
UIT BEGRAWE DIE DOOIES 
Deur 

IRWIN SHAW 
 

(Vertaal deur Prof JPJ. van Rensburg) 
 

 

Hierdie stuk speel af in die eerste Wêreld Oorlog. Op die verhoog is ses grafte 
waarin die ses lyke regop staan en weier dat hulle begrawe word. Uit 
radeloosheid laat die Departement van Verdediging naderhand die lyke se 
naasbestaandes kom om hulle te oorreed om begrawe te word. Martha is 'n 
onvergenoegde, treurige vroutjie. Sy kom binne, soek na haar man Webster 
se lyk. Sy verwag hy sal haar groet, maar hy kyk net na haar. (As die 
bewegings beplan word, wees net versigtig dat jy nie in die graf val nie.) 
 

MARTHA: 

Sê iets! Iets - enigiets! Praat tog net! Jy gee my hoendervleis as jy so 

daar staan en so na my kyk! 

Selfs nou na alles is daar niks wat ons oor kan gesels nie. Dis nie my 

skuld dat jy dood is nie… 

Dit was erg genoeg toe jy nog gelewe het en nooit met my gesels het 

nie en net altyd na my gekyk het asof ek in jou pad was. 

Nou veronderstel ek gaan jy terugkom en by die huis sit en my lewe 

heeltemaal bederf. 

O! Jy gaan nie terugkom nie? Nou wat dan…? O nee… Jy sou dit nie 

aan jou vrou kon verduidelik nie, maar jy sou dit kon verduidelik aan 

daardie vuil klomp leeglêers by daardie ellendige garage van jou en jy 

sou dit kon verduidelik aan daardie klomp skobbejakke in die kroeg op 

die hoek… 

Dit was vir jou lekker om Saterdagaande in die kroeg 'n bier te drink. 

Dis anders as jy ryk was en 'n mooi lekker lewe gehad het waarheen jy 

wou teruggaan. Dan sou ek dit kon verstaan. Maar jy was arm… jou 

vingernaels was altyd vuil en jy het nooit genoeg geëet nie. Jy het my 

jou vrou gehaat. Jy kon dit nie uitstaan om in een kamer saam met my 

te wees nie… Moenie jou kop skud nie, ek weet. Uit jou hele lewe is 
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die enigste goeie ding wat jy kan onthou 'n bier op 'n Saterdagaand 

wat jy saam met 'n paar skobbejakke gedrink het…  

Jy was gelukkig by daardie geleenthede? Maar in jou eie huis was jy 

nie gelukkig nie! Ek weet dit al sê jy dit nie! Wel ek was ook nie 

gelukkig nie! Om in dooie smerige kamers te bly wat nooit son kry nie! 

Om die kakkerlakke teen die mure te sien baljaar!! Gelukkig! Agtien 

dollar vyftig sent per week! Agtien dollar vyftig sent, blikkiesmelk, 'n 

twee-dollar paar skoene eenmaal per jaar. Vyfhonderd dollars 

assuransiegeld, gemaalde vleis… Here, hoe haat ek gemaalde vleis! 

Agtien dollar vyftig sent, en bang te wees vir alles. Die huiseienaar, 

water en ligte rekening en vrekbang elke maand dat ek 'n kind gaan 

kry? Waarom mag ek nie 'n kind kry nie? Wie sê ek mag nie 'n kind 

kry? Agtien dollar vyftig sent. Geen kind nie! 

Jy wou graag 'n kind gehad het? Jy het nooit so iets gesê nie. Eers… in 

die begin het ek gedink ons sou eendag 'n kind hê. Jy het Sondae gaan 

kyk hoe die ander manne hulle kinders in die park rondstoot. Daar was 

baie dinge wat jy my nie vertel het nie. Waarom het jy stil gebly? Jy 

was skaam om te praat oor jy my niks kon gee nie? 

Ek is jammer… in die begin het alles so mooi gelyk. Ja, dit was lank 

gelede. 

Nee, Webster, 'n kind sou nie gehelp het nie. Moet jou dit nie wysmaak 

nie. Die Clark's net onder ons het vier en dit help hulle nie. Ou Clark 

kom elke Saterdagaand dronk huistoe en slaan hulle met sy strop en 

bestook die ou miesies met borde. Kinders help nie vir arm mense nie. 

Niks help vir arm mense nie. Ek is te oulik om siek vuil kinders te hê 

met agtien dollar vyftig sent… 

'n Huis behoort 'n kind te hê maar dit moet 'n skoon huis wees met 'n 

vol yskas. 

Waarom mag ek nie 'n baba kry nie? Ander mense kry babas. Selfs nou 

met die oorlog, kry ander mense babas. Hulle hoef nie hulle vel te voel 

krimp elke keer wanneer hulle 'n bladsy van die almanak afskeur nie. 

Hulle gaan na pragtige hospitale toe in lieflike ambulanse en kry babas 
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tussen gekleurde lakens! Wat is daar aan hulle wat die Here so baie 

van hou dat hy dit vir hulle so maklik maak om babas te kry? 

Omdat hulle nie met werktuigkundiges getroud is nie? 

Nee, Webster, vir hulle is dit nie agtien dollar vyftig sent nie! 

En nou is dit erger. Jou twintig dollar per maand. 

Jy verhuur jou om doodgemaak te word en ek kry twintig dollar per 

maand. Ek staan heeldag tou om 'n broodjie te kry. Ek het al vergeet 

hoe botter smaak. Ek staan tou vir 'n pond vrot vleis terwyl die reën 

my skoene sopnat maak. Saans gaan ek huistoe. Niemand om mee te 

gesels nie… net maar te sit en kyk na die kakkerlakke omdat die 

regering elektrisiteit moet bespaar. 

Jy moes mos weggaan en my daarmee laat bly sit! Wát het ek met die 

oorlog uit te waai dat ek snags daar moet sit sonder iemand om mee 

te praat. Wat het jy met die oorlog te doen dat jy moes weggaan…? 

Waarom bly jy nou regop staan? Hoekom het jy so lank gewag? 

Hoekom nou? Hoekom nie 'n maand gelede nie, 'n jaar gelede nie, tien 

jaar gelede nie? Hoekom het jy nie toe opgestaan nie. Hoekom wag jy 

tot jy dood is? 

Jy lewe op agtien dollar vyftig sent per week saam met die kakkerlakke 

sonder om 'n woord te sê en dan as hulle jou doodmaak dan staan jy 

op! Jou gek! 

Dis net soos jy is! Wag tot dit te laat is! Daar's baie waarvoor 

lewendige mense kan opstaan! Goed dan staan op! Dis bra tyd vir jou 

om teë te praat. Dis bra tyd vir al julle ellendige agtien dollar vyftig 

sent bliksems om op te staan vir hulleself en hulle vrouens en die 

kinders wat hulle nie kan kry nie! Sê vir hulle almal om op te staan. Sê 

vir hulle! Sê vir hulle! Sê vir hulle! 

[Sy gil die laaste sin histeries uit en hardloop van die verhoog af] 

 

---ooOoo--- 

Teks: Samuel French London 
Kontak Dalro vir katalogus van bogenoemde uitgewers. 

 


