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SHYLOCK: 

(Aan Bassanio)  Drieduisend dukate vir drie maande en Antonio staan 

borg? 

 
Antonio is 'n goeie man.  Ag nee, nee, nee!  As ek sê dat hy 'n goeie 

man is, verstaan my goed, bedoel ek net hy is 'n goeie borg.  En tog is 

sy middele tans onder verdenking.  Een van sy ryk-belaaide skepe is 

onderweg na Tripoli, 'n ander na Indië - hy't 'n derde in Mexico, 'n 

vierde in Engeland en ander ondernemings oral op see.  Maar skepe is 

maar planke en matrose is maar mense.  Daar is landrotte en 

waterrotte, waterdiewe en landdiewe - ek bedoel natuurlik seerowers - 

en daar is die gevaar van water, wind en rotse.  Nietemin, die man is 

finansieël gesond.  Drieduisend dukate - ek dink ek kan sy borg 

aanvaar. 

 
Wie kom hier aan?  … Signor Antonio… 

 
(Tersyde)  Hy lyk net soos 'n kruipende tollenaar.  Ek haat hom omdat 

hy 'n Christen is: omdat hy, uit lae onnoselheid renteloos sy geld 

uitleen en so die rentekoers hier in Venesië afdwing.  As ek hom tog 

nou in my greep kan kry, sal ek die ou wrok, wat my knaag, vetmaak.  

Hy haat my uitverkore volk en skel my uit - selfs daar waar die 

koopmans saamkom - oor my winste, swaarverdiende rente, wat hy 

woeker noem.  Vervloek my stam as ek hom ooit vergeef. 

 
Dag, goeie dag, my heer, u agbaarheid is pas deur ons genoem. 
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Signor Antonio, dikwels het u my, ja baie, op die Beurs grof ingeklim 

oor my gebruike en rentekoerse.  Met skouer-ophaling, stil, geduldig 

het ek verdra - want lyding onderskei my stam.  Nou kom u na my en 

sê: "Shylock, ons wil geld leen" - so sê u, u wat u kwylsels op my 

baard gelaat het, en wat my soos 'n vreemde straathond van u 

drumpel skop, u vry nou na my geld. 

 
Wat moet ek antwoord?  Hoort ek nie te sê: "Het 'n hond dan geld?  

Kan enigiemand van 'n brak drieduisend dukate leen?"  Of moet ek 

nederig buig, op slawetoon met ingehoue asem fluisterend smeek en 

sê: "My heer, laas Woensdag't u op my gespoeg, 'n ander dag vertrap, 

'n ander keer my hond genoem en vir u hoflikheid sal ek u graag so 

baie geld wil leen?" 

 
Ai, hoe raas u tog!  Ek wil u vriend wees, u vertroue wen, die smaad, 

waarmee u my beklee het, vergeet, u in u geldnood help, en nie 'n duit 

se rente vra nie. 

 
Maar u luister nie!  Ek sal die oorvloedigheid bewys.  En vir die grap, as 

u my nie op die betaalde dag en plek, die geld - die vasgestelde som, 

wat in die skuldbrief staan - voluit betaal nie, bepaal ons dat die boete 

dit sal wees: presies een pond vleis, waar ek dit wil hê, word uit u 

liggaam dan vir my gesny.  'n Pond se vleis, van 'n man gesny, het 

minder waarde, minder wins as skaap- of bees- of bokvleis.  Luister 

nou na my.  Ek wil die vriendskapsdiens bewys om sy guns te koop.  

As hy dit aanneem, goed so; so nie, adieu, en moenie oor my gulheid 

weer smaad nie. 

 
Hy het my mos altyd vir 'n woekeraar uitgeskel, nou moet hy aan sy 

skuldbrief dink!  Hy't mos altyd geld uitgeleen uit "christelike 

edelmoedigheid", laat hom aan sy skuldbrief dink!  Hy't my skandelik 

gesmaad, hy't gekeer dat ek 'n halfmiljoen wins maak, gelag oor my 

verliese, geskimp oor my winste, my volk gehoon. 
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Ek is 'n jood.  Het 'n jood nie oë nie?  Het 'n jood nie hande nie, 

ingewande, 'n liggaam, sintuie, gevoelens, hartstogte nie?  Word 'n 

jood nie met dieselfde kos gevoed nie, met dieselfde wapens gewond 

nie?  Word hy nie deur dieselfde siektes aangetas nie en met dieselfde 

medisyne genees nie?  Word hy nie deur dieselfde winter en somer 

verkluim of verwarm as 'n Christen nie?  As julle ons prik, bloei ons 

nie; as julle ons kielie, lag ons nie; as julle ons vergiftig, sterf ons nie - 

en as julle ons krenk, sal ons ons nie wreek nie?  As ons dan net soos 

julle in al die opsigte is, sal ons ook hierin soos julle wees. 

 
As 'n jood 'n Christen veronreg, wat is die aard van die Christen se 

gedweedheid?  Wraak!  As 'n Christen 'n jood veronreg, wat behoort sy 

verdraagsaamheid dus, volgens Christelike voorbeeld te wees?  Wraak, 

dan nie?  Die skurkery wat u my leer, sal ek streng toepas en dit sal 

moeilik wees, maar ek sal my leermeesters oortref! 

 
Ontmoet my onverwyld by die notaris. 

 
Tubal, gaan huur vir my 'n balju, bespreek hom vir veertien dae voor 

die saak.  Ek sal sy hart uit hom uiteis as hy my nie wil betaal nie, 

want as Antonio uit Venesië verdwyn, kan ek handel drywe soos ek wil.  

Toe, gaan, Tubal.  Ons sien mekaar daar by ons sinagoge. 

 

---ooOoo--- 

(Hierdie teks kan by DALRO verkry word) 

 


