
UIT DIE KOOPMAN VAN VENESIË 
Deur 

WILLIAM SHAKESPEARE 
 

(In Afrikaans vertaal deur Prof. Anna S. Pohl) 
 

 Die stuk speel af in Venesië.  'n Hofsaal. 

 

PORTIA: 

Ja, Eed'le heer.  Ek is volkome ingelig oor die saak. 

Wie is die Koopman hier en wie die Jood? 

Is u naam Shylock? 

U eis is werklik sonderling van aard, 

sogoed beskrywe dat Venesiese reg 

u nie kan keer nie as u dit wil vorder. 

En u, is u sy skuldenaar, nie waar nie? 

En u erken die skuld? 

Ja?  Dan moet die Jood genadig wees. 

Onder watter dwang moet u?  (Oorgeneem uit Shylock se woorde as u 

dit wil gebruik) 

Genade dwing mens nie, dis 'n geskenk. 

Dit stuif soos reën van die hoë hemel 

op die aarde neer.  Dit seën twee maal: 

dit seën hom wat gee en hom wat neem. 

Dis grootste in die grotes - en pas beter 

as 'n kroon die voorhoof van 'n koning. 

'n Vors se septer is van aardse mag 

simbool, die teken van sy majesteit 

wat eerbied en ontsag vir konings dwing: 

maar medelye staan bo septermag, 

dit setel in die harte van groot konings; 

dit is 'n kenmerk van die skepper self; 

en aardse mag kom naaste aan die hemel 

waar die genade regspraak temper.  Daarom,  
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al is u saak gegrond, oorweeg dit Jood: 

as reg moes seëvier, sou niemand ooit 

die heil aanskou nie.  Ons bid om genade, 

die Groot Gebed skryf ook genade voor. 

Ek pleit op die manier sodat u saak 

se reg deur medelye mag versag word; 

want as u eisend volhou, sal die Hof 

teen daardie Koopman streng moet vonnis vel. 

Is hy dan nie in staat om te betaal nie? 

'n Klein onreggie vir die grootste reg?  (Bassanio se woorde kan hier 

gebruik word vir die storielyn) 

 

Dit kan nie.  In Venesië is geen mag 

wat 'n bestaande wet kan wysig nie. 

Geen presedent mag so geskep word nie, 

die een misbruik sou op die ander volg 

en so die staat ontwrig.  Dus kan dit nie. 

Ek vra u, Heer, laat my die skuldbrief sien. 

(Lees die brief) 

Maar Shylock, hulle bied nou driemaal meer. 

Wetlik kan die Jood 'n pond vleis eis 

wat hy dan self mag uitslag naaste aan 

die hart van hierdie Koopman.  Wees genadig, 

néém drie maal u geld, ek skeur dit stukkend. 

oed dan, die saak is so: 

U moet, vir sy skerp mes, u bors ontbloot. 

Die inhoud en die letter van die wet, 

dié laat ten volle hierdie boete toe 

net soos dit duidelik in die skuldbrief staan. 

Ontbloot u boesem dus. 

Dis reg.  Is daar 'n weegskaal om die vleis te weeg? 

Sorg, Shylock, vir 'n chirurg, op u koste, 
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wat hom verbind want anders bloei hy dood. 

Nou nie uitdruklik in die skuldbrief so bepaal, maar wat daarvan. 

Tog goed as u dit doen uit naasteliefde. 

U, Koopman, is daar iets wat u wil sê? 

Neem dan van hierdie Koopman een pond vleis, 

die Hof doen uitspraak soos die wet bepaal 

en u moet van sy bors die vleis afsny, 

die wet vergun dit en die hof stem toe. 

Wag 'n bietjie, daar kom nog iets by. 

Die skuldbrief gee u nie 'n druppel bloed nie, 

die woorde is uitdruklik "een pond vleis". 

Nee, dis u reg, neem nou u een pond vleis, 

maar as u met die sny een druppel Christen- 

bloed laat stort, dan lê die staat beslag 

op al u land en goed, want dit word deur 

Venesiese reg bepaal. 

U kan die Wet self lees. 

Want, waar u reg eis, kan u seker wees 

dat u meer reg sal kry as u begeer. 

Wag! 

Die Jood kry net sy reg.  G'n haas nie - wag! 

Hy sal niks minder as die boete kry nie. 

Wees gereed dus om die vleis te sny, 

maar stort geen bloed en neem nie minder nie - 

of méér as één pond vleis.  As u meer neem - 

of minder as presies een pond, al sou 

dit net 'n deeltjie van 'n twintigste 

van 'n grein van die bepaalde pond verskil, 

as daardie weegskaal maar 'n haarbreedse 

onjuistheid aandui, sal u sterwe en 

dan word u goedere verbeurd verklaar. 

U aarsel, Jood.  Waarom?  Neem dan u boete. 
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Hy't voor die hof die aanbod afgewys. 

Hy sal alleen sy reg kry en die boete. 

 

U sal niks anders dan die boete kry nie -  

en dit neem u op eie risiko. 

Wag tog Jood. 

Die reg het nog 'n ander vat op u. 

Die wette van Venesië bepaal: 

as van 'n vreemdeling bewys kan word 

dat hy, direk of indirek, die dood 

van een'ge burger wou veroorsaak hier, 

dan kry die man, vir wie hy wou vermoor, 

die helfde van sy goed, die ander deel 

gaan na die skatkis van die Staat.  Daarby 

is so 'n man se lewe in die hand 

van slegs die regter en net hy alleen. 

In so 'n toestand, sê 'k, bevind u u 

want deur u handelswyse is bewys 

dat regstreeks, ja, en ook onregstreeks, u 

die lewe van Antonio wou neem. 

Soos ek gesê het, het u die gevaar 

nou op u hals gehaal.  Daarom moet u 

die regter knielend om genade smeek. 

 

---ooOoo--- 

(Teks kan van Dalro verkry word) 

 

 

 

 


