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MASKERS 
 
 

‘N HISTORIESE DRAMA VIR OPVOERING TYDENS  
PAASFEES OF PINKSTERTYD 

 
‘n Radiodrama geskik vir Paasfees, maar kan enige tyd van die jaar opgevoer word. Hierdie goed 
nagevorsde historiese drama handel oor Keiser Nero en die Christenvervolging en geheime 
Christene wat in sy paleis werksaam was en hulle lig laat skyn het te midde van die afgryslike 
duisternis wat deur Nero veroorsaak is. Hierdie  drama is op Goeie Vrydag (3 April 2015) deur 
RSG uitgesaai maar dit kan baie maklik as ‘n verhoogdrama aangebied word, onder andere omdat 
daar nie veel dekorwisseling is nie. 

 

deur 

 

JOEY VAN NIEKERK 

 

 --oOo-- 

 

Hierdie drama is in  

RADIOTEATER 

deur die SAUK (Radiosondergrense) uitgesaai  en daarna vir die verhoog verwerk. 

 

CD’s van die radiodrama kan by Radio-Pro (Tel. 011  714-8066 of  011 714-6886) bestel word.  

Radiosondergrense beskik oor die kopiereg van daardie CD’s, daarom kan dit geluister word, maar 

nie gedupliseer, versprei of verkwansel word nie. 

Omdat die skryfster die kopiereg op die teks het, kan dit op die verhoog opgevoer of  verfilm word. 

Dit kan ook sonder toestemming as leesteater aangebied word. Die teks ook in Engels by die 

skryfster beskikbaar as THE ROCK. 

Toestemming vir opvoering moet verkry word van: 
 DALRO, Posbus 31627, Braamfontein, 2017 

Tel. (011) 712-8330; Telefaks.  E-pos: theatricals@dalro.co.za 
 

Kopiereg: J.G. van Niekerk 

Knysnalaan 299  SINOVILLE O182. 

Tel. (012) 567-2102; 072 7557523 (s)                  E-pos: jgvniekerk@mweb.co.za 

 

mailto:jgvniekerk@mweb.co.za
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MASKERS 

 
deur 

 
  Joey van Niekerk  

                  
Regie: Helena Hugo 

       Uitsaaidatum: 3 April 2015 
 
Rolverdeling:  

1. KEISER NERO :  Wrede Romeinse keiser (54- 68 n.C.) Ouderdom in drama  
                                           wissel tussen 17 en 31 jaar. (Luan Jacobs) 
 
2. AGRIPPINA:  Nero se ambisieuse moeder. Ouderdom wissel 

tussen 34 en 45 jaar. (Sulette Thompson) 
 

3. POPPAEA :  Ongeveer 30 jaar oud. Bose vrou van Nero wat hom tot 
slegte dade aangespoor het. (Marina Coetzee) 
 

4. EPAFRODITUS:  Middeljarig. Paleisskriba en argivaris. In die geheim 'n Christen. 
                                           (Christo Compion) 
  
5. SENEKA:   Bejaard. Beroemde Stoïsynse filosoof en staatsman, opvoeder  

              van Nero van sy 10de jaar af. (Lochner de Kock) 
 

6. LOCUSTA:  Middeljarige vrou. Gifmenger aan koninklike hof. Ook in die  
geheim 'n Christen. (Gigi Strydom) 
 

7. ALEKSANDRA:  Sorgsame, moederlike middeljarige vrou wat Nero as baba 
gesoog en as kind versorg het. Geheime volgeling van Jesus. 
Bly tot einde toe lojaal aan, en lief vir Nero. (Ria Smit) 
 

8. BABILUS:  Middeljarige hofastroloog. (Francois Stemmet) 
 

Toestemming vir opvoering moet verkry word van: 
 DALRO, Posbus 31627, Braamfontein, 2017 

Tel. (011) 712-8330; Telefaks.  E-pos: theatricals@dalro.co.za 
 

Kopiereg: Joey van Niekerk Knysnalaan 299, Sinoville, Pretoria.  0182. 
Tel. (012) 567-2102; 072 7557523 (s) of 082 5300815 (s) 

E-pos:  jgvniekerk@mweb.co.za 
 

 

mailto:theatricals@dalro.co.za
mailto:jgvniekerk@mweb.co.za
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BYK. DIE GEDRUIS VAN SKARE. TUSSSENIN STEMME WAT UITROEP: 'HEIL 

CAESAR!' 'HEIL NERO!'  

1.  NERO: (NABY) Kom, Moeder, laat ons ingaan. Ek het voorlopig genoeg 

hiervan gehad. 

2.  AGRIPPINA: (SELFVOLDAAN) Ja, daar lê nog baie jare van hierdie soort verering 

vir jou voor, my seun.  

BYK. HULLE BEWEEG IN. DEUR GAAN AGTER HULLE TOE. GEDRUIS 

VAN SKARE DADELIK  SAGTER. TYDENS DIE GESPREK WORD 

DIE SKARE AF EN TOE WEER DOFWEG OP AGTERGROND 

GEHOOR. 

3.  AGRIPPINA: (SUG  SELFVOLDAAN) Ag, wat 'n heuglike dag! Om te dink my seun, 

Nero Klaudius Caesar Drusus Germanikus, het vandag die keiser van 

Rome geword!  Dit op die ouderdom van sewentien jaar!  Ek het 

gewéét dat dit gaan gebeur. Ek het dit al die jare so beplan.  

4.  NERO:  (ONTHUTS) Van wanneer af?  

5.  AGRIPPINA: Nero, die dag toe jou eie pa, Domitius, gesterf het en my verraderlike 

broer, Gaius, jou pa se besittings vir homself ingepalm het, het ek 

besluit: Ek, Agrippina, dogter van die grote Germanikus, is nie bestem 

om as 'n armlastige te lewe nie.  Soos my pa, is my seun ook vir groot 

dinge bestem.  Dit wou ek vir my broer en vir jou pa bewys … Nou 

leef nie een van die twee meer nie. Maar hiérdie dag is mý triomf – mý 

droom wat waar geword het!   

6.  NERO: (VERWARD)  Moeder se triomf? Moeder se droom?  Wat bedoel 

Moeder? Wat wou Moeder bewys? 
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 1.  AGRIPPINA: Dat die vreemde bloedrooi son met enkele purperstrepies tussenin 

wat tydens jou geboorte opgekom het, nie 'n voorbode van onheil 

was, soos Domitius geglo het nie. Dat ek reg was toe ek gesê het  

rooi en purper is vorstelike kleure wat wys dat jy vir groot dinge 

bestem is.   

2. NERO: Ek weet so min van my eie pa.  

3. AGRIPPINA: My seun, vergeet van hom. Hy was 'n … 'n bose mens. Al wat jy hoef 

te weet, is dat ek al die jare alles binne my vermoë gedoen het om jou 

op die troon te kry en te sorg dat sy voorspelling van onheil nie waar 

word nie.  

4. NERO:  Alles binne Moeder se vermoë? 

5. AGRIPPINA: Toe jou pa dood is en daardie verraderlike broer van my ons van ons 

erfenis beroof het, het ek besef – terwyl hy regeer, is jou lewe in 

gevaar. Dis hoekom ons by tante Lepida gaan woon het.  

6. NERO: Tot sy dood vier jaar later, toe gaan Moeder Rome toe en los my  by 

Aleksandra en tante Lepida. Hoekom? 

7. AGRIPPINA: Om die weg vir jou te baan om keiser te kan word. 

8: NERO:  Moeder kon my saamgeneem het. 

9: AGRIPPINA: Jy was veiliger by Aleksandra. Sy sou jou met haar lewe beskerm – 

   en sy was jou soogmoeder.  Aleksandra moes jou versorg en ek moes 

   Rome  toe om jou toekoms te verseker.  

10. NERO: Deur keiser Klaudius te verlei? 

11. AGRIPPINA: Ek het besluit ek gaan sy volgende vrou wees – die dag toe hy  

   Messalina oor haar ontrouheid laat teregstel het!  
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1. NERO:  Moeder het baie gewaag.  

2: AGRIPPINA: Ek het geweet dat ek die stomme Klaudius sal kan oorrompel met my 

skoonheid en my vorstelike agtergrond. 

3. NERO: Maar Moeder dwing my om met Oktavia te trou net omdat sy Klaudius 

se dogter is! 

4: AGRIPPINA: Sodat jy, bo Messalina se seun Britannikus, kroonprins kon word! 

 Hoeveel keer moet ek dit nog vir jou sê? 

5. NERO: Ek hou nie van Oktavia nie. Sy is vaal, verbeeldingloos en vervelig, 

nes haar pa - almal eienskappe wat ek in 'n vrou verfoei. En ek sit met 

haar opgeskeep. 

6. AGRIPPINA: Dis die prys wat 'n mens bereid moet wees om te betaal as jy na die 

sterre reik, my seun.  

7. NERO: (SUUR) Dis te duur. 

8  AGRIPPINA: Hier is 'n  hele pragtige hofdames met wie die keiser hom kan  

   vermaak as sy vaal ou vroutjie hom verveel… 

9. NERO: Vir daardie plesiertjies sorg ek en Tigellinus self – buite die 

paleismure.  

10. AGRIPPINA: (ONTSTELD) My kind, los straatvrouens is nie speelgoed vir die 

keiser nie. En Tigellinus … 

11. NERO: (ONGEDULDIG) Los Tigellinus uit! 

12. AGRIPPINA: (PLEITEND) Moenie dat daardie losbol jou die afgrond in lei nie, my 

seun. Maak liewer vir Seneka jou raadgewer. Hy het jou van jou 

tiende jaar af hier in die paleis opgevoed en hy is wys en verstandig.  
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1.NERO:  Ek sal Seneka my politieke raadgewer maak – sommer 'n minister ook 

   –  vir hom en sy vriend Burus. Hulle is goeie Senators – om Moeder te 

   behaag. Hoewel ek wonder hoe ver ek sal moet gaan om in Moeder 

   se goeie boekies te bly. 

2. AGRIPPINA: Luister na goeie raad, dis al.  

3. NERO:  Dis net te opvallend hoe die manne in Moeder se lewe so skielik  

   doodgaan. Eers my eie pa, toe Moeder se broer, Gaius Kaligula, toe 

   Keiser Klaudius. Ek kan nie help om te wonder … wanneer dit my  

   beurt is nie.  

4. AGRIPPINA: (VERONTWAARDIG)  Hoe durf jy!  Ná alles wat ek vir jou gedoen het. 

5. NERO: Moeder is 'n baie ambisieuse vrou wat geen man of struikelblok in 

Moeder se pad sal laat staan nie. 

6. AGRIPPINA: Rome stel nie vroue as keisers aan nie, my seun. Dit weet jy tog.  

Buitendien, wat sou ek by jou dood baat? Terwyl jy lewe, het ek groot  

invloed as moeder van die keiser. Dit is vir my meer as genoeg.  

7. NERO: (NADENKEND) Ek sien. Moeder aspireer dus om die mag agter die 

troon te wees? Agrippina maak agter die skerms die planne en gee 

die bevele, en die jong keiser Nero moet dit uitvoer?  Is dit Moeder se 

droom? 

8. AGRIPPINA: Jy is nog baie jonk, my seun. Veral in die begin sal jy hulp moet kry. 

9. NERO:   Nee, Moeder. 

10 AGRIPPINA:  Ons sal 'n goeie span maak – ek en jy. 

11. NERO: (BESLIS) Daarvan sal jy moet vergeet. Ek is die keiser, nie jy nie, Ma! 
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1. AGRIPPINA: (ONTHUTS) En nou? Wat 'jy' en 'jou' en 'Ma' jy jou moeder?  Daar is 

so iets soos respek, my seun. Dit geld selfs die keiser. 

2. NERO: Ek sal Ma eer as my moeder – Ma selfs saam met my in die keiserlike 

drastoel deur Rome se strate laat dra, maar daar is 'n paar sakies wat 

ons nou moet opklaar. . .  

3. AGRIPPINA: Dis nie wat ek vra nie, my kind. Ek vra … 

4. NERO: (VAL HAAR DRIFTIG IN DIE REDE) Ek vrá ook nie. Ek bevéél: 

Moenie vir my probeer voorskryf hoe ek moet regeer nie. En ek wil 

NOOIT weer hoor dat Ma my as 'my kind' of 'my seun' aanspreek nie.  

5. AGRIPPINA: Maar jy is my kind!  

6. NERO: (BEVELEND) Ek is die keiser en die keiser is geen rekenskap aan 

enigiemand verskuldig nie – nie eens aan sy ma nie. 

7. AGRIPPINA: (ONTHUTS)  Maar, maar … dis ongehoord!  Nero, jy misken my as 

jou moeder.  Dit, ná alles wat ek vir jou gedoen het! 

8. NERO:  Ek wil dáárdie woorde ook nooit weer hoor nie. Dit klink na 'n verwyt 

   en ek hou nie van verwyte nie.  

9. AGRIPPINA: Goed, hoe moet ek jou in die openbaar aanspreek? 

10. NERO:  Die keiser.  Of U Hoogheid.  Enigiets. Net nie 'my kind' nie. 

11. AGRIPPINA:  (STYF) Soos dit 'die keiser' behaag. (OORGANG.) 
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1. AGRIPPINA ( VURIG) Maar dit verander niks aan die feit dat ek steeds jou moeder 

is wat jou liefhet nie. En dit gee my die reg om jou teen Tigellinus te 

waarsku. Ek ken sy soort. Hy is net so sleg soos jou eie pa was. 

(PLEITEND) Volg eerder die voorbeeld van jou stiefpa, Keiser 

Klaudius. Hy het net goed aan jou gedoen, van die heel eerste dag af, 

sewe jaar gelede, toe jy jou voete in hierdie paleis gesit het. 

2. NERO:  (ONGEDULDIG)  Ja, ja, ek weet. Hy het my as sy eie kind   

   aangeneem, my 'n string eerbare name uit sy eie en Moeder se  

   adellike families gegee, sodat ek die stank wat aan my kleef as gevolg 

   van my eie pa se herkoms en bose geaardheid, kon afskud. 

3: AGRIPPINA: Probeer om 'n keiser soos Klaudius te wees, nie een soos Kaligula  

   nie. 

4.  NERO: (AFGEMETE) Luister nou mooi, Ma. Vandag is die heel laaste keer 

wat jy daardie dwaas, daardie … daardie  idiotiese ou sukkelaar, vir 

my as 'n voorbeeld voorhou.   

5. AGRIPPINA: (GESKOK) Ek kan dit nie glo nie! Jy het hom by sy begrafnis met 

eerbetonings oorlaai en hom selfs tot god laat verklaar. Was alles dan 

net skyn?   

6. NERO: Die nuwe keiser moes voorgee dat hy die ou keiser eer. Dis polities 

korrek, 'liewe Moeder'. Die lewe is mos 'n spel – een lang komedie – 

veral hier aan die keiserlike hof. Vir ons eie behoud speel ons almal 

daardie spel met maskers op. Selfs die stomme ou Klaudius kon dit 

baie goed regkry. 

7. AGRIPPINA: (HEFTIG) Ek wil nie weer hoor dat jy so oor Klaudius praat nie. 
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1. NERO: (NEERHALEND) Hy was van sy geboorte af 'n misbaksel, 'n lamsak 

en verleentheid vir sy hele familie!  Niemand het hom ooit as lid van 

die keiserlike familie gerespekteer nie.  Hy was nie waardig om as 'n 

god vereer te word nie.  

2. AGRIPPINA: Hoe dink jy moet 'n keiser dan optree om dié eer te verdien? 

3: NERO: Soos 'n god en 'n god tree kragdadig en vreesloos op – ongeag die  

   gevolge. Die mense moet die keiser vrees, maar ook bewonder oor sy 

   grootheid, sy goddelike mag en uitsonderlike gawes. Ek gaan die  

   kunste gebruik om dit te bewerkstellig.  

4. AGRIPPINA: (VERSTOM) Die kunste?   

5. NERO: (BEGEESTERD)  Ek gaan die beste bouer, akteur, musikus en 

sanger word wat Rome nog geken het. Ek gaan vertonings gee 

waaroor die wêreld sal praat. Niemand sal beter wees as ek nie!  By 

elke vertoning waar ek optree, sal daar geskenke en kos vir die armes 

uitgedeel word. Dit sal hordes van hulle lok. Hulle sal my toejuig en 

bewonder en vereer… Met opwinding, sensasie, pret, spele en bloed 

– dis hoe ek die volk se harte sal steel. 

6. AGRIPPINA: (WRANG) En waar gaan 'Keiser Nero' die tyd kry om tussenin darem 

ook 'n bietjie te regeer? 

7. NERO: Die regering laat ek in die hande van die senaat onder leiding van my 

twee bekwame ministers – Seneka en Burus.  Dalk maak ek Tigellinus 

ook minister – sommer vir 'n bietjie pret in die Senaat.  
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1. AGRIPPINA: (VERONTWAARDIG) Die keiser kan nie links en regs vriende van 

hom in hoë  poste aanstel nie!  Veral nie iemand so onverantwoordelik 

en onbekwaam soos Tigellinus nie.  Die Senaat sal dit nie duld nie. 

2. NERO: (UITDAGEND) Nero is van vandag af keiser en die keiser is god. Het 

Ma dit vergeet? Nero kan doen net wat hy wil, want die keiser het die 

swaardmag in sy hand. Eers wil ek die volk aan my kant kry – met my 

sang en opvoerings en met die spele. Hulle sal uit my hand kom eet. 

Dan sal die Senaat ook by die keiser se planne moet inval. 

3. AGRIPPINA: Met jou sang? Jy speel goed toneel en het jouself reeds as kind in die 

sirkus by Troje bewys. Maar sing? Kom ons wees eerlik, Nero. Jou 

sangstem is hees en yl. 

4. NERO: Ek het Terpnus gevra om my te onderrig. Hy het al wonders met my 

stem verrig. En ek en Tigellinus besoek saans die teaters waar ek, 

voorlopig, met maskers optree. Hy sê ek is al klaar beter as enige van 

die ander akteurs.  Een van die dae haal ek my masker af! Dan sien 

almal wie hulle held is – die goddelike Keiser Nero!  

5. AGRIPPINA: (ONTVREDE) Al weer Tigellinus!  

6. NERO: Agrippina, hou op om Tigellinus te kritiseer! (OORGANG) En los my 

nou alleen. Die keiser het werk om te doen!  

7. AGRIPPINA: (ONTSTELD) Wie … wie dink jy is jy om mý, jou moeder, te beveel 

om te loop? 
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1. NERO: Die Keiser. Moet dit nie vergeet nie. En terwyl jy uitstap, 'liewe 

Moeder', vra dat hulle vir Epafroditus en Seneka hierheen stuur. Daar 

is sommige van ou Klaudius se dekrete en wette wat my  lankal pla. 

Ek wil werk maak daarvan. 

BYK. 10 JR. VERLOOP / MUSIEK /DOOF / DIS DAG IN DIE BINNEHOF/ 

VOËLS./ GLASKRUIK VAL OP KLIPVLOER./ BREEK SKERWE 

2. ALEKSANDRA: (ONTSTELD)  O, wat het ek oorgekom!  Die kosbare vaas. Wat sal 

Keiserin Poppaea met my doen?  

BYK. GLASSTUKKE WAT HAASTIG OPGEVEE  WORD.. 

3. EPAFRODITUS:  (VADERLIK) En nou, Aleksandra. Huil jy tog nie?  

4. ALEKSANDRA: (BEANGS) Ag, Epafroditus. Ek het die keiserin se kosbare vaas laat 

val.  Wat gaan sy met my doen? 

5. EPAFRODITUS: Die keiser se moeder is jou goedgesind. Agrippina sal jou beskerm.  

6. ALEKSANDRA: Maar keiserin Poppaea hou nie van my nie – juis omdat ek die 

moeder van die keiser se vertroueling is.   

7. EPAFRODITUS: Poppaea hou van niemand, net van haarself. Gaan gooi die stukke 

weg en kom maak klaar waarmee jy besig was.  

8.  ALEKSANDRA: Is . . .  is jy seker, Epafroditus? 

9. EPAFRODITUS: Daar is soveel weelde in hierdie enorme paleis, die keiserin  sal nie  

   eens agterkom die vaas is weg nie.   

BYK.  GLASSKERWE WAT BYMEKAAR GEGOOI WORD.   Gou maak, hier 

kom iemand . . . dis Seneka. 

10. SENEKA: (ENTJIE WEG / KOM NADER TERWYL HY PRAAT) Epafroditus,  

   ek groet jou! 
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1. EPAFRODITUS:Seneka, goeiedag!  Dis goed om jou te sien. Hoe gaan dit? 

2. SENEKA: Vra jy nog hoe gaan dit met my as jy weet? Maar wat makeer 

Aleksandra? Sy's altyd so rustig en sy't nou by my verby gestorm 

soos iemand wat 'n wraakgees gesien het.  

3. EPAFRODITUS: Sy het 'n vaas gebreek en vrees Keiserin Poppaea se straf – 

doodbang vir hierdie nuwe keiserin. 

4. SENEKA: Nie sonder rede nie. Poppaea het nie 'n goeie invloed op die keiser 

nie. Hy is reeds byna tien jaar op die troon en dit het redelik goed 

gegaan, maar dinge begin nou handuit ruk. Daardie vrou is sy bose 

gees, sê ek jou.  

5. EPAFRODITUS: Dis harde woorde, Seneka. Vreemd om jóú, van alle mense, só oor 

   iemand te hoor praat. 

6. SENEKA: (DRIFTIG) My vriend, daaronder in die krotbuurtes, krepeer miljoene 

van honger en ellende. Ek vra myself elke keer af: Hoe moet die 

armes  voel as hulle na Die Goue Huis hierbo en die kastele van die 

ryk adel op die sewe heuwels van Rome kyk. Sulke  ongelykhede 

tussen ryk en arm is 'n teelaarde vir rewolusie!   

7. EPAFRODITUS: Ek is ook bekommerd. As Nero so aanhou, gaan hy onbesonne dinge 

doen om geld in die hande te kry. Ek het vir die keiser baie duidelik 

alles op skrif uiteengesit en hom probeer wys hoe beroerd sy 

finansies is, maar hy hoor nie of verstaan nie. Jy sal met hom moet 

praat. Hy luister nog soms na jou.   
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1. SENEKA: (BEDRUK) Nie meer nie, Epafroditus. Jy as paleisskrywer het tans  

   dalk meer invloed as ek. Tigellinus en Poppaea se invloed word al   

   groter en my en Burus s'n kleiner. Hy's versot op die skone Poppaea 

   en sy manipuleer hom op 'n baie slinkse manier. 

2.EPAFRODITUS:  (OORGANG) Van skryf gepraat, amper vergeet ek. Ek het Paulus  

   raakgeloop en hy het weer vir jou 'n brief gestuur. Kom haal dit ná  

   sononder in my woonkwartier. 

3. SENEKA:  Baie dankie, ek maak so. 

4. EPAFRODITUS: Dis vir my vreemd dat julle twee korrespondeer.  Waar en wanneer het 

   julle ontmoet? 

5. SENEKA: Ek het hom op die Markplein gehoor, maar het nog nooit persoonlik 

met hom gepraat nie. Sy redevoering interesseer my as Stoïsynse 

filosoof. Hy hang glo 'n ander filosoof of profeet aan en verkondig dat 

hierdie profeet, sy naam is Jesus, God is. 

6. EPAFRODITUS: Jesus. Het jy JESUS gesê? 

7. SENEKA: Glo 'n reisende prediker wat drie jaar lank die stofpaadjies van die  

Jode se veragte ou landjie platgetrap het om sy filosofie te verkondig. 

Hulle glo hy is hul Messias, hul Christus. 

8. EPAFRODITUS:  Toe laat kruisig Pilatus hom. Maar nou is die mense van die vis met 

   hul bekende visteken oral in die Romeinse Ryk te sien.  Dis 'n  

   vreemde Messias wat hulle aanhang – heeltemal die teenoorgestelde 

   van die magsfigure en gode wat ons ken. 

9. SENEKA:  Daardie Christus wat hulle aanbid, interesseer my, alhoewel  ek lag vir 

   hul stories oor sy sogenaamde opstanding.  
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1. EPAFRODITUS: Hulle sê Hy het ná drie dae in die graf uit die dood opgestaan en Hy 

het belowe dat almal wat in Hom glo, ook sal opstaan.  

2. SENEKA: (GRINNIK) Wie wil weer uit die dood opstaan as jy juis deur jou dood 

van jou stoflike, verwerplike, verganklike liggaam bevry word?  

3.EPAFRODITUS: Hulle sien die lewe ná die dood anders as ons.  

4. SENEKA: Dit klink na 'n onderwerp vir 'n lang filosofiese gesprek. Kom ons hou 

dit vir vanaand. Ek moet gaan. Totsiens, my vriend. 

BYK. DOOF UIT/KORT TYDSVERLOOP/IN OP DIESELFDE PLEK 

5.    POPPAEA: Kyk net daar! Kyk die gat waar daardie kosbare vaas eers gestaan 

het! Ek sal jou 'n les leer wat jy nooit weer sal vergeet nie. Twintig 

houe!  

6. EPAFRODITUS:  U Hoogheid, ék het haar beveel om dit te gaan weggooi. Dit was ék 

wat die vaas per ongeluk omgestamp het. Sy het net die stukke 

opgetel en my opdrag uitgevoer om dit te gaan weggooi.  

7. POPPAEA: O, en waarom het sy die skuld dan op haar geneem? 

8. EPAFRODITUS: Sy is eintlik niks meer as die lyfbediende van die moeder van die 

keiser nie, U Hoogheid. Iemand met so 'n lae stand kla nie sommer 

die paleisskrywer en vertroueling van die keiser daarvan aan dat hy 'n 

vaas gebreek het nie. Ek verdien die straf, nie sy nie. 

9. POPPAEA: Goed dan, skriba van die keiser. Die straf sal toegepas word as jy  

   vanmiddag klaar by die keiser was en sy skryfwerk afgehandel het. 

10: EPAFRODITUS: Ek sal my aanmeld, U Hoogheid. 

11. POPPAEA: En Aleksandra, jy sal toekyk hoe Epafroditus jou straf dra, want ek glo 

nie een van julle praat die waarheid nie.  Gaan roep vir Spikulus. 
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1. ALEKSANDRIA: (VERSKRIK) Spikulus? Die teregsteller? 

2. POPPAEA: Toemaar, ek gaan jou 'redder' nie laat onthoof nie. Net laat slaan.  

3. AGRIPPINA: (ENTJIE WEG) Wat gaan hier aan? Waarom die lawaai? 

4. POPPAEA: (SARKASTIES) O, is jy ook hier, 'Moeder van die keiser'?  Ek bring 

net weer bietjie orde en dissipline in die paleis terug. 

5. AGRIPPINA: (NABY) Waarom? Hoekom lyk Aleksandra so verskrik? Sy bewe van 

angs. 

6. POPPAEA: (KORTAF) Ek is geen verduideliking aan jou verskuldig nie, Agrippina.   

7. AGRIPPINA: Aleksandra is mý persoonlike hofdame. U het geen jurisdiksie oor 

haar nie. Buitendien, wie het u die reg gegee om links en regs straf uit 

te deel? 

8. POPPAEA: My status as keiserin. 

9.  AGRIPPINA: Oktavia het dit nie gehad nie. Ek, moeder van die keiser, het dit ook 

nie. Vlieg u nie bietjie hoog nie, Keiserin? Pasop dat die keiser nie jou 

vlerkies knip nie. Hy hou nie van mense wat sy gesag uitdaag en in sy 

plek keiser probeer speel nie. 

10. POPPAEA: (SMALEND) Soos hy jou vlerkies geknip het? Hy sê my juis dat sy ma 

al weer in sy sake inmeng. Jy sal moet ligloop, Moeder van die keiser. 

Hy hou nie daarvan dat ander sy lewe probeer reël nie. Ek ook nie. 

(BEWEEG WEG EN STOP) Moenie vergeet dat jy net sy Ma is nie. 

Ek is sy vrou. Hy is versot op my. (LAG OP 'N AFSTAND.) 

11. AGRIPPINA: (SISSEND)  Slang!  Nero se bose gees!  (BEWEEG OOK WEG)  

Vandat Nero met jou getroud is, regeer hy soos Kaligula regeer het.  
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1. ALEKSANDRA: (FLUISTER HARD / NABY) Epafroditus, waarom het jy my skuld op 

jou geneem? 

2. EPAFRODITUS: Ek is sterker as jy. Ek sal die houe kan verduur. Buitendien, as ons 

Meester bereid was om óns skuld op Hom te neem en ons straf  te 

dra, moet ons dan nie bereid wees om mekaar se laste te dra nie? 

3. ALEKSANDRA: Ag, dankie, Epafroditus. Ek het nog soveel om te leer van Jesus. 

(OORGANG / OPGEWONDE)  Ek hoor vader Petrus is ook weer in 

Rome. Hy gaan vanaand in die Groot Saal in die katakombes praat. 

Sal jy my weer saamneem as jy gaan? Dalk sal Paulus ook daar 

wees. 

4.  EPAFRODITUS: Ek is bevrees ek sal dalk nie so ver kan loop as Spikilus vanmiddag 

met my klaar is nie.  

5. ALEKSANDRA: (BEROUVOL) Hoe kon ek dit vergeet het! Nee, ek bly vannag hier om 

jou wonde te salf.  

6. EPAFRODITUS: Jy hoef nie om my onthalwe nie. Maar jy moenie alleen in die donker 

gaan nie. Dis gevaarlik. Gaan liewer vanaand saam met Locusta.  

7. ALEKSANDRA: Ek voel nie gemaklik by haar nie.    

8. EPAFRODITUS: Dis nie nodig om so te voel nie. Vandat sy ook een van ons geword 

het, het haar werk as gifmenger vir haar 'n las geword… 'n baie groot 

las. 

9. ALEKSANDRA: Nee, ek bly liewer. Dalk sal haar Hoogheid, Agrippina, my ook nodig 

kry. Daar is iets wat die moeder van die keiser kwel. Sy loop soos 'n 

vasgekeerde dier op en af in haar woonkwartiere. Snags kry sy 

nagmerries.  
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1 .EPAFRODITUS: Probeer uitvind wat haar pla. Dit het waarskynlik met die keiser te 

doen. As daar spanning tussen hulle is, ontstel dit haar altyd. Locusta 

is net so bekommerd soos jy. 

BYK. DOOF KLANKE IN BINNEHOF / NA BINNEKAMER VAN AGRIPPINA 

2. AGRIPPINA: Kom gerus nader, Locusta!  Dis vreemd om 'n besoek van jou te kry! 

3.  LOCUSTA: (FLUISTER HARD, GEHEIMSINNIG ) U Edele. Is ons alleen? 

4. AGRIPPINA: Ja. Wat bring jou hierheen? 

5. LOCUSTA: Teengif – ek bring vir u teengif.   

6. AGRIPPINA: Het ek dit nodig? 

7. LOCUSTA: Ek is bevrees die antwoord is já. 

8. AGRIPPINA: Wie wil my vergiftig? 

9. LOCUSTA: (HUIWERIG) Ek is jammer dat dit ek is wat u moet inlig, U Hoogheid, 

maar dis… dis die … Daar is sprake dat die Keiser sy Moeder wil 

vergiftig.  Hy het my vanoggend opdrag daartoe gegee. 

10. AGRIPPINA: My seun, die keiser? (SOMBER) Ek vrees dit al lankal. Hy is skielik 

katvriendelik met my. Dis nie 'n goeie teken nie. Hoe vriendeliker Nero 

word, hoe gevaarliker is hy. Wanneer en hoe moet die gif  toegedien 

word? 

11. LOCUSTA: U word vanaand uitgenooi na 'n ete saam met die keiser en die 

keiserin. Ek vermoed hulle sal u kos vergiftig. Drink die teengif net 

voordat u ingaan. U sal diarree kry, maar nie sterf nie. 

12. AGRIPPINA: Die keiser sal jou straf as ek nie sterf nie. Hy duld nie halwe werk nie. 

13. LOCUSTA: Ek het 'n antwoord gereed vir hom, U Hoogheid. En hy kan nie sonder 

   my dienste klaarkom nie. Hy gebruik my deesdae al hoe meer. 
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BYK. KORT MAAR DRAMATIESE MUSIEKBRUG / NERO SE KAMER. 

1. NERO: (BULDEREND)  Locusta, waarom werk jou gif nie op Agrippina nie?  

Ons het nou drie keer probeer en elke keer oorleef sy! 

2. LOCUSTA: U Hoogheid, daar is enkele mense wat self so vol gif is dat hul eie gif 

as teengif vir enige soort gif dien. Dit wil my voorkom of dit die geval 

met die moeder van die keiser is. Geen gif sal op haar werk nie. 

3. POPPAEA Dit kan ek goed glo. Die keiser sal ander plannetjies … 

4. NERO: (KORTAF) Hou jou hieruit, Poppaea. Ek sal my ma self hanteer.  

5. POPPAEA: Natuurlik. (SLINKS) Maar ek kan seker raai wat die keiser se 

volgende stap sal wees. (DINK NA) Dalk gaan hy Agrippina verban en 

haar belet om ooit weer haar voete in hierdie paleis te sit.    

6. NERO: Hoe goed ken jy my nie, skone Poppaea. Dis presies wat ek beplan. 

Ek sit net en wonder waarheen. 

7. POPPAEA: Wat van die somerpaleis langs die rivier? 

8. NERO: (OORGANG) O, Locusta. Is jy nog hier?  Jy kan gaan.  

9. LOCUSTA: Mag u gode met u wees, U Hoogheid. En ook met u, Keiserin. 

BYK. DEUR OOP EN TOE 

10. POPPAEA: (GEE KANS, DAN) Sy het ons gesprek gehoor.   

11. NERO: Kalmeer, Poppaea. Sy is dalk kop in een mus met Agrippina. Dis 

hoekom ek haar doelbewus ingelig het, maar sy het net die helfte van 

my plan gehoor. 

12. POPPAEA: Dit klink interessant. Vertel. 
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1. NERO: Die senatore het groot respek vir Agrippina, dogter van Germanikus. 

Ek sal hulle moet mislei. Geen vinger mag ooit na my wys nie. Ek wil 

nie weer 'n herhaling van die Oktavia-petalje hê nie. 

2. POPPAEA: (VLEIEND) Soos altyd, is die keiser weer reg. Wat het u in gedagte? 

3. NERO: Oor twee maande nooi ons Agrippina saam met ons om die Fees van 

Minerva in Baiae te gaan vier. Sy sal soos gewoonlik met 'n galei 

soontoe vaar. Dan reël ons 'n ongelukkie wat haar galei beskadig. 

4. POPPAEA: Die keiser bedoel seker, laat sink?  

5. NERO: Nee, beskadig. Die rivier is te smal en te vlak vir my plan. Dan sorg ek 

dat die feesvierings tot laat in die nag duur. Ek bied my boot aan om 

haar terug te neem, my mense dokter die boot om dit op die oop see 

te laat sink, en liewe Moeder sink saam in die donker dieptes weg. 

6. POPPAEA: Wat 'n tragiese einde vir die keiser se moeder…. Ek sal saam met u  

ween oor u groot verlies… (LAG) Keiser Nero, u is briljant! 

BYK. DRAMATIESE MUSIEKBRUG DOOF / IN SEEPALEIS / 

SEEGELUIDE VERWEG HOORBAAR 

7. NERO: Kyk, daar breek die dag al. Die son kom op – bloedrooi met hier en 

daar vreemde purperstrepies - netsoos die dag toe ek gebore is. En 

ons het nog niks van die lot van Agrippina  gehoor nie. 

8. POPPAEA: Kom rus 'n bietjie, Nero. Wat van 'n glasie wyn? U het die hele nag op 

en af geloop. Ek is seker u plan het hierdie keer nie misluk nie. 

9. NERO: Ek soek nie wyn nie, Poppaea. Ek soek vir Babilus. Laat kom die  

   hofastroloog. Ek wil weet wat hierdie eienaardige son beteken en wat 

   vandag vir my inhou. 
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1. POPPAEA: (BEWEEG WEG) Nou laat ek dan maar kyk of hier iemand is  

   wat ek kan stuur om Babilus te gaan roep. 

BYK. DEUR OOP  (VERDER)  Probeer intussen bietjie rus, Nero…  O, Senator Seneka.  

   Wat bring u so vroeg in die oggend hierheen? 

2. SENEKA: (BY HAAR)  Ek het goeie nuus vir die keiser, U Hoogheid. 

3. POPPAEA: Kom gerus binne. 

BYK. DEUR TOE   Hy kan doen met 'n bietjie goeie nuus. (NADERKOM) Die keiser het 

   nadat hy gehoor het van die boot wat met sy moeder daarop in die  

   see gesink het, heelnag nie 'n oog toegemaak nie.   

4. NERO: (NABY) Seneka? Wat hoor ek van goeie nuus? 

5. SENEKA: (BY HOM) U boot met sy hele bemanning het onder die water 

verdwyn, maar die moeder van die keiser het wonderbaarlik ontkom. 

6. NERO: Wat?  Bedoel jy sy het oorleef? 

7. SENEKA: Inderdaad, U Hoogheid. 

8. NERO: Hoe? 

9. SENEKA: Sy sê sy het uitgeswem. Toe sy besef die skip sink, het sy haar lang 

sluiers en rokke uitgepluk sodat die gewig daarvan  haar nie in die 

water aftrek nie. Toe spring sy in en swem.  

10. NERO: Dit was nag. Hoe het sy geweet waar die land is?  

11. SENEKA: Daar was lig in huise teen die berg wat vir haar as baken gedien het. 

Die regte seestroom het vir die res gesorg. Minerva en Neptunus self 

het vannag oor u moeder gewaak, U Hoogheid.  

12. NERO  Dankie, Seneka, dat jy hierdie wonderlike nuus persoonlik kom oordra 

het.  
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1. SENEKA: Ek is dankbaar dat ek die keiser nou kon gerusstel dat u moeder veilig 

is. U kan nou rus. (BEWEEG WEG) Ek groet u albei.  (BYK. DEUR) 

2. POPPAEA: (DAN / VERSTOM) Minerva? Wil jy nou meer! (SY LAG) Selfs 

Neptunus en Minerva wou daardie ma van jou nie hê nie!   

3. NERO: (ONRUSTIG)  Die son. Die bloedrooi son.  Dit was 'n boodskap! 

4.  POPPAEA: Watter boodskap tog? 

5. NERO: My ma het my vertel dat 'n son soos dié een van vanoggend ook 

opgekom het tydens my geboorte. My ouers het dit gesien as 'n 

boodskap van die gode. Dalk bring vanoggend se vreemde son weer 

so 'n boodskap. 

6. POPPAEA: 'n Boodskap vir die keiser of vir die keiser se ma? 

7. NERO: Ek weet nie. Ek moet uitvind. (ONGEDULDIG) Waar bly Babilus? 

8. POPPAEA: Ek sal 'n paleiswag stuur om hom te gaan soek.  

BYK.  DOOF UIT/IN/ DIESELFDE PLEK HALFUUR LATER. 

9.  NERO: (BY HOMSELF KWAAD) Eindelik! Ek dag julle kom nooit hier uit nie. 

(HARD) Kom nader, Babilus. Kom gerus nader. Jy kan ook maar bly 

en luister wat hy te sê het, Keiserin Poppaea.  

10.  BABILUS: Heil goddelike Caesar!  Wat kan u nederige dienskneg vandag vir die 

keiser doen? 

11.  NERO: Daardie bloedrooi son met die pers strepe van vanoggend – daardie 

vreemde verskynsel. My Moeder het my vertel dat dieselfde gebeur 

het die oggend toe ek gebore is. Kan jy as hofastroloog vir my sê wat 

dit beteken? 
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1. BABILUS: (DINK 'N OOMBLIK NA) Die son . . . Die son dui op vlamme, U 

goddelike Majesteit – vlamme wat met krag brand soos die krag van 

die son.  Vlamme wat reinig en suiwer, nuwe lewe gee soos die son 

wat na die dooie wintertyd lewe bring en plante laat groei en bloei en 

vrug dra … 

2. POPPAEA: So, dis 'n goeie teken? 

3. BABILUS: 'n Mens kan seker so sê. Maar daar is ook 'n ander ongewone teken 

in die hemel. 'n Komeet. Die keiser kan gerus vanaand kyk. Dit was al 

'n paar nagte sigbaar.  

4. NERO: Ek is nie 'n sterrekyker nie, Babilus. Beteken dit ook iets? 

5. BABILUS: Vreemde verskynsels in die hemel beteken altyd iets, U Hoogheid. 

Soos die ster wat my vader en sy vriende destyds, meer as 60 jaar 

gelede, na die Joodse land gelei het. Maar ek wil u nie verveel nie. 

6. NERO: Inteendeel, praat – ek wil weet. 

7. BABILUS: My vader, Melgior, was, soos ek, ook 'n sterrekyker en astroloog. Een 

nag het hy en sy mede-sterrekykers 'n ongewone, groot ster in die 

beeld van die visse opgemerk. Die beeld van die visse dui op die 

Joodse land. Dit alles kon net een ding beteken: Die langverwagte 

koning van die Jode, hul Messias, is gebore.  

8. NERO: Hoe het hulle dit geweet? 

9. BABILUS: Uit die Septuaginta, die Griekste vertaling van Jode se heilige 

geskrifte. My vader en sommige van sy sterrekykervriende het 

opgepak en na die Joodse land vertrek. Op pad het die ster weer 

verskyn en toe weer  verdwyn.  
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1. NERO: Het hulle toe die koningskind gevind? 

2. BABILUS: Ja, U Majesteit. In die klein dorpie Betlehem – nie ver van Jerusalem 

af nie. Die Joodse Skrifgeleerdes het vir Herodes gesê dat die 

Messias in Betlehem gebore sal word. En op pad daarheen het die 

ster weer verskyn – reg bokant Betlehem. 

3. NERO: Het hy 'n naam gehad – dié koning?  

4. BABILUS: Sy Naam was Jesus. Maar hy het nooit koning geword nie.  

Goewerneur Pontius Pilatus, het hom laat kruisig. Maar hy word 

steeds deur 'n groot groep mense as 'n godheid en as hul Heiland, 

vereer.   

5. NERO:  (SMALEND) As hulle 'n dooie god in daardie veraf ou landjie as   

   godheid wil vereer, kan hulle dit met plesier doen. 

6. BABILUS: Daar is heelwat van hulle tussen ons in Rome, en oral in die 

Romeinse Ryk, U Majesteit. 

7. NERO: (ONRUSTIG) Wat?  Hou hulle gevaar in vir my? 

8. BABILUS: Hulle is te min om enige bedreiging te wees, u Hoogheid – en hulle is 

arm. Die meeste van hulle woon in die krotbuurtes van Rome.    

9. NERO: Arm mense kan gevaarlik raak, Babilus. Dis hulle wat oral in die Ryk 

in opstand kom, en dan moet ons duisende van hulle kruisig om die 

opstande te onderdruk. 

10. BABILUS: Hierdie Christene is 'n vreemde spul, U Hoogheid. Hulle is 

vredeliewend. Hulle Meester het hulle geleer om in liefde te leef, 

belastings te betaal, die ander wang te draai as hulle op die een wang 

geslaan word. As hulle gedwing word om die soldatepakke 
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eenduisend treë ver te dra, moet hulle dit nog 'n duisend treë vrywillig 

verder dra.  

1. NERO: (MINAGTEND) Slawementaliteit!  Verbeel jou – die ander wang draai! 

(OORGANG/ SUSPISIEUS) Waar kom jy aan al die inligting oor hulle,  

Babilus? Is jy ook een van hulle? 

2. BABILUS: Nooit, goddelike Caesar!  Babilus het meer verstand as dit. Maar twee 

van hulle vooraanstaande predikers wat oral in die ryk rondbeweeg, is 

dikwels ook hier in Rome werksaam.  

3. NERO:  Wie is hulle?  Wie verkondig die leer hier in Rome? 

4.  BABILUS:  Nie net in Rome nie – oral in die Romeinse Ryk. Die bekendste twee 

   is Petrus en Paulus. Petrus was glo een van hierdie Jesus se  

   dissipels toe hy nog gelewe het.  Paulus is 'n Romeinse burger. 

5. NERO: Ek sien. Terwyl ek nou so 'n 'wyse man' hier by my het, vertel my 

bietjie meer van wat in my ryk aangaan en wat die toekoms vir my 

inhou. 

6. BABILUS: Die keiser sal seker dankbaar wees om te weet dat die pes wat  

30 000 mense in die Ryk laat sterf het, uiteindelik gestuit is. Elke stad 

en elke gehuggie wat getref was, is afgebrand om die pes uit te roei.  

7. NERO: Dis ten minste goeie nuus. Ek kry die afgelope tyd net slegte nuus. 

Ons magte het 'n nederlaag gely in Armenië. Een van my 

leërowerstes het in Spanje in opstand gekom. Hier in Rome mor die 

mense oor die rampe wat die Ryk tref.  Ek verneem daar is selfs 

graffiti teen die mure waarin ek, die grote Nero, bespot en beskuldig 

word – asof ek die oorsaak van al die ellendes is. 
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1. BABILUS: Dis die armes wat in opstand is, U Hoogheid.  

2.  POPPAEA: (MET MINAGTING) Dis niks! Die keiser se legioene sal enige opstand 

   van die gepeupel maklik onderdruk. 

3.  NERO:  (STRENG) Poppaea, stil! 

4. BABILUS: Ek stem saam met die keiserin, U Hoogheid. As ek u is, sal ek my 

eerder bekommer oor die komeet wat al 'n paar nagte sigbaar was.  

5. NERO: Hoekom? Raak dit my dalk? 

6. BABILUS:  Dit is gewoonlik 'n slegte teken vir 'n heerser. 

7. NERO:  O ja, wat nogal! 

8. BABILUS:  Dit kondig dikwels die dood van 'n belangrike vors aan.  

9. NERO:  Dis die minste waaroor ek mý bekommer. Die Orakel van Delfi het  

   gesê ek moet oppas vir die 73ste jaar. Dit lê meer as 40 jaar die  

   toekoms in – ek is nog nie eens 30 nie. Dus raak dit my nie.  U kan  

   nou gaan. 

10. BABILUS: Mag die keiser nog lank leef!   

BYK.  BEWEEG WEG / MAAK DEUR OOP EN TOE. 

11. POPPAEA:  Ek glo nie hierdie Christene is so onskuldig en onskadelik as wat 

Babilus wil voorgee nie. Ek hoor die visteken is volop in Rome. 

12. NERO:  Ons stad verander in 'n vullishoop. 

13. POPPAEA: Dis al die buitelanders wat na Rome toe stroom om hier 'n heenkome 

te vind. Die krotbuurtes groei by die dag en dit maak die armes net 

meer opstandig.   



26 

 

1. NERO: Daardie stinkende, vuil, rotbesmette deel van Rome word deesdae vir 

my al hoe meer afstootlik. As die wind verkeerd waai, is die stank uit 

daardie rigting ondraaglik.  

2. POPPAEA: Het die keiser al planne gemaak om iets daaromtrent te doen?  

3. NERO: Agrippina hou my te besig. Maar ek sal moet. Netnou breek die pes  

opnuut uit – hierdie keer in Rome.  

4. POPPAEA: Die armes se krotjies kruip soos seekatarms nader –  dis nou selfs 

tussen die huise en paleise  van die adel.     

5. NERO: Ek sal 'n plan uitdink om Rome te reinig van hierdie kruipende pes.  

(OORGANG) Maar eers moet ek van Agrippina ontslae raak. 

6. POPPAEA: Hoe wil die keiser dit doen?  U planne vir haar wou tot dusver net nie 

uitwerk nie. Dit het al vier keer misluk. 

7. NERO: Ek dink aan iets soos 'n klag van hoogverraad – maar die vraag is hoe 

om dit te  bewerkstellig!  

8. POPPAEA: Wie is op die oomblik die een wat in die Senaat die meeste weerstand 

teen die keiser se wette en dekrete bied? 

9. NERO: Sonder twyfel Algerinus. En hy doen dit openlik en vreesloos. 

10. POPPAEA: (SLU) Nie soos ons geliefde Seneka nie.  

11. NERO: Wat bedoel jy? 

12. POPPAEA: Het die keiser nog nie opgemerk hoe hy u lei om te doen wat hy wil hê 

   nie, op so 'n wyse dat u dink dis u wat die besluit geneem het?  

   (OORGANG)  
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1. POPPAEA: Maar ons praat nie nou oor hom nie. Ons praat oor Algerinus. Dalk 

kan die keiser hom laat gevange neem op grond van  die feit dat u te 

wete gekom het dat hy in sameswering met u moeder, u wil laat 

vermoor. Dan laat u albei teregstel. 

2. NERO: Gee my lier aan, Poppaea.  Hierdie plan verdien om gevier te word … 

(TEATRAAL) met 'n klaaglied oor die dood van die moeder van die 

keiser…. 

3. POPPAEA: (BY HAARSELF)  Ag, spaar my dit! 

BYK. SY GAAN HAAL DIE LIER WAT BYDERHAND IS EN OORHANDIG DIT (VIR HOM) 

4. POPPAEA: Hier.  Laat ek die klaaglied hoor. Die keiser se komposisies is  

   sonder weerga en u sing dit soos wat nét ú dit kan doen.  

BYK. PAAR LIERKLANKE ASOF HY REGMAAK OM TE BEGIN 

5. NERO: (SELFVOLDAAN) Dis waarom ek sorg dat julle almal my sang élke 

dág hoor. Selfs ná my dood moet my liedere soos vuur in julle 

binneste bly brand.  

6. POPPAEA: Die  keiser laat my nou dink aan die digter wat gesê het: 'Wanneer ek 

sterf, mag vuur die aarde verteer.' So sal dit met u dood ook wees, 

Keiser Nero. 

BYK LIERKLANKE HOU SKIELIK OP. HY DINK NA. 

7. NERO:  Wanneer ek sterf?  Nee, laat dit liewer wees: 'Laat vuur die aarde  

   verteer terwyl ek nog lewe!'   

(POUSE. OPGEWONDE) Ek gaan daardie stinkende krotbuurtes 

saam met die rotte en armsaliges daarin uitwis – met vuur! So sal ek 

Rome reinig, red en nuut maak.  
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1. POPPAEA: En as alles verwoes is, as Rome gereinig en gesuiwer is, bou die 

keiser 'n nuwe Rome,  'n spierwit, keiserlike stad op hierdie sewe 

heuwels wat die wêreld na hul asem sal laat snak.  

2. NERO: (BEGEESTERD) So sal die naam van die wêreld se grootste 

kunstenaar verewig word – nie net deur my sang nie, maar ook deur 

my bouwerke. En deur die nuwe naam van die stad: NEROPOLIS!  

(POUSE) Ja, Nero sal voortleef in die naam van die stad, Neropolis. 

BYK. DRAMATIESE MUSIEKBRUG OM TYDSVERLOOP AAN TE DUI / 

TERUG BY DIE BINNEHOF / AAND. 

 DIE STAD IS IN OPROER. 

3: EPAFRODITUS: Seneka, jy is uitgeput, kom sit . (BYK. SKINK) Hier, neem 'n slukkie 

wyn  

4: SENEKA: (HY DRINK) Dankie. My keel is droog gepraat.  

5: EPAFRODITUS: Die volk wil nou na niemand luister nie. 

6. SENEKA:  Petronius gaan nie moed opgee nie, hy is steeds aan die woord. 

BYK. HY SIT GLAS NEER EN HAAL BRIEF TE VOORSKYN   

7. SENEKA: Epafroditus, sien jy kans daarvoor om hierdie brief van my na Paulus 

toe te neem? Maar jy sal baie versigtig moet wees dat dit nie in die 

verkeerde hande val nie. Dit was 'n moeilike een om te skryf, maar ek 

moes.  

8. EPAFRODITUS: Ek hoop Paulus leef nog. Hy – en al die Christene in Rome wat nog 

lewe – het nou bemoediging nodig.  

9. SENEKA:  Ek kon hom nie veel moed in praat nie. Luister of dit sal help: 

BYK. BRIEF OOPMAAK EN LEES   
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1  SENEKA:  (HY LEES) 'n Brief van Seneka aan Paulus. Groete. 

 Moenie dink ek is nie hartseer en ontsteld omdat julle onskuldige 

Christene gestraf word vir die brand in Rome nie. Jy is gelukkig dat jy 

nog leef. Tien van die veertien dele van Rome het in die slag gebly.    

2. EPAFRODITUS:  (BY HOMSELF) Wat 'n katastrofe! 

3. SENEKA  (LEES VERDER) Die inferno het 6 dae en 7 nagte geduur. Saam met 

die krotbuurtes het 132 weelderige wonings en 4 000 wooneenhede 

van die ryk adel en beroemde generaals in die slag gebly. Al hul 

oorwinningstrofeë en die skatte wat hulle buitgemaak het, is daarmee 

heen. Graansilo’s, tempels en historiese monumente waarin eer aan 

vorige keisers betoon is, is vernietig. Nou sal jy verstaan waarom julle 

Christene so hard en wreed gestraf word. Die mense van Rome wil dit 

hê. Hulle is wysgemaak dat dit julle was wat die brand gestig het. Ons 

weet waar die brande vandaan kom. As ons net eerlik kon sê wat die 

waarheid is, sou almal verstaan het. Maar Paulus, wees verseker 

daarvan: die moordenaars wat genot put om agter leuens weg te 

kruip,  se dae is ook getel. Ek hoop dit gaan nog goed met jou, my 

vriend. 

BYK. VOU BRIEF 

4: EPAFRODITUS: Dis 'n goeie brief, Seneka. 

5: SENECA:  Sien jy kans om jou lewe in die strate waag?  
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1. EPAFRODITUS: Moenie jou oor my bekommer nie. Ek sal dit veilig aan hom besorg – 

   as hy nog lewe. Ek hoor vader Petrus is gister gekruisig. Onderstebo, 

   omdat hy gesê het hy is dit nie werd om soos sy Meester gekruisig te 

   word nie.  

2. SENEKA: Hulle sal Paulus nie kan kruisig nie. Hoogstens onthoof, want hy is 'n 

Romeinse burger. Maar ek hoop dat hy hierdie moordtog sal oorleef.  

  (SUG SWAARMOEDIG) My vriend, ek wil nie langer leef nie. Ek gaan 

   gebuk onder die las van die wete dat ek gefaal het. 

3. EPAFRODITUS: (VERSTOM) Jy gefaal?  Waarvan praat jy, my vriend? 

4. SENEKA:  Ek was Nero se opvoeder – van sy tiende jaar af. Ek moes van hom 'n 

   ordentlike mens en waardige keiser gemaak het. Hy het in 'n monster 

   ontaard. Dink net aan almal wat hy laat afmaai het: Britannicus, sy  

   vrou Oktavia en sy moeder, Agrippina. Selfs sy ou tante Lepida. 

5. EPAFRODITUS: Locusta het my vertel dat hy tante Lepida se testament opgeskeur het 

   en besit geneem het van haar eiendom nog voordat sy gesterf het 

Daarna het hy het die hele keiserlike familie uitgewis.  

6. SENEKA: (MOEDELOOS) Vra jy nog waarom ek nie kans sien om voort te gaan 

om hierdie monster te dien nie? Waarom ek sê dat ek hopeloos gefaal 

het? 

7. EPAFRODITUS: Seneka, jy is nie die skuldige nie.  
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1. SENEKA: My lewe is verby, Epafroditus. Ek is byna 70 jaar oud. Net  'n bietjie 

jonger as generaal Galba. Maar, anders as hy, is ek 'n lafaard wat nie 

die moed het om Nero direk teen te staan nie. Almal in die hof en 

Senaat kruip uit vrees voor hom, net Galba stuit vir niks en niemand 

nie. Ons het vanoggend die nuus ontvang dat sy opstand in Spanje 

geslaag het.   

2. EPAFRODITUS: Dit was baie slegte nuus vir Nero, veral omdat dit vandag ook die dag 

is van die herdenking van sy moeder se dood. Aleksandra sê my juis 

hy word elke jaar hierdie tyd deur verskriklike nagmerries geteister. 

Die stomme ou vrou se moederhart glo vas dis omdat hy sy ma mis 

en oor haar treur. Ons weet van beter. Dis sy skuldige gewete wat 

hom pla. 

3: SENEKA:  Hy het geen gewete nie en Rome is in opstand, hulle het my en  

   Petronius uitgejou omdat Nero Rome se naam wil verander. Nou moet 

   ek dié slegte nuus ook nog aan hom gaan meedeel.    

BYK. DOOF BINNEHOFGELUIDE / NERO SE KWARTIERE / VER OP 

AGTERGROND OPROERIGE SKARE HOORBAAR. 

4. NERO: (KWAAD) Waarom het jy so lank gevat om hier te kom, Seneka? Kan 

jy nie sien die stad is in oproer nie? 

5. SENEKA:  Dit spyt my, U Hoogheid. Ek en Petronius het die mense eers probeer 

   paai. 

6: NERO:  Wat gaan aan met hulle? 

7: SENEKA:   Die burgers is woedend omdat u die nuwe stad  se naam na Neropolis 

   toe wil verander.  
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1. NERO: Het Senaatslid Petronius vir hulle gesê dat ek wyn en brood en olywe 

aan elke huisgesin gaan skenk?  Het dit hulle nie kalmeer nie? 

2. SENEKA: Dit het die skare se woede net nog meer laat oplaai. Hulle sê dis hulle 

eie geld wat daarvoor betaal. Bloedgeld!  

3. NERO: (ROEP UIT) As hulle nie kos wil hê nie, wat wil hulle dan hê? 

4. SENEKA: Vergelding. Hulle soek u bloed, Keiser Nero. Hulle sê u het hulle die 

drie jaar ná die brand leeggetap met al u dekrete en wette en 

belastings. U het baie van die adel van Rome tot die bedelaarstand 

verlaag.  

5. NERO: Aan wie se kant is jy, Seneka?  Jy was altyd my vriend en raadgewer. 

Vandag bring jy net slegte nuus. Het jy nou ook teen my gedraai? 

6. SENEKA: Ek het nog slegte nuus, U Hoogheid. Daar het boodskappers gekom 

dat generaal Galba se opstand in Gallië, net soos in Spanje, ook 

geslaag het. Ander generaals het hulle by hom geskaar. Hy het 

homself  tot  keiser laat uitroep.  Hy wou nie langer wag nie, want hy 

is al 73 jaar oud. 

7. NERO: (GESKOK)  73 jaar?  Die orakel van Delfi het my gewaarsku dat ek 

moet oppas vir die 73ste jaar.  Is dit waarvan hy gepraat het? 

8. SENEKA: Ek sou my nie veel steur aan uitsprake van magiërs en orakels as ek 

u was nie, U Hoogheid.  (OORGANG) Terwyl ons van ouderdomme 

praat: Ek is ook byna 70 en ek wou juis vir u vra dat ek graag as 

raadgewer en senator wil uittree sodra ek 70 word. 
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1. NERO: (HEFTIG)  Volstrek nie!  (PLEITEND) Laat jy my nou ook in die steek, 

Seneka – JY van alle mense?  Dit terwyl ek boonop boodskap 

ontvang het van 'n reuse-storm in Brittanica wat twee garnisoenstede 

platgevee het, my generaals het my verraai en Galba het homself tot 

keiser gekroon!  Ek het jou raad nou meer as ooit nodig, en jy wil 

aftree? 

2. SENEKA: Ek het nie meer raad nie, keiser Nero. U luister buitendien al jare lank  

nie meer na my nie. Deur u eie toedoen het u veroorsaak dat die 

mense u nou haat en verag.  

3. NERO: Ek voel of ek van my kop af raak, Seneka. Ek kry aaklige drome wat 

bly terugkeer. Sê my wat dit beteken. 

4. SENEKA: Watse soort drome? 

5. NERO: Van 'n skip wat ek stuur, maar die stuurstang word deur Agrippina uit 

my hand geruk en die skip strand. Oktavia trek my af in dik duisternis 

waar hordes gevleuelde miere my aanval. Standbeelde in die teaters 

waar ek altyd so toegejuig is, hou my vas en verhoed my om te sing. 

My geliefde perd se kop verander in die kop van 'n aap en hy sing met 

my stem, dit klink aaklig. 'n Vis  swem veilig deur vlamme en spoeg 

water uit oor die mense van Rome wat brand. Die mense in die arena 

en aan kruise sing die mooiste liedere terwyl hulle lag en soos 

miswolkies in die ruimtes opstyg… 

6. SENEKA: Dis net nagmerries, U Hoogheid. 
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1. NERO: Die ergste is dat doderyk voor my oopgaan en van binne af wink almal 

wat ek … wat ek…e... e... wat reeds dood is, my nader terwyl die 

wraakgodin my nooi om in te kom. 

2. SENEKA: Al hierdie drome beteken maar net dat u tog 'n gewete het, keiser 

Nero. Vir my is dit goeie nuus. Dit wys dat u nie heeltemal die monster 

is wat baie mense begin dink het u is nie. Ek gaan u voorlopig verlaat 

en weer probeer om Petronius op die balkon by te staan in sy poging 

om die mense te kalmeer. Dalk moet u van Phaon, die slaaf wat u 

vrygestel het, se aanbod gebruik maak en in sy huisie gaan skuil?  

3. NERO: Ek waag dit nie daar buite nie! Sê vir Locusta ek soek haar… 

4. SENEKA: Maak so. Seneka groet die keiser.  (BY HOMSELF)  As die gif vir my 

bedoel is, mors jy jou tyd, Nero. Seneka besluit self wanneer sy tyd op 

aarde verby is. 

BYK.  DRAMATIESE MUSIEKBRUG / NAG IN NERO SE KAMER. 

5. NERO: (WANHOPIG)  Is ek werklik so 'n lafaard?  Hier staan ek met 'n 

vergulde kissie waarin Locusta vir my die sterkste gif denkbaar 

aangemaak het. En ek, wat soveel mense die gifbeker laat neem het, 

kan dit self nie drink nie?  (POUSE) Ek wou die paleiswagte vra om 

my na Phaon se huisie te begelei, maar hulle het verdwyn. Al my 

persoonlike lyfwagte  en my vriende in die paleis het my ook verlaat. 

Hier is geen sterfling meer oor in my Goue Huis van weelde nie! 

BYK. VINNIGE  KLOPPE  AAN DEUR 

6. NERO: Iemand by die deur?  (HY ROEP)  Wie's daar? 

7. EPAFRODITUS: (OP 'N AFSTAND) Dis ons, U Hoogheid. Epafroditus en Aleksandra.  
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1. NERO: Kom binne.  

BYK.   DEUR GAAN OOP / HULLE KOM IN.  

2. NERO:  Is julle alleen?  Waar is Seneka?   

3. EPAFRODITUS: (NABY) Ek is bevrees hy is dood, U Hoogheid. Hy het die gifbeker  

   geneem.  

4. NERO:  (VERONTWAARDIG)  Hoe durf hy!  En dit sonder my toestemming. 

Die keiser is god en hy beskik oor lewe en dood, nie Seneka nie. 

5. ALEKSANDRA: Hy het 'n brief vir u nagelaat, U Hoogheid. Hier is dit. 

BYK. OORHANDIG BRIEF  

6. NERO: Lees dit vir my voor.  

7. EPAFRODITUS: Soos dit die keiser behaag. 

BYK. VOU BRIEF OOP EN LEES.  Nero, ek kan nie langer agter maskers skuil nie. Ek  

   kan nie voorgee om die onderdanige dienaar van 'n monster te wees, 

   terwyl daar soms moord in my hart was oor al die dwase dinge wat jy 

   as keiser aangevang het nie. Ek kan myself nie vergewe dat ek as jou 

   opvoeder en raadgewer gefaal het nie. Het ek jou nie geleer dat 'n  

   arend nie vlieë vang nie? Jy het nooit die arend geword wat ek  

   gehoop het jy sou word nie… 

8. NERO: (VERONTWAARDIG) Wat bedoel hy? Ek wás 'n arend. Ek het hoër 

gevlieg as enigiemand in die ryk. Ek was keiser van Rome, 'n god met 

die swaardmag in sy hand. Hierdie arend het hoër gevlieg as enige 

ander mens. Wat bedoel hy met '' 'n arend vang nie vlieë nie''? 

9. EPAFRODITUS:  (HUIWERIG) Seker … maar net dat die keiser groot van gees moet  

wees en bo kleinlike gedagtes en dade moet uitstyg.  
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1. NERO: Lees verder. Laat ek hoor wat hy nog vir homself te sê het.  

2. EPAFRODITUS:  (HY LEES) Daarom kan ek nie langer met jou of met myself saamleef 

nie. Ek kan jou nie langer teen die woedende burgers van Rome 

beskerm nie. Hulle vrees en respekteer jou nie meer nie. Jy is nie 

meer hul 'Goddelike Majesteit' soos wat jy hulle beveel het om jou aan 

te spreek nie. En ek, soos al die mense van Rome, kan nie langer na 

jou ewige gesing luister en voorgee dat dit mooi is nie.  

3. NERO: (HEWIG ONTSTELD)  Wat?  Hoe durf hy! 

4. EPAFRODITUS:  Moet ek verder lees, U Hoogheid?  

5. NERO: Gaan voort. Ek wil weet … ek wil alles weet.  

6. EPAFRODITUS: Dit was die ergste marteling van als, veral toe jy Die Verwoesting van 

Illium gesing het terwyl Rome gebrand het. Die maskers is af, keiser 

Nero. Die oomblik van waarheid het vir ons albei aangebreek.  Ek 

verlaat hierdie aarde in die droewige wete dat ek my bes gedoen het, 

maar gefaal het.  Seneka groet die keiser. 

7. NERO: (VERONTWAARDIG)  Die … die vermetelheid!  Ek… ek sal … 

8. EPAFRODITUS: (DRINGEND) Vergeet van Seneka. U sal vinnig moet vlug terwyl u  

   nog kan, U Hoogheid. (BYK. VOU BRIEF) 

9. NERO: Vlug?  (BOMBASTIES) Nero skrik nie vir skaduwees nie! 

10. EPAFRODITUS: Dis nie skaduwees wat u bedreig nie. U is so pas, in die 

middernagtelike ure, deur die Senaat as publieke vyand verklaar en 

hulle soek u lewend om u op die antieke manier tereg te stel.  

11. NERO: Die antieke manier? 
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1. EPAFRODITUS: Om nakend voor die skare met stokke doodgeslaan te word! 

2. ALEKSANDRA: (PLEITEND) Kom, my Heer, asseblief. Daar is niemand anders wat u 

nou kan help nie. U moet vlug voordat hulle u vind. 

3. NERO: Waarom wil julle my help? 

4. ALEKSANDRA: (ONTROERD) My heer, daardie eerste dag toe ek u as baba in my 

arms geneem en gevoed het, het ek u so lief gekry soos 'n eie kind. 

Ek het u vandag steeds so lief soos daardie dag.  

5. EPAFRODITUS: Ons help u ook omdat ons Meester dit van ons verwag. 

6. NERO: Julle Meester?  

7. ALEKSANDRA:  Ja, my heer. Ons is Christene. 

8. NERO: (ONTHUTS) Vismense?  Julle? Ek het die hele spul dan uitgewis? In 

die arena, aan kruise, in vlamme… 

9. EPAFRODITUS: Nie almal nie. In u eie paleis is daar paleiswagte en ander amptenare, 

ook ek en Aleksandra wat navolgers van Jesus Christus is. Seneka 

het ook kontak gehad met hul groot prediker, Paulus. 

10. ALEKSANDRA:(PLEITEND) Kom saam, Keiser Nero, ons sal u help om te vlug. 

11.  NERO: Die oomblik van waarheid het aangebreek. Ek is 'n lafaard. 

(OORGANG/ PANIEKERIG) Ek wil nie soos 'n hond met stokke 

doodgeslaan word nie – en dit voor die hele, lae gespuis van Rome. 

(KERMEND) Hoe aaklig het my lewe geword! Ek moet sterf, maar ek 

kan nie. Ek kon nie Locusta se gif drink nie. Ek kon myself nie in die 

Tiber verdrink nie. Ek het Spikulus gaan soek om vinnig 'n einde aan 

my lewe te maak, maar ook hy het my verlaat. (HORTENDE 

ASEMHALING/PLEITEND) Help my om waardig te sterf, Epafroditus. 
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1. EPAFRODITUS: Wat . . .  Wat wil u hê moet ek doen? 

2. NERO: Help my, Epafroditus. Help hierdie … hierdie …wurm om in sy laaste 

oomblikke 'n …'n arend te wees.  Wees genadig, soos julle Christus 

julle geleer het. Hier . . . (GEPASTE KLANK / HY TREK DIT UIT 

SKEDE) Hier's my kortswaard.  Druk dit in my bors in. Diep en 

vinnig… Nou! (BEWEGING / SWAAR ASEMHALING.) Doen dit! 

(STEUNGELUID)     

3:  EPAFRODITUS:  (SKOR) Seneka, jy het nie gefaal nie. Die maskers is afgeruk. 

4: NERO: (HORTEND. , STERWENDE ASEM) ) Agrippina, Oktavia … Poppaea,  

Lepida… Seneka, is dit julle wraak? (POUSE) Die doderyk se deure 

gaan oop… die wraakgeeste wink …  (ROGGEL) Wat 'n vulgêre einde 

… vir so 'n groot …. kunstenaar… 

(POUSE / ANGSTIG, VERWONDERD)  Moeder? 

5: ALEXANDRA: My seun . . . ? Ek is hier, ek hou jou vas. Sjuu …. sjuu …. 

6: NERO:  (GEROGGEL / DAN STILTE). 

7: ALEXANDRA: (HUILEND) My Nero. My kind   . . . Epafroditus, …my kind is dood.  

   Mag die barmhartige God hom genadig wees. 

 

SLOTMUSIEK 

 

Hoofbronne/ … 
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Hoofbronne: 

Suetonius se THE TWELVE CAESARS (vertaal deur Robert Graves). Suetonius was 

Keiser Hadrianus se persoonlike sekretaris wat vryelik toegang gehad het tot die 

Keiserlike- en Senaatsargiewe. Hierdie biograaf en historikus is gebore ‘n jaar nadat Nero 

gesterf het en hy het dus ook baie van sy inligting eerstehands, asook van ooggetuies 

gekry. Sy baie betroubare boek oor die twaalf keisers vanaf Julius Caesar tot Domitianus, 

het ‘n model geword vir die skryf van goeie biografiese werke en is deel van die reeks 

Classic Biography. (Penguin Books). 

Jan van der Watt en Francois Tolmie se: APOKRIEWE, OU EN NUWE TESTAMENT. 

Verlore boeke uit die Bybelse tyd. Veral die briefwisseling tussen Seneka en Paulus is 

vir die doel van hierdie drama gebruik. Alhoewel dit as pseudepigrafiese werke beskou 

word, is hier van die standpunt uitgegaan dat dit wel Paulus en Seneka was wat 

gekorrespondeer het, omdat die inhoud van die briewe (effens aangepas) baie mooi inpas 

by die historiese gebeure wat in die drama beskryf word en by die tema van die drama. 

Verder is van talle Bybelse- en ander ensiklopedieë gebruik gemaak, o.a. BYBELSE 

ENSIKLOPEDIE (Verenigde Protestantse Uitgewers); THE  NEW BIBLE DICTIONARY, 

(Eerdmans Publishing Co.); ENCYCLOPEDIA BRITANNICA (William Benton Publisher); 

AFRIKAANSE KERNENSIKLOPEDIE (Nasionale Boekhandel Bpk.); en CHRISTELIJKE 

ENCYCLOPEDIE (Kok en Kampen). Ook die INTERNET. 

 

 

 


