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PERSONE 

Verteller 

Die Caledonner 

Malie 

Koot Labuschagne 

Sarie Labuschagne 

Piet Labuschagne 

Faan Coetzee 

Eerste meisie 

Tweede meisie 

Suzy 

Jimmy 



DIE CALEDONNER 

VERTELLER: 

Kart na sy aankoms op die dorpie word die Caledonner na 'n 
plaasparty genooi. Hy is die nuwe kas s ier in die dorp se 
enigste bank ; ongetroud, maar nie b e paald jonk nie ; 'n 
goeie tennisspeler e n 'n lekker klong in die kroeg. Hy 
speel snoeke r en brug en skiet graag patryse~ hy gesels 
gemaklik, met die oppe rvlakkige w§reldwyshe id va n mense 
wat baie gere is e n min be leef he t. Kortom: hy is 'n 
sosia le a a nwins vir die dorp. 

(MALIE EN DIE CALEDONNER KOM AAN BY DIE PARTYTJIE) 

CALEDONNER : Soos 'n ~ens in di6 w§reld agt e r jou plesier 
moet aanry 

MALIE: Ek dink di t gaan 'n l e kke r paartie we es. 

CALEDONNER: In die Kaap of Johannesburg is alles net daar, 
aand na aand. Jy r a ak b ederf . Everything laid on. 

MALIE: Has jy l a nk in die Kaa p ? 

CALEDONNER: ( on gemaklik) 
dlt van my kindstyd af . 

'n J aar of wa t. Maar ek ke n 
Cale don is teen die Kaap . 

MALIE: Maar r aak jy nie moeg van hot e lkamertjies nie~ 

CALEDONNER: Nie juis nie . Ek e n 'n vriend het 'n woonst e l 
ln Kaap s t a d geha d, maar dit kom t e duur uit. En bowe ndie n , 
ek is nie wa t bulle n oe m die "domestic type " nie . ( HY LAG 
GED\-JONGE ) 

MALIE (koe r moed e rlik): 0, julle ma ns t og . Weet jy, ek wou 
JOU al vra 

CALEDONNER: Shoot~ girlie . 

MALIE: Ag 3 s omme r niks. Ve rgeet d aarva n. 

CALEDONNER : Dit haat e k n ou, boor, l a t i emand 'n ding 
begin e n n e t so l os 

MALIE : Maar r §rig, dis niks . Jy gaan vir my kwaad wees. 

CALEDONNER : Lyk c k vir j ou na d i o b oelie -soort? 

MALIE ( kokc t ) Jy b oe l ie my n 6u. 

CALEDON'JER · 0 K J. y we n ( STILTE ) S§ nou maar, t 6e ? _______ 1 ___ • • · ~ • 

MALIE: Be l owe e e r s j y s a l n i e kwaad we es ni e . 

CALEDONNER: True as bob! 

MALIE: Ek -- e k hc t gc wonde r hoe kom jy nog nle ve rde r ln 
dle ba nk is n i c . 

CALEDONNER : ( St eek s i gar e t aan) ( FOUSE ) ( Bl aas rook luid
rugt i g u i t) Te vee l ge j ol, ou girl i e , as jy wil we e t. 
Maar bulle s~ mos 'n me ns i s ne t ccnmaal j onk . 

MALIE : ( s ug ) J a . Ja dis waar. 

CALEDONNER: ( ge n iep sig ) Jy kl i nk o f j ou dae ve rby is . 

MALIE : We l, ku ike n s is on s ook ni e meer ni e 

CALEDONNER I .. .. . 
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CALEDONNER: (vererg) 
rondom 30, 40 ophou! 
plekkies ---

Ek haat die gepraat of die lewe hier 
Dis wat my so vies maak van die klein 

(KOOT LABUSCHAGNE EN SY VROU, SARIE, KOM IN) 

SARIE: My liewe vadertjie, en hiPr staan julle twee dan stok
alleen. Waar's al die ander mense dan? 

KOOT: Naands~, mense, naands~. Hoe kom julle dan nou eers 
hler aan? Die ou klomp is a l warm! 

MALIE: Naand, Koot, naand Sarie ; julle ken mos vir mnr. 
Tredoux? 

KOOT: Natuurlik, man. Hoe staan dinge? 

CALEDONNER: (sjarmant) Naand mense. Nee, ons kappityt! 

SARIE: En voel mnr. Tredoux al tuis hier by ons op die dorp? 

CALEDONNER: Mar ius, Mevrou. Se sommer net f1arius, vrat! 
So tuls soos 'n vis in die wat e r! 

KOOT: Maar so praat 'n man! My n aan is Koot en my vrou i s 
Sarle. Kom, ou swaer, hoe lyk dit met 'n dop na die trippie ? 
Julle Bolanders is mos nie bang vir drink nie, of wat praat 
ek alles? 

SARIE: Haai, ou man, wat moet meneer - wat moe t Marius van 
jou dink? Meneer, jy moet jou maar niks a a n sy dinge steur 
nie. Wag, Malie e n e k stap gou oor huis toe dan kan sy 
haar 'n bietjie regmaak. 

CALEDONNER: Nie t e lank n9us poe ier nle, hoar, ons is lus 
vir skoffel! 

KOOT: (roep Malic agt e rna ) Hierts, ou Malie, lyk my jy't 
iets aan jou hoek! (Ve rtroulik t een di e Caledonner) 'n 
Gawe stuk, hoor, maar tyd dat sy go troud kom. Le JY a a n 
by haar? 

CALEDONNER: (byna verontwaa rdig) Ne e , nee , somme r 'n no o i 
vir die aand. Ek hou va n hullc 'n bi etjie jonge r - twee
tand, of hoe se julle hie r - -

KOOT: (lag pligshalwe ) Ja, goed gc se, maar as dit by trou 
kom, se e k nog: ki e s e e n van j ou c i e jare . Maar wag, laat 
ek van die manne nade r roe p. Wa t sal al~al dan nou hier 
buite op die werf r a nd staan. Pie t, Faan - kom nade r 
kerels. (PIET LABUSCHAGNE EN FAAN COETZEE KOM IN, GLASIES 
IN DIE HAND) K§re ls, l' a k julle int e r e ss e e r by Ma rius 
Tredoux, dle nuwe man in die bank. Marius, dis nou my 
neef Piet Lawwerska iing e n dis Fa an Coe tze e , die man wat 
ons~ bulle t eel. 

CALEDONNER : Aangen a am, aangcn aam. 

KOOT: Pie t, gooi d a n vir die Bol a nde r 'n dop . Ne e a , nie 
so suinig nie , daar's mo s ba i e waar die va ndaa n kom. (GELAG) 

FAAN: Dis di e gees, ou Koo t! 

PIET: Hie rs o , ou s waerie ! As hy j ou n i o s k op nie 

CALEDONNER: Ge sondhe i d b o e r e ! Da nki e , Pie t. 

FAAN I ..... 
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FAAN: (plaerig) En hoe lyk dit, gaan JY vir ons boere 
groat geld leen, mnr. Tredoux? 

CALEDONNER: Nee, maar alte seker, se net hoeveel! 

PIET: Kom meneer van die Boland af? 

CALEDONNER: Van Caledon af. 'n Caledonner. 

PIET: (nie meer alte nugter nie) Hu? 'n Ka-le-donner. 
Hoar hier kerels, dis vir j ou snaal<:s. 'n Kaledonner. 

(LUIDRUGTIGE GELAG) 

FAAN: Kom ons staan bietjie buite toe, kerels. Dis darem 
K"oeler da.ar as hier in die skuur. (HANS UIT) 

' 
(DIE TWEE SKOOL!>'IEISIES HET INTUSSEN INGEKOM MET GRAM~10FOON 

EN PLATE) 

EERSTE ~1EISIE: Hy' s cute, se ek vir J ou. Net jammer sy 
hare 1s so yl. 

TWEEDE MEISIE: Maar nog so skraal soos 'n windhond, hoar! 
Het JY hom al by die tennis gesien? 

EERSTE MEISIE: Moenie praat nie! Wie's saam met hom hier? 

TWEEDE MEISIE: Glo di t as j y wil - ou r,1alie. Ek het haar 
nou-nou 1n d1e huis gesien. 'n Mens is darem bly vir haar 
part. Maar as jy my vra, was sy darem nie sy eerste keuse 
nie --

EERSTE MEISIE: Sies~ jy's katterig! 

TWEEDE MEISIE: Ag, toe, wie praat kastag. 
draai om Suzie van hy hier gekom hot , 

Almal weet hy 

EERSTE r1EISIE: Jammer die paarti e was nie vrocer nie. 
Nou's ou Jimmy terug. 

T\~EDE MEISIE: Dink JY hy sal vir ou Jimmy lig? 

EERSTE MEISIE: Weet nie. Suzie en Jimmy is al lank gekys. 

TWEEDE MEISIE: Maar hy's darem wragtie 
so anders as die outjies hier by ons. 
nie, is hulle buite, en ons moet op die 
rol. Dis mos nie 'n paartie nie ! 

cute jong. Hy's 
As hulle nie drink 
sakke sit en duim~ 

EERSTE MEISIE: As hulle ons nie n6u kom vra nie, dans ons 
met mekaar! ( CALEDONNER IN EN NA f./lEISIES TOE) 

CALEDONNER: Hoe lyk dit, is hier niks ander plate nic? 

Tv!EEDE rJIEISIE: 
plate br1ng. 

Nee, Meneer, maar Suzie het gese sy sal 
Ek wonder net 1.vanneer sy en Jimmy kom --

CALEDONNER: 0. Se my, wie's die Jimmy-vent? 

TWEEDE MEISIE: Hy's op landbouskool, r./lencer. 

CALEDONNER: Ag, meisie los die meneer. Se sommer Marius. 

TWEEDE MEISIE: Haai, jene Meneer! 

CALEDONNER: Toe nou, ek is nie soveel ouer as jy nie. 

(SUZY EN JIMMY IN) CALEDONNER I ..... 
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CALEDONNER: Naands§, naands§! Lekker om mcnse te sien wat 
JY 1wn. 

SUZY: Halla. 0, laat ek julle voorstcl. Jimmy, dit is nou -

JifviMY: Die Caledonner? Toe maar, elz weet al van .j ou! 
Ek hoar jy't amper my girl geskaai. 

CALEDONNER: Sander dat ek dit geweet hct, ou mant. 

JIMMY: Toe, ou Soes, sit op ons plaat. 
(SUZY EN JIMMY DANS DI E RINKHALS) ( fv'!i\L I E I N) 

CALEDONNER: Ek moet s§, Malic, jy was wragtie n1e haastig 
om terug ·te kom nie. Intussen verveel ek my dood. 

MALIE: Ek is jammer, Marius . 

CALEDONNER: Toemaar, dis niks. Kom ons dans. 

MALIE: Jong , ek kan nie twist nie. Ek voel op ons jare 

CALEDONNER: Magtig, mens, jy laat ons na fossiel e klink. 
Wel, hy mag ryk wees, maar die twist kan hy nie dans nie. 
Suzie kan. Kyk hoe doen sy dit hoor, die terugsak, die vou. 
Boeta, hulle sal haar dit nie op 'n Kaapse baan kan nadoen 
nie! Ag, kom j ong, ons kan nie langer hier staan nie 

MALIE: Asseblief, Marius, eors die volgende plaat. 
Ek gaan 'n gek van my maak. 

CALEDONNER: O.K. dan. 

(SKOOLMEISIE STAMP PER ONGELUK NAALD VAN PLft~T AF) 

CALEDONNER : Weer di e selfde plaa t, meisietjie . Kom, Malie . 

MALIE: f-1arius, e k gaan j ou in die skande steek. 
skaam vir die mense --

Ek is 

CALEDONNER: Nowwemaaind - ek hou van vn publiek! Kyk ~ va t 
hom hler uit die bolyf uit, en dan wikke l jy so, en dan 
agtertoe, eri na die kante toe. 
( INTUSSEN HET KOOT, PIET EN FAAN rmT GLASIES IN DIE 1-LIHJD 

NADER GESTAAN; OOK ANDER MENSE KOM NADER) 

FAAN: Hierts, my ou bul! 

KOOT: Nee, maar skommel die ding, of wa t praRt ek alle s ? 

VR OUESTEM: Staan opsy, ons wil ook sien! 

MALIE: (hygend ) Marius, die mense l ag vir my! 

CALEDONNER: Laat hulle lag- jy's j ollie goed vir 'n 
beg1nner - -

(HISTERIESE TIENERGEGIGGEL; KOOTl PIET EN FAAN MOEDIG DIE 
DANSERS AAN fJIET: 11 1\op hou!" uDlt s om ~ 11 11 Ryperd!") 

PIET: Dis hy, ou Malic , wys vir die j ong klomp hoe die ding 
gedoen moet word. 

EERSTE MEISIE: Ekskuus my! 

MALIE: Ek -- ek kan nie meer n1e, r·1arius . Di e kinder s l ag 
vir my. 

CALEDONNER I ... . . 
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CALEDONNER: (lag skel) So, dis genoeg! 

(HY STAP MET SY ARM OM ~-1ALIE SE LYF NA EENKANT) 

MALIE: (daar is trane in haar o8) Dit lyk my ek kry hooi 
koors. Ek sal 'n pilletjie moet drink. O, my handsak is 
in die huis. (MALIE UIT) 

EERSTE MEISIE: Ek se, kry vir mnr. Tredoux 'n koesistcr. 

CALEDONNER: Eintlik mag ek nie, maar as so 'n mooi nooi so 
moo1 kom vra 

EERSTE MEISIE: (giggelend) Haai, jene, Meneer 
. 

CALEDONNER: En wat is die mooi nooi se naam, a ltemit? 

EERSTE MEISIE: Annette, Meneer. 
koesister~ Meneer. 

Kry vir Meneer nog 'n 

CALEDONNER: Annette, Annette, JY wil my in die versoeking 
lei. Nee, liewers nie. (HY STAP NA SUZY 2 WAT EENKANT 
ALLEEN STAAH) 

CALEDONNER: O, hier kruip jy weg, Suzy! 

SUZY: (bitsig) Vir wie sal ek so d2nig wegkruip? 

CALEDONNER: Skuldgevoel, ou girlie. Jy't my tot op die 
laaste toe aan 'n lyntjie gehou. Va n my 'n handperd gemaak . 

SUZIE: Kyk, as jy weer met daardie ou storie gaan begin~ 

SARIE: Haai, ek wil julle nie in die rede val nie, ma ar hot 
julle almal iets gehad? Marius, daar 1 s 'n lekker souttcrt~ 
hoe lyk dit? 

CALEDONNER: 0, Mevrou - Sarie - e k durf ni o meer nie, al 
Wll ek hoe graag . Ek mo e t jou ge lukwe ns me t die eetgocd e n 
aldie re~lings. Dis uit die boonst e rakke . 

SARIE: Ag, Marius, 'n mens probecr maar net jou be s. 
Jy weet, Suzie, ek se altyd, solank a lmal dit maar n e t 
geniet. Dis die groot di~g, da t a lma l dit ge nie t. 

KOOT: Wat konsistorie julle hie r bymekaar? 

SARIE: Nee, Koot , Marius se hoe l ekke r my e etgoed is 

KOOT: Oppas vir die a lle enlope rk§r e ls, Ma ! (VIR JIMMY, 
WAT.MET 'N KOPPIE KOFFIE IN DIE DEUR VERSKYN HET) Haai, 
ou J1mmy man, dr1nk JY tog n1 e koffie n1 e ? Jy s t e l my 
teleur, ou bees. Kom saam- ons ga an gooi 'n dop. 

(JIMMY EN KOOT AF ) 

SARIE: Haai, e n nou moet julle my cer s ve rskoon . Ek wil 
daa r ander kant gaan kyk of t a nt Hcs t e r-hulle a l i e t s 
gekry het -- ( POUSE) 

CALEDONNER : O.K., Suzy, ek ve r gewe jou- maar dan moe t jy 
'n slag met my twist. 

SUZY: --.-- Ek kannie belowe dat e k s o goed soo s Malic sal woes 
nle. 

CALEDONNER: Kom ons ga an wys die we r e ld 'n ding --

(HY VAT FERM AAN HAAR ARM; SY STOOT SY HAND WEG) SUZ Y I .. . , . 
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SUZY: Toe, toe, laat ons nie vatterig word nie! 

(Caledonner en Suzy dans die rinkhals. Die keer is dit 'n 
virtuoso vertoning. Wecreens 'n kring om die danscrs.) 

UITROEPE: Sy bene vou soos 'n konsertina! 

Het, jou lekkerding! 

(MALIE staan na JIMMY se kant toe. Sy trek hom opsy en fluis-
ter iets vir hom. Hy glimlag en knik instemmend) 

KOOT: Wat sien ek? Tog nie oom Daantjie van die Agterberg 
met konsertina en al nie! Magtag~ mense, nou kan ons mos 
musiek kry wat almal kan dans! 

(ALGEMENE GEGROET EN VERWELKOMING. Die mans beweeg na buite 
om vir oom DaantJle en d1 e Vosloo-broers met hul konsert1nas 
te verwelkom.) (SU ZY neem JIMMY se hand. Hulle gaan uit.) 

KONSERTINAMUSIEK BEGIN. 

(Gedurende die volgende gesprek kom uitroepe van buite af: 

Rooidag toe, boere! 
Eina, my ding! 
Knyp hom, Stefaans! ) 

CALEDONNER: Oh, no. Ek se vir j ou, rllalie, nou loop ek. 

MALIE: Sies, jy's darem baie selfsugtig. Die ouer mense wil 
darem hulle soort musiek ook he. Dis mos 'n paartie vir almal, 
nie net vir die tieners nie. 

CALEDONNER: Jou grappie is nie juis in goeie smaak nie. 

r1ALIE: Jammer, ek moes dit nie gese het nie. 

CALEDONNER: Toemaar. Ek moet sc, jy't dit vreeslik geniet, 
solank ek dit kon verduur het. 

MALIE: Wie's nou snaaks. 

CALEDONNER: Jammer, jammer, jammer! 

I"lALIE: Asseblief, Ivlarius, j y praat tc hard. 
ons hoor. 

CALEDONNER: Maar laat hulle hoor! 

MALIE: As jy wil huis toe gaan --

Die mense kan 

CALEDONNER: Ek dink so. Maar sal dit nie sleg lyk ni e ? 

MALIE: Natuurlik sal dit sleg lyk. 

CALEDONNER: (gelate): Dan wagons neg 'n rukkie. 

(JIMMY IN. HY IS EFFENS AGGRESSIEF VAN DIE DRANK) 

JIMMY: 0, hier staan jy, ou swaerie. Wag, ek gooi vir die 
Ka-le-donner 'n lekker dop. 

CALEDONNER: So, so, nie so kwaai nie. 'n Mens moet dink aan 
dle volgende dag. 

JH1MY I . .... 
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JIMMY: Is dit $6u leuse, ou vriend? Lyk nie so vir my nle . 
Liewers s6: Pluk die dag. Pluk hom kaal. So kaal soos ' n 
hoender, sal ons maar se 

CALEDONNER: Gesondheid, Jimmy. 

JIMMY: Wies'n nou? 

CALEDONNER: 0, myne en joune, Jimmy. 

JIMMY: 

(STILTE. 
Maar veral Suzys'n, n6? 

OP DIE AGTERGROND SING 1 N HANSTEI'Il : 

Rys en vleis en roebappaai! 
De Wet skiet die Kakies dat die stof so draa t· 

CALEDONNER: Snaakse liedjie. 

JIMMY: Alles hierso is vir jou snaaks. Dis hoekom ek nie 
van jou hou nie. Alles is vir jou snaaks. Maar laat ck 
jou vertel, jy is ook vir 6ns snaaks. Met jou snaakse ma 
niertjies. Jou snaakse gepraat. 

MALIE: Jimmy 

(KOOT KOM IN) 

KOOT: Wat's dit nou, Jimmy? Wat staan jy hier soos 'n 
springhaas wat vir weerlig geskrik he t? 

JIMMY: Oom Koot, dis goed dat oom Koot by is. Ek het die 
k§rel, die Caledonner, aanstoot ge gee . Nou wil ek op ons 
wereld se manier wys dat daar g'n kwade gcvoelens meer is nic . 

CALEDONNER: Ek verseker jou, Ji~my~ wat my betref - -

KOOT: Wil jy lat julle vingertrek, Jimmy? 

JIMMY: Dis net hy, oom Koot! 

KOOT: Wel, Marius, daar's g'n kwaad in nie . 
paartie nuwe lewe gee. 

Dit kan die 

CALEDONNER: Ag, nee, Koot jong, asseblie f. Ek he t die 
soort ding in my jeug laas gedoen. Jy vergeet die slag . 

JIHMY: Nooit, ou vriend dis daar, in jou vingerpunt e , 
die oomblik dat jy begin trek. 

CALEDONNER: Ag, liewers nie nou nic, ou maat ; my keel 
is ook so droog - -

KOOT: (skree na buite) Piet, kom skink vir ons vriend 
hier een van die bestes. Gooi hom skilpadrug! Die 
kerels gaan bietjie vingertrek! Nee , Gertie , vat weg 
die sop - ons gaan iets sterkers drink ! 

CALEDONNER: Ek se julle , ek is nie lus vir die ding ni e . 
Ek gaan 'n gek van my maak. 

KOOT: (aankondigerstem) 
sports sien! 

Nader staan, mense , ons gaan 

CALEDONNER: Ma lie , sa l jy my baadjie hou? 

VROUESTEM: Haai, hulle kler e ! 
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PIET: Hier's jou dop, Marius; en, Jimmy, hier's dieselfde 
g1f vir jou. 

KOOT: (opgewonde) Klink die glase~ kerels, so hoort dit. 

(Hulle klink die glase en slaan die drankies weg) 

KOOT: Ek sal tel. 
julle sit gekry? 

Beste uit drie wen. Toe, het julle 

'N VROU (giggelend): Dit lyk soos henne wat nes skrop. 

KOOT (streng): Stilte, asseblief, mense . 
ons: Een- twee - drie! 

(VINqERTREK-TONEEL. Gedempte opmerkings: 

Kyk hoe swel die kcrel se are! 

Magtig, maar die bulle hou mekaar! 

FAAN: Hy lig hom, hy lig hom! 

MALIE: Vasskop, Marius, hou! 

Goed, dan begi11 

KOOT: Eerste ronde - Jimmy s'n! CALEDONNER: Dit wou toe 
n1e werk nie. 

OMSTANDERS: (Deurmekaar) Laaste kans, Caledonner! 

Wys hom nou, ou Marius wat! 

Ek se, ou Jimmy, ons mense eet nie verniet 
krummelpap en skaapvleis nie! 

KOOT: ( streng) 
dr1e. 

Stilte, mense. Goed, ek tel: Een - twee -

(Jimmy trek die Caledonner met sovee l eweld na hom oor dat 
al twee 1n d1e stof proes. 

KOOT: Geluk, ou Jimmy: jy wen. Moo i gespook, Marius. 

CALEDONNER: Geluk ou maat; beste man wen. 

KOOT: Inval, boere, dis die laaste dans. 

VERTELLER: 

Op pad huis toe praat die Caledonner n1e 'n woord nie. 
Malie voel jammer vir hom, en tog is sy nie vir een oomblik 
spyt oor t~ar strategie nie. Vroeer of later moet jy jou 
versoen met die onvermydelike: jou ouderdom. 

By haar voordeur se sy: "Kom binne, dan maak ek gou vir ons 
koffie." Gedwe~ stap hy v66r haar die huis binne. Hy 
is skielik krom; 'n effense bles man \'lat in sy werk bly 
steek het. En veertig jaar oud. Hy weet dat sy vonnis 
geteken is. 


