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DIE ENTREPRENEUR 

 

 

Derick se ma staan by ‘n tafeltjie en werk. Derick kom opgestap met ‘n yslike bondel 

klere in ‘n sak in sy arms. Hy keer die klere teatraal op die tafeltjie uit. 

 

 

MA:(VERBAAS) En nou?  Wat wil jy met al daardie klere aanvang? 

DERICK:  Ma het mos gesê ek moet al my klere wat nie meer pas nie vir Ma bring. Ma 

wil dit vir die koerantverkopertjie gee. 

MA: (Neem van die klere en hou dit in die lug) Maar party van hierdie klere is nog  

        splinternuut! Hierdie het ek ‘n maand gelede vir jou gekoop! 

DERICK: Ek kan dit nie dra nie, Ma. Dis nie cool nie.  

MA:  (VERONTWAARDIG). Nie cool nie? Nou wat noem jy cool? 

DERICK:  Kyk na die labels Ma. 

MA: Etikette, Seun. Nie labels nie.  

DERICK: Etikette, labels … whatever. Maar dit bly cheap stuff. Ek skaam my dóód as 

my pelle sien waar Ma my klere koop!  

MA: (STRENG) Jy’t verkeerde maats, Derick. Jy wil deesdae net altyd hê en hê en hê! 

En net die allerbeste.  Geld groei nie op my rug nie, mannetjie. Jy kyk nou 

dadelik na wat jy nog kan dra en gaan sit dit terug in jou kas. Wat jy nie 

meer kan dra nie, los jy hier. Poena sal netnou met die koerant hier wees. 

Jou ou klere sal hom pas.  Hy het klere dringend nodig. Ek sien hom altyd 

net met dieselfde verslete broekie en hempie. Dit lyk nie of hy iets anders 

het om te dra nie. 

DERICK: (PLEITEND)  Ma, asseblief!  Ek moet ‘n ordentlike selfoon kry. Ek is die  

                   spot van die skool met daardie ou baksteen van Ma. My pelle noem  

         hom Dino want hulle sê hy is net  so oud en groot en lomp en dom  

         soos ‘n dinosourus. En hy kan nie eers foto’s neem nie!  

MA:          En waar gaan jy die geld kry?  



DERICK:  Ek is ‘n entrepreneur, Ma. Ma weet mos ek het die kwartaal die 

entrepreneursprys gewen. As ek nou hierdie klere vir Marta gee om vir my 

te verkoop en ek gee haar iets vir haar moeite, en ek gebruik die wins van 

my entrepreneursverkoping en die verjaarsdaggeld wat Oupa-hulle my gaan 

gee, dan het ek dalk genoeg om die selfoon self te kan koop. Dit sal Ma niks 

kos nie!  

MA: (STRENG, AFGEMETE):Derick, het jy een enkele woord gehoor van wat ek nou 

net gesê het? Poena het klere nodig! Jy kan dit nie verkoop nie. 

DERICK: (FRONSEND. VERWARD.)  Poena?  Wie’s hy? 

MA: (GESKOK) Die koerantseun!  (MET NADRUK, AFGEMETE) Dié seun wat  

                   elke dag na skool vir ons die koerant bring. Ons praat nog die hele  

                   tyd oor hom. Hoe lank ken ons hom al?  En jy weet nie eers wat sy  

                   naam is nie! (SY SUG SWAAR)  Dit lyk my ek het as ouer jammerlik  

                   gefaal. Daar is net één mens wat vir jou belangrik is, en dit is ...  

                   JYSELF!.   

DERICK: (BOT) Daar’s die koerant-outjie nou.  

(Hy gryp haastig ‘n paar stukkies klere uit die bondel en stap daarmee in die 

rigting van Poena wat naderkom met die koerant in sy hand.  Hy neem die  

koerant en prop die klere in die seun se hand met ‘n kortaf): 

             DERICK: (ONGESKIK)  Dé, dis vir jou! 

POENA: (VERWONDERD)  Vir my?  (Hy hou dit in die lug. Sy gesig verhelder.) 

POENA: (OPGEWONDE):   O, hulle sal só bly wees? 

DERICK: (VERWARD)  Hulle? Wie’s hulle? Hierdie klere is vir JOU bedoel. 

POENA:  Baie dankie dat julle aan my gedink het, maar ek het dit nie so nodig soos 

hulle nie. 

DERICK: Wie is “hulle”? 

POENA: Die ander kinders wat saam met ons op die plot woon – mense wie se 

ouers hulle werk  verloor het. Ek het darem skoolklere wat ek uit my 

koerantgeld gekoop het. Daarom kan ek skoolgaan. En ek het hierdie hemp 

en broek waarmee ek koerante aflewer. Party van die kinders kan nie skool 

toe gaan nie, want hulle kan nie skoolklere bekostig nie. Hulle hou sommer 



skool op die plot. Sommige het byna niks om aan te trek nie en gaan slaap 

baie aande sonder kos . Ek gaan hierdie klere net so vir dié outjies gee wat 

dit die nodigste het.  Baie dankie.  

 [Hy draai om en begin wegdraf.]    

DERICK:     Wag! [Hy hardloop agter hom aan en roep dringend:]  WAG! 

(Poena steek vas en kom stadig terug.  

Derick draai na sy ma en die klere op die tafel toe.) 

DERICK:    Het Ma gehoor wat Poena gesê het?  Hy sê die ander outjies op  

        die plot waar hulle bly, is BAIE arm. Hulle het amper niks klere  

        nie en party dae gaan slaap hulle honger. Help my, Ma. Ons  

        moet dié klere vir hulle gee. 

                   [Hy bondel die klere ywerig, met sy ma se hulp, in die sak en  

        gee dit aan Poena.] 

POENA: (KYK VERWONDERD, MET ‘N GLIMLAG, NA DERICK):   

Dit alles vir ONS?   Dankie, Derick. Dis nice van jou. 

Ek sien nou jy is nogal heel oukei. 

[Derick se ma draai na hom toe en vou hom in haar arms toe. Hy kyk oor sy ma se 

skouer na die gehoor toe, trek ‘n gesig, sê verleë oor dié vertoon van emosie 

“MA...A..A” en wurm hom uit haar omhelsing los.  Hulle beweeg af.]  

 


