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Heuwels soos wit olifante 
 

‘n Kortverhaal deur 
 

Ernest Hemingway 
 

In Afrikaans vertaal en vir die verhoog verwerk deur 
 

Stephanie van Niekerk 
 

Dramatis Personae 
Meisie – Jig, ‘n jong reisiger 

Man – haar minnaar en mede-reisiger 
Vrou – eienares van die cantina 

 

1927 - Zaragoza, Spanje. Die heuwels aan die anderkant van die Vallei van Ebro lê lank en wit. Aan 
dié kant is daar geen skaduwee of bome nie en die stasie is in die son, tussen twee treinspore. Aan 
dié kant van die stasie lê die skaduwee van die gebou kort en warm. ‘n Gordyn, van stringe 
bamboeskrale gemaak, hang oor die oop deur na die cantina om die vlieë uit te hou. Die Amerikaner 
en die meisie kom op en gaan sit by ‘n tafeltjie buite, in die koelte. Dit is baie warm. Die sneltrein 
vanaf Barcelona na Madrid behoort oor veertig minute vir twee minute by die spoorwegaansluiting te 
stop. 
 
1.  MAN: Kom ons sit daar. 

2.  MEISIE: (Terwyl sy haar hoed afhaal en op die tafel neersit.) Wat sal ons drink?  

3.  MAN: Dis deksels warm. 

4.  MEISIE: Kom ons drink ‘n bier. 

5.  MAN: (Roep in die rigting van die gordyn.) Dos cervezas. 

6.  VROU: (Verskyn in die deur.) Grotes? 

7.  MAN: Uh ... Twee kleintjies, asseblief. 

Die MEISIE staar in die rigting van die oorkantste heuwels wat wit in die son lê. Die omliggende 

terrein is bruin en droog. 

8.  MEISIE: Hulle lyk soos wit olifante. 

9.  MAN: Ek het nog nooit een gesien nie. 

10. MEISIE: Nee, jy sou nie. 

11. MAN: Ek sou kon. Die feit dat jy sê ek sou nie, bewys net mooi niks. 

12. MEISIE: (Kyk na die Madrid/Barcelona bord.) Hulle het iets daarop geverf. Wat sê dit? 

13. MAN: Anis del Toro. Dis ‘n drankie. 
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1.  MEISIE: Kan ons dit probeer? 

2.  MAN: (Roep in die rigting van die gordyn.) Verskoon my!  

3.  VROU: (Kom met die bier uitgestap.) Vier reales. 

4.  MAN: Ons wil twee glase Anis del Toro hê. 

5.  VROU: Met water? 

6.  MAN: (Aan MEISIE.) Wil jy dit saam met water hê? 

7.  MEISIE: Ek weet nie. Hoe proe dit met water? 

8.  MAN: Dis oraait. 

9.  VROU: Wil julle water hê of nie? 

10. MAN: Ja, met water. 

VROU gaan die kroeg binne. Daar is ‘n lang stilte terwyl sy die drankies gaan haal, uitstap, die glase 

voor MAN en MEISIE neersit, en weer die kroeg binnegaan. 

11. MEISIE: (Proe en sit die glas op die tafel neer.) Dit proe soos liquorice. 

12. MAN: Dis maar hoe dit met alles gaan. 

13. MEISIE: Ja. Alles proe na liquorice. Veral die spul goed waarvoor jy al so lank wag, soos 

alsbrandewyn. 

14. MAN: Kry end. 

15. MEISIE: Jy’t begin. Ek was besig om myself te vermaak. Vir my was dit lekker. 

16. MAN: Wel, kom ons probeer om dit te geniet. 

17. MEISIE: Reg. Ek het probeer. Ek het gesê die berge lyk soos wit olifante. Was dit nie slim nie? 

18. MAN: Dit was slim. 

19. MEISIE: Ek wou ‘n nuwe drankie probeer: Dis al wat ons doen, nê – ons kyk na goed en 

probeer nuwe drankies. 

20. MAN: Seker maar. 

21. MEISIE: (Kyk na die heuwels oorkant.) Dis mooi heuwels. Hulle lyk nie regtig na wit olifante nie. 

Ek het eintlik bedoel die kleur van hulle velle tussen die bome deur. 

22. MAN: Die bier is lekker koud. 

23. MEISIE: Ja, dis lekker. 

24. MAN: Dis regtig ‘n baie eenvoudige operasie. Jig? Eintlik is dit nie eers ‘n operasie nie. 

(MEISIE  kyk na die grond waarop die tafelpote rus.) Ek weet dit gaan nie vir jou ‘n 

probleem wees nie, Jig. Dis eerlikwaar omtrent niks nie. Dis net om lug in te laat. 
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(MEISIE sê niks.) Ek sal saam met jou gaan en heeltyd by jou bly. Hulle laat net die lug 

in, en dan gebeur alles heeltemal natuurlik. 

1.  MEISIE: Wat doen ons ná die tyd? 

2.  MAN: Ná die tyd sal als weer reg wees. Nes dit voorheen was. 

3.  MEISIE: Wat laat jou so dink? 

4.  MAN: Want dis die enigste ding wat ons pla. Dis die enigste ding wat ons ongelukkig maak. 

5.  MEISIE: En jy dink regtig ons sal dan weer gelukkig wees? 

6.  MAN: Ek weet ons sal. Jy hoef nie bang te wees nie. Ek ken baie mense wat dit gedoen het. 

7.  MEISIE: Ek ook. En na die tyd was hulle almal vreeslik gelukkig. 

8.  MAN: Wel, as jy nie wil nie hoef jy nie. Ek wil nie hê jy moet dit doen as jy nie wil nie, maar 

ek weet dis baie eenvoudig. 

9.  MEISIE: En jy wil regtig? 

10. MAN: Ek dink dis die beste. Maar ek wil nie hê jy moet dit doen as jy nie regtig wil nie. 

11. MEISIE: En as ek dit doen sal jy weer gelukkig wees en alles sal wees soos dit voorheen was en 

jy sal vir my lief wees? 

12. MAN: Ek is nou vir jou lief. Jy weet ek is lief vir jou. 

13. MEISIE: Ek weet. Maar as ek dit doen sal dit weer lekker wees, en as ek sê goed is soos wit 

olifante, sal jy daarvan hou? 

14. MAN: Ek sal mal wees daaroor. Ek is nou ook, maar ek kan net nie daaraan dink nie. Jy weet 

hoe ek raak wanneer ek bekommerd is.  

15. MEISIE: En as ek dit doen sal jy nooit weer bekommerd wees nie? 

16. MAN: Ek sal my nie dáároor bekommer nie want dis doodeenvoudig. 

17. MEISIE: Dan sal ek dit doen. Want ek gee nie vir myself om nie. 

18. MAN: Wat bedoel jy? 

19. MEISIE: Ek gee nie vir myself om nie. 

20. MAN: Ek gee vir jou om. 

21. MEISIE: O, ja. Maar ek - ék gee nie vir my om nie. En ek sál dit doen en dan sal als weer reg 

wees. 

22. MAN: Ek wil nie hê jy moet dit doen as jy so daaroor voel nie. 

Die MEISIE staan op en stap na die einde van die platform. Aan die oorkant is daar graanlande en 

bome langs die oewer van die Ebro. Ver weg, anderkant die rivier, is daar berge. Die skaduwee van ‘n 

wolk beweeg oor die graanlande en sy sien die rivier tussen die bome deur. 
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1.  MEISIE: En dit kan als aan ons behoort. Ons kan alles hê en ons maak dit elke dag meer 

onmoontlik. 

2.  MAN: Wat het jy gesê? 

3.  MEISIE: Ek het gesê ons kan alles hê. 

4.  MAN: Ons kan. 

5.  MEISIE: Nee, ons kan nie. 

6.  MAN: (Gaan staan agter haar met sy arms om haar lyf.) Ons kan die hele wêreld besit. 

7.  MEISIE: Nee, ons kan nie. 

8.  MAN: Ons kan gaan net waar ons wil. 

9.  MEISIE: Nee, ons kan nie. Dit behoort nie meer aan ons nie. 

10. MAN: Dis óns s’n. 

11. MEISIE: Nee, dit is nie. En as hulle dit eers weggevat het, kry jy dit nooit weer terug nie. 

12. MAN: Maar hulle het dit nie weggevat nie. 

13. MEISIE: Ons sal wag en sien wat gebeur. 

14. MAN: Kom terug koelte toe. Jy moenie so voel nie. 

15. MEISIE: Ek voel nie so nie. Ek weet net goed. 

16. MAN: Ek wil nie hê jy moet iets doen wat jy nie wil doen nie – 

17. MEISIE: Of wat nie vir my die beste is nie. Ek weet. Kan ons nog ‘n bier drink? 

18. MAN: Okay. (Roep na binne.) Dos cervezas! Jy moet net besef – 

19. MEISIE: Ek besef. Kan ons dalk ophou praat? 

Hulle gaan sit by die tafel en die MEISIE kyk na die heuwels aan die droë kant van die vallei en die 

MAN kyk na haar en die tafel. 

20. MAN: Jy moet besef dat ek nie wil hê jy moet dit doen as jy nie wil nie. Ek is totaal en al 

bereid om daarmee deur te gaan as dit vir jou iets beteken. 

21. MEISIE: Beteken dit vir jóú niks nie? Ons kán regkom. 

22. MAN: Natuurlik. Maar ek wil net vir jou hê. Niemand anders nie. En ek weet dis 

doodeenvoudig. 

23. MEISIE: Ja, jy weet dis doodeenvoudig. 

24. MAN: Dis goed en wel vir jou om so te sê, maar ek wéét dit. 

25. MEISIE: Sal jy asseblief nou vir my iets doen? 

26. MAN: Ek sal enigiets vir jou doen. 



 6 

1.  MEISIE: Sal jy asseblief asseblief asseblief asseblief asseblief asseblief asseblief nou ophou 

praat? 

Die MAN sê niks maar kyk na die tasse wat teen die stasie se muur staan. Daar is etikette op van al 

die hotelle waar hulle oorgebly het. 

2.  MAN: Maar ek wil nie hê jy moet nie. Ek gee nie om nie. 

3.  MEISIE: Ek gaan skree. 

4.  VROU: (Na buite deur die gordyn met twee glase bier wat sy op die tafeltjie neersit.) Vier 

reales. Die trein sal oor vyftien minute hier wees. (MAN betaal haar.) 

5.  MEISIE: (Aan MAN.) Wat sê sy? 

6.  MAN: Dat die trein oor vyftien minute hier sal wees. 

7.  MEISIE: (Glimlag vriendelik vir die vrou.) Dankie. 

8.  MAN: Ek beter die tasse oorkant toe dra. 

9.  MEISIE: (Glimlag vir hom.) Okay. Kom terug, dan drink ons die bier klaar. 

MAN tel die twee swaar tasse op en dra dit om die stasie na die oorkantste spore toe. Hy kyk met die 

treinspoor op maar sien nie die trein aankom nie. Op pad terug stap hy deur die kroeg, waar mense 

wat vir die trein wag sit en drink.  

10. VROU: Wat wil jy hê? 

11. MAN: Een tequila, asseblief. (Sit geld op die toonbank neer.) 

Hy drink die drankie by die kroeg en hou die mense, wat almal skiklik sit en wag, dop. Hy stap deur 

die bamboesgordyn na buite. Die MEISIE glimlag wanneer sy hom sien. 

12. MAN: Voel jy beter? 

13. MEISIE: Ek voel goed. Daar’s niks met my verkeerd nie. Ek voel eersteklas. 

 

 

Die Einde 


