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RSG/SANLAM KOMPETISIE VIR 

RADIODRAMASKRYWERS 2001 

2001: Nosferatus, die doodlose. Sanlam/RSG radiodramaprys vir 

Beginners  (Eerste Prys) 

NOSFERATU, DIE DOODLOSE 

Marlise Joubert 

KARAKTERS 

Nosferatu (Hy) ‘n Mansstem, sensueel, ouerig en diep 

Die geliefde (Sy) ‘n Vrouestem, jonk 

Stem 1  Vrouestem, dieper en ouer 

Stem 2  Vrouestem, sensueel 

Fyodor  ‘n Mansstem, oud 

_______________________________________________________________ 

NOTA: Die toon van hierdie drama is dromerig. ‘n Hipnotiese, meesleurende 
atmosfeer moet geskep word. Daarom is die ritme van die stemme wat uit- en 
inmekaar in weef van kardinale belang. Die stuk vind sy aanklank veeleer by die 
poëtiese as by die dramatiese. 
 
ERKENNING: Die slotreëls  “Want nou is dit die brood se beurt om die mens te breek,  die wyn 
sigbaar deur die krake van ‘n lewe te ledig. Want wie weet vooraf hoe genadeloos die winter, hoe 
droog die liefde.” is met sy toestemming geneem uit die  vers “Droogte” deur Louis Esterhuizen. 

 

Kopiereg: 
M. Joubert   
(e-pos: marlisej@mweb.co.za  ) 
 

Blaai na bladsy 33 vir ‘n lesing oor Nosferatu, die doodlose deur Marlise 

Joubert : 
[Praatjie gelewer by die SAUK, RSG in Kaapstad vir kursusgangers in 

radiodramas.]  13 Sept. 2002 – SAUK werkswinkel. 
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1.  STEM 1 : Goeienaand, luisteraars. Kom skuif nader aan die radio. Maak  

uself gemaklik, want dié verhaal is ‘n verhaal van  

onsterflikheid. [POUSE] En sterflikheid. [EGGO “sterflikheid” 

terwyl STEM 2 begin] 

2.  STEM 2 : Tog sekerlik ook die verhaal van die liefde? 

3.  STEM 1 : Of die ewige soeke daarna? 

4.  STEM 2 : Die verhaal van Nosferatu se laaste dae… 

5.  STEM 1 :  … of te wel, sy laaste ure. [EGGO “laaste ure”] 

6.  STEM 2 : … Laaste ure? Dalk die begin van dit wat ons almal agtervolg?  

Wat die liefde bedreig? 

7.  STEM 1 : Nosferatu, beter bekend as Hertog Drakula … 

8.  STEM 2 : … die Koningsvampier. [LAG SAGGIES] 

9.  STEM 1 : En glo my, liewe luisteraar, oor geen ander persoon is daar al 

soveel snert kwytgeraak as juis oor Nosferatu die bloedsuier  

nie.  

10. STEM 2 : Meestal grieselrige stories daarby. [LAG WEER EFFENS] 

11. STEM 1 : [OORDREWE DRAMATIES] Die bloedlose gedaante met  

‘n swart mantel om, wat soos ‘n vlermuis op sy weerlose prooi  

toesak … 

12. STEM 2 : … op ‘n maanlose nag in ‘n donker stegie iewers … 

13. STEM 1 : … en daardie angswekkende slagtande van hom inslaan..  

…diep  in die nekslagaar van sy geliefde prooi … 
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ALBEI STEMME LAG NOU MET MEER OORGAWE. BLY DAN VIR ENKELE  

OOMBLIKKE STIL. VERVOLG DAN WEER. 

 

1.  STEM 2 : Hy wat slegs in die nag durf rondbeweeg … 

2.  STEM 1 : … wat bedags in die donker omtrekke van ‘n kis verwyl … 

3.  STEM 2 : … want direkte sonlig my liewe luisteraar, bring vir hóm die  

dood. 

 

WEER LAG ALBEI STEMME EFFENTJIES. VERVOLG DAN WEER. 

 

4.  STEM 2 : Fantasieë wat deur die eeue heen aan die naam “Nosferatu”  

kleef vanweë die vrees … 

5.  STEM 1 : … of die onbegrip … 

6.  STEM 2 : … die wanbegrip … 

7.  STEM 1 : Die vrees vir daardie duister deel van ons psige wat die  

geliefde se andersheid wil uitwis … 

8.  STEM 2 : Juis dit wat kosbaar … 

9. STEM 1 : … en spesiaal is… 

10.  STEM 2 : .. wil vernietig. 

11. STEM 1 : Die bedreiging van die “ander” … 

12. STEM 2 : Die behoud van die self. 
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DREUNSANG MUSIEK.  DAN VERVOLG DIE STEMME WEER, MAAR NOU IN 

‘N ANDER STEMTOON. IETWAT  MYMEREND, HALF TERLOOPS.  

1.  STEM 1 : Die droom van onsterflikheid … 

2.  STEM 2 : … die vraatsug van die liefde … 

3.  STEM 1 : … die selfsug van die liefde … 

4. STEM 2 : … die selfbehoud … 

5.  STEM 1 : … die vernietiging van die geliefde … 

6.  STEM 2 : [LAG SAGGIES] Deur alle eeue heen … 

7.  STEM 1 : … die drink van die geliefde se bloed … 

8.  STEM 2 : met sogenaamde slagtande … 

9.  STEM 1 : .. in donker gange van die huis, in verlate stegies. Of elders.. 

10. STEM 2 : … deur al die eeue heen. 

 

DIE STEMME VERVOLG WEER IN ‘N SOBER STEMTOON, SOOS AAN DIE 

BEGIN. 

 

11.  STEM 1 : Hierdie is die verhaal van Nosferatu … 

12.  STEM 2 : … of Hertog Drakula, as u wil … 

13.  STEM 1 : … die Koningsvampier … 

14. STEM 2 : … die doodlose … 

15. STEM 1 : … die verhaal van onsterflikheid … 

16. STEM 2 : … van selfbehoud … 

17. STEM 1 : … van selfbelang … 
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1. STEM 2 : … van die liefde … 

2.STEM 1 : … deur alle eeue heen … 

[MUSIEK DOOF IN . STEPHANE GRAPPELLI SE WEERGAWE VAN “THE 

NEARNESS OF YOU”.(CD titel: “A portrait of Stephane Grappelli.)    

 

3.  STEM 2 : Hierdie is die verhaal van Nosferatu, die doodlose. Van sy  

laaste dae … 

4.  STEM 1 : … sy laaste ure …of die begin van die weerloosheid in die  

mens? 

5.  STEM 2 : Want wat gebeur wanneer die jagter moeg word vir die jag? 

6.  STEM 1 : Soos deur alle eeue heen, die liefde … 

 

STILTE. WANNEER DIE STEMME WEER VERVOLG, IS DIT IN ‘N MEER  

SAAKLIKE STEMTOON. EMOSIELOOS. 

 

7.  STEM 1 : Dan die sterflikheid. 

8.  STEM 2 : [POUSE] Dan keer alles om. [POUSE] Dan lê die jagter hom  

neer voor die prooi … 

9.  STEM 1 : … dan word alles prysgegee, die self … 

10. STEM 2 : [MYMEREND] “Want nou is dit die brood se beurt om  

die mens te breek,  die wyn sigbaar deur die krake van ‘n lewe 

te ledig. Want wie weet vooraf hoe genadeloos die winter, hoe 

droog die liefde.” [POUSE] 
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1. STEM 1 : Want – omdat ons sterflik is … 

2. STEM 2 : … het ons lief. 

NA ‘N PAAR SEKONDES DOOF DIE MUSIEK WEG NA VERKEERSGELUIDE.  

 

3. NOSFERATU : [OOR DIE STRAATGELUIDE] Aaa, hier is ons nou …  

Kom…by hierdie portaaldeur in waar my woonstel dan  

is…my wegkruipplek, my nes in die hoogte… 

 

‘N SWAAR DEUR – PORTAALDEUR – WORD OOPGEMAAK. SLAAN WEER  

HOORBAAR TOE. VERKEERSGELUIDE NET DOFWEG HOORBAAR. 

 

4. GELIEFDE  : Sjoe, ek dog ons kom nooit hier uit nie! Jy het my  

darem ver laat loop in dié koue, né! My hande is 

yskoud gevries.  Voel net hier! 

 

GELUID VAN HANDE WAT TEEN MEKAAR GEVRYF WORD 

 
 
5.  HY  : Jammer, meisie, maar dit kon nie anders nie. Wag, laat ek jou  

hande warm maak. [POUSE] 

 Kom, dis nou met hierdie trappe op. 

6.  SY  : Maar wat van die hysbak? 

7.  HY  : Buite werking, glo … Die oefening sal ons tog goed doen, is 

dit nie? Ons ‘n bietjie warmer maak. 
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1. SY  : Hemel, ons het darem genoeg oefening op die dansvloer  

gehad, hoor! Jy het geen einde gehad nie! [LAG] Ek hoop jou  

woonstel het ‘n kaggel … 

2.  HY : [LAGGEND] Inderdaad, my meisie, inderdaad. En ek hoop jy  

hou van my kasteeltjie… 

 

GELUID VAN HULLE WAT TEEN DIE TRAPPE BEGIN UITKLIM. DEURLOPEND  

TOT HULLE VOOR DIE WOONSTELDEUR AANKOM. 

 

3.  HY  : [MYMEREND. IN SY “DINKSTEM”]  

   Ja, dan is ons nou hier … Vanaand, ek en jy. Leeftye reeds op  

mekaar voorberei. Hierdie moment, uiteindelik.  En ek is  

só moeg, só moeg, hier waar ek agter jou aan boontoe sukkel  

met hierdie laaste stel trappe na my dakwoonstel toe … 

4.  SY  : [UITASEM] Goeiste,  jy put my uit! Hoe ver dan nog? 

5.  HY  : [OOK HOORBAAR MOEG] Nog een stel. Ons is amper daar... 

6.  HY  : [VERVOLG IN SY DINKSTEM] … en ek sien die riffeling van  

jou jas se soom ritmies teen die sagte agterholte van jou knie,  

sien hoe jou kuitspiere span … en meegee, span … en  

meegee. Trap vir trap hoër, altyd hoër na waar my voordeur  

met donker hout en koperhandvatsel op ons wag … Op jóú  

wag … 

7.  STEM 1 : En buite is die nag … 
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1.  STEM 2 : … die bibberkoue … 

2.  STEM 1 : En die nag is die donker, somber mantel van verlange … 

3.  STEM 2 : … en die strate is verlate … 

4.  STEM 1 : … en die stegies … [KORT STILTE] 

5. STEM 2 : Hy is moeg, tot die dood toe … 

6. STEM 1 : … moeg. 

7.  HY  : [DINKSTEM] En jy kyk om na my, sydelings oor jou skouer, na  

my wat enkele trappe agter jou boontoe sukkel. En jy lag, sê  

iets van – [ALBEI SAAM, HAAR STEM IETWAT HARDER  

BO-OOR SYNE] – 

8.  HY/SY : Kom aan, ou kêrel, jy bly agter!  

9. HY  : [STEEDS DINKSTEM] … Maar jou oë sê iets anders, iets van  

onseker wees. Twyfel. Miskien behoedsaam selfs. 

Nuuskierigheid, wat versny met jou eie weerloosheid…Maar 

ek is moeg, só moeg, my lief. [KORT STILTE. GELUID VAN  

TRAPPE KLIM .STOP. HY VERVOLG DAN IN PRAATSTEM]  

So-ja, hier is ons! My woonsteldeur …net gou die sleutels kry. 

[GELUID VAN SLEUTELS.] 

10. SY  : Uiteindelik! [SUG] ]Ek is darem nou wragtig pootuit …as ek     

            geweet jy bly so hoog in die wolke, sou ek nie… 

11.  HY  : [DINKSTEM] En ek trek jou eers teen my vas … 

12.  SY  : Nee, wag nou! [LAGGEND] Jou ou vryer! Sluit oop! 

13. HY  : [STEEDS DINKSTEM] Trek jou uiteindelik by die bo-punt  
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aangekom, teen my vas. En ek asem die geur van jou nekvel 

in … 

1.  SY : : [HALFHARTIG] Nee, wag, later … láter …ek is..kortasem! 

2.  HY  : [DINKSTEM] Proe ek die hitte op jou vel, lighoofdig jou P 

parfuum skerp teen my tong … En jy stoot my weg, sê  

laggend – [ALBEI SAAM, HAAR STEM WEER HARDER BO- 

OOR SYNE]  

3.  HY/SY : [SY LAGGEND] Nee, hokaai! Hande tuis, hoor! 

 

GELUID VAN DEUR WAT OOPGESLUIT WORD 

 

4.  HY  : [DINKSTEM] En jy betree my huis, na leeftye van wag op  

iemand soos jy,  betree jy my huis … En ek weet, hier is ons  

nou. Vanaand. [DEUR WAT TOEGAAN] 

5.  SY  : Uiteindelik! Haai sjoe, maar jou plek lyk gesellig! En daar  

is jou kaggel sowaar ook! [POUSE] Gaan jy dit nie sê nie? 

6.  HY  : [PRAATSTEM. VERBAAS] Wat sê? 

7. SY  : Ag, jy weet mos. 

8. HY  : Nee …  Wat? [IETWAT GEïRRITEERD] 

9.  SY : Jy weet, iets soos: “Welcome to my lair, said the spider to the  

fly …” 

10.  HY : [LAGGEND] Aarde nee! [SY GEE ‘N EFFENSE GILLETJIE.  

LAG.] Kom hierso! 
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1.  SY  : Wag, sit my neer!  

2.  HY  : Hoekom? [LAG, EFFENS UITASEM] Buitendien, wie’s die  

spinnekop en wie’s die vlieg in hierdie storie? [KORT STILTE] 

Wag, ek wil gou die kaggel aansteek. 

3. SY  : [MYMEREND] Toe ek jou ontmoet het…by die nagklub,  

daardie eerste keer, onthou jy nog?  

4. HY  : [VERDER. GELUIDE VAN KAGGEL WAT AANGESTEEK  

WORD.] Ek onthou. Dit was byna middernag. Ek het  

met ‘n vriend gesit en gesels. Ek wou huistoe gaan.[NADER] 

Toe sien ek jou. Jy het alleen eenkant by ‘n tafeltjie gesit. 

 

 [KABARETMUSIEK BEGIN SAGGIES SPEEL OM ATMOSFEER OP TE ROEP. ] 

 

5. SY  : Soos ‘n vlieg met lam vlerke terwyl jy op my afpeil soos ‘n  

groot spinnekop? [LAG] 

6. HY  : Nee, jy was …beeldskoon. Daar het ‘n lig van buite af op  

jou geskyn. Op jou rooibruin hare geval. Dit was soos ‘n  

ligkrans om jou gesig. Jy het regop gesit. Jy het effens  

hartseer gelyk. Jy het bo-oor almal gekyk, verby die dansense  

pare. Asof jy hulle nie raaksien nie. Jy het eenkeer gelag toe  

die kelner vir jou ‘n drankie bring. Hy het iets vir jou gesê, en jy  

het gelag. Toe het jy weer stil geword. Jy het skielik droef  

gelyk. 
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1. SY  :   Ek was hartseer, ja. Ek het alleen gevoel. Nee, erger. Ek  

het eensaam gevoel. Ek was reeds meer as ‘n jaar lank geskei  

en tog het ek nie geweet hoe om my lewe verder in te rig nie,  

of wat om te doen om minder eensaam te voel nie. Die  

nagklubs was ‘n oplossing, ‘n soort ontvlugting , om weer 

mense te ontmoet. Al het ek die meeste van die tyd net gekyk 

hoe die ander dans. En toe….. 

2. HY  :   Kyk jy na my.  

3. SY             :  Jy het skielik na my aangestap gekom. Ek het letterlik gestaar 

na jou! Die manier hoe jy beweeg het tussen die tafels deur 

het my gehipnotiseer…sensueel en stadig, iets in jou gesig, 

jou mond veral… 

4. HY  : Jou oë het my vasgevang. En die koelte van jou skouers, jou  

nek. Ek wou aan jou raak, jou warm maak met my hande. Ek  

wou met jou dans…ek wou skielik tot aan einde van my lewe 

met jou dans… 

5. SY : Sonder ‘n woord het jy jou hand na my uitgestrek. 

6. HY :  En…sonder ‘n woord het jy my hand  geneem. 

7. SY :  Jou toegelaat om my na die dansvloer toe te  neem. Ek het  

selde met iemand anders gedans en dan ook net vir ‘n kort  

rukkie. Maar jy, was anders …, iets was net skielik anders… 

8. HY  : Ons het nooit gepraat nie. Ons het nie mekaar se name leer  

ken nie. Ons het net gedans. Stadig en ritmies. Ons was deel  
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van mekaar, ons wou mekaar nie los nie…asof ons uit een  

mond asemhaal… 

1. SY  : Dit was al laat. Byna middernag. Jy het drie keer op jou  

horlosie gekyk. Ek het gewonder hoekom, en of jy bang is dit 

word te laat. En of iets anders jou onrustig maak… 

2.  HY  : Ek het die tyd verwens. Ek wou nie hê dat die dag moet breek  

nie…nooit weer nie… 

3. SY             :  Jy was ‘n vreemde man…maar ek het van jou gehou. Té veel. 

Ek het gevoel ek dryf in ‘n rivier soos ‘n blaar. Jou arms, jou 

bene…ek kon jou maar net volg en my oorgee aan die ritme 

daarvan. 

4. HY             : Ek het toe reeds geweet: jy is die een. Dié één vrou wat ek nie  

wil…[STILTE. MUSIEK DOOF] 

5. SY             :          Nie wil…wat nie?  

6. HY            :           Verloor nie.  

7. SY  : Is dit hoekom ek hier is? Na al die aande van dans, mag ek  

uiteindelik die spinnekop se spinnerakhuis sien? 

8. HY  :  [LAG] Nee, kom nou! Ek gaan jou nie …verorber nie. Jy was  

die een wat aanvanklik bang was om hiernatoe te kom.Maar  

kom ek tel jou weer op… 

[HY SWAAI HAAR WEER ROND. SY GIL EN LAG. GELEIDELIK KALMEER DIE 

GELAG TUSSEN HULLE. KORT STILTE.] 
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1. HY  : [UITASEM] Kom, laat ek jou help om jou jas uit te trek. 

2. STEM 1 : En sy oë tas haar af waar sy met haar nousluitende rooi rok  

voor hom staan … 

3.  STEM 2 : Soos ‘n vlam staan sy daar en hy voel die hitte van haar lyf  

asof ‘n sagte dampkring om hom vou.  

4  STEM 1 : In die dowwe lig van die portaal se versteekte lamp kyk hy na  

haar en kan nie meer onthou in watter dansplek dit was toe   

hy haar vir die eerste keer gesien het nie. 

5. STEM 2 : Hoeveel keer hy eers getwyfel het, intuïtief geweet  

het …maar toe was daar daardie een aand. Hy het die 

ligkrans van haar hare gesien. Die rooi rok, die kaal skouers. 

Haar oë treurig, verlangend en fluweelsag. Hy het sy hand na 

haar uitgesteek, woordeloos. Sy het dit geneem. En hulle het  

begin dans … 

6. HY   [DINKSTEM]  Maar nou is ons hier en ek lig jou ken na my  

toe, sê hoe mooi jy vir my lyk vanaand.  

7  STEM 1 : Vir ‘n breukdeel leun sy teen hom aan. Draai dan weg uit sy  

arms, beweeg tot in die middel van die voorkamer. 

8. STEM 2 : Draai onseker na die kaggel se hitte wat rosig teen die mure  

opwalm. Omring deur die geblokte ruimtes van skilderye,  

staan sy daar, asof sy self lewend uit ‘n skildery gestap het….  

Gloeiend soos ‘n vlam … 

9.  HY  : [DINKSTEM] Maar anders as die vele wat voor jou my  
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voorkamer getree het, integreer jy jou nie met die weelderige  

oordaad van my binneruimte nie. Nee, nie jy nie. Jy hou jou  

apart, skenk bykans geen aandag aan die geil ontwerp van die  

kaggel, aan die gloed van die vuur nie …  

Aan die sensuele dimensies van verf en ronding nie. Die  

ineengeweefde stiltes van tapyt en rangskikking. Nee, anders  

as jou voorgangers wat hul onmiddellik aan dié weelde  

oorgegee het, hulle op die rusbank neergesmeul het, sweef jy  

verby. Verby na die oopte van die venster waar jy uitkyk oor  

die stad onderkant jou. Na die strook liggies wat hoog teen die  

berg aan die oorkant op-brander. 

1. STEM 1 : Staan sy daar met haar rug na hom gekeer terwyl hy die  

weerkaatsings van die vertrek agter hom in die ruit  

gereflekteer kan sien. Die sagte gloed van dit wat hy is. Sy 

wêreld van skans, sy wêreld van skuilte. 

2.  STEM 2 : En hy beweeg verby na die kaggel, probeer om haar aandag  

weer na binne te vestig deur opsetlik heftig met die vuuryster  

in die moeë kole te karring. [GELUID VAN VUURYSTER IN  

KAGGEL] 

3.  HY  : [DINKSTEM] Maar ek kyk nie na jou voor die venster nie. Nee.  

Op hierdie oomblik kan ek dit nie verduur om myself te sien  

nie. Nie eens as ‘n refleksie wat agter jou verbybeweeg nie.  

Nee, nooit weer nie. Nie na vanaand nie. Nooit weer refleksie  



 15 

nie. Of die gedagte nie. Want nou is ons hier, uiteindelik. 

Bymekaar. So naby. In dieselfde ruimte teenoor mekaar 

opgestel. Ek en jy. Nooit weer dieselfde nie. [POUSE] Nie na 

vanaand nie, want ek is moeg, my lief. Ek is so moeg. 

1  STEM 1 : ‘n Landskap sonder krag, sonder energie. 

2  STEM 2 : Met in sy holtes slegs die klank van stof … 

3  STEM 1 : … en verlange … 

 

MUSIEK. KRUISDOOF NA DIE GELUID VAN NOSFERATU WAT MET BOTTELS 

EN GLASE DOENIG IS, HOORBAAR. 

 

4  HY  : [PRAATSTEM] Is jy lus vir iets om te drink? 

5  SY  : [HAAR STEM VERDER WEG. IETWAT AFWESIG] Ekskuus?  

O … U..h..mm, ja … Dit sal lekker wees. Sommer whisky  

asseblief.  

6  HY  : [PRAATSTEM] Met water of soda? 

7  SY  : Met water sal lekker wees, dankie. En ys. 

 

GELUID VAN YSBLOKKIES WAT IN GLAS RINKEL. 

 

8  HY  : [DINKSTEM] En terwyl ek nader na jou beweeg, daar waar jy  

voor die venster staan en uitkyk op die stad met sy  

onmeetlikheid, voel dit vir my asof jy my nadersuig uit my  
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vertroude wêreld, uit hierdie ruimte van kleur en klank na die  

konstruksies van glas en beton waarop jy staan en uitkyk. Die  

hoekige argitektuur van verlatenheid … My nadersuig na jou  

wat afgemete staan teen die refleksie van hierdie laaste  

samesyn. En tog, wanneer ek die glas aan jou gee, draai jy  

glimlaggend na my. Pruil jou mond ‘n – [ALBEI SAAM, HAAR  

STEM HARDER BO-OOR SYNE] 

1  HY/SY : … dankie my dier … 

2  HY : [VERVOLG IN DINKSTEM] En jy draai weer weg van my. Ek  

bly agter jou staan, dig teen jou. Ek druk my lippe teen die  

vou tussen skouer en nek, drink dorstig die geur van jou  

parfuum in. Voel jou ritmiese hartklop deur jou vel tot in my  

mond… 

3  SY  : Weet jy, soms verbeel ek my die nag is ‘n deken. ‘n Swart  

deken wat voor ondoofbare lig gehang is. ‘n Deken met  

triljoene prikmerke waardeur ‘n lig sigbaar word. As die deken 

oplos, staan ons verslae in die helderte van lig. Dit laat my 

dink: ek het jou nog nooit in die dag gesien nie. Ek weet nie 

wat jy doen nie? Ag, miskien wil ek ook nie juis weet nie. 

4  HY  :  [DINKSTEM] Nee, fluister ek terwyl ek jou na my toe  

omdraai, in die klein hoekies van mond en neus piksoentjies  

plant. Wat ons bedags doen, is nie belangrik nie. Ek wil jou  

koester, snags. Ek wil die kwesbare nagtelike ure omdans met  
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jou. [VERVOLG NOU IN PRAATSTEM]  Die nag …die nag 

is ‘n leegte, my lief, ‘n donker ruimte van stilte en verval. 

 Wat gevul moet word… 

1  STEM 1 : En hy besef dat hy haar op ‘n dun vlak balanseer. Hy voel hoe  

sy teen hom aanleun, hy voel die sagte gewig van haar borste  

wat ietwat kortasem teen hom meegee … 

2  HY  : [DINKSTEM] … En my vry arm sirkel stewiger om jou lyf, trek  

jou digter teen my aan. Maar  jy val weer na die ander kant, 

draai jou laggend uit my greep. 

3  SY  : [LAG, IETWAT SENUWEEAGTIG] ‘n Ruimte wat leeg is?  

En wat gevul moet word?! Waarmee nogal?  

 

GELUID VAN GLAS WAT OP ‘N TOONBANK NEERGESIT WORD 

 

4  HY  : Met verlange … [KORT STILTE] 

5  STEM 1 : Vir ‘n oomblik sluit hul oë mekaar in, kyk hulle mekaar stil aan. 

6  STEM 2 : Hy, emosieloos en sy met … 

7  STEM 1 : … groeiende durf. 

8  SY  : Maar verlange is tog sélf leegte … Hoe kan dit iets vul?! Wat jy  

sê, maak gladnie sin nie. Jy praat so dikwels in raaisels. Dis  

absurd, maar soms trek dit my juis ook aan … 

9  HY  : [DINKSTEM] O, hoe stomp voel ek nie by jou nie! Stomp en  

moeg … Tevergeefs probeer ek ‘n gevatte antwoord vind in  
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hierdie terloopse spel, hierdie semantiese voetwerk wat  

doodgewoon die pas makeer in afwagting op die ander, meer  

dodelike spel van jag. Van besitneem. 

1. SY  : [TERGERIG] En toe, my mooi geheimsinnige spinnekop?  

Gaan jy my nie antwoord nie? 

2  HY  : [LAG HALFHARTIG] Wat kan ek sê? As daar vir jou iets soos  

‘n ondoofbare lig bestaan – ‘n godheid, as jy wil – dan  

bestaan dit sekerlik vir jóú. Maar sover dit my aangaan, is dit  

die dood. 

3  SY  : [NA ‘N KORT STILTE] Die dood?! Hemel, dit is ‘n bietjie  

dramaties, is dit nie? 

4.  HY  : [PROBEER LIGHARTIG KLINK] Nee, tog nie. Jy sien, die lig  

bring teenstelling, bring opposisie. En dít verbrysel … Dít 

maak dood. 

5.  SY  : [LAG EFFENS] Aggenee, man. Jy maak nie sin nie. Hoe kan  

jy dit sê? Teenstellings is tog déél van die lewe, is dit nie? 

6.  HY  : Toemaar, dit maak nie saak nie. 

7. SY  : Wat maak dan saak? 

8. HY : Al wat saak maak, is die híér en die nóú. Hierdie oomblik …  

Jy, hier by my. Ons… 

9. SY  : Sonder my verlede of joune… 

10. HY  : Ons … Sonder ‘n gister, sonder ‘n môre …  

11. SY  : Daar is altyd ‘n more… 
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1. HY  : Ons … Mmmm. 

 

GELUIDE VAN ‘N OMHELSING. ASEMHALING, EFFENSE GESTEUN. 

 

2.  SY  : [LAGGEND] Nee… wag, …. Jy is te haastig….  

[KORT STILTE] Sal jy omgee as ek gou gaan bad? Ek voel so  

taai en sweterig van al die gedans vanaand …  

3.  HY  : [IETWAT TELEURGESTELD] Natuurlik nie. Kom, die  

badkamer is dié kant toe. Ek kry sommer vir jou ‘n handdoek  

en japon.  

4.  SY  : ….Mmmm….Goed dan. 

5. HY  :  [VERDER. VROETEL IN GANGKAS] Dis nie…dat jy bang is  

vir my  nie…? 

6. SY : Ek…[HUIWERIG, SAG] Ek dink nie so nie. Dis net…ek ken  

jou nie goed nie. Tog, ken ek jou ook…jou ritme… 

7. HY  : Hierso. Skoon handdoek en japon vir jou. Ons ..ons twee het  

baie aande, baie nagte omgedans….en nou is jy hier. ‘n  

Heerlikheid wat nie mag verdwyn nie…nooit nie. 

8. SY  : Ja, uiteindelik is ek hier! [BEWEEG WEG] Ek het gedog jy  

gaan my nooit vra nie. [LAG] 
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GELUID VAN BADWATER. ‘N DEUR WAT  TOEGEMAAK WORD. DOOF NA 

MUSIEK VAN GRAPELLI.  YS WAT IN GLAS RINKEL. HY SUG DAN 

BEHAAGLIK WANNEER HY IN GEMAKSTOEL TERUGSAK. 

 

1.  STEM 1 : Hierdie is die verhaal van Nosferatu … 

2.  STEM 2 : … of Hertog Drakula, as u wil … 

3.  STEM 1 : … die Koningsvampier … 

4.  STEM 2 : … die doodlose … 

5.  STEM 1 : … die verhaal van onsterflikheid, van selfbehoud … 

6.  STEM 2 : … van selfbelang … 

7.  STEM 1 : … van die liefde … 

8.  STEM 2 : … deur al die eeue heen … 

9. STEM 1 : Hierdie is die verhaal van Nosferatu, die doodlose. Van sy  

laaste dae … 

10. STEM 2 : miskien… van sy laaste ure … 

11.  STEM 1 : Want wat gebeur wanneer die jagter moeg word vir die jag  

agter lewegewende prooi aan … [KORT STILTE] 

12.  STEM 2 : Dan die sterflikheid. [POUSE. MUSIEK DOOF] 

13.  STEM 1 : Dan keer alles om. [POUSE] Dan lê die jagter hom neer voor  

die prooi … 

14.  STEM 2 : … dan word alles prysgegee, die self … 

15.  STEM 1 : En hy sak terug in die gemakstoel, skommel die ys in die glas  

om en om [BYKLANKE VIR HANDELING] terwyl hy dink aan  
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haar agter die geslote badkamerdeur. 

1.  STEM 2 : Aan haar en soveel ander. Hier en … 

2.  STEM 1 : … elders. [KORT STILTE] 

3.  STEM 2 : En hy dink aan hulle wat deur die nag in sy hand geplaas is  

asof dit ‘n gawe is, ‘n offerande … 

4.  HY : [DINKSTEM] En ek voel die herinneringe stilweg in my  

boontoe fluister. Herinneringe aan hulle wat onder my lyf weer  

vorm kry. O, die rondinge van lyf, van begeerte, van lus.  

5. STEM 1 : Die landskap van vel en gloed, die heuwels … 

6. STEM 2 : … en gleuwe … 

7. STEM 1 : … van die liefde. 

8. HY  : [DINKSTEM] En in my gedagtes voel ek hulle weer teen my  

roer. Die dye wat om my sluit, bene wat my dieper teen hulle  

knoop. En ek hoor weer die gehyg teen my wang, voel die  

sagte streel van lippe oor die nekvel, die speelse knibbel … 

 

DIE VOLGENDE DRIE SPREEKBEURTE TEEN ‘N VINNIGER TEMPO. 

 

9.  STEM 2 : En dan, skielik, die verbete greep van tand wat die vel skeur  

10.  STEM 1 : … die opwel van bloed … 

11.  STEM 2 : … momenteel, die ekstase wat verlammend deur jou sprei.  

 

KORT STILTE 
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1.  STEM 1 : [INKANTERING] Dan weer sterker om die paniek  

onder jou vasgepen te hou, die krieweling van been, die  

vergeefse gille met jou hand te smoor … 

2.  STEM 2 : … tot die paniek bedaar en jou liefdesprooi slap onder jou lê,  

haar kop willoos na die kant toe gedraai … 

3.  STEM 1 : Haar nek in volle oorgawe aan jou blootgelê … 

4.  STEM 2 : Ja, soveel was daar. Deur die eeue heen soveel wat die  

onblusbare honger in jou moes voed met hulle passie … 

5.  STEM 1 : Met hul verlange. Hulle liefde. 

6.  HY  : [DINKSTEM] Maar vannag sal dit anders wees, dit weet ek  

onteenseglik. Want vannag is die donker géén bondgenoot  

van my nie, nee. Die ánder hongerte wat opstuif in my, het  

bepaal dat vannag enig en enkel gaan wees … Dat die donker  

dit geword het wat my van die rus weerhou,  

want oplaas is daar nou dié ironie: Die lig het dít geword wat  

ek begeer. [KORT STILTE] Ondoofbare, allesomsluitende lig?  

[GEïRRITEERD] Gmf, die brutaliteit daarvan! 

7.  STEM 2 : Geïrriteerd staan hy op, gaan staan voor die venster. 

8.  STEM 1 : Voor hom sien hy die nagtoneel van stad en maan … 

9.  STEM 2 : … die sekerheid en koestering daarvan. 
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DOOF GELUIDE VAN ‘N STRAATKAFEE  IN. STEMME, MUSIEK, MENSE WAT 

IN DIE AGTERGROND LAG.  

 

1.  STEM 1 : En hy onthou meteens weer sy vriend uit ‘n vorige leeftyd en  

hulle gesprek een laatnag… in ‘n straatkafee iewers … 

 

 GELUID VAN KAARTE WAT GESKOMMEL WORD DOOF BO-OOR GELUIDE 

VAN KAFEE. 

 

2.  HY  : [DINKSTEM] Fyodor is besig om die altyd teenwoordige pak  

kaarte te skommel, op die tafel voor ons uit te pak, weer  

bymekaar te pak, te skommel en weer uit te pak. Tussen ons  

die soveelste beker goedkoop wyn. [KORT STILTE] By ‘n tafel  

skuins oorkant ons, het ‘n meisie gesit. …alleen en verdiep in  

‘n boek wat sy lees. Haar ‘n welige bos blonde hare het soos  

‘n gordyn oor haar oop skouers geval…  

3.  FYODOR : [SKERTSEND. EFFENSE SLEEPTONG, DRONKERIG] En  

toe, my vriend die dromer. Waarna staar jy  

nou so met daardie leepoë van jou? [KORT STILTE]  

O … ek sien! Mmm, glad nie sleg nie, hoor! 

4.  HY  : Glad nie sleg nie?! Dêmmit, Fyodor, het jy al ooit so ‘n  

wese gesien? Kyk die goud in haar hare! Om haar te kan 

bemin, moet wragtag hemels  wees! 
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1.  FYODOR : Nee, ou maat.  Ek stem glad nie saam nie …  

Om haar te bemin …is die hel! Want selfs DIT hou ook nie  

stand nie en uiteindelik staan jy bedroë,  

loop jy alleen by die woonstelblok uit in die vroeë  

oggendlig en jy wonder of sy jou vanagter die gordyn agterna  

kyk terwyl jy koers vind die stil strate in. En jy kyk omhoog, na  

waar die gordyne lui in die oggendwind roer. En die venster is  

leeg en mettertyd skik jy jou daarvolgens. Stroom verder met  

jou lewe. En later weet jy, dít is die hel: Die onvermoë om vir  

altyd lief te hê. 

2.  HY  : [SKERTSEND] Liewe hemel, Fyodor! Niks meer drank vir jou  

nie, hoor! Jy’s heeltemal onkapabel gedrink! 

3.  FYODOR : Ag, kom nou. Jy, jy  weet net so goed soos ek dat  wat ek  

sê, waar is. Die idee van “ewige liefde” is maar net ‘n  

romantiese illusie waarmee ons ons gewetens sus omdat ons  

die ander persoon misbruik vir ons eie luste. 

4.  HY  : En waarom kan die liefde kwansuis nie stand hou nie? 

5.  FYODOR : [NA ‘N KORT POUSE] Want uiteindelik is daar die dood. Net  

die dood. 

Uiteindelik staan jy voor jou eie sterflikheid en dít weeg  

swaarder as selfs die liefde, glo vir my. En jy sal selfs die liefde  

verraai vir nog net één dag … Om net nog één dag by jou  

lewe te kan voeg. Selfs vir nog net één uur sal jy dit doen. 
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KAFEEGELUIDE DOOF UIT. KORT STILTE 

 

1.  HY  : [DINKSTEM] Stil het ek na die bebaarde gestalte van my  

vriend gekyk. Vir ‘n tyd lank met die gedagte geworstel  

om oop kaarte met hom te speel. Ek meen, hoeveel van ons  

gesprek sou hy in elk geval die volgende oggend kon onthou?  

[KORT STILTE] Nee, wou ek sê. Nie die onvermoë om lief te  

hê nie, maar die onvermoë om te sterf. Dít is die hel. Om  

lewens en liefdes tussen jou hande te sien vergly sonder dat jy  

jou aan íéts daarvan kan bind, om apart te staan van die siklus  

van geboorte en afsterfwe … Van groei en verval. O nee,  

Fyodor, wou ek sê... Kan jy nie sien nie? [KORT STILTE] Júís  

omdat die mens sterflik is, het hy lief. Juis dáárom. Dit is die  

mens se klein verset teen die verganklikheid, sy eie stukkie  

onsterflikheid. Sy genade. [KORT STILTE] Die hel? Nee. Om  

voortdurend dit wat jy liefhet, dit wat jy begeer, te moet  

vernietig om jou ego te voed ... Dít is die hel, ja. Die vloek van  

die doodlose. [KORT STILTE. VERVOLG DAN IN 'N AAKLIKE  

STEMTOON.]  

Maar ek het hom nie geantwoord nie. My later in ‘n donker  

steeg tussen kratte op nóg ‘n verlore siel gewerp. Haar aan  

flarde geskeur met ‘n drif wat selfs vir my angswekkend kil  
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was. Myself uitgewoed in die weerloosheid van die lyf. En  

daarna gehaas na my skuilplek agter swaar gordyne, weg van  

die lig na dáár waar die donker my vesting is.  Maar vannag  

gaan dit eindig. Hier, vannag. Met haar … 

 

GELUID VAN YSBLOKKIES IN GLAS 

 

1.  HY  : [DINKSTEM] Ja, só moet dit wees, só is dit bestem. Om my vir  

eens en altyd te onderwerp, die drang tot selfbehoud te bestry.  

[KORT STILTE] Nie te vlug nie, nooit weer ‘n lafaard te wees  

nie,  maar die lig in te wag. Die oop lig van die liefde…want ek  

is moeg, tot die dood toe moeg vir die wrede spel van  

selfbehoud, van selfsug, van selfbevrediging… 

2.  STEM 1 : En hy hoor haar rondbeweeg in die badkamer … 

3. STEM 2 : … die subtiele geluide van ‘n vrou wat haarself reinig … 

4. STEM 1 : … en hy verbeel hom die glinstering van water …  

5. STEM 2 : … en rondings van vel, die effense druppeltjies wat aan die  

fynste haartjies kleef.  

6.  HY  : [DINKSTEM] O, die verruklike spoor van die tong oor die  

vrou se rondings van geur! En vanaand gee ek my daaraan  

oor, ja. Vanaand gee ek oor tot ligdag toe … Meteens is sy  

daar! Staan sy geraam in die deur met my japon aan. [ALBEI  

SAAM – HAAR STEM HARDER BO-OOR SYNE] 
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1.  HY/SY : Gee jy om? 

2.  HY  : [DINKSTEM] … koketteer sy met ‘n lipgladde been deur die  

japon se spleet, haar borste effens vorentoe gestoot. Die  

gordel lossies vasgemaak om haar middel. Hoe kan  

ek omgee? roep ek en skep haar in my arms. [SY LAG  

UITBUNDIG] Met my regterarm stewig om haar gekrom  

waaier ons vir ‘n oomblik saam deur die ritme van verbeelde  

kitaar en kastanjet. En ek voel haar onderlyf teen my aandruk,  

haar knie wat telkens in die binnewaai van my been in glip … 

3.  SY  : [STEEDS LAGGEND] Wag, wag! Jou wilde ding … Jy gaan  

ons laat val! Stop nou!  Stop! 

4.  HY  : [DINKSTEM. RUSTIGE STEMTOON] Met ‘n slank beweging  

rafel sy uit my arms uit, gaan na die venster toe en trek die  

gordyne met ‘n lui beweging toe.  

 

GELUID VAN GORDYNE WAT TOEGETREK WORD. 

 

5.  SY  : [EFFENS UITASEM, SOOS SY NADERKOM] So, ja. Dis  

   beter. Vir vanaand kan ons maar die wêreld buite laat, kan ons  

nie? Ek hou van jou plek, dis so… 

6. HY  : Wat? Knus? Warm? 

7. SY : Nee…veilig. En ja, warm en snoesig. Na al die maande  

van…alleenwees, van koudwees…is dit soos ‘n eksotiese  



 28 

warm eiland in die son. En niemand moet weet ons is hier nie! 

Die gordyne moet toe wees… 

1.  STEM 1 : Hy gaan staan agter haar, plaas sy hande oor hare.  

2.  HY  : [PRAATSTEM] Nee, my lief. Moenie die gordyne toetrek nie.  

Vannag moet hulle óóp bly! [GELUID VAN GORDYNE WAT  

WEER OOPGETREK WORD] 

3.  SY  : [VERBAAS] Oop? Maar hoekom? 

4.  HY  : [PRAATSTEM] Want netnou is dit dag en die sonsopkoms is  

mooi, só mooi … 

5. SY  : Jy…maak my bang as jy so praat. Ek is hier, omdat ek by jou  

wil wees. Ek wil jou nie verloor nie….ek wil hier wees…die  

dag, die son hoef nooit te kom nie. 

6. HY : Moenie…bang wees nie. Kom na my toe. Kom…voordat die  

lig kom, voordat ons mekaar verloor. 

7.  STEM 2 : En hy verdof die hooflig tot dit kwalik meer is as ‘n verbeelde  

skynsel … 

8.  STEM 1 : … en hulle gaan lê voor die kaggel … 

9.  STEM 2 : … vanwaar die kole se gloed weefselsag en rooi oor die mure  

sprei … 

 

AGTERGRONDMUSIEK DOOF IN. WYNTON MARSALIS SE WEERGAWE VAN  

“IT NEVER ENTERED MY MIND” (CD TITEL: WYNTON MARSALIS , THE 

MIDNIGHT BLUES.) “I GOT LOST IN HER ARMS” WERK OOK GOED. 
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1.  HY :  [DINKSTEM - AS DIE EERSTE NOOT VAN DIE TROMPET  

BEGIN] En ek voel jou teen my oopgaan, lyf word. En ek  

wens dat ek kon sê dat die tyd vir my tot stilstand kom, dat dit  

voel asof ek los raak van tyd en ruimte, begin dryf namate ek  

op jou liefkosings reageer … Maar, helaas, my lief. Dis asof  

jou liefkosings my des te meer anker aan die híér en die nóú.  

En ek bly bewus, hiperbewus van alles om my. Elke trekking  

van jou mond, die streling van hare, van hande. Die gewig van  

jou borste teen my mond. 

2.  STEM 1 : En iewers is daar ‘n horlosie wat geluidloos die minute verbytik  

3. STEM 2 : Onafwendbaar? Nee. Vir ‘n oomblik is daar tog vertwyfeling … 

4.  HY  : [DINKSTEM. VINNIGER TEMPO] Ja, vir ‘n oomblik vlam die  

drif onkeerbaar … Om jou onder my oop te dwing, slaaf te  

maak. My tande deur die weerlose vel te voel glip, my met jou  

lewe te voed … 

5.  STEM 1 : Hy weet daar is genoeg tyd,  voor die dag kom … 

6.  STEM 2 : … voor die lig kom … 

7.  HY  : [DINKSTEM] En ek rol om, lê uitgestrek op my rug. Wydsbeen  

kom jy oor my sit en ek voel ‘n matelose droefheid in my  

opstoot, draai my gesig weg van jou af. [ALBEI SAAM, HAAR  

STEM HARDER BO-OOR SYNE] 

8.  HY/SY : [INTIEME TOON] Wat is dit, liefste? Iets verkeerd? 

9.  HY  : [DINKSTEM] En jou hande streel deur my hare …terwyl jy my 
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slape soen, die kant van my neus, my ooglede … [KORT  

STILTE]  

1. SY  : Kyk vir my! 

2. HY  : [DINKSTEM] Hoe kan ek verduidelik? Hier waar ek die  

beweging van jou heupe oor my voel terwyl jy ons in die  

ritme van ‘n liefdesdans intrek …  

3.  STEM 1 : … terwyl die nag algaande sy greep oor die stad verloor … 

4.  STEM 2 : [DOOF UIT MUSIEK]… en die horison reeds blekerig in die  

   verte begin skemer … 

5.  HY  : [DINKSTEM] Hoe kan ek verduidelik dat die lig wat aanstons  

oor ons gaan kruip terwyl ek hierdie laaste dans met jou dans,  

vir my die dood is? Dat ek my reeds kan verbeel die gloed wat  

deur my liggaam gaan kook, my gaan verteer. 

6.  STEM 1 : Omdat ons sterflik is, het ons lief … 

7.  STEM 2 : Omdat ons sterflik is, … 

8.  HY  : [DINKSTEM] … het ons lief.  

9. SY  : Jy …. raak weg. [TOENEMEND PANIEKERIG] Liefste! Soen  

my weer…Wat is fout?! Praat met my, praat met my!  

10. HY  : [DINKSTEM – STADIG, AFGEMAT] En in my gedagtes sien  

ek jou reeds paniekbevange by die woonstelblok uithardloop.  

In die vroeë oggendlig in.  

11. SY  : Asseblief, praat met my! Jou arms gly af. Jy is so warm…ja, jy  

   voel koorsig. Hoekom is jy stil!? ….Is jy moeg? Wil jy slaap?  
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1.HY  : [DINKSTEM. STADIG] Die strate …sal stil wees.  

2. SY  : Praat met my….wat is dit? Jou hande gly weg… 

3. HY  : [DINKSTEM] Daar mag dalk ‘n koerantverkoper op die  

straathoek wees. ‘n Effense wind mag selfs aan jou rok pluk  

… [KORT STILTE] Dalk sal jy ietwat verward omhoog kyk na  

die strak vlak van my verbeelde venster … Dalk nie. 

 Maar wat ookal gebeur, dit is reg só. Só is dit bestem.  

Omdat ons sterflik is … gee ek my oor aan jou … 

 

SLUITMUSIEK DOOF IN TEEN DIE EINDE VAN STEPHAN GRAPPELI SE “THE 

NEARNESS OF YOU”. DIT BEGIN SAG, AL HOE HARDER NA DIE EINDE VAN 

SLOTAKKOORDE. 

 

4.SY : Kyk. Dit word al lig. Kyk. Kyk daar! Sonstrale agter die  

vensters …Hoor jy my!? 

 [HIER BEGIN HY TE KREUN VAN PYN TERWYL SY  

PRAAT] Jou vel…so brandend warm…jy word siek…praat  

met my…wat is dit?….jy is so natgesweet …  

praat  net  met my….jy….nee….nee…nee!  

5.HY/SY : [HULLE STEMME INTENS OORMEKAAR. SY SKREE VAN  

VREES ]: Nee… moenie my verlaat nie….moenie…daar is 

‘n vuur in jou….nee,  neee….Neeee!!  
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[EN HY ROEP/KREUN VAN PYN]: …gee ek my oor aan 

jou…omdat ons ….sterflik is….gee ek my…gee 

…ek….oor….[KREUN ] 

 

1.  STEM 1 : “Want nou is dit die brood se beurt om die mens te breek, die  

wyn sigbaar deur die krake van ‘n lewe te ledig …” 

2.  STEM 2 : “… want wie weet vooraf hoe genadeloos die winter,  

hoe droog …. 

3.   STEM 1 : die liefde …” 

 

[MUSIEK DOOF] DIE EINDE 
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Lesing oor Nosferatu, die doodlose 
deur Marlise Joubert 
[Praatjie gelewer by die SAUK, RSG in Kaapstad vir 
kursusgangers in radiodramas.] 
13 Sept. 2002 – SAUK werkswinkel. 
 

Nosferatu as storie: In wese wou ek ’n stuk skryf wat iets te sê het oor die 
argetipiese stryd tussen man en vrou. Nosferatu/ alias Hertog Drakula is dan 
die stereotipe van die manlike chauvinis wat slegs kan bemin wanneer hy die 

geliefde oorwin en onderwerp na sy wil, sy tande in haar inslaan en haar bloed 
of lewe neem om sy eie voortbestaan en ego te voed. Omdat Nosferatu ’n 

mitiese figuur is en geassosieer word met die ‘doodlose’ was hy ideaal geskik 
om as karakter binne ’n metafisiese teks te funksioneer.  
 

Ironie: Die ironie lê daarin dat so ’n persoon wat net deur die vernietiging van 
die geliefde kan “bemin’ eintlik nooit werklik lief sal kan hê nie.  

Op letterlike vlak: omdat N sy geliefdes almal oorleef en op figuurlike vlak: 
omdat N die chauvinis is, en sy beminde nooit sy eweknie kan wees nie, of op 
gelyke vlak kan wees nie . Daarom is daar altyd ’n wanbalans in so ’n 

verhouding.  
Wat sentraal in my gedagtes kom staan het was ook die versreëls uit ’n gedig 

van Louis nl. “omdat ons sterflik is het ons lief.” 
Die verganklikheid is dit was iets dwingende aan liefde gee. Dit het my laat 
wonder hoe die klassieke legende van N. dan binne die huidige politiek tussen 

geslagte herskryf kon word.   
 

Ek het besluit om N uit te beeld as ’n persoon wat deur die eeue heen tot die 
dood toe moeg is vir die jag en eerder sy eie sterflikheid en daardeur ’n 
moment van liefde te ervaar. Binne konteks van die legende sou hy sterf, 

indien hy met direkte sonlig in aanraking kom. Die opset van die hoorspel is 
daarom doodeenvoudig N wat hom oorgee aan ’n aand van passie met die 

vooropgestelde doelwit om die son in te wag wat sy einde sou beteken. 
Suggestie is daarom baie belangriker in die stuk as die gebeure self.  Om dit te 
vermag was die hoorspel inderdaad die ideale medium want geen ander 

medium kon die poëtiese, die evokatiewe, die metafisiese en die dramatiese op 
’n sinvolle manier integreer nie as juis hierdie genre nie. 

 
Iets oor die musiek. Ter ondersteuning van die evokatiewe atmosfeer was my 

keuse van musiek van uiterste belang, net soos die tema – die musiek moes 
iets tydloos en terselfdertyd oud-wêrelds bevat. My keuse was Stefan Grapelli 
se sigeuneragtige vioolspel. Interessant genoeg het die Nosferatu-legende en 

sigeunermusiek hul onstaan in dieselde landstreek gehad nl. die hooglande van 
Roemenië. Ongelukkig – of dalk gelukkig genoeg – kon die regisseur nie hierdie 

musiek gebruik nie, en het toe sy eie keuse uitgeoefen wat op die ou end net 
so bevredigend gewerk het, iets wat die rol van die regisseur as medeskepper 
van die hoorspel onderstreep. Die skrywer kan maar net hoop op ’n 
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weldeurdagte hantering van die teks deur ’n bekwame regisseur en akteurs. 
Hierin was ek besonder gelukkig soos julle later sal hoor. 

  
Struktuur.  

Die verhaal begin waar N en sy gekose beminde die trappe opstap na sy 
dakwoonstel. Die klem val hier op N wat fisies en psigies uitgeput is en die 
geliefde wat onskuldig en onkundig is. In die woonstel is daar terugflitse van 

die verlede en die aard van wie en wat N is. Die gesprek tussen die twee 
minnaars is ’n fyn spel van benadering en vermyding. ’n Belangrike 

voortsetting is die terugflits na die gesprek met Fyodor, ’n vriend van 
Nosferatu. Die gesprek word doelbewus geplaas in ’n ruimte (waarskynlik 
Rusland) en tyd (waarskynlik in die 18de eeu) wat die tydloosheid van N 

suggereer. Tydens hierdie gesprek word belangrike suggesties nl. tema en die 
simboliek gegee. Dit is daarom nie toevallig dat hierdie gesprek in die middel 

van hoorspel plaasvind nie. Dit is die skarnier van die deur wat sluit op N se ou 
lewensingesteldheid en terselfdertyd die deur op ’n veranderde siening open 
wanneer hy besef dat liefde slegs moontlik is wanneer jy jou eie sterflikheid 

erken, (nl. die aflê van sy eie chauvinistiese selfgesentreerde  
opvatting/lewenswyse). 
Hierna verloop die stuk baie meer doelgerig. N. raak toenemend passief en onseker terwyl 
die meisie al hoe sterker en selfgeleidend na vore tree.  

’n Belangrike teenhanger vir die hierdie suggestieryke gesprek met Fyodor is 
die gesprek tussen die twee minnaars wanneer hulle gesels oor hulle 
ontmoeting wat plaasgevind het in ŉ nagklub en waar hulle vir die eerste keer 

met mekaar gedans het. Hierdie vertelling is met opset realisties en hoogs 
visueel uitgebeeld om ’n mate van geloofwaardigheid in die normale verloop 

van die verhouding te verskaf. Die tegniek wat ek gebruik het is iets wat 
skrywers soos Chris Barnard destyds al reeds in sy hoorspele gebruik het, nl. 
waar 2 karakters aan mekaar vertel hoe hulle mekaar ervaar het in ’n 

spesifieke situasie. Nie alleen verskaf dit belangrike inligting aan die luisteraar 
maar verhoog dit ook die visuele (in die verbeelding) en die dramatiese 

element van die vertelling. 
 
Ten slotte: die verwildering wat die meisie in die sterwenstoneel ervaar 

verhoog enersyds ook die dramatiese impak maar aan die anderkant 
onderstreep dit haar gebrek aan begrip oor wat werklik gebeur. Hierdeur word 

beide sy en N uitgebeeld as ’n tragiese held en heldin. Iets wat weer inspeel op 
die Griekse tragedie wat die onderbou van die stuk vorm. Daarom is dit dan 
ook nie toevallig dat die stuk met die toetrede van die stemme eindig nie.  

Die slot van die stuk is met opset oopgelos vir die luisteraar se eie 
interpretasie. Dit is nie duidelik wat die afloop van die gebeure is of sal wees 

nie. En of hierdie menslike tekortkominge ooit geheel en al opgelos sal word 
nie.  
Die stemme aan die einde speel sterk in op die sakramente van genade met 

hul verwysings na die brood wat gebreek word en wyn wat gedrink word. Die 
suggestie van omkering nl. die brood wat die mens breek en wyn wat geledig 

word deur die krake van ’n lewe dui dan op die futiliteit daarvan wanneer die 
mens die genade wil forseer.                              -Marlise Joubert-  


