemdheid 
volg my tot in die slaapkamer. (Na ‘n kort stilte) Soms kom daar so ‘n 
verlange in my op na die plat land, na die groen geilheid, na ‘n 
trapgewel! Na iemand wat my naam sê met die aksent en die teerheid 
van my moeder ... 
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BEDRYF 4: Die maaier 
 
 
Geluide geassosieer met ‘n militêre kampanje (treinfluite, marsjeer- en 
skietoefeninge, perdepote, ensovoorts) word gehoor 
 
Man: (Plegtig) Cor van Gogh het nog een kans om iets van sy lewe te maak. 

Die geskiedenis plaas hom op die slagveld van ‘n klein oorlog wat as 
gevolg van die verskeidenheid nasionaliteite van die deelnemers, byna 
as ‘n wêreldoorlog op klein skaal beskryf kan word. As buitelander het 
hy die keuse om kant te kies, die kant van die verontregde of die kant 
van die oormag, of om neutraal te bly. Aan die uitkoms van die oorlog 
sal sy keuse geen verskil maak nie, maar dit sal wel die verloop van sy 
eie lewe bepaal. 

 
Vrou: (Gewigtig) In Oktober 1899 breek die oorlog uit. Die gewese 

staatsprokureur van Transvaal, Dr. Hermanus J. Coster, verenig alle 
Nederlanders en oud-Nederlanders aanwesig in die Zuid-Afrikaansche 
Republiek onder hom. 

 
Vrouman: (Oordrewe verontreg) Die uitlanders het ook al die beste poste 

gekry. Kon ‘n Afrikaner dit nie net so goed gedoen het nie? Was alles 
wat van Europa af gekom het dan noodwendig beter? 

 
Man: (Plegtig) Reeds voor die oorlog is daar vergaderings gehou om te 

bepaal wat die Nederlandse posisie sou wees in geval van oorlog. 
Vervolgens het hulle die dienste van die korps van Nederlanders en 
oud-Nederlanders wat toe gestig is, vir die Transvaalse owerhede 
aangebied. 

 
Vrouman: (Met ‘n sweem van spot in sy stem) En waarom sou hulle 

hoegenaamd ‘n rol wou speel? Uit dankbaarheid vir die 
voorkeurbehandeling wat hulle onder Kruger ontvang het? Of omdat 
Van Riebeeck ‘n Hollander was? 

 
Man: (Gewigtig) Die Uitvoerende Raad het die aanbod aanvaar. 
 
Vrouman: (Verontwaardig) Natuurlik sou hulle: hulle het min genoeg 

manskappe gehad om in die veld te stoot, en die Nederlanders het 
beter opleiding en meer ondervinding gehad. Miskien gewoon ook net 
uit ordentlikheid, om nie ‘n gegewe perd in die bek te kyk nie ... Die 
Nederlanders het dit duidelik feil gehad vir die Boere-saak ... 

 
Vrou: (Gewigtig) Maar daar was diegene wat gevoel het dat dit ‘n Boere-

aangeleentheid was, en dat die uitlanders nie hul gewig moes kom 
rondgooi nie. 

 
Man: (Neutraal) Die korps, met Kommandant Lombard as bevelvoerder, sou 

bestaan uit twee afdelings,  veld- en garnisoendiens, wat 
onderskeidelik 150 en 300 man sterk was. 

 
Vrouman: (Effens spottend) Manne geniet dit natuurlik om oorlog te voer, 

maar daar was ook ‘n ander motief: aansluiting was ‘n manier om in te 
burger, om nie vir altyd 'n uitlander te bly nie. 
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Vrou: Cor se naam is nie deel van die lys van Nederlanders wat vir diens 
aangemeld het nie. 

 
Man: Wou hy betrokke raak, maar nie op so ‘n aktiewe manier nie? 
 
Vrouman: Was sy dienste by die spoorweë onmisbaar? 
 
Vrou: (Dringend) Cor, as jy my kan hoor, moenie aansluit nie. Dis nie jou 

oorlog nie. Die Boere gaan verloor. Dit gaan ‘n lang, uitgerekte stryd 
wees, en diegene wat die meeste daaronder gaan ly, gaan die vrouens 
en kinders wees. Ek weet wat met hulle gaan gebeur, en ek wil jou dit 
spaar. 

 
Cor: Van Gogh, Cornelius Vincent, Kommandant. Ek wil graag as vrywilliger 

aansluit by die uitlanderkommando’s. 
 
Man as die Kommandant: (Verwaand) Dis die Boere se oorlog hierdie, nie 

die uitlanders s’n nie. Daar is twee soorte mans in ‘n land, Meneer Van 
Gogh. Dié wat in die dorpe saambondel en alles kan hoor en sien wat 
hul bure doen, wat hul brood en melk by die winkel op die hoek kry, 
wat alles kan leen of koop wat hulle nodig het. Of hulle nou hier bly of 
in Victoria se Engelse stede is vir hulle om’t ewe. En dan is daar die 
Boere, die mense wat die grond van die land ken, wat hom kan voel 
tussen hul vingers, wat hom kan uitruik wanneer die eerste reëns val. 
Hulle herken hul grond soos ‘n ooi haar lam. Die Engelse wil die 
beeste en die mielies op daardie grond voor hulle wegstoot en vat wat 
daaronder begrawe lê. Die Boere gaan probeer keer dat hulle dit doen. 
Wat is jou rede? 

 
Man: (Plegtig) Cor van Gogh was ‘n vrywilliger onder Blignault. 
 
Koor: Die koor sou veel te sê hê oor Cor se betrokkenheid by die oorlog, 

maar ons kan niks bewys nie. Daar is nie tydens die oorlog argiewe 
gehou nie; waar daar wel inligting beskikbaar is, is dit soms 
teenstrydig. Hoewel Cor op ‘n bepaalde tydstip ‘n lid van generaal 
J.S.F. Blignault se Vrywilligerskorps was, is dit nie bekend presies hoe 
en wanneer nie. 

 
Vrouman: (Gretig) J.F.S. Blignault was die oudste seun van Pieter 

Blignault, wat die lewe gelaat het by die slag van Elandslaagte. Sy 
seun sou ook nie die einde van die oorlog beleef nie: byna agtien 
maande later sneuwel hy tydens die slag van Itala in Natal. 

 
Vrou: (Droewig) O, die verskriklike slag van Elandslaagte! Eggenote en 

broers en vaders, ou gryskoppe en jong melkbaarde met bajonette 
vasgepen aan die klonterige aarde, ‘n varkejag op die 
niksvermoedende Boere, wat hul rug op die vyand gekeer het ... 
Natuurlik sou Blignault die verhaal oorvertel aan die stryders onder sy 
bevel ... 

 
Vrouman: Arme blanche, oorlogvoering met ‘n lem, hetsy bajonet of 

swaard, was deel van ‘n ou, Europese tradisie wat nie deur die Boere 
voortgesit is nie. ‘n Man se roer was sy beste vriend. 
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Man: Dit was sonder waarskuwing, maar wel uit weerwraak vir die Boere se 

misbruik van die wit vlag. 
 
Vrou: (Snik saggies) Maar die tonele wat hulle daar afgespeel het! Bejaardes 

wat vir die eerste keer ‘n bajonet gesien en gesmeek het om genade, 
gewondes wat soos mank bokke hul bloeiende ledemate gesleep het 
van bos tot klip, terwyl die uitgelate Engelse gesteek het uit die saal, 
sodat die metaal soms lank en dringend gesing het uit die klip ... 
Goedheid en guns sou die Boere nie volg by Elandslaagte nie. Die 
Engelse bevel is geskree oor die breedte van die slagveld: geen 
gewondes, geen gevangenes nie. Die lem moes sy werk goed doen.  

 
Man: Na die slag van Elandslaagte en die vals gerugte van dronkenskap en 

lafhartigheid was daar veel minder steun van die Transvaal-regering vir 
die uitlander-eenhede. Die Boer-bevelvoerders het gevoel hulle is ‘n 
remskoen, dat hulle nie goeie skuts was nie, nie goeie ruiters nie, nie 
gehard genoeg nie. Net 44 Hollanders het ongedeerd uit die Slag van 
Elandslaagte gekom. 

 
Vrou: Die pro-Boer uitlanders in die Zuid-Afrikaansche Republiek wou veg 

onder aanvoering van uitlander-offisiere, eerder as onder Boere. 
 
Cor: Elandslaagte ... Elandslaagte was ‘n swaar slag vir die Hollanderkorps. 

(Herleef die verlede) Die President en die kommandant-generaal weier 
selfs dat die korps herorganiseer word. Maar ons veg voort, ons 
versprei oor verskillende kommando’s. En nou is daar sprake van ‘n 
vreemdelingelegioen onder Franse bevel. Franse bevel, Vincent! So 
kruis ons twee se paaie die een of ander tyd met Frankryk. Ek is nou 
spyt dat ek nie jou taalkennis het nie. Hoe gaan ek die man verstaan, 
die Franse kolonel, (hy probeer hard om die Franse naam korrek uit te 
spreek) Villebois-Mareuil? Ek wonder waar kom die man vandaan ... 
miskien uit een van die streke wat jy geskilder het, Vincent? Miskien 
kom hy uit ‘n bottergeel koringland, of uit ‘n appelboord, ‘n 
plataanlaning, ‘n papawerveld, tussen die sipresse deur, uit die 
straatkafee van Forumplein of die asieltuin van Saint-Rémy ... 

 
Vrouman: (Trots) Selfs die Franse Kolonel het van Cor geweet en hom 

bewonder: Villebois-Mareuil het Vincent se broer op sy naam genoem! 
 
Cor: (Gretig) Ek hang aan die Fransman se lippe, Vincent, omdat sy aksent 

my so aan joune laat dink. Hy inspekteer ons by Kroonstad en ek dink 
daaraan dat ek jou sal vertel hoe ons albei se lewens ‘n draai maak in 
Frankryk, selfs myne hier aan die suidpunt van Afrika, en dan onthou 
ek dat jy nie meer daar is nie en dan word dit 5 April 1900 en die 
Franse kolonel loop hom vas in ‘n oormag Engelse by Boshof en hy 
sterf sonder dat ons die oorlog vir die Boere kon wen. En die Engelse 
oormag is oral: in die Vrystaatse hoofstad, op die platteland, naby 
Brandfort waar ek saam met Blignaut se kommando probeer te red wat 
te redde is. (Asof hy yl) Daar is geen groot slagte meer nie, 
skermutselinge maar. Ons draai rond op die vlaktes, sigbaar vir al wat 
‘n kakie is. Dit ruik reeds na die dood hier, ons sal almal hier sterf. Die 
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eerste sooi van my rusplek sal die hoeksteen wees van ‘n reuse 
begraafplaas. 

 
Vrou: Maar waarom jou lewe opoffer vir ‘n ander nasie? Die uitlanders was 

tog nie huursoldate nie. 
 
Man: (Ook dronkgeslaan) Toe die oorlog uitbreek het Cor se salaris ‘n heel 

skaflike 30 pond per maand beloop, en tog besluit hy om vir die Boere 
te gaan veg, al was hy nie ‘n huursoldaat nie. Waarom? 

 
Vrouman: Cor was geen skilder nie, maar hy was ‘n goeie vegter, hy het 

insig gehad. Miskien kon hy 'n skrywer gewees het? Dalk het hy ‘n 
dagboek in sy kop gehou ... Hy het altyd baie gelees, net soos Vincent 
... Sou hy daaraan gedink het om ‘n boek te skryf oor die oorlog? 

  
Man: Aan die einde van Maart 1900, iewers in die omgewing van Brandfort 

of Kareestasie, is Cor van Gogh deur die Britse magte gevange 
geneem.  

 
Vrou: Skaars vyf maande na die uitbreek van die oorlog, bevind Cor hom in 

‘n krygsgevangenekamp. ‘n Paar dae later word hy opgeneem in die 
militêre hospitaal op Brandfort ... 

 
Koor: Was dit sy maag? Was dit die water? Was hy van nature sieklik? 
 
Vrou: (Gewigtig) ... waar hy op 14 April 1900 sterf. 
 
Koor: Aan ‘n skietwond wat hy op 12 April 1900 opgedoen het ...  
 
Vrou: (Gevoelvol) Nes sy broer, Vincent, wat ook nie dadelik dood is nie. 
 
Man: (Plegtig) Die twee Vincents stap op ‘n dag die veld in en trek die 

sneller, daar waar niemand hulle kan sien nie. 
 
Vrou: (Gevoelvol) Vincent en Cor strompel terug na hul kamers: die ouer 

broer met sy hand op sy maag, die jonger een met sy hand op sy 
bloeiende bors ... 

 
Man: (Plegtig) Volgens die verklaring van die Transvaalse Rooikruis het hy 

homself per ongeluk doodgeskiet. 
 
Vrouman:... zich bij ongeluk heeft doodgeschoten, hier staan dit swart op wit. 
 
Vrou: (Verontwaardig) Wanneer sal ons tog dinge by die naam noem? Die 

man het nie selfmoord gepleeg om die Rooikruis en die Uitlanderkorps 
in die verleentheid te stel nie, maar uit wanhoop! 

 
Koor: Waar sou hy die rewolwer gekry het? 
 
Cor: (Na ‘n kort stilte antwoord hy uiteindelik die Kommandant se vraag 

hierbo) My rede, Kommandant? ... Is ek ‘n Boer? Ek lyk soos ‘n Boer, 
dis waar. Tien jaar is ‘n lang tyd. Wanneer jy na tien jaar huis toe gaan, 
kom jy agter dat jou mense jou soos ‘n vreemdeling aankyk. Dis hoe dit 
was in Nederland, in ‘97. Ek was weer tuis, na agt jaar in Afrika. Soms 
het dit gevoel asof ek myself van buite af kon beskou, kon sien hoedat 
my liggaam alleen verder loop langs die kanale en oor die smal 
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bruggies, maar anders as die ander voetgangers. So effe wydsbeen, 
die bene geplant in wye broekspype van ‘n materiaal wat die mense 
hier nooit in die openbaar sou dra nie. Die treë groot, asof daar ‘n hele 
grasveld voor jou lê. Die voete breed en stewig op die grond, in 
growwe skoene sonder kouse. Die klere los sodat die wind wat die 
reën bring, die pante kan laat wapper wanneer die windpomp skielik 
vinniger begin draai. Die veldhoed vasgedruk op tuisgekapte hare. 
Wagtend op reën, geselskap, nuus, die geboorte van ‘n kind. ‘n Lang 
baard waardeur vingers trek soos ‘n ploeg deur arm aarde ... 
(Onseker) Is ek ‘n Boer? Is ek soos die Boere? 

 
Man: (Plegtig) Tydens ‘n Nederlandse reis in 1897 ontmoet Cornelius vir die 

eerste maal sy 7-jarige nefie, Theo se seun, Vincent Willem. 
 
Vrou: (Moederlik) Klein Vincent was diep beïndruk met sy oom uit Afrika, al 

was die enigste aandenkings wat Cor vir hom uit Afrika saamgebring 
het, posseëls. 

 
Vrouman: (Geamuseerd) Saans om die etenstafel het hy vir die familie 

stories vertel oor sy lewe in Afrika, soos die verhaal van sy swart 
bediende wat nie geweet het wat sop was nie en toe die water 
uitgegooi en net die vleis gehou het.  

 
Cor: Of is ek ‘n Hollander, soos Vincent en Theo? Ek is nou moeder se 

enigste seun, haar enigste Cor. En as moeder vir my ook verloor? En 
tog: wanneer ‘n mens al so lank in ‘n land bly, het jy seker ook ‘n 
verantwoordelikheid, moet jy die grond wat jou aangeneem het, 
verdedig? Al die Hollanders gaan saamstaan, dié wat al lankal hier 
gevestig is èn die nuwe aankomelinge. As daar oorlog kom, sal die 
Hollanders by die Boere staan. Téén die Engelse wat maar eerder in 
Lincoln moes gebly het, wat hul hande net op die Boere se goud wil 
kry. Die Hollandse korps, dis wat ons sal wees. En ek sal daar wees. 
Jy kies ‘n land, jy breek jou rug om dit op te bou, jy verbind jou in die 
eg met een van sy dogters, en steeds is jy die uitlander. Maar as jy 
hom verdedig, as jy sorg dat hy in die regmatige eienaars se hande 
bly, dan ... Laat hulle die uitlandse ondernemings sluit wat 
regeringsvyandige militêre eenhede befonds, en die werknemers 
summier die land uitsit. Verraaiers is daar genoeg. Laat ons ontslae 
raak van dié wat ons ken! Sulke petisies teken ek graag ... Ek is ‘n 
Kruger-man! Dit is tyd om te wys waar jy staan. Ek staan agter Kruger 
en die Transvaalse regering. Ek staan agter die Boere-saak. (Met 
oortuiging) Na 11 Oktober 1899 sal niks ooit weer dieselfde wees nie. 
Op hierdie dag het die magtige Britse ryk oorlog verklaar teen twee 
Boere-republieke wat altesaam nie meer inwoners as Utrecht het nie. 
Veel sal ons nie wees nie. Maar wat ‘n gebaar! Wat ‘n uitdaging! En 
miskien geluk dit selfs? Hul saak is regverdig. Ons saak is regverdig. 
En ons regverdige saak word ondersteun met goeie Duitse Mausers. 
(Opgewonde) Ons sal hulle platvee, die see injaag! (Verander van 
toon: beleefd, maar dringend) Maar u verstaan nie, Meneer die 
Direkteur, dis oorlog! Ons gaan almal veg, aan Boerekant! Natuurlik 
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weet ek dat ek ook verantwoordelikhede het teenoor die maatskappy, 
maar dis ander tye waarin ons leef. Die masjien moet plekmaak vir die 
geweer, Meneer ... Meneer? (Verander weer van toon: byna 
onderdanig) Ek kan nie nou al gaan nie, moe, die maatskappy het my 
nodig. Ek laat die wiele draai. Ik ben uiteraard chef van stelplaats, een 
onmisbare werknemer. Dit is ook iets om op trots te wees, of hoe, 
moeder? Theo? ... Vincent? Maar ek sal nog gaan veg, Vincent, ek sal 
nog! Maar eers moet ons die kanonne herstel, en ammunisie-
onderdele vervaardig, en hoefysters vir die perde. Ons moet 
ammunisietreine toerus. Nooit kom daar ‘n einde aan al die 
verpligtinge nie. Tensy ek self ‘n einde daaraan maak ... (Verander van 
toon, beleefd) Ek dank u vir die kompliment dat ek onmisbaar is, 
Meneer die Direkteur, maar wat stel u dan voor? Moet ek ontslag neem 
by die maatskappy en as vrywilliger aansluit by die Boeremagte? My 
loon verbeur? Ek het ‘n vrou, ‘n bejaarde moeder in Nederland ... Ek 
stem saam met u, die Boere verdien nie soveel opoffering nie. Hulle is 
‘n ruwe klomp, so gemaak en so laat staan, ‘n spul knoeiers, dom en 
sonder insig, wat geen argumente het behalwe dié wat hulle in die 
Bybel kry nie. Vir ons Hollanders het hulle min ooghare. Van ons 
perdry- en skietvermoëns dink hulle ook nie veel nie. (Met oortuiging) 
Maar hulle saak is reg, Meneer! Daar is min sake waarvan ‘n mens kan 
sê: van watter kant jy dit ookal bekyk, reg en geregtigheid is aan 
hierdie kant, en aan geen ander nie. Vir so ‘n saak wil ek graag veg, 
Meneer. Vir so ‘n saak het ‘n mens ‘n verantwoordelikheid om te veg. 

 
Vrou: (Ontroerd) Hy was ‘n goeie soldaat, al is dit nou nie ‘n kwaliteit wat ek 

hoog aanslaan nie. 
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BEDRYF 5: Koringveld met kraaie 
 
 
Geluide geassosieer met ‘n oorlogsgevangenekamp (bevele in Engels, 
marsjeer- en kreungeluide uit die siekeboeg, ensovoorts) 
 
‘n Doodsklok lui in die verte. 
 
Man: (Plegtig, byna ongevoelig) Bedryf vyf. Die tragiese held het reeds vier 

kanse verspeel. Hy het na die verkeerde land geëmigreer, ‘n 
ongeskikte loopbaan gekies, ‘n fout gemaak met die kies van ‘n 
lewensmaat, sy lewe op die spel geplaas vir ‘n saak waarby hy geen 
werklike belang gehad het nie. Daar bly maar een besluit oor vir die 
laaste bedryf: om ‘n waardige einde aan die reeks mislukkings te 
maak. 

 
Vrouman: (Verontwaardig) Dit kom daarvan as ‘n mens nie meer 

kieskeurig is met jou keuse van helde nie: wie sou ooit van Cor van 
Gogh gehoor het as dit nie was vir sy veel beroemder broers nie? Wat 
maar net weereens bewys dat dit die kunste is wat ewige roem 
verseker. Die klein mannetjie is ‘n noodsaaklike bousteen, maar dis die 
kunstenaar wat die pyn en drome van die universele mens beliggaam. 

 
Vrou: Natuurlik sal net ‘n moederhart weet hoe dit voel om ‘n seun op die 

slagveld te verloor! Net ‘n moeder sal verstaan dat nie alle seuns 
medaljes vir dapperheid kry nie! Maar ek as vrou sou trots gewees het 
om die moeder te wees van so ‘n seun, een wat nie die maklike weg 
volg en bakhand staan vir ‘n betrekking van ‘n ryk familielid nie, wat nie 
na Engeland of die Suide van Frankryk gaan nie, maar na ‘n ander 
halfrond, na ‘n land wat nog opgebou moet word! ‘n Seun wat veg vir 
die saak van sy taalgenote ... (tersyde) wanneer hét die kind tog geleer 
skiet en perdry? (op dieselfde toon van vroeër) en wat dan ‘n einde 
aan alles maak omdat daar vir hom geen ander uitweg oorgebly het nie 
... 

 
Cor: (Kreun. Sy woorde oorvleuel met die laaste deel van die vorige sin) Al 

daardie stemme in my kop! Waar kom die stemme tog vandaan? Dit 
voel of my kop gaan bars! 

 
Man: (Plegtig) Die Britse krygsgevangenekamp, Brandfort.  Cornelius van 

Gogh sal nie weer veg nie. En die Anglo-Boereoorlog het maar pas 
begin. 

 
Vrouman: (Neerhalend) Gevangeneskap het ‘n vreemde uitwerking op 

sekere primitiewe volkere, mense wat nie ‘n begrip van tyd het nie. 
Hulle gaan dood in aanhouding, omdat hulle dink dat dit permanent is. 

 
Vrou: (Verontwaardig) Cor is nie aan afsondering dood nie! Op 22 

November, sewe maande na sy dood, word daar vir hom ‘n 
doodsertifikaat uitgereik deur die Transvaalse Rooikruis, waarvolgens 
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... Cornelius van Gogh, Vrywilliger Corps-lid, op den 12 den April 1900 
te Brandfort door een ongeluk gedurende zijn ziekte (koorts) het leven 
verloren heeft. 

 
Cor: (Die gekoer van bosduiwe word gehoor) Hoe rustig is dit nie! ‘n Mens 

sou nie sê dis oorlog nie. Maar dit is natuurlik nie meer oorlog nie. Die 
oorlog is verby. Dit het ook nie lank geduur nie. Ses maande? Ses 
maande maar? Die Vrystaatse Republiek het nie meer ‘n hoofstad nie. 
Selfs Brandfort het geval! Die Boere lê oral die wapen neer. Daar klap 
geen skote meer aan die front nie. Die oorlog is verby. (Sy tande begin 
klap) Hoe koud is dit tog nie! Is dit nou eers April? Dit voel soos in die 
hartjie van die winter! Maar waar is die ander? (Skielik aggressief) Dit 
is nie te verduur nie! Wil hulle hê ek moet hier sterf van die hitte? Dit is 
gewoon onmenslik! Hierdie is geen klimaat vir ‘n witman nie! (Hy snuif) 
O, die reuk, die aaklige reuk! God, die reuk van ou bloed, van 
ongewaste lywe! Hulle is rondom my en ek het hulle nie eens gesien 
nie! Hulle kan die operasies mos nie net so voor almal uitvoer nie? 
Waar is die teatersaal? Hoe kan hulle opereer waar almal dit kan 
aanskou? (Sy tande klap hewiger, sy asem jaag) Die oop monde, die 
oë wat swart word van die pyn, die hande wat kramp om die 
armleuning ... (Yl) Maar waarheen is almal op pad? Boerekommando’s 
... vee, honderde stuks vee, vrouens en kinders, die stofwolke van 
mens en dier op pad na die Noorde! Ek is ook van die Noorde, wag vir 
my! Ek ken die pad na die Noorde! Wag vir my! Wag vir my! (Sy tande 
klap, ‘n hoesbui oorval hom) 

 
Vrouman: (Verontwaardig) Waarom nie die waarheid nie? Was die daad 

nie manlik genoeg nie? Was dit sleg vir die troepe se moreel? Moes 
die voordeel van die twyfel gegee word? 

  
Man: (Plegtig) Volgens die sterfkennis, onderteken deur oud-veldkornet Melt 

Marais van Pretoria, was die oorledene die seun van onbekende ouers 
...  

 
Vrou: (Verontwaardig) Die ouers van die man wat een van die bekendste 

skilders ter wêreld sou word, selfs in Japan, onbekend? 
 
Man: (Onversteurbaar) ... getroud met  Anna Catherina Fuchs. Ten tye van 

sy dood op 14 April 1900 te Brandfort, 32 en ‘n driekwart jaar oud; ‘n 
testament was aanwesig. 

 
Vrouman: (Moedswillig) Die na-oorlogse register van gesneuweldes, 

sterfgevalle in konsentrasiekampe ensovoorts gee ‘n ander datum aan. 
Cor word gelys onder ongelukslagoffers: Van Gogh, Cornelius Vincent 
... 32 jaar ... Pretoria ... ZASM ... Brandfort .. (Duidelik) 12 April 1900: 
zelfmoord gedurende koorts. Dis nou volgens die Rooikruis. 

 
Cor: (Sy tande klap; hy ril nou en dan) Vincent, ek het jou so lank gelede 

gegroet! Hoe lank is dit nou al, tien jaar? Toe ek van jou dood hoor, 
was dit maande later. Hulle het jou nie in Hollandse grond begrawe 
nie, hulle het jou toegegooi met die grond waarop jou bloed geval het. 
Om jou te groet, was soos om afskeid te neem van myself. Ons het 
dieselfde naam, ons naam is ook ons vlees en bloed. ‘n Deel van my is 
saam met jou toegegooi met Franse grond, daar waar jy lê teen die 
muur langs die koringveld. Sederdien het ek in jou plek gestaan, tot 
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vandag toe. Anderkant die kampmuur begin die koringvelde van 
Brandfort, in my hand lê ‘n rewolwer soos die een wat jy teen jou bors 
gedruk het, teen die hart wat vir niks en niemand meer geklop het nie. 

 
Vrou: (Moederlik) Hy yl, die arme seun. Vincent het homself nie in die hart 

geskiet nie, maar in die maag. 
 
Man: (Plegtig) Daar was tog ‘n belangrike verskil tussen die twee broers, 

soos aangetoon deur die skietwonde wat hulle hulself toegedien het: 
Vincent was die aardse, sintuiglike een wat die mees primitiewe van 
die organe gekies het: die maag. Hy sny letterlik sy voeding af. Cor 
daarenteen is meer fynbesnaard, meer sentimenteel: sy hart kon die 
terugslae nie meer verduur nie. Hy skiet homself waar die pyn die 
grootste was. 

 
Cor: (Nostalgies) Wat sal word van die beendere van Cornelius van Gogh? 

In watter begraafplaas sal daar vir hom plek gemaak word: dié van die 
dorpenaars, die krygsgevangenes, die uitlanders? Sou daar ‘n stukkie 
grond wees na die vorm van my liggaam, wat my naam sou dra? As 
loon vir my arbeid? Na twaalf jaar het ek seker ‘n holte vir die ewigheid 
verdien.  Soos Vincent. Vincent lê langs ‘n koringveld wat ritsel en sing 
in die warm maande, en langs hom lê Theo ... Moeder sê daar kom 
veel besoekers na Auvers-sur-Oise. Hulle laat blomme op die twee 
grafte: sonneblomme en irisse, amandelbloeisels, peer en perske, 
jakobregops en stokrose ...  (Hy spreek die woord stadig, met genot 
uit) Auvers-sur Oise. ‘n Mooi adres. Auvers aan die Oise-rivier. ‘n 
Adres vir ‘n skeppende kunstenaar, soos Stratford-on-Avon. En my 
rusplek? Vir ewig geassosieer met hierdie sinnelose oorlog, met brand 
en verwoesting ... 

 
Man: (Meerderwaardig) Korreksie: Brandfort is vernoem na die vierde 

president van die Vrystaatse Republiek, J.H. Brand. 
 
Vrou: (Moedswillig) Volgens ander bronne sou dit verwys na ‘n fort op die 

naby-geleë Keeromkoppie wat afgebrand is deur die San of dalk deur 
die Basoeto’s. 

 
Man: (Met empatie) Theo het in ‘n troosbrief na Vincent se dood geskryf van 

sy broer se liefde vir son en koringvelde, en die keuse van ‘n laaste 
rusplek. Ek haal aan: Hij ligt op een zonnig plekje midden in de 
korenvelden. 

 
Koor: (Neutraal) Cor lê iewers in stowwerige Afrika, buite ‘n onbenullige 

dorpie genaamd Brandfort, en miskien groei daar nou 'n boom uit sy 
kop ...  

 
Vrouman: (Distansieer hom van die koor) Dis net 'n gedig, daardie! 
 
Vrou: (Moederlik) Cor lê darem in die son. Europeërs sal mos enigiets doen 

vir son ...  
 
Vrouman: (Toegeeflik) Dis waar. Mense emigreer of weier om te emigreer 

oor die son, al het hulle geen betrekking, geen redelike kans op 
oorlewing en geen toekoms nie. Solank daar net nie ‘n paar druppels 
op hulle val nie. 
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Cor: Ek onthou die afdrukke in jou kunsboeke, Vincent. Greuze ... Die 

sterwende vader, met die familie rondom die bed. So moet ‘n mens 
afskeid te neem, omring deur vriende en familie, met genoeg tyd om 
vir elkeen te sê wat jy wil. Maar dit gebeur nooit so nie: vader, Vincent 
en Theo is nie meer daar nie, Anna sal nie kom nie, moeder en die 
susters is ver. (Na ‘n kort stilte, op ‘n plegtige toon) Ek groet u, 
Theodorus van Gogh, waar u ookal nou is. God is nie aan die kant van 
die regverdige nie, vader. U het ons nie reg geleer nie, u het my nie 
reg geleer nie ... 

 
Vrou: (Simpatiek) Hy sien gesigte. Die einde is nie ver nie. 
 
Cor: (Byna kinderlik) Moeder, ek moes nooit gekom het nie. Dit was nie die 

regte plek vir my nie. Ek pas nie hier in nie. Hulle kyk my altyd so 
vreemd aan, asof hulle iets in my gesig sien wat die spieël nie na my 
toe terugkaats nie. (Kort stilte) Vincent kon selfs meer in sy spieël sien 
as ander mense. En elke keer wat hy iets nuuts gesien het, het hy ‘n 
selfportret geskilder. (Stilte) Anna se oë: wat was daar in Anna se oë? 
Minagting? Walging? Vrees? 

 
Vrouman: (Tersyde) Kollegas sou hom as ‘n driftige man onthou ... 
 
Vrou: (Ontroerd) Die band tussen ‘n vrou en haar seun is uiteindelik selfs 

sterker as dié tussen ‘n man en sy vrou. Cor se moeder sal die meeste 
sal treur oor die dood van haar laaste seun. Anna Fuchs sal ‘n sug van 
verligting slaak omdat Cor se afsterwe haar byna sal kan laat glo dat 
hy nooit bestaan het nie, dat daardie nege maande van haar lewe 
nooit gebeur het nie. In 1900 is Dominee Van Gogh, Vincent en Theo 
alreeds dood en begrawe. Maar Anna is sterk, ten spyte van al die 
terugslae: die wegval van die broodwinner, die skandvlek van 
selfmoord, die ontydige einde van haar steunpilaar, Theo. Die moeders 
van die volk knak nie wanneer hulle hul kinders se doodsberigte kry 
nie. Hul harte breek, maar hulle knak nie. Anna Cornelia Carbentus 
sterf in 1907, toe die skilderye van haar swartskaap, Vincent, 
uiteindelik begin verkoop het. Tot 1907 het sy gewag vir ‘n teken wat 
betekenis sou gee aan Cor se dood, maar daar was geen. Sy was toe 
reeds 87 jaar oud. 

 
Cor: Hollanders is nie gemaak vir die veldlewe nie, Vincent. Hierdie is nie 

ons wêreld nie. Die Boereperde gooi ons af. Die son soek ons uit 
tussen die bossies en teen die kliprandjies en trek visier op elke 
stukkie wit vel wat by die katoen en ferweel uitsteek. Ons hande is 
gemaak om kwaste vas te hou, sakke koffie, ingewikkelde masjienerie, 
nie geweerlope nie! 

 
 (Na ‘n kort stilte) Tien jaar woon ek al hier, en wat het ek om daarvoor 

te wys? Geen huis, geen vrou, geen kind nie; ek het my werk laat 
staan om vir ‘n goeie saak te veg. Maar ek veg blykbaar nie goed 
genoeg nie: goeie saak of te nie, is die Boere besig om te verloor. Na 
Paardeberg sal niks ooit weer dieselfde wees nie. Die oorlog is verby. 
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Die Boere het klaar verloor. Ons het so gesukkel om genoeg man te 
vind vir die Hollanderkorps, en daar gaan staan en gee Cronjé sommer 
oor met 4 000 man! Ons is omsingel, Kommandant, die Engelse is 
oral! Moet ons aanhou skiet? Moet ons probeer wegkom? Ek kan niks 
sien nie. Waar is almal? Kruger het dit voorspel ... Waar sal ons 
heengaan, as ons die land oorgee aan Engeland? Daar is niemand, 
daar kom niemand meer nie, die ou ryksweg is verlate. Almal haal die 
trein, maar die spoorlyn het Zundert verbygegaan. Daar is niemand 
meer nie. Maar hulle sal my nie vergeet nie, hulle sal my kom haal ... 
Vader? Moeder? Vincent? Theo? Hier ben ik! Hier agter die groot rots! 
Hier ben ik! Maar wie is julle dan? Bliksems! Ek baklei tot die einde toe! 

 
Man: (Gewigtig) Die dood, selfs selfmoord, is dikwels verkiesbaar bo 

gevangeneskap. Saul en Markus Antonius is tragiese figure; 
Vercingétorix en Atahualpa is net bejammerenswaardig. 

 
Cor: Wie, in hierdie land van rook en stof, sal eendag nog my naam 

onthou? Waar sal my naam opgeteken bly wanneer dit geskrap word 
van die Engelse se lys van gevangenes? Wanneer dit doodgetrek word 
in die trouregister?  

 
Man: Die naam Cornelius Vincent van Gogh verskyn in Longland's Pretoria 

Directory for 1899 ... 
 
Vrouman: ... en op die burgermonument ter nagedagtenis aan 

Nederlanders en oud-Nederlanders in die Tweetoringkerk in 
Bloemfontein, sowel as op ‘n gedenkplaat vir gesneuwelde 
buitelanders in die Anglo-Boereoorlog in die Tremloods in Pretoria. 
(Verskonend) Nou wel nie bo-aan die lys van Nederlandse 
gesneuweldes nie, as gevolg van die alfabet. 

 
Man: In die gebou van die Nederduits Hervormde kerk in Du Toitstraat, 

Pretoria, onder die opskrif Gevallen voor die Republieken in den oorlog 
1899-1902, verskyn die naam CV van Gogh bokant die tradisionele 
grafskrif Zij Rusten in Vrede. 

 
Vrou: Maar onder valse voorwendsels! Cor het nie in die oorlog gesneuwel 

nie. Ek weet nie eens of die oorlog die oorsaak van sy dood was nie ... 
 
Vrouman: (Moedeloos) Ek vind ook dat ons baie minder verstaan as 

vroeër. Sou dit die tipe karakter wees wat ons deesdae moet begelei? 
 
Man: Longland’s gee net ‘n posadres vir hom aan, Posbus 383, 

Potgieterstraat-Suid, Pretoria. 
 
Vrouman: ‘n Vreemde definisie van die self as ‘n maatskappywerker! Dis 

die adres van die Nederlands Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatskappy 
... waar Cor hom in die sentrale werkswinkel suid van die huidige 
Pretoria-stasie besig gehou het met die vervaardiging en herstel van 
rollende spoorwegmateriaal. 

 
Cor: Wat sal daar op my grafsteen staan? Hier rus Cornelius Vincent, die 

ander Van Gogh? 
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Vrou: Arme seun. Daar staan niks op sy grafsteen nie. Niemand weet meer 

waar hy begrawe is nie. Iewers in ‘n begraafplaas buite Brandfort, sê 
hulle. Maar daar bestaan geen kerkhofregister nie. Daar is mense wat 
dink dat dit toeriste na die ou plekkie toe sal lok as hulle ‘n grafsteen 
laat oprig op die waarskynlikste plek, met sy naam op. Daar was 
natuurlik al dergelike toeristiese inisiatiewe elders in die wêreld; ek 
weet waarvan ek praat. En die betrokke persone was meer befaamd 
as Cornelius Van Gogh. Calvyn lê blykbaar onder ‘n grafsteen waarop 
die letters “JC” aangebring is. Baie enigmaties, natuurlik, maar ontdaan 
van alle waarheid. Calvyn wou ‘n grafkultus vermy, hy is anoniem in ‘n 
armmansgraf begrawe. 

 
Vrouman: (Meerderwaardig) Ja, sommige mense teken hul name 

onderaan kunswerke; ander s’n word op koperplate gegraveer. 
 
Man: (Gewigtig) Daar is uiteindelik dus net een Vincent van Gogh ...  
 
Vrouman: Die kommissaris van Generaal Blignault, ene Van Someren, het 

‘n pakkie met Cor se persoonlike besittings aan die inligtingsburo 
gestuur. 

 
Man:  ‘n Heterokliete versameling: ‘n Bybel; skryfbehoeftes; bloedbevlekte 

klere; ‘n wyerand veldhoed met ‘n pouveer; ‘n klein pakkie briewe 
geskryf deur sy moeder en Theo, met ‘n lint vasgebind; ‘n blikbeker; en 
‘n Nederlandse vertaling van ‘n roman deur Jules Verne: De zuidster. 
Het land der diamanten. 

 
Vrou: (Aangedaan) ‘n Hele lewe saamgevat in ‘n paar gebruiksartikels, wat 

juis deur hul karigheid simboliese waarde verkry. Vincent sou ‘n 
stillewe daarvan kon gemaak het ... 

 
Vrouman: (Mymerend) ‘Nature morte’, ‘Dooie natuur’ sou ‘n goeie titel 

gewees het. Veel meer treffend as byvoorbeeld ‘Stillewe met veldhoed’ 
... 

 
Man: Ek twyfel nie daaraan dat die tragiese verloop van die oorlog, die 

verhongering, die fusillerings, die wreedheid teenoor mens en dier, die 
verkragtings, die sinnelose vernietiging en verbranding, bygedra het tot 
Cor se selfmoord nie. Daar is ‘n toneel wat my persoonlik bybly: dié 
van 'n Afrikaner-gesin wat deur die Engelse beveel is om binne 'n uur 
alles uit te dra wat hulle van die vlamme wou red. Net daardie bondel 
is toe verbrand. Ons weet wat daar in Cor se bondeltjie was. Maar ek 
wonder nou nog oor die bondel van daardie gesin ... 

 
Vrou: (Streng) Jy dwaal af. Ons moet afsluit. 
 
Man: (Maak keel skoon, in sy gewone, plegtige toon) Die doel van die 

tragedie is om vrees in te boesem by die toeskouer ... naamlik die 
vrees dat dieselfde lot op hom wag. Die tragiese held is natuurlik ‘n 
ekstreme geval: sy tragiese swakheid het skouspelagtige gevolge. Die 
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effek daarvan op die ontvanklike gemoed van ‘n gewone teaterganger 
is nogal dramaties. 

 
Vrou: (Dringend) Maar is die boodskap hier duidelik genoeg? Wat presies 

was Cor se swakheid, en hoe word hy deur die gode gestraf? 
 
Vrouman: Wel, eerstens is daar natuurlik sekere basiese genetiese 

beginsels: hy is ‘n Van Gogh, hy is sy vader se seun, hy is die broer 
van Vincent en Theo. Determinisme. Hy is die produk van sy ras, sy 
milieu, sy tyd ...  

 
Vrou: Niks waaroor hy enige beheer kan uitoefen nie. Daarmee gaan jy geen 

simpatie by ‘n toeskouer wek nie. Nee, ek dink eerder aan 
oordeelsvermoë. Hy neem oningeligte besluite: hy kies ‘n land wat ‘n 
paar jaar later in ‘n oorlewingsoorlog gewikkel is, ‘n werk wat hom nie 
die rykdomme besorg waaroor hy in die koue Noorde gedroom het nie, 
‘n vrou met wie hy skaars ‘n paar maande kan saamleef, ‘n saak wat 
verlore is as gevolg van hardkoppigheid en gebrek aan dissipline ... 
Om te kan voortstry, moet die mens nou en dan ook ‘n goeie besluit 
neem, ‘n bietjie sukses behaal. Sisyphus maak homself wys dat hy die 
klip teen die berg uitstoot so goed as wat menslik moontlik is. Miskien 
het Cor opgehou met glo dat hy beter besluite sou kon neem? 

 
Man: Die tragiese held is gewoonlik ‘n alleenloper, nie alleen sosiaal nie, 

maar ook in ‘n unieke sin: hy is meer edel, meer dapper, meer 
wanhopig as die ondergeskikte karakters .... 

 
Vrouman: (Sinies) Cor se besluite is ook geneem deur duisende ander 

mense: die krioelende massas van die goud- en diamantstormlope, die 
miljoene emigrante wat daagliks in die wêreld oor grense stap, die 
tallose paartjies wat in die skeihof eindig, die vrywilligers wat 
wêreldwyd die wapen opneem vir ‘n saak waarmee hulle identifiseer, in 
Afghanistan, in Spanje, in Suid-Afrika ... Gemeet aan die hoeveelheid 
individue wat dieselfde fout gemaak het, is Cor se besluite bloot 
menslik. 

 
Vrou: (Gevoelvol) Dis ‘n verskriklike gedagte. Cor se swakheid is sy 

gewoonheid. Hy sterf omdat hy geen besondere talente, geen 
merkwaardige persoonlikheid het nie. Of hy leef of sterf, maak eintlik 
geen verskil nie. Sy dood laat geen groot leemte nie, behalwe miskien 
in die hart van sy bejaarde moeder. Hy is die kaf wat die wind versprei. 
Ons sou nie eens na sy lewensverhaal geluister het as dit nie was dat 
hy Vincent van Gogh se broer was nie. So ‘n lot vind ek persoonlik veel 
meer aangrypend as die dood van ‘n koning of die val van ‘n 
keisserryk. Want dit is die lot van so te sê al die mense wat nou na ons 
luister. 

 
Man: (Ietwat verward) En die katharsis ... 
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Vrou: (Met ‘n tikkie wanhoop in haar stem) ... daar lê die knoop, natuurlik. Is 
ons nou almal gereinig van ‘n oormaat alledaagsheid? Is ons 
gewaarsku? Of het die gebeure ons nou juis daarvan bewus gemaak 
dat ons niks buitengewoons hoef te doen om die aandag van die 
noodlot te trek nie, dat daar geen uitweg is nie? Dat ‘n  klein, 
onbenullige bestaan geen waarborg is van geluk nie?  

 
Vrouman: (Realisties) So, wat gaan ons sê, hoekom het Cor die sneller 

getrek? 
 
Man: Miskien is die konfrontasie met die smart van hierdie wêreld soms net 

te veel om te verduur, en bevraagteken ‘n mens dan vir die laaste maal 
die sinvolheid van jou bestaan. Ek het afgekom op ‘n verwysing na Cor 
in ‘n brief van Vincent aan Theo uit Saint-Rémy-de-Provence, gedateer 
2 Julie 1889. Vincent se hart bloei vir sy moeder, wat Cor se vertrek na 
Suid-Afrika moet verwerk. Ek haal aan: Dit sal vir haar so moeilik wees 
om geskei te wees van Cor, dat ander mense dit amper nie sal kan 
verstaan nie. ‘n Mens kan daarvan duiselig word om altyd te moet ly 
sonder om te kla, om nooit terug te deins van hartseer nie, en tog is dit 
moontlik, tog is dit wat moet gebeur. In die hiernamaals sal ons die 
betekenis verstaan van die pyn wat ons sig vertroebel, daardie pyn wat 
soms soos ‘n sondvloed op ons neerreën. Maar in hierdie lewe sal ons 
nie veel daarvan begryp nie. Daarom is dit beter om na ‘n koringveld te 
kyk, al is dit in die vorm van ‘n skildery.  

 
Cor: (Byna kinderlik) Het ons nou genoeg heide bymekaar gemaak vir my 

konyne, Vincent? Dis mooi hier in die bos. Kom ons teken ‘n kaart van 
Etten, sodat ons die plek altyd weer sal kry ... so, so en so ... Wag, ek 
wil nog iets byskryf (hy lees stadig, byna woord vir woord) ... ‘Vincent 
en ek het dit in die dennebos geteken. Cor’. (Skor) Hoe sou jy sê 
Vincent, na wie aard ek eintlik, na onse Theo, of na jou?  

 
‘n Enkele, harde skoot word gehoor. En dan, stilte. 
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