
UIT HOME SWEET HOME 
Deur 

ESTELLE ZEEMAN 
 

Ma geklee in kamerjas.  Hare in krullers.  Sy is besig om Kotie se rok se soom 
in te sit.  As sy begin is van die spelde nog in haar mond.  Steek soom in met 
spelde. 
 
MA: 
 

Jy sê die soom moet drie vingers opkom, Katie… e?  Ag, wat sal haar 

pa tog daarvan sê!  Katie… e!  Is jy nog nie klaar in die badkamer nie? 

- die seuns gaan laat wees vir skool!  Ja, maar jy ry darem saam met 

pa werk toe, hulle moet nog die bus haal! 

Benjamin, néé - ek het nie nou tyd om jou opstel te lees nie.  Wie't 

Suzie se Geskiedenisboek?  Nee, ék het dit nie! 

Pa?!  Ag kinders, ek kan nie 'n woord hoor wat julle pa sê nie!  Hoe sê 

jy, Pa?  Man, die skoon frokkies is in jou boonste laai aan die regterk… 

jou sokkies?!  O, dit hang nog oor die draaier… die draaier! 

Ag, Regina my ou siel, skep tog gou die velletjies van die kleinjan se 

melk af.  Nee, Suzie, vra vir Katie om jou hare te vleg, jy sien mos nou 

ek is laat! 

Pa!  Is jy nog nie klaar nie?  Jy gaan laat wees vir werk!  Herklaas!  As 

jy nie nou vir Pietie uitlos nie, wiks ek vir jou! 

Dè, Katie, hier's jou rok.  Ag, wie't nou weer die honde laat inkom?!  

Voertsek!  Uit!  Buite!  [Beweeg na voordeur] 

Kinders!  Ek kan die skoolbus al hoor aankom!  Nee, ek het nie 50c vir 

sweets nie.  Is jou naels skoon, Suzie?  Benjamin, is jou tande geborsel 

en agter jou ore gewas?  Herklaas!  Kyk hoe sit die slaap nog in jou oë!  

Gee hier daai waslap - en trek tog op jou kouse.  Kinders, julle gaan 

nie vanmôre daai bus haal nie.  Hardloop solank, Suzie - sê die drywer 

moet wag, die ander kom nog.  Benjamin… Benjamin!  Wat maak 

jy?!…  Nou kon jy nie vroeër gegaan het nie!  [Ruik die melk wat 

oorkook] 



 2

Regina, gou!!  Die melk kook oor!…  Ag, vadertjie tog!  Nee Katie, 

daar's nie scrambled eggs nie, ok nie bacon nie en ok nie toast nie - 

net plein Tiger Oats!  Jy's nie nou in 'n hotel nie!  Bye, bye, julle.  Soet 

wees en mooi leer.  En Benjamin, kyk tog met speeltyd dat daai groot 

kind nie weer vir Pietie boelie nie, hoor! 

… Regina, is die motorhek oop? … 

[Groet Pa]  Tatta my sweetheart!  Het jy jou toebroodjies en die lys 

met die groceries?  En onthou tog om die briewe te pos, hoor!  Bye!  

Bel my as jy by die werk is!  [Na gangdeur] 

Katie…e!  Jou pa gaat ry - hy's laat vanmôre!…  [By voordeur]  Ag 

heiden, nou wil die kar weer nie vat nie!  Regina - roep gou vir Jim, sê 

hy moet kom help stoot!  Katie, kom nou!  Bye, bye my kind - [Haal 

geld uit kamerjas se sak]  en dè, koop maar vir jou so ietsie vir 

etenstyd.  Ek het nie tyd gehad om vir jou iets te maak nie.  Ja, ek sal 

die Dry Cleaners sê.  Toe julle is laat!  Tatta!  Hè?!  Die baas se 

pyp?!…  Ag, vadertjie tog, nou't hy weer sy pyp hier laat lê!…  [Soek 

pyp]  Dè, Regina, vat dit gou vir die baas. 

Nou waar kom jy aan die telegram, Regina?  Sê die baas hy't hom in sy 

sak vergeet?…  O, gits… solank dit net nie slegte nuus is nie…  O, nee!  

Nee!  Regina, gou!  Bring gou vir mevrou 'n bietjie water…! 

 "Verwag ons môre vroeg, Arnold, Annie en kinders" 

En die huis lyk soos 'n varkhok!  Ag, skepsel, laat staan tog die 

ellendige water - jy sal my dadelik moet kom help om… my genade, dis 

seker hulle nou…!  En kyk hoe's daai kar gelaai… en al die kinders! 

Heigend hert!  En hier staan ek nog in my gown en my curlers! 

 

---ooOoo--- 

(Ook geskik vir Grade 9-12) 

 

 


