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ftigh de harst . Wy hebben het Latijn niet al te di*clit wiL
len op cie hielen voren , noch oock te verre van onzen
treflijcken voorganger afwijcken. Maer of` wy hier in
ede rechte mate houden , dat zal hetGroote Vernuft ( nu
na veele rampen en wederwaerdighe t tot de way rdighert van köningkiijcke gézantfchap verheven en ver_
heerlijckt , en met gewig-htigé wB^JJxzaecken, .^^;eílommert)kunnen oordeelen wannee het :zich gewaer.
dige onzen Neerlandfche'n Sófompancas. in zijn
te berifpen, en hem _ zoo
volrnaeckt
in Duitfch als
,
in Latijn te leveren. Wy zullen zijn • oordeel als een
orakel opnemen , en wenfchen dat d' almachtige hem
lange fpare, en in zijn doorluchtigh ampt zegene met
wi}fheit en kloeckhar t. i, ghei t tot eere vatn Neerlant,
-

:

'
vereeniging der geh€ele Chrifté'were
.It ende genoe^
gen van veel duinent eerlijcke zielen , cie hem in zijn
vaderlans wenfchen.

t' Amfterdam, c I c I , c x x x v.
der i van W

j^ .a,

D EV ER T A E L E R
Aan alle Nederlanders.
Er de getrouwe profeet Mores den
Joodchen volcke Goddelijcke wet• ten voorfchrijfi , verciert en behangt
/
?o-- hy den ingang van zijn heyHgli-werck
~~~) r~'~~
... met de Godvruchrige voorbeelden
.L
)ft' .del' oude aertsvadercn , waeronder
~~..
',~ ~ Jofef, mede Sofompaneas genoemt )
als een heldere ftarre'llitlTIUllt, en vcrllrcckt een zuiv.ere [piegel del' eerlt verdruckte, macr narnaels 'ge;
kroonde deughren Godvruchtigheit. Na verloop van
zoo veele eeuwen koomt de H.ebreeu op her Roomlche
toonneel , en111celt zijn perfonagie zoo deftighinLa:;tijn, datd' aeloudheit zich desverwondert , enhy onbeteutert neffens haertnagh frant houden; een eere , dieal...
len oudenzelts niet gebeuren magh, Hy komt , gelijck
een zon , op metdezonne , en treckt aller leergierigetil
oagen en ooren tot zich, d' oagen met zijn aengebore
en onverzierde bevalligheit ; d' oorcn met zijn heme!..
Iche en bcllepe wijl heir. Hy voert het woort niet als
ecn hoeder van Ichapcn, maer its een harder van ontel..
bare mcnlchen , en een vorlt des Rijcks , en leit cern: de
grolltvefien van zijn kunftig gebouw , iu "; gelijcken
van zijnen tegenwoordigen by zynen voorleden Staet ,
in 't aentekenen van de grol1toirzaeck zijner omfiic.A 2
kelin)r",~r()?;1

,.4• .

ke1ingen; in ~t bclchrijven van denaerr der Egyptena~
ten, en de zwarigheit van dien benaeuden tijt , en her
middel am die te verduuren ; in 't beraed1agen om zijucr
broedcren genegentheit e hemwaer te doorgronden ,
waeraen het vorHelijck onderwijs van zijnen :l000 Manafle gehecht wort. Daer na opent en zuivert hy, gelijck een voorzichtigh wondmecllcr , door fcherpe en
bijtend~ artlenve, de vervuilde en Ilinckende wenden
zijner broederen , omze dan te verzachten , te zalven en,
re heelen. Middelerwijl raeckt het volek op hollen, door
d'onverzadelijcke geldtgierigheit .der goddeIoze amptIieden , rechtebloetzuipers,derfe:hal11e1e gemcenrc.iHier
zien 'wy den aenvang en voortgang van burgerlijck oproer , en de bittere vruchten des ze1fs ,..namelijck den
rnoort deramptlieden en des gemeenen volx ,het Ichendigh.ploncleren enverwoeiten Y~? ~~£E9s1~ ..~et1 \~~rYge
ren der edelcnin Ilavernye, en de wilpeltuurige regeeringe en jarnmerlijcke regeerloof heir daer op voIgende ,
met den lalt om dir door krijghfvokk tedempcn, en or..
dentlijck te ftraffen. Jofefs vorige wcdervaren , Farces
droomen en gezichten , en den welgefchic:kten Staet
van Egypten, die anders niet konden op het tooneel
komen, worden geeftigh in khilderyen tepas gebrogt.
Daer op houdt Jofef in ~t byzonder gdpreck met zijne
broederen, en bejegentfe met een zekcre Iieflijckheir ,
ondermengt met zerpicheit, en maeckt zich zelven
bekent ; en ziende hun allcr verflege nederigheit, en
waerachtige liefde en genegenheit tot zijnen vollen
broe-

broeder , vei rraoít en omhelifze , en iaat van. blyféhap
traeneir over hen en Benjamin , en doet alle toezienders
zo íchreien en tot water fmelt'en van beweeghlijckheir,
dat de treurfpeelder den wijzen Euripides) die in 't har.
teroeren boven anderen uití^eeckt) niet durf wijeken.
Benjamin toont mede , dat hy zijn vaders vreedzame
men niet. in den wint fiaetk Endelijck loopt het treur..
spel vrolijck naar het einde , met Faroos geluckw' en.*
Ichen aan Jofef ;: en' de gunfre , het go et, en de vryheit , die
ofef voor zijnen vader. en broederen, en allen den He-.
een by den koni n g- verwerft ; het welck met Benen
dieren Bedt beveftight wort : en zerflont met de profe.
cye van Salomons huwelijck aan naroos dochter, ende
'ItevandenbeloofdenM^:-flias, zijn vlught voor den
ko,M
tyran Herodesin Egypten , en de beroepinge van joden
en Heidenen tot het G-hriftelijck geloof , heeft de rol
uitgedient des avonts 7 galij ckze 's morgens begon. onog
dertuffchen zingen en f' elen cie reyen der Moorinnen
als E'ngelen Jolefs loflijcke kuil h.^„1 t , onverwinnelijck
in de bloem zijner )eught. tegens de bekoorlijcke
fchoonheit van zijns heergin gemalin , en wat hem te
lijden Aact„ eer hy ter eere geraeckt : hoe letterkunft
en zeevaart by d i e van. Fenicien gevonden , wat bedor.
ve tijden daar op gevolght, en van`den hemel geftraft
zijn. zY zingen oock van den ?bijl en zijn eigeníchappen, en d'onzekerhei.t van des zelfs oirfprong , daar
d'Egyptifche neuswijzen zoo veel wints om breecken
tervvijlze nutter zaecken verzuimen : mitfgaders de
-

,

-

A

3

,

fchep

.

lclieppingke. dei eerfte ouderen, het begin des huweliix
en het bloetverwantf chap hier uit geboren. Boven alp
blijckt hier Godts wonderbaeré voorzienigheit, die de
l)pof h-C4 der blinde meníchen , buiten hun wit, weet te
bezigen en te beleiden ter behoudeniffe van geheele ka.
ningkrijcken landen en volcken ; en teat al zwaerigheit
enen zorntijts kan verhoeden door de wijfheit van ee.,
nen eenmen raeCSn an . jofefs onwraeckgierige verzoe^
nelijekheir ftelt hem eer onder den Chrifteli^'cken
doop , als onder de wet der befnijdeniffe . Hy draeght
zich als een d vorft , en tont dat mogentheit en
vroniigheit wel kunnen vergezeEkhapt gaen ., zonder day
de regeerderzich aenftelle, als een die van fchel l,emftucem
kets en bonze geveinifheit t' zaemen hangt. Men hoort
hier geen grollen, noch beuzelingen , veel min ophitz ing^n tot '^eerfi^ann gheit , rnoorden .; boven, cn pion
deren ; maer de toehoorder vort azngemaent tot vrede
en til °oimgheit ; de vorft tot rechtvaei digheit en Godsvruchtigheát , de gemeente tot gehoorzaemb eit aen
God-r en den k ets naere wettige overheit. Hier is
niets dit verre gehaelt. opgeto t , of geblanket is , maer de
Ieeringen zijn zuiver, gelijck oock de flijl. De fchildery
is natuurlijck lev.ciidïcyh engloeiende. Ick hier... mede valt
in 't vertolcken en rijmen bezigh en veri•uckt zij^ide , liet
my zorntijrs voorfraen , dat J in aen treurípeelder verrezen was , of dat cie treurfpeelder jofcfs fpoor
1110eft b en
joa n V id.orl)* n beide RecI usgeleerden , biden my ru.
,
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Yofej:
U alle duifternis voorvlugbtigh is geweken
Zookont het zonnelicht al weder uiige reecken
Met heereljcken glans , gelijck int pureren kleef
Een prachtigh bruidegom uit zijne kamer treer.
.
:w
De dagh, op zijne beurt , gelijck hy plagh , gerezen,
Getuiglht wel klaer van G odt , en van 't oneindigh wezen;
En zichtbre ftraelen Viers vertoornen breder een ,
Al klaerder als fijn gout en zuiver elpenbeen
;jr
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Den allerhoo g en Godt , op 7 ijn n troon verheven

In 't-on .enaecklbre .licht .,` en eeuwi h duurend leven.
De dagti , en moeite , -en -zorg , beginnen te gelijc .
't ondrae ghelijcke packvan dit grootrnagtig rijck ,
Hetwelck van Meroë zich uit réckt aen de firanden
E.n al de laft van 't lans , o arre r van de randen
Des i'dt verrmaerden Nijis (wiens oirf p rong odt den Heer.
Bekent is) leunt op my ; en niemants fchouders meers
ebou
Laet zich een ander vry^ ven ondren
g^
ebouwen
Van duurzaam eedren hout, op Li ban afgehouwen ,
Geboomte en marmer een ,r gerechten zonder endli
En uithheemfch Ïlag van vifch , den onzen on' e .ent ,
En 't op ejae de wildt _, 4aer t zuiden af rmagh boo enn ,
En vogels , jin het net des Arabiers " getogen
En kleedren , van ede wol der Seres ons g e uurt ,
En binnen Babylon op 't geeftighft geborduurt,
En parten , blank als fneeuw , gevifcht' op Indus kanten ;
om 't hof, en om den yorft , zijn lijfwacht en trawanten:
.Al dat is min dan niet , al ydelheit hoe fehoon-,
En voor zoo groot een' lalt. een al te kleine loon
Wat is 't een zwaericheit den tullebant te draegen ,
.

,

Die , onder 't geen , waer door men Faro moet behaegen ,
Ii

Een'
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Een' nekren luifles heeft, en uicerljcken fchij n
Die in een man van Smet , en die in aenzien zijn
V ercifcht wort , en waer op 'r gemeene volck blijft flaereii.
Ick treck wel dicnf van pracht en blinckcnde Tiiren,
Maer fehhe geen' luft daer in. Hoe Heet ick met gcneught
.

Wel eer zoo zorgeloos en vry nii"
" jonge jeu g hr

Toen ick in 'E l c i i.. h kleef eens ZOr .loos leven leide
E n Abrams kudde vo ghde , in Sichems groene weide
En het genoe h jck dal , dat dauxv en regen drinckt
En vrolijck t uflc yen twee gezonde heuvels zin ckt.
Geen koflcl*'cke fpijs mijn' graegen honger boette ,
Geen liooffcbbe leckerny ; maar 't geen ick eerfI ontmoette,
'r z y dart "er alruin bloeit , of pallemboomen ftacn,
Wier - tack zich niet en bui ht. , hoe , zwaerr iYhan.
^ ^g elaen.
Geen Meroë che wijn mijn dortligh hart ververfchte
Geen drank ook , dien- de Nijl uit zyne graenen parfte,
En Zytbus wort genoemt by den E yptena.er ;
Maer Bene z: .re bron en altijs fpringende ar,
Daer onze vaders zelfs zich meê genoegen heten.
Mijn fpeel-eii rinc elrui h dat waren hechte rieten,
Met wafch aen een gekleeft , waer o ick eer bewees ,.
E n naei 's laats wijze ftaegh den grooten fchep^er- prees .
Indien de bitfe vijf op my had dit vermogen,
Toen ick noch dicht by huis , en onder vaders,00 i ,
En by broedren fchier alleen hein was ontrent
Indien de droom van 't ampt , waer toe ick fteegli in 'r end
Mijn k.int c he onnoz lheit dien binten haer kon %neren,
Wat hanght myT over 't hooft by _deze Eg y pteni.eren
Te Metfis nu ick , lier een- vreeen iin s aengezicht,
Zog groot een' ftaet bezit , dat alles voor rn.. zwicht 2
Dit volcc, is bars van- aert, en kirteiigh van ooren ,
En weigert dis .wils't juek van eigen ingeboren
Het wel ck tot meerder moeit gçdijt van riem , die 't voort
D es koningks Voeren moet. 't is nimmer als 't_ behoort:
-
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Het wil geen' toom te kort noch al te langli gehengen.
Men moet de zacbeigtieir van pas met firaf heit mengen,
En zien dat zedigheit verzel de majefleit.
Dees dingen Hebben elk hun eire zwarigheir;
Maer bovén,dat is yet van wightiger bezwaeren
Wanneer een fchip voor wind gaet bruizen door de garen
Dan wort liet licht geffiert van een gemein verftant
Maer kunt is 't , als het rui%ht ,esa barrent op het- ifrant ,
Als buien naer den toom van 't roer te luiftrefi wéigeren
Een ftoker van een windt den groet der zee doet f$eïgeren
Tot aen de wokken toe , en geefielt al het vlack ,
Te houden zijne ftreeck. Egypten , zulk eera' krack
Gevoeltghe in dezen norm , nu 't koren van clan velde
Den lantrnan ;in zijn hoop te leute tweemael fielde
En ydele afren haf, .en iialmen zinder zaet
Een plaegh die altijs was gevaerlijck voor den Stiet
Wat hongersnoodt en weet van nergens op te paffen ,
Een uitgehotzgert voltik is al 't gezagti QntwaíTen.
Ic[c loof ten hooghfte Godt den vader.., en de bron
Van alles wat 'et wort'befcheeneri van de zon
Dat hy , Bezint om 2orgh in deus lienaeude dagyen
Voor d'arreme gemeente en 't ganfclie Rijck te dragen
Door my uitvoeren wou zijn' wil en wijs befluit ,
En dien befchoren noodt ons Beide lang voor uit.
De vorige overvloot boet. nu 't gebreck der airen ,
En levert ons volop , in deze onvruchtbre jaren
Want door mijn voorzorgh leeft Egypten niet alleen
Maer Syrien roept zelf om hulpti met gebeên.
Dit mistdel rondt de voogllt der menfchelijcke zaeken,
Om 't heen ick eerri;cs droomde en Belde eens waer te maecken.
Mijn Broeders hebben , eer de honger hen vernielt
Al tweemaal onbekent voor my ter neer geknielt.
Mijn oude vader zelf heeft'tweemael door mijn Broeders
My jammerli* ck gefineeckt, oock zy, die nu mijn moeders
Ge.
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plaets bekleer. Ick ben die Ilar , dat Iicht ,
Daer vier-en
voorboogen 't aengezicht :
Voor wie de Zan en Maen ,tot cen eerbiedigh teecken,
Haec goude firaelen zelfs, en zilvre horens ftreecken.
Schoon haet en nijt weleer mijn breeders daer toe brogt;..
Dar met der door gedreigllt, en voor een' Ilaef verkocht ,..
Ick herwacrt wert vervoert , in zoo veel drux en finarte,
Ge\VOQ.i1e

"'k Vergeetdat alremael, 'k vergeef het hun van. harte,
AIs die van zachten aert , van' vader opgevoedt.
Ter deughr, gebe~en,ben door zoo veel tegenfpoet.
Doell 'k ben met recht belaen , of noch in 't hart 111ag,Il zitters
Een wortel van dien wreck: dies (om eens om te fpittcn
Den harden gront, die zichzoo diepin binpenfifire.ckr ,
En eertijts met een' min van veinzen wertbedeckt )
Is 't noodigh op dit fluk al mijn verflant re werten.
Dit 's d'oirzaek waerom ick op' gifl:ren dede zetten
.Meer difchgerechten voor den al1erjongfie, en zocht

:t

Of ick uit hun gebaer.enwcz~t1Te.~~~~H.P,log11~
Of zy rnijn' vollen broer verdraegen 'en.' beminnen "
Dan of 'er d'oude haet en veete Itceckt van binnen.
Maer ick en, kon het noch niet kfaer genoegll verflaen;
Ick moet 'er noch al meer met crnfl op houden aen.
Een opgedichre fchult vandievery cal 't melden
En vreezedar l1ethl<Jgllt;dieflj01Jgefl/ ~tleven'gelden.
Het fchip vaert altijt nier rechr uit voor windt in't meer e~,
'c ~Is zomtijts bcrer dar hct omloope en laveer'.
't Is zomtijts groote kunfl, om achter lift te raecken,
Ick 1100p hen allen vroorn te vinden , of te maecken,
Manafle 110 or : zoo u wort d'eene of d'andre .tijdr ,
Wanneer ghynlannelij'ck, en tot uw jarenzijt , .
Eendeel van 't Rijck betrouwt , zoo hou.dit .lant re vricnde,
En voor uw vaderlanr , .vermits her dar verdiende,

Zie darge deugt merdeught cn weldoen wccrvergeldr.
Denck dar de l~oning. is inGodes (l:e~ gef.lel to ,
'u\V

In 't HOK
Uw galde hooftwet zy te volgen zijn bcvclen, ,
Gelioorzaern hem te zijn , en trouw in alle doelen.
Schuw opgeblaezenlieir, en al wat grootfheir baert.
Der vorften mogentheit en gunt} zijn bros van aert.
Eenaogenblick die velt_d'uitmurten{{en ter neder
Die firax geboden gaf vervalt tot bidden weder.
Indien uw hoogheit wort. gequetil , gefchier u loet
Zie day ghy 't haren elck vergeeft ,. en 'r quaec vergeet;
lilTaerdien wy menfchen zijn, wy firaicklen allegader
Heel lichtelijk , als blijckt aen onzen eerften vader,
Die door "t verboden ooft te proeve n deerlijck fneeft:
Godt zelf wort licht verbeên van elck die licht vergeeft,
En meet elck zoo hy mat. Ghy moet voor <al betrachten.
Gadvruchtigheit de hooft en hooghfte deught te achten,
En 't zout dat albe deught voor Bank en rotting hoedt.
Godtvruchtigheit vertreet de goot roet laren poer.
Vermy de ledigheit , wiens aert is deught te naeten.
De liooge Staet en 't ampt zich gaerne eieren laeten.
20o ras een man tot Sraet en oenig%'ampt geraeckt
Ontgaet hy niet de Faem , die alles ruchtbaer maeckti
Dan of 't met fchanden zy , of 's vollei prijs en zegen,.
Daer aen leeft hy veel maghts , dat is aen hem gelegen.
Maer laet ons , dat ons plicht ten vollen werd voldaen ,.
Mars fchuuren nu bezien , en 'r opgeleide gram,

Rei.

A

Sficthe ( die a1leene kit
op 't zachte bedde , en zijli vermoeide,,
Met luiforen naer Beur' man , die vloeide
Van aengenaeme lieflijekheit )
Getint de fchade van den nacht
By daegh met flaepen in te baden
Belaft ons hier aen does metaelen
Genote poort te houden wacht
B3
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Gelijck wy doen , die hèrwaert aen
Gezonden van den vorft der Mooren
Uit een doorluchtigh Moet geboren ,
Haer trouwelijck ten dienfie flaen
En Nubiën verlieten , daer
De Niger ftroomt, zoo hoogti in 't Zuiden,
Bewoont van veergelege luiden ,
Gelijck getuight ons aller fair ;
Dat wy als golven van de zon
En niet met yzer krullen laten.
Ons plat. te neuzen , wijdt van gaten,
En 't zwarte vel , dat naulix kon
Het ficecken van den zonnefcliijn
Verdragen, daer heer firaelen'branden,
Ons dicke lippen , loer de tanden
Van wit yvoir omheint van zijn,
Getuigen van ons vaderlanr.
Geluckig huis , loer man en vrouwe
Verknocht zijn door gelijcke trouw,
En loer de zoon het huwlixpant
Uit 's vaders aenzicht fch nt gefneên;
En d'overkuifche gemalinne
Haer' man verzekert van haer minne,
En hem bemint en anders geen'
En loer de kraemvrouw vroli;ck leeft
Met leem , en hy [als woeíte heeren
Gewoon zijn ] ' S nachts niet loopt boeleeren ,
En t' Buis geen fto£ tot onlufl geeft:
Maer een alleen bemint : dit vroom
En onbezoedelde geweren
Is van geen' geilen lult bezetèn ,
Maer houdt zijn lullen zelfs in toom:
Gelijk hy flacf en jongling , noch
Zoo korts, bedwongh de valfche minne,
;

-
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En veyer was als zijn heerinne;
En d'overfpeelí}er haer hecirogh.
Haer naeckte borft , en fchoon gezicht,
En tong die eerft wel vriendliick fmeecken
Maer ftrax weer vier en vlam kon fpreecken;
En wiens geUodt lieiir hiel verplicht)
Verfmaden d
gelkk in 't meer
Een harde fteenrots opgewaflen ,
Om op geen' florm noch Broom te paffen,
Noch bulderen van windt en weer.
Wat wiltghe , geit hy ; dat ick my
Verloope tegens mijnen heere
Door een aertsfchelmíluck , en uw eere
Bekladde , en door die fclielmery
De toegezeide trouwe breelck
En tegens Godes tivil en wetten,
Mevrouw , mijn ziele ga befinetten ,
En haer in vuile fchennis íteeck.
0 ghy beleider van den dans
Der ftarren , die de jaergetyen
Alzoo verdeelt en voort doet glyen:
Dat nu met haeren roozekrans
De lente pronckt , 't gewas daer aen
Door hitte rijp wort om te plocken ,
En dan de herreffis, wijngertflocken
Met blaeuwe druiven zijn gelaê"n
En dan de uorft liet aérdtrijck fluit;
Waerom verdtaeghrge; dat., tot 's vromen.
Verdrucking, fchelmen boven komen?
Een vrouw op goddeloofheit uit ,
En overfpeligh van. gemoedt,
Den jongling, dienze 't kleef ontruckte,
Toen heer die heete toght mifluckte ,
Noch in de boeien worm d
--

,
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En leithaer eigo fchult op hein
Bedrieght heer' man, en ondertufíchen
Iaen rechter treckt met vrieradliick kuffen
En een beweeghelijcke flem.
Nu leit op zijnen hals gevaên
Hy , die heel fchootvey van de kuifcheit
( Die by de fclioonheit zelden thuis lelt
Gemaeckt , de ftormen uit kon ftaen.
De heilige en oprechte by
De rechte eebreeckers moet verkeeren
Hoewel hy deer oock weet te leeres,
Wat fchande huwl**ckfchennis zy.
De kercker is verwondert om
Zijn' heufchen mont en rijpe reden
En om zijn ingetoomde zeden.
Zijn fchaemroot eenzicht maeckt elck flom<.
De megev engen zich verftreckt
Een rechter : wie zijn' eigen wandel.
Wel gade ilaet , bevint 'zijn' h.ade1
Van veel mifhandeling bevleckt.
Gelijck Gods zijnen wil niet heel
VerUerght een d'uitverkore fcharen
Zoo wil hy dien niet openbaren.
Ten vollen aenzijrr errefdeel
Als een rechtfchapen oorloghsgeldt
De vroomheit van zijn foudenieren
Gebruickt op veelerley manieren ,
En menigmaeí te werrek fielt ;
Zoo wil ons aller vader meê
Die hy bemint in ramp doen handen
Verhoende datze niet en werde
Wanhoopigh door al 't hartewee.
Doch hy en laet hen midlerwijl
Niet ondergaan door trooíteloof heit ,
Maer
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Maer flut den lïj&dzacme in zijn broofheic
Met vlijde doop , een í}ercke fijl.
Alzoo \Tas d'onze oock even vry
1n 't midden van liet naere duifter,
En buiten dwang van yzre kluif}er,
Bevryende andren noch daer by
Te voren noit gewentelt in
Begeerlïjcklieit, nu on?aenepen
Van vrees ; en die . eerft had gegrepen
Door zijne fchoonheit zijn heerin,
Verwon gevangens , en cipier
En was door zijne gaven ftercker
Als zy. Hem wert de ganfche kercker
Alleen betroutit: waerom men h i er
Uit (pelde zijne heerfchappy
Gelijck hy noch gevaen regeerde,
En daer de kercker't licht ontbeerde ,
In 't midden van zijn ilaverny
Verfcheen de goddelijcke dagti
En quam de zuivre,ziel verlichzèn.
Hy ley aldaer den boozewicl^:en
Hun droomera uit, als ofhy 't zagla
En wift d en eenera zijnen door_,
Den antiren zijn ontllagen leven ,
Gelijck' 't hem Godt ,had ingegeven
Te zegen in dèn bangen noodt.
Zoo fleet die droeve rijdt , tot dat
't Gezicht des konings hart dee yzen ,
En hy verbaefl d'Egyptfe wijzen
Vergeefs om raet verzocht en laadt ;
En uit den loop der flarrerz't wit
Van 't duifter noodtlot pooght te weten,
En maeckt terftont van boeyen keten
riem los, die tot gijn onfchult zit:
c
-
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En eert zijn' duim met diamant
En kleet hem braef in witte zye,
En draegt hem op de 1rntvoogdye,
En zet hem aen zijn rechte hant.

TWEEDE BEDRYF.
Ram/es. ludas. Ruben.
Ram.Tongen, dat ick u , dus jong, en al beriepen
Van yfre boeien, moet naer 't hooge hof toe fleepen.
Van Sofompaneas , doet zelf mijn harte wee,
Maer 't is door dwang: mijn laft brengt nu niet anders rne -CA
En 'k moet mijn meefters wil volbrengen , niet bedillen.
Iud. Och Ramfes , mocht het zijn, ick zou ter noodt wel wiI1ct
Wat fpreecken voor dit kint , en voor zijn ongeval.
Zoo 't eerlijck opzicht, en zijn hartnoch zonder ga!
Dien jongen, van het geen dat hem wort opgeteegen
Niet heel ontfchu1digen zoo i1 eens overwegen
Wat iftren is ç!,ebeurt Het gtldt dat uwe hant
In onze zâcken [tack uit enkel misverftant
En al in Syrien , te verre om naer te taclen.
Vervoert wert , daer men 't oock met recht niet weêr kon haelen,,
Dat brengen wy van zelf u weder zonder lafl;
En tot fchenkaedeh noch het geen tot onzent wafF,
En kleen is van waerdy,, hoc wel een danckbaer teken
Als honigh , arrzeny voor veelerley gebreecken,
Amandels , Dadels, Myrrhe en Balfiem : a indien
De muil meer torlien kon . ick meen ghy zoudt dan zien,
Dat wy niet gierigb zijn, veel min ons ontrou 7noemen,
Ram. De zaeck reeckt zelf te klaer hier helpt geen verbloemen
`k En roer het geldt dat ghy betaelde voor het graen
En in uw 'zacken flack voorheene , niet eens aen
Ons hof dat vloeit van geldt, meer als wy wenfchen konden.
Nacr m, die goude kop, by 's jongens goer bevonden,

0
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Is die, waer uit mijn Heer gewoon is wijn alleen
Te offien , als hy fort zijn vierige gebeén
Voor zich en zijn gezin, en verreght Godt niet fmPecken
Dat hy hem openbaer , door eenigh helder teken
Het geen toekomende is : want Godt ontdeckt dien man
Verborgentiieden , daer geen menfch af weten kan.
Iud. Weet hy verborgentlieên , zoo weet hy , ' t kan niet mifí'en p
Dat wy onfchuldigti zijn. Ram. Doortaft eens uw gewifièn
De waerheit zultghe beft uit uw gemoedtverflaen:
Maer oordeel fluckswijs niet van 't geenghy hebt gedaen.
Ghy moet den ganfchen loop uWs levens wel door gronden.
Van uwe kintfheit af. Godt ftraft altijdt de zonden
( Want hy IangmoediQh is) niet op de verfche loet
Maer ziende dat men 't een op 't ander fchelmfluck laedt
Vergeldt de lang gefpaerdeal met een fcherper roede.
De reuzen pleeghden langh met ongetemde moede
Hun boosheir , eer de plas des hemels nederzeegh
In zee, en weer de zee tot aen de ftarrenfteegh,
En golven , firant,'_e n duin , en bergen overvlogen.
Het volleek van dien tijgt, dat lang laad uirgefpogen
Zijn boofheit tegens Godt, en uit vermetenheit
Gelat}ert en gedreight des hooghtlen majeí}eit ,
haelen,
alert, toen het een gebouw ten hemel op
Gefleurt en ganfch veríiroit, door warring veeler taelen.
Na dar het van veel bloei en wreedheit was befmet
En tegens de natuur en bare zuivre wet
Zich zelven had verhit , quam Godt om laebh geffegen
En flack de fieën in brant door Benen zwavelregen.
lud. Vervloeckt moet Rothan zijn , en Doek de duiflernis
Des grondeloozen kans , die naer en yflijck is
Er, gy Arabifch volck , wiens baetzucht van verzading
Noch van vernoegen weet , waerin hebt gy een gading
Hoe klopt mijn Dart : hoe denck ick aen u met verdriet.
Rub. 't Gedencktme noch hoe zeer ick u dat ftuck ontriedt.
My
Cz
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My dunckt ick zie hèm noch erUarmelijck ftaen fmeeckcn
Zijn broeders; die niet eens hem wilden hoorenfpreecken.
Godt heeft zijn item verhoort , dat druckt ons nu zoo fel.
Iud. Berifpen is geen ku , zoo gy u zelven wel
Beziet , gy zult u mei om uw gebreken fchaemen.
Rara. Wat mompelt gy aldus in 't heimelijck te zaemen?
Ju d. Wy roemen Syrien , een lant dat hoog geacht
De woonplaets heeft geweeft van vaders out geflachC
Den nageuuvr bekent , door zijne vrome daden
Dier groote vormen zelfs in vaft verbont me ê traden
En wiens oprecótigheït en deugt al 't laat verlireiC
Dat tufí'chon den Eufraeten de jordane leit.
Ram. Maar 't volleght alt jdc niet, dat. juiff de kinders bloc, ien
En komen in de deught der oudren op te groeien.
't Gebeurt wel dar de geen die van den vromen quain:
Door íchelmery ontaert van • zijnen eerften flarn,.
Iud. 0 teere spruit van onzen bloede
Nu in uw bloem en eerfee, vreugt
Hoe ongelukkig is uw jeugt
En jongheit , die niet eens bevroed
Iii welcke rampen datze lest
Gedompelt. Aengenaeme kaecken
Zoo zoet en liefelijck in 't blaecken ,
Als purper over melck gefprEit .'
Gelijck de roos begint t'ontluicken.
0 gliifflrig fair, dat gout verdooft,
W aer in een luchje (peelt om 'r hooft,
Voor hóe veel flagen zulrge duicken
Of zoo gy 't leven noch behoudt ,
Hoe diep en naer legt gy gevan(7en„,
Met duilfternis en fchrick behangen
Of i wat lant, in wiens gewouwt
Vervoertmen u uit vaders gogen ,
En van uw' broedren alzo wijdt
I
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In flaverny; Helaes ! ghy zijt
Tot dit verdriet niet opgetogen
Ghy die van oudren werf geteelt,
Daer koningen zich me é vërbondén.
Och vader zal te geene flonden
Meer. aenzien , hoe ghy loopt en (peelt
Langs 't huis , gedoft met bonte vellen.
Ghy zult , wanneer wy zijn vermoeit
Van 't weiden , als de hitte broeit
En in het Zuiden ons komt quellen ,
Niet roet den m ddagskoft , als eer,
Van huis afkomen aengefprongen;
En mooghlijck zullen quade tongen
Dip allefins toch zijn, u weer
Een Jack opworpen , daèr u , arme
En vreemdling, niemants hulpbefcliàrme.
Rara. Ick Pr**s u datglle mine uw' naeften bíoetverwant.
De menfchen fcheelen veel in zeden : veder lant
Dat heeft zijn. eige wet, naer wil der heerfchappyen
Of naer zulx d'oirbaer vin de plaers en 't vólck kan lyen
Dees \vét heeft altins ptaécs ,die met en ' ^ort gefneên
In celren Fout , metael , of gladden marmer{ieen ,
Maer zelf in 't harte 1Iaet met d'eige Bant . gefchreveri
Van lijm , die alle ding zijn' oirfpron g heeft gègeven,
Wie deze wet niet kent, die kent zich zelven tiet.
Zelf 't wildíte dier bemint , als 't zijns gelijcken ziet,
Iud. Ghy zoudt ons., op ons zeer niet beter kunnen raecken.
Maer zie de lantvooght koomt, die al 't bewint der zaecken
Van 't Rijck heeft , uit zijn huis , met lijfwacht om zich heep.
Wat raet nu , om geloof te krijgen by de geen'
Die 't aecagetegen fluck voor vaí} en zeker achten ?
Bekent men 't , wat gena is dan voor ons te wachten ?
De wroeging van 't werle_ên mijn zinnen zoo verdooft
Dat ick verfut, en zie bettorven om mijn hooft,
Ram,
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Ramfe.r . Iojref. Iudas.
Aet vel: ten lefte wert de rechte man gevonden.

By dezen dienglee dus geboeit ziet en gebonden,
alert d'oiièrkop onrdeckt: Ick nam dien eenen meé.
Zijn broeders volgden hem., die vaft hun hartewee
Betuigen , en vol drucks aldus hun kleedren resten.
Iof. Verblinde menfclièn, hoe wat durft glit' u vermeten ?
Wat baetzucht heeft u toch tot zulck een ftuck vervoert 2
En kentge my niet meer, die van Gods geeft Beroert
Al wat verborgen is weet aen den dagti te teringen
En door en door verffa den pront an alle dingen ?
Iud, Grootmoedigfte van 't Rijck , cie tweede aen Farobskroon,
Wat zullen ' y ( op dat men deze claet veríchoon )
Die met geboge. knier voor u ter aerdc leggen,
Tot ons verdacliginge en alter onfchutt zeggen?
Met wat getuigen ons befchermen , die altes
Zijn overtLigtit van hem ; die zit icl= Ctódes fleé ?
Moer g11y` die voleken toomt, betoom en laet toch vallen
Uw groots hevigheit , iet zwaerfte ftuck van allen
Noch wil niet al tiet geen ghy wel vermooght en kunt.
Scfèherm ons leven toch, dat ghy ons hebt gepunt
En redde uit Honger: redt liet weder roer ons wenfcllen.,
Een zaeck verheft tot Goón de' fierfèlijcke menfchen
Dat 's op te helpen hen , die flibberden op 't plat.
Maeck flaeven ,nier alleen dien dezen beker had ,
Moer oock zin vijfpoet broêrs, die zich dees flraf getrooften.
Iof. 't Was eer 't gebruick en noch by veeleau in het ooien,
Dat ftraffé niet alleen de bootwicht zelf onefing ,
Maer over ouders , broérs , en over kinders ging,
En in een zelve fchult vijf heelen huizen raeckten.
Om ftucken , daerze zich nuit fchuldigh aen en maeckten,
Maer federt dat my hier dit ampt wert opgeleght ,
Zqo bloeide in Faroos Rijck al Beel een ander Recht,
Een
.
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Een Recht dat eeuwiglijck zijn' aderai op moet haelen.
Elck zondight maer voor zich. De fchrick gaet nu de paelen
Der misdaet niet. voorby :. al wie Misdoet die boet.
Wie op de misloet dan gegrepen is , die moet
Mijn eigen flavezijti. Dat d'andren vryvan vlecken
Naer hunnen vader vry , die vaft verianght , vertrecken.
Imd. Hoewel ick , óm den glans van uwe majefteit
( Den koning zelf gelijck ) en ons gelegentheit
Niet fpreecken durf; kunt ghy bedwingen uwen. toren
Zoo bidde ijk , dat ghy u verwaerdight aen te hooren
Genadigh flechs zoo veel ( toch 't geen in dit geval
Genoegh tot bidden is ) ick arrern menfch u zal
Verhaelen. D'eerfle reis, dat wy gebroeders t'zaemén
Van hangers noodtgeparft, alhier om voorraet quamen,
Berichte ick u , toen ghy verhoorde ons allegaer
Wy waren alle _zoons van een ftockouden var
Die verre boven 't peil van 't menfchelijcke leven
In zijnen ouderdom zoo lang was overbleven
Dat , haven: ons tien zoons:, hy noch een ' a°naren had ,
Die in de bloem der jeught zijn luft was en zijn fchat,
Om had die fch cr in 't en^lt zijns levens wert geboren ;
En noch een eenij kirt, gereelt by een verkoren
En lieve moeder , toen noch onlangs ovexleên
Waer by hy d'eerflen zoon gewonnen had voorheen;
Ghy \ oudr dat Ivy tot u diep jongen brengen zouden,
Op dat hy in uw maght en gunft mogt zijn gehouden.
Daer tegens zeiden wy , mier 'r was ver^eeffche praet
Dat een ge' ifTe doof afknippen zou den dract
Van vaders leven, quaem hy van dar pent te scheiden
Want ghy en wocadr, zoo wy hem zelf niet voor u leiden,
Ons hooren nochte zien. Dit was een bitter woon
V oor dezen ouden ftock ; die alzoo ras hy 't hoort
Niet fpreecken kan : men zou hem in zijn traenen waf3'chet9.
Het grijs Godvruchtig háir begruifde hy met aíícben
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En ílijck , en zag 'er zwart hekazen uit een wijl.
Toen nu al 't graen, het welck gebrogt wert van den Nijl,
Verteert was , en wy vaf} malteandrea lang .aenkeecken
Vermits devoorraet^ fchier verteert begon t'orítbreecken;
Belafte d'oude man ons wederom om gram
Te reizen naer dit Rijck : maer Ivy dier tegens aen
Verheelden uw gevel , liet welck men moeft betrachten,
En dat, indien wy niet denjongen mede brasten
Geen koren meet voor ons ten bene was. L'aer na
Begon die droeve man : mijn trouwe wederga
Mijn Kachel baerde my twee zonnen; van die beide
Was 't d'outfte die helaes van mijne zijde fcheide
En dien ick zeden ooit, meer zagli , noch, nímmermeea
Gedencke weêr te zien : die leider noch zoo teêr
Van een verflindend dier verfchéurt is en verílonden ,
Gelijck wy trouwen toeti uit uwen mout veraoncien.
Indien ghy n,u.den j*pngflc oock van mijn' oogen ruckt ,
En het gebeur dat .hyàl rneê verongeluckt,
(Waf3r dickm ael wort de,>menfc h op 't fpoedïghff weclagenomen '
Wat zei my arm our man al droe£heir overkomen
Van hartzeer uitgeteert , vol. drucx, van 't leven fcliuw,
;dal ick ten grave geen. Nu bid, nu fme éck ick u ,
Om dezen grijzen man , nadien gby,00ck voor dezen,
Een' ouden vader háa, `zoo 't eènighzins magLi' wezen,=
lek bid u om zijn ziel , die neer dit kint verlangt
En nergens aen zoo zeer als aen zijn welvaart hangt,
En om zijn minifa laat het.zwacke lijf ontglipte
0 heilant van di t„,K"ck,., behoeder :van Egypte
Gedoog niet dät men u den floot eies ouden wijt'
hem. Ghy zijt
Ick bid. maeck my uwe flacf , in plaats
Verzekert grootar dienft van my als hem te . trecken.
Zoo teer een knecht zal flechts eei lafs in huis verflrecken.
Ick bleef,by vader borgh en ben voor Kern vetplicht>
Laet ick zoo trouweloos niet onder zijn gezicht
.
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My heten om mijn woon en mijn beloften maenen
Dat hy , met zucht op zucht en biggelende tranen
:My niet beftratTe , en ick , wanneer neen in den fchoot
Der aerde hem begraef, heet oirza.eck van zijn door.
lof. 'k Geloof daer is wat aen , naer dat ick heb vernomen
Maer twijfel of tiet al op waerheit uit zou komen.
Wie lichtelijck borge blijft heeft licht berouw loer aen.
Men. zal'er , als het paft , wat nader acht op flaen.
htd. Hoe groot is uw geluck , lofel, zoo ghy 'r leven
Ontbeert , om datghe niet in druck zijt overbleven
Als wy ; en zoo ghy leeft , om dar Goctt zelf uw lèet
Niet ongewroken laet,- noch 't ongeli;ck vergeero
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Eooílen aen Egy^^ten lek
^Fenicïen , alfins verbreit
Door twee noch nieuwe vonden
Dat al de wijzen kibbelen laat.,
Of zy tot nadeel of tot baat
Ter menTe'ben Ienen %oncien.
Taáutas naerg op wiecken zweelt',
Door 't geen het eerft gevonden Beeft
Want al tivat in de baeren
Op aerde in lucht en hemelkloot ,
Die 't al verberght in zijnen Echoot
En al wat van 't ervaeren
Vernuft des menfclien , 't welck den fchat
Van 't grote ruim en 't Al bevat,
Oït magh gevonden wezen,
Dat baalt het al ( o klaar beluit )
Met twalef paeren tartten uit,
Bekent by diaza lezen.
Maer 't zelve volleek nimmer ftil ,
(Of koorts , en dier , en krokodil
D
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Die toeleit op bederven , ,
Niet voix genorgh verlionden ) ging.
Vcrzieren noch een zonderling
En rniflijck flagh van Qer vei.
'on
t Be
het khuirnend pekel7,oLit
Te ploegen met een hobbiend hout
Niet langs bekende kulle
Maer diep in zee, en veer van honck.
Voor windt, en daer de Noortftar blo-ti-ck
Te yaereri , waer 't zich lutle
Niet om uitheemfchen met zijn fluu'r
Tc haclen al het geen natuur
Met-luttel ve1 te vreden.
Veieifcht , rnaer • overiaén en vol
Van [cliat , te brengen purpre wol,
Om koningen te kleeden ;
En oock den groenen efineaIt
gqS bxt..
Die aen der fockren
Dit alles is gewaflèn
Uit gout-zuc ht : dees vervioeckte toght
( Die eerft ons leerde op ftormen , nocht
Op windt of weer te paffen
En op een broffe en krancke kiel,
en one diere ziel)
Te wa gz
Waer toe breigt zy de rnenfchen!
Zy ondcrfcheit geen goet van quaer.
De Godfdienfl wijckt voor eige bact.
't Is roof al wat wy wenfchen.
De vrybuit is de befte waer.
'Mcii roofde 't wel van Godts autaer.
Geluckige oude tyen
Toen d'aerdbey was zoo wellekoorn,
En fap van zelfgewafTen boom
Dt beile leckernyeLl.
-
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Toen al de werelt door een wet
Alleen den mcnfch was voargezet,
Dat 's van heen quaet te weeen;
En ieder in eenvouwdigheit
En kuifcheit leefde zonder kleit
In ftilligheit vergeten.
Na dat het kleet geraeckte in zwang,
En d' eerde vruchten gaf door dwang,
Vergteep men zich uit toren;:.
De bloetverwantíchap kon niet ftaen ,
De broeder greep gijn' broeder aen,
Het inaeghíchap ging verloren.
Noch houdt de floutigheit geen' flant
Maer d'acrde- voelt heer ingewant
Al bevende otratneWraeten.
Men wint het 4ae1 en d' yZeTa.éT
Die beter nuit gevonden waer:
Men maeckt den vrede voetei.
't En bleef 'er niet by eeae ziel,
Die door het fcliarpe lemmet viel,
Maer menigliren van benden ,
Ja reele voleken vielen dick
Verflagen in een' oogenblick
Door 's oorelooglls dienden
En op den naern van ev°eêrparty
En oorloogli , nam de fcheímery
Zoo toe in 't alverdelgen ,
Dat d' eerde uit angedult verwoet
VerdagllVaerde al den zouten vloeC ,
Om alles te verzwelgen.
En boven dat viel uit de lucht
Een andre zee , met een gerucht
Gelijck de Mijl komt fluiven
geberght : oock baete 't niet
Van t b
Dz
-

-i

2

Dat

~o

J

0 S E F
Dar wijn geperfl: in backcn vliet ,
V 01 fchuim en fap van druiverr,
De fchaemte krijgl\r een' krack alom,
Her kint befpot dell ouderdom
Vant vaderlijcke Ieven.
De maeght den vader neefkens baerr.
Wat heefi dewellufl vuil van aert
Bedacht, en cock bedreven,
Maer gllY Egyptenaeren, nu
Verheugh ick nlY re recht met II
En onze betre tijden ,
Wier boofheit dees doorluchre man
Zoo korr in' room houdt als rnen kan,
Omontucht re befh~jden

Met flrenge wetten , en ontzien ,
Een [piegel fheckt voorveele lien.

Her luflme hier re beidcn ,
Daer is watwight,ighsop d~b~el1 .~

My tuft

te zien 110e "tzal v-erga.en ,
Eer dar men koom te fc11eil1en. ·

DAR DE

Bod.

DAer

BE DRY R

Bode. ZP~J;
d.tat ge\ve£1:, vol woe11:e.en wilde.. menfchen leit

I

'En zich her roode meir van het Karpaetfche fcheit ,
Is .al her volck in roer , en recht zich met den degen:
't En pafl op 's konings woortnochwet, maer raefl 'er tegen~
Iof.'Dat is cell fcl1endigIl Iluck , tech nu allang gen1eefl
By dell Egyptenaers,: maer d'arrs moet niet alleen
Verflaen , hoe 110og11 de branrder koorrfe zy ge11egen ,
En waer 't den ziecke fchort , war fleeckre .11em verlegen
Van pijne kermen doet ; maer d' oirzaeck zien , waer uit
De groote zwaericheit van dezc kranckheit [pruit :

Dies
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Dies malt my eerí} waar uit dit jammer zy gefproten,
Bod. De zwaericheit begon van amptlién en van grootgin,
Die tegens uw bevel het green uit eige baat
Vervoerden buiten 't lang , en reet een kleender meet
Het lantvolck meefan toe , en dagelix noch minder.
De rijcke leefde een wijl uit 's armen noodt en hinder;
Want d'armc 't gr'aen verkocht , en leedt zelf horagersnoódt ,
En hongerde naer gout veel meerder als naer broat.
Toen al her velde na keel van koren was , begonnen.
De lieden 't Zant zijn gras en groente te mifgonnen ,
En 't vee zijn daeghlix voer ; en floepen reeuw iti 't lijf
De fpruiten en het kruit: en blint in dit bedrijf,
Verftonden niet, wat quae t hier eindlijck uit moefl komen:
Want celzoo ras het velde zijn groente was benomen ,
Zoo ging de fterft C eerif aen van 't ruigh en wolligh vee,
Dat zwart van honger zagh , en d'ofïen í}orven met,
En alles wat natuur tot voedtfel had gegeven.
Het ui t emergelt volck liet geenen wachthonC leven,
Noch geene:a oyevaer, en beziglgde dat 'das
Voor fp^js , wat voor te vuil om aen te raecken was.
Het geen ick zegh zijn ongeloofelijcke dingen.
Met voordacht wart vergift van adders , diaza vingen
elck fcheen
Van velen inge4ickt. Zy zagen d
Een geeft : Iet lijf was niet dan enkel vel en been,
En d'oogen flonden dief en naer in't hooft gewel.-,cn:
De beenen onder 'r lijf verílapten en bezweken.
Zy kropten Lang hun laat ífiizwijgens zonder kiaghr:
In 't endt begon een deel der luie hoeveJaght ,
Die eerft oock qualijck dorft van zijn regeerders fpreeckcii ,
In 't vallen van den dagh de hoofden op te fleecken,
Toen 't fcliemeravont werr , en haelde daerverfleurt
Al op , wat overlang en onlangs was gebeurt
Of ley op ae^ihang toe , daer 't volleek met gebeden
(Want -nienfclien yvren meeft in tijde van zwaerigheden )
Zijn
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Zijn w ,eroock voor 't autaer den + o6n had toegewijt
En fprack : gat zal het -e dt van deze droeve tijdt
En honger zijn f ftaet ons Iijdzaem af te wachten,
Tot dat men pan ,meen om ftri t met volle krachten
Malkanderen verfchheur ? de moeder zelf haer kirt,
.e 's vaders fit gebraên , van een rakke en verfijnd.?
Ont iet he zoo de maght, alleen uit fchrick gefpro'ten
O dat wy om rknoc. t ontzien den naem der grootera
Wie 't al doet fchhricker_, fchrikt voor eilek in 't gemeen.
Al wie dit. hoorde ze y> het voort aen yder een ,
Waer dat hy quam , en wwift het breeder te flofferen.
Een kleen _getal= floegh voor , men zou zich t'uwaert keerera,
En houden aen om hulp : maer dit eert over e s.
De meefle hoop , als wildt en woeft en onge e t
Was ongefluimigcr dan zelfs de flokebranden.
Gelijck een ftorre iwindt de bergen aen durft randen
En rijt_ 'er flucken af, en buldert met gewelt,
En eicken uit den groet geruckt ter aerde vet
Zoo komt I et lantvo. ck dol by d rö m' ' m en ácna' c'trocken
Gewapent in de vuift mmec barrerende ftocken
En ftucken van den ploegh, en opgekrabden Reen ,
En fchreeuwt by duizenden : op o , naer Koptos heen
Daer houdt de focker hof; daer fchaft men broodt en koren
Daer luifiren naer ons wuif$ , cie naer -eer \ woorden hoorera.
Zoo tro ck men op : de hoop nam toe van over al:
En veel verwondren -zich om 't fchrickeli ck getal
Waer dat men bene trock , en flercken zelfs de fc aeren.
Toen zy in flats g ezichht nu dicht hy Koptos waren,
Zoo vloog men naer de poort , die toegefloten was:
Men ft c k iet vier in 't hout . De dennen brandden ras,
Te lichter, toen een windt met kracht daer in quani bruizen:
De vlam verfpreide zich in d^'allern , aefle huizen: ,
De vont .en vlogen veer. Een zwarte nevel ging
Zich fpreien naer de lucht. Terwijl de ftedeling
-
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Nu toefchoot , en o 't vier te bluffen deed zijn befle,
Viel 't lans o e , midierwiji Blek fchrickte, daer de - vcfl :,.
Maer paflick was bezet, in ftadt met al zijn naets
En Echoot het harnas en , na dat de ruin laats
D aer van geplondert was,; en liet de zwaer en fc bitteren.
,
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Iof, Zijn 't ar tl ^n , die alle-en d'oproerigen verbitteren
Of leeft de xnuiter oock in anderen verdriet ?
Of is. 't om evren, al wie fchuldi zijn on niet ?
Bod. Die dolle menfclien eerfi op d'amprlie'ii fel—gebe ten,
Niet weinigen van tien versvoet in fl den reten ,
Zoo dat 'er niet een lit ter uitvaert overfchoot.
Een kleènget ontquam
ont uam 't , dat in fp eloncl,-,cn noot ,
l

^

En,fchuilt by 't ongedier.t, daer 't nauwelix kan deuren.
Men viel eerfont d aer na oock in de korrenfch uren
En 't graen (waer mee liet volck was lan gen ti jdt bewaert

Voor - honger , zoo men t had georbert en gefpaert )
Onordentlijckz g-ertoft , en fchendig weghgedragen
Verhinderde den noodt alleen voor kittel dagen.
Dus ving liet oproer aen : maer het gewelt ver oort
Hiel noch geen' ftant, het fioegli van quaet tot erger
er voort ,
Geiijck 't in zieckteri gaet. Zoo veel gefclioncke wercken
Gehangen - tot een pronck om hoogh in heil ge kercken ,
Stadts f chatten , en al 'r geldt , dat ieder had gekift,
Verftreckten goede buit: ja zelf de trant en wi ft
Geen raet om met zijn vlam des roovers zucht e dooveil.
Dus za _h men een hoop fc h . in 't brandend Koptos rooven.
De veyge ore jeu ht en adel roef , gev a en
Verkocht vervoert voor flaef, den vreeen !i i g dienen gaen.
lof Wie durft dat vrye voick toch kogen ? Bod. d'A abieren ,
De zes paer vor en zelfs , die dat ge velt beieren.
lof: Dat onrechtvaerdigh voick behoudt noch Altars aert.
Maer zege , hoc Koptos nu met zijn regering vaert.
Bod. Het is 'er by een flah van .eeryen niet gebleven.
ZAT hebben een' alleen tot o perhoof t verheven ,
En
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En tuííclien 't mede meir , Egyprens lefle pelen:
'k Verwacht een betere eeuw , die op ons hooft zat firafen,
Als 't Nabateefche volck : dat om ons rampen lacht ,
Zad voelen Faroos arm. Laet d'aniptlicn, die hun znagiic
Mif bruickten, in den nacht des duiftren kerckers treuren,
Oock die ondraegheiijck als vyanden verfieuren
Iaen burgerlijcken vreê , en liane aen heerera flaen ;
Schoon d'overlieit zich meê te buiten heb gewen.
Die ftraf zal allermeeft doen d'overtreders fchroomen
Die nier op heeter dàet in gramfchap wort genomen,
Maer met een' koelen moedt , een orient van rijpen raer.
Vergeef genadigh hen , dien , van geen graen verzaet
De homers noodt alleen tot dit vergrijp vervoerde;
Niet die uit gierigheit een anders. gort beleerde.
Maer die zijn lamsman en zijn vryheit heeft befpot
En hier uit trock gewin en khandellick genot,
Laet daer nu zulck een firafen vonnis. overvellen ,
Als daer hy zelfs meê^zocht alle andeYen te queilen
Men jaegh hem onder d'aerde in diepe en donckre mijn,
Op dat hy d'uuren teil' (daer zon noch maen en fchijn )
By zijnen arrebeit , met boeien om de beenera;
Doch teat de noodruft eifchr dat zulrgtie teem verleenen.
Dat hy zoo i vaderlaat , door zijne fcIlelmery
Gefchonden , langen rijdt een baeck en fpiegel zy.
Befchick dit zoo i behoort. 'k Ga binnen , om van zaecken
Te fpreecken met mijn vrouw, cie mijn Kuifhouding raecken.

ludar - Simeon .
Iud, wAt dunckt u Simeon , wat dunckt u ? ,dar 's een mand
't Is wonder hoe hy 't al zoo wijs befchicken kan.
0 hoe reclitvaerdiglijk , Iioe billijck weet hy tegen
De mifdaet veders firaf te wieken en te toegen
Sim. Zoo lang ick hier voor u in gijzelinge zat
Bevont ick ^em altijdt zóodanig. 't Elckens dat
!
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En tuíîc,Iien 't mede meir , Egyprens letje palen:
'k Verwacht een betere eeuw , die op ons hooft zak ftralen ,
Als 't Nabateefche votctc : dat om ons rampen lacht ,
Zál voelen Faroos arm. Laet d'aniptlicn, die hun magiic
Mif bruickten, in den nacht des duiftren kerckers treuren,
Oock die ondraegheiiick als vyanden verí}euren
Den burgerlijcken vreê , en bant een heeren flaen;
Schoon d'overlieit zich me ê te buiten heb gegaen.
Die ftraf zal allermeefl doen d'overtreders fchroomen
Die niet op heeter dàet in gramfcliap wort genomen,
Meer mei een' koelen moedt , een vrient van rijpen teer.
hergeef genadigh hen , dien , van geen graen veczaeC
De homers noodt alleen tot dit vergrijp vervoerde;
Niet die uit gier gheit een anders_ gort beloerde.
Maer die zijn lamsman en zijn vryheit heeft befpot
En lier uit trock gewin en fchandelijck genot,
Laet deer nu zulck een firafen vonnis overvellen ,
Als deer hy zelfs meê^zodit alle andeYen te quellen
Men jaegh hem onder d'aerde in diepe, en donckre mijn,
Op dat hy d'uuren teil' (deer zon noch meen en fchijn
By zijnen arrebeit, met boeien oin de beerven;
Doch wat de noodruit eifchr dat zulrghe hem verleenen.
Dat hy zoo i vaderlam , door zijne fcllélmery
Geíchónden , langen rijdt een baeck en Biegel zy.
Befchick die zoo 't behoort. 'k Ga binnen, om van zeeeken
Te fpreecken met mijn vrouw , die mijn kuifhouding raecken.
:

ludas . Simeon.
Iude 1ï •][ • At dunckt u Simeon , wat dunckt u ? dat 's een mand
'r Is wonder hoe hy 't al zoo wijs befchicken kan.
0 hoe recCitvaerdiglijk , fioe billijck weet hy tegen
De mifdaet yeders ftraf te wieken en te ween 1
Sin, Zoo lan ick hier voor u in glijzelinge zat
J3evont ick ^em altijdt zóodanig. 't Elckens dat
E
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Ick hem als fcheitsnian zagh met zijn geduldige ooren
Partyen van weêrzy en haer krackeelen hooren ,
Kon ick noch noit verfwen , door uiterlijcken fchijn
Van woorden of gelet , hoe hy Bezint moght zijn.
Hy wits zijn oordeel meer te neigen en te buigen
Naer geloofwaerdigheie , als naer getal van tuigen.
Hy nam tot een getuigh 's verweerders w andel aèn
En voorigh leven. Op de wetten bleef hy ftaen
Wel flip , 't en waer gena en goedia,heit verkozen
Een zachter Draf, doch niet zoo zacht , datzy den boozen
Den fchrick benam , vermits zy t'ongebonden was.
lud. Wat of 't beduiden wil , dat Sófompaneas
(Toen hy ons giftren zoo ontllaelde ten banckert
Een ieder aen den difch nier zijne jáere'n zette?
Sint. Geloo€tn:e , 'e geenghe meeft ia dezen lantvooght acht
Is 't allerminft in leem , Gods heeft een groote kracht
Geftart in dezen man , een kracht die hem van binnen
4ntdeckt door Godes—geeft-,^ 't^ geen met -vernuft en zinnen
Geen menfc:h beorri'tipen kan:`'hd. ;'Wá.t galry is coat,
Die dr:ernaèi loopt om 't hof? Sim. De koning , rijck van fchaC
En mildt , lieg die , zijn' vriest ten dienfa , van zuilen bouwer
En overzeefche fleén , in Griecken uitgehouwen.
lud. Es 't oock geoorloft die van binnen te bezien
Sim. O ja, en't zal van ti met grootes luif gefchien,
Want Faro ifelde loer uitnemende fchildryen ,
Van 't puik der meefteren ; vaer in op lange ryen
De vreemdelingen zien de brave daeden ftaen,
Die Sofompaneas de Iiijxvooght heeft gedaen
tip dat hy roem daer af geniete by zijn lei=en.
Iud. Nu laet ons binnen gaan. Men zal u niet begeven.,
Nu vrees nieC, Benjamin, weeft vroet en wel te vree:
Wy blijven dicht by u , niet veer- van deze fles,
En keeren daetl*#ck,weer, zoo ras Huy deze zaecken
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Befchouwende , de deur: des lantvoogfits^hooren kraecken.
Sim. Nu
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Sim. Nu lact uw Dogen eens gaen weyen in ;er liac ij.
Iud. Wat wil het, dat die vrouw, in 'taenzicht zoo verhaeff,
Van groote gramfcliap blaeckt , en 't pair gefleurt laar hanjeu
En ruckt den jóngeling met nat betr`aende wangen
Den mantel van het lijf, terwijl hy voor haar vlugl7t ?
Sim. Een fchoone en heerfche vrouw die raeft met groot gerucht
Om haeren kuifchen knecht, die byílaep durft ontzeggen,
En weet van, haren hals de fchult op Leni, te leggen,
En zy bewim Pelt 't een. met 'c ander fchellemftuck
En zoeckt geloof door 't klaar, dit zy de deught verdruck.
Iud. Ick zie een vangenis elger zon, noch maan in flraelen.
Sim. Hier in _moeft hy gevaen een, anáers %Bult betaelen.
Iud. Wie of'er wijnen uit drie trolí'en perflen magh ,
En fchencktze in's konings kof, ,op zijn' geboortedagh ?
Sim. Dat is zoo niet gebeurt , maer 't was een megez amen
Van.Sofompaneas, die luft had en verlangen
Te weten dezen droom , en uit zijn profecy
Verí}ont , dat als de zon ten darden dage bly
En heerel ij` ck verreis, opllaer geyonnlijcke orden,
Hy weêr aen's konings dïfch zou konings fchencker worden:
En d'uitkomft van de zaeck die maeckt liet voorfjiel waer.
Dan och hoe luttel doch hy .deze weldaet naar
Want uit zijn hechtenis in ftaet geelt, als voren
En maghtig , rijck , gezien , verheerlijckt en verkoren
Belofte , profecy , noch vriendfchap averwoeg ,
doe dat de klaere zon haar rollen tweemaal jaag
Door 's hemel baan , verciert met zes paar goude mercken,
En Faro,. toen de flaep hem flaeckte uit zijne vlercken ,
Van den Egyptfchetz Raat der wijzen zocht vol fchroom
Een' , die hem dienen kon op zijnen duiflrcii droom.
Iud. 'k Zie in den kercker noch iet droefs om voorre fchricken
't Zijn vogels fcharp van back , die uit drie korven pieken,
Vol koningklijck gerecht : hoe gulzig fchenden zy
En flaen hunn' wreeden klaeuw in deze leckerny.
Ez
Sim, Dit
-
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Sim. Dit was oock een gezicht , liet welck zijn'- megevatagen
Die eer aen 's konngs difch de fpijs pleegla aen te langerr,
Trr zijnen droom verfcheen , en , aen een' baif ter ftraf
Gehangen , met zijn lijf den vooglen eten gaf,
Toen 'c biozend morgenroot den derden dagti verwecl€re ,.
Gelijck de ziender hem dit duidelijck ontdeckre.
oud. 'k Zie zeven koeien gins verrijzen uit den. Nijl,
Die vet langs 't water logli gaen grazen voor een wijl,
Tot coat uit vuil rnoerafch gelijck getal van koeien,
Die dor en mager zijn , by d' endre vette loeien.
De magre flier,-t de vette in here keel. Een veld
Draeght zeven airen rijp en vol , 'waer van elck helt
Gezwollen naer den pront. ` lek kan u dier -oock w jzen
Noch zeven dor- van halm , die uit der aerde rijzen,
En droogli zijn , mits cie zon heer tap heeft ingeflickt
Door hitte, weix vergif let rijpe zaet verflickt.
Wie ziet op 't purprtn bedt dit al van veer gefctiieden?.
Sim. Het is de korrir,g zelf, -want Godt hem wil bedied
Door zeven airen ; zwaer van 2aet , de zeven jaer,,
Die rijck zijn van gewas ; en door de zevenair,
Die dor gewafl'en is , zoo veeié onvruchtbre tyen:
Naer niemant kog, dien knoop ontknoopend , hem verblyren,
Als clees , die, uit den nacht der vangenis geflaeckt ,
Van Faro hierom
Rijck geniàeckt.
d
lud. Ick ken leem , die daerZit op den yvoiren wagen,
Tn aen den zijden rock en diamant , gedragen
Aen zijne flincke hand die fliekert menighvout ;
En aen zijn halscieraet, cie keten , root van goor.
Al 't volleek krielt voor heng , en loeft met zang en fnaeren
En bid den wipzen een. 1°vlaer wat zijn dat voor fchaeren
Van driederleien ftaet, die elèk in orde ftaen?
Het eerfte flagh heeft opgegorde kleeders aen,
Het tweede in "t harnas fteeckt , beren en vroom ten ftzijdt,
Het derde flagh van top tot teen in witte jijde.
9.
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dim. Al 't yolleck , binnen 't Rijck zijn zee en grooten vliet
Wert neon driera gede elt, toen hy t den koning riedt,
Eli in't byzonder elck gijn eigen werck gegeven.
Het allereerfte flagh is lantvolck , dat ons leven
Net zijnen arbeit flut; waervan een deel het nat
Tses witrep fir'ooms met een gelladigh draeiend radt ,
Om hooge maelt; een deel ('t luit vreemdt in verre landen
Het deegh niet voeten kneet, en't kiay met zijne h
dien hy meé
Her tweede flagh dat zijn d
De wapen5 handlen Ieert,. in 't midden van den. vreê:
Zy graven wal en grafr, of leerera al bedropen
Van zweet, begruift van flof , in volle ruíting loopen:
Of leggen toe , om net te rnicken op het wit,
Te houwen 4p een:. hair , ol met een f
-Iet ros te breidelen , en in den ring te rennen
Of zeize^vagens wel en meeílerlijck te mennen ;.
Of fteecken legers af, en houden die bezet ,
Met wal en graft : dees draèght eens fpringftock ; die fchiet net
:Met boogli en pijl : de zom met bijlen vechten lesren.
Ghy ziet 'er troepen zich nu rechts nu flincx" óm keerera,
Nu fluiten met een' zwenck , nu oopnen hun geleén_.
Hei derde fla'^^h is roegewijdt de h^iligheérr
En lálftvry wordt gevoedt pan 's konings rrezoriereti:
Dit wieroockt nier alleen , en offi^ert koet' en í}ieren ,
Maer vórfcht oock na, 'op 't fpoor van Sofompaneas,.
Waetom de dwaelfrar deift : waerrnn nara 's hemelsas
De zonne langer mart , wanneerze ftaet ia 't teken
Des Kreefts : en of de Beer blijfteven veergewekew
Van 't Noorder afpunt , daar liy ftadigh ommevaert
Waarom een nieuwe- ftar zich zomtijts openbaert.
Ocack.zoelcenze uit den aert dir dingen op te vifihen=
En 't weereltlijck gebouw al Godrs gelreimenifferr;
Ziet ghy die trecken oock in 't zant gefchrevén ftaen :
Daar leggenze over hoop„ om op een pair te raên ,
-
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Hoe groot de driehoeck zy , waer in men kan beíIuiten
Des werelts ommering : hoe veel de ring , die buiten
Den aerthoom ommeloopt, zy grooter als de L
Die door het aertrijck gaet ; wat braeve ftucken Zijn
Van den Egyptenaar in oorelogh bedreven ,
En hoe geruft men hier in tijdt van vree kon leven;
Al wat by veeeten oir , tot oirbaer van tier lant,
Geflelt wert , en elx naam, van al wie tullehanC
Van Mefors tijden af te Memfis droegh , dat maalden
De priefters af op fleen , en hieuwen 't uit op naelden
Met ftomme tekenen , en niet met letterfpraeck.
lud. Wat Wil dat tafereel toch zeggen , om wat zaeck
Of 't volck verbaeft en doots voor 's vorften lio , Qq^ dringen ?
Sim. Men handelt daar met ernft vàn tréffèlijcke dingen.
Het eerre jaar , toen d'oeghft zoo dor op 't veldt bleef ftaen ,
Verwifielde elck-uit noodt zijn flaven voor Iet graan,
Het welck de koning , mits daas man zijn' droom verklderde ,
In tijdt van overvloei vaft opleide en vergaarde.
Na dat de hongcrsnoodt hen drong met "grootar wee,
Verkoclltenze al het groote en oock het kleine vee
Daar na de weiden , flux hun eige veylleit mede.
Zoo eigende de vorft gewilligh en ter bede
De landen langs den Nijl en zijnen langen plas,
Behalven 't lantI iet^ welck :den prieí}ren ergen wis
En al de menfchen (want de vorfl wift datze ftrecken
En zijn de kracht des Rijcx) van d'ackren deê vertrecken ,
Die hunne voorders lang bezaten, en verzondC
Hen allen naar den bouw van Benen anclren front.
lud. Het bl*#,ckt dat hy wat weet, het zy door 't openbaren
Van Godt en zijnen geeft, of door zijn wedervaeren :
Maar 'k vrees niet zonder ren dat het ons hindren moght.
Ick wenfchte dat hy min in veelen was verzocht.
Sim. De ruimt van achter aen de wijde galerve
En leeft ,niet: dat u. dient , maar ftreckt een profecye
Van
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Van al way Faroos volck bejeegnen zal, geftelt
Door laft van 't Groot Vernuft, dat veele dingen' (pelt.
De rijdt zal leeres 't geen nu duilter valt om raernen.

Maer liet benaeuwde kint verlangt naer ons altzaemea.
R^y

O

Nijl , of 't zy glit' lieffl alleen

Den naem van Siris hebt te dra'gè'ti ,
Of Aftapus , gelijkk voorheen
U d'ouders hieten in hun dagen;
Wiens wufte vliet gefprongen koomt
Uit onbekende en duiftre brosse,
En diep door 'c aértrijck heenen ítraornt:
Daer 't wildt en woei is zonder "zónne
En dan tot dienft der menfctien weer
Te voorfc(iijn komt, en 't hooft oyfteecken
En tweemael van de rotfen neer
Ge4lort, zijn fchuimend water breecken
En bruift en iplift zijn nat in twee,
En leekt Egyptèns kant en gronáen ,
Tot dat hy ffreef en fchiet in zee
Door: zeven opgefperdé monden,
Wat zal ick , flechte onmooíle maegtit ,
Toeli zeggen. van verbor,e zaecken ,
Daer ons geleerden om gevraeght
Krackeel en ydle woorden lnaecken";
CTeiijck wy dickmael hoorden , dat
Aen 's voren difch zy reden gaven
Hoe ícorit het , dat uw w eibrïgli nat
(Gewoon Egypten zoo te heven,
Dat liet den regen derven rnoghe
Niet honger watt als vier paer ellen,
.Hoewel het Honrsgefiarnt om vocht

U fineeckt, en meaighmael komt q ?
Gefchiet
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Gefchiet liet mits liet zonnelicht
Gevoegt met andre ftarren t'zaemen
Een' grooter brant en hitte flicht
En mijn geboortelant,het aêmen
Ver(iindert, door verfmachten dorft ,c
zoo dat door droogte ganfch geen regen
En laeft der veeeken fchorre borft ?
Of firijt Saturnus traegheir tegen
Nderkuurs gezwintheit , die u vaert
Moet geven ? of en heeft het Wefte ,
Dat nu flechs enkle koude baert
Geen lentewinden meer ten beftes
Om uwen ft
van
Den zeekans, en u zo te perlien
Dat over d'oevers leen , ghy dan
De doraige ackers zoudt ververfchen
Of is uw fprl ngaer toegeftopt ,,
En weigert zy, gelijckze Wlagte,
Uw kil , deer nu geen vócht irr`c^rapY";
Te drencken , dat liet zant verfmachte ?
Dewijl de vader Oceaen
Die om den aertboom loopt,` verh i ndert
De zeen, die tegens Atlas gav.,JLt,
En Iiaer in Naere vaert vermindert
Zoo datze heimelijcke niet
Door d'aerde heene kunnen kruipen
By een , op dat uw groote vliet
Het nat der beeckén koom te zuipen.
0 neufwiis volck , 't en zy 't my mift ,
Gy onderzoeckt vergeeffche dingen.
De fchepper , die de watren v^ft
Met ftxant en oever te bedwingen
Schiep oack den Nijl , een zekre wet
Verknocht , die hy om 's vollei boofheit
-

Veren:
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Verandert , dar her omgezer , . .
.Eensophou van zijngoddeloofheit,

VI \ER D 'E" B'ED'R..'Y' F@
loftf Iud,1~!i {Je)ijam"in.
101:0"
"Ntbint delljongen , dar hyIpreeck met vrjrer hartcn Q~
, •..•. 'Enghy , .nujnwacht , .vertreckt ,oockglly ,. geilacllt van
. /,Z\varten ,
?k :Reb war met den Hebreen, te fp('~ecken.•. ,Zcghme roch ~
De man, .daer ghy van Ipraeckrc-uw vader, lecfr die noch 1
Iud. .Hy leefde noch , toen icktrock naer ·d'Eg)"ptenaeren.
lor: Hoe out is 11y-1 Ittd.Ontr,ent,de 11ondertdertigl1 jaeren.
Iof, Is Ily zoo out, en noeh gezonr en wel ge1l:elt ?
Iud. 't Isenkelhartesee.en.droefheitdat hem-quelr.
Io]. Bedroefr hem dan ,dat:;lly dit kintzoo l~ng moet dervenj
Iud. Noell iser yet ,datllem van quelling zal doen flcrven.
Iof. Mijnvader is oock.out, magh 'tzijn ,z~gll op, war is 't1
Iud. IckzeY."t u , hybetreurt zijn' zoondus lang Vermi il:.
I of. Door. we~kel rampbn~tlleeft U\V vader hernverlorcn ?
Iud. Dat 'sGodcalieenbekent , die' 't al .kan zien en hooren,
Iof. 'G11Y neernt tot tllige dien, die al't verborgen weet.
Iud. ~ Noit brogllt ons eenigll./menfcb.·· vanhem .hct recht befcheet,
Iof. De tijdtontdcckt zomtiits veelonbekende zaecken.
Iud. Ochquam eens aen den daghhet g-eendaerwynaer,haecken.
loft ~Glly\venfclltmiiTcllien hem weer ip "S ouden vaders fchoor ?
Iud. 'Icktoefdcniet, m'ogllt ick datkoopenmet mijn door.
Lof: Ofhem zijn vader danzoo.hartelijckbczinde?
Iud. Zoo zecr.. darvader.noitzijn'zoon.alzoo beminde.
10[: Was 't daeromvdathyvroomniet Qijdigll tvas .noch ftraf?
Iud. Oockomzijngoeden aert~J die, groote .hope g~f:
Iof, 'Vat duncktuvandit lant, en Faroosproote Rijcken ?
,Itid.Her 11 oeltvoorSyrien ill-'t minfle niet te wijcken.
10[. Behaeght de heerlchappy ~n [Jagll van dien 11 niet ?
Ittd. Te wonder , allcrmeeft nugil)t'er hebt gebieto
F
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Io Zoudt ghy wel wenfclien hier te woonen met u allen 7
Iud. Van harten, om nier weer in hon^g e-^rs noodt te vallen.
Iof.' Wat jacgbt u dan naer huis ? Iud. Ons vader , d'oude man,
Dien daar elaeten , men geènfins verlaten kan'.
'

Iof. O' , em:itit d'oude man wel herwaert. zou belezen ?
IuJk. i):► t fbTlát alleen ae hem : ick moet gehoorzaein weze.
lof: ;3ifTciiien rrock hei vEl hier de zoon ; d i en hy J-jemint ?
Iud. 0Va c hees was oock altijdt zijn lief enwaerde kipt.
Iof. Hoe hiet de vader liem? of mach men dat niet weten?
.I72:1. i"1^n Plagh navr vaders wil Item Benjamin te heeten.
12f. die brave naenra beduit,Ae kracht der rechte bant.
Iud. Wel kuntgtjc meê Hebreeus? :dof. 'k Wis eertijds in uw lans.
t oorlof, udus .verre.herwaert,kmen; ?
I. 1. Wat d ,
J2f. Ee z ondier , tegens my met afgunft ingenomen.
lid. Men weet toi onzent oock te fpreecken van die Peft.
lof: Verkoopt reen vrye Iiên al me é in day geweit ?
lud 0^ Gévwooté'en vetten -fcherp die vuligltct verbieden.
dof. Wat ziet neti-tegensi Recht en wetten nie .t gcfchieda.
Iud' Wat hier niet '^vort gcftraft , dat'. fiiraft cie hoagfré troon.
Lf. Nu zegh ons toch, -Iioe liet die lang vermifte zoon?
Iud. Och, Jofef was zijn naeni Iof. Et at is dat te zeggen
Op uw I-lcUreeufclie fpraeck , `indien men 't uit zog leggen?
Iud. Geluck en aenwas van d
algemeen.
den
na^m
wèl
zomtijes
overeen
De
zaéck
quam
niet`
Iof.
Ivd. Maer d 'uirkomft leert , hy heeft dien noem vergeefs gedragen.
lof: Gadts ma^dlt is niet verkort-, dus wilt niet licht vertfaegen.
•

,

Iud Gacf Gok ons onverwacht een .0 tko ft in _'t verdriet.
.

Hy gaf 't en geeft het ii;
ijn broeders ziet,
Iék ben die Jofel zelf dIEgyptenaeren noemen
My anders. biet hoi Galt ; wiens goethcit ick maglt raernen ,
Mijn lot verbetert heeft. Nu denck om Dathan niet,
Om moortkuil Arabier noch wat''cr is géfchiedt.
:Mijn droornen blijcken- ^v- a'er , in dezen fiaet en eire
Dat 's my genoegh : coat 's al wat ick van u beg^ere.

jof.

,
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w^atir
ick
my
fchaein
Iud, O edelmoedigli vooglit des Rijcks
Dat ick u broeder noem , nadien otis loet den naem
Verlochent en wy ni€t els broeders u ontmoetten
Wy knieleti weet vol drUek áottnoedigh voer uw voeten
Doch niet op dat gh y ons voor hongers nood bercíYeríxrt
Maer ubedwingt., ons,fchult vergeeft, én u ontfarmr:
Dat wil , belieft liet u , hèt vaderlijcke harre
't Welck afgepijrngt is dóór lang gelede fffiár te
hebt gy 't liéffi, hy vergt v-ciie met zijn ge een .
Of he
lof, Laet vieren uwe zorg , nach bid nu niet om 't geen
Gy al verkregen lebt; en is '^r yet tnfdreven
Het is een kleine zaeck olie mifdaet te vergeven.
'k Bemin mijn broeders als een broeder , vu ick Vint
Dat ghy aöoangé^eïní} cmck Benrjarmti bcmint ,
Het welck ick lárig vërzóeht door zob vee ommewégët^
't Verdriete u nier; èraerdïetr dees uitkomft , rij,ck van zegen
Dit dubbel waerc#ig is , én ick met danck erken
Dat ick door u de naéfte aeri F arocis fcèpter ben.
Godt, die het-al beftier". t „ en zorght voor alle zaèckeri ,
Wiens nimmer flui^ilitérid àag nfet moede mort nati waecketf ,
En buiten. ons beleit , 't geen hy geraden vont,
Totuwenvadergheil my hier voorhen zoudt.
't Is nu het tweede jaer dat hò rm- èr%pláegt dees paelen
Daer 't omgelegen vólek zijn fpijs moet komen baden._
Vijf jaeren wacht° reen rroch, val druck en hongers noodt.
Gaer lieëri, brengt vader dan, dip ian7mert om mijn dódt,
Dees onverwaélift Máer ; dat ick , dien hy verloren
Dus lang gerekent heeft , alleen niet , als I rèrboten ,
Noch leve , rrraer oóck , hoög verheven en verm rC ,
Zoo groot eèn'fèIiat bez i tte, en gy my even waert
Oock deel heit aen mijn ntagt , en zijt mijn ftaetge^iooten,
Laet Item, den rechten ftam wáer uit ick ben gefproten
Oock weten , wat geluck hy nu door my al wint
Dat vader herwaert koom' , en zie met vreugt zijn kina„
Fz
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Waer nier zijn hartc treckt. Ick zal zijn ronders Leiden
In 't allervetUe lapt, en in d'Egyptfc weiden
Doen groeien Ifaax vee. Mijn waerde broeders.,. ach
'k Omhels met lui en vreught u , dien ick noit en zagh
In heelc, twintig jaer : liet kan my niet verveeleu
0 broeder Benjamin i uw gootgeel pair te íireelen ;
Te hangen om uw' hals met bey mijn armen vaft;
Te fchreien , dat mijn vreught my in mijn traenen vafcht ;`
Mijn hart bezwijckt van vreught , ick kan niet lager fpreken.
Ben. 0 broeder , wellekom , dien ick mijn' broeder reken
Van vollen bedde, en dien ick onvermoeiijckvind.
0 overgroote man , vefcherm mv arrem kirt
Beftier uw' vollen broer„ gelijck de.ze onderda^nenj
En 'k bid u , laet my toe , coat ick deel teére tranen
Een :ongevei ní} bewijs van vaere liefde en trouw
Magh florren over u , dijn ick omarremt hou.
Lof. 0 noit verwachte dag, hoe doetge my verhiyen!
Ben. Nu routine n er , .eiar ick t^etigt een poos inoft-leen
En tot mijn ontfc hult 'werë geboet , en in dït`la.iit
Van Sichem Evert vervoert , zoo verre van der hant.
Lof. Om weten hoe mijn broers zich negens u al hielen
Gebr«ickte ick zoo veel lia. My rouwt elan ick hun zielen
En trouw niet proeven kon .als met uw vrees en fclia.
Ben. Het is een groote zaeck-., dat ghy Ira aldaer na
Zoo zuiver vont : 'k getroott my gaerne deze fmaxte.
dof. Wat was my't leven zoet, toen ick hun deeffi^ kk harte
En hun godvruchtigheit en hun getrouwheit zagh !
Ick moet bekennen , day die aengename dagh , ,
Toen ick den kercker liet , waer in men my verdoemde ;
Toen Faro en al 't volck my zijnen vader noemde
My noit zoo aengenaem noch lief en is geweeft.
Ben. Als ick uw heil aenfchouw verheug ick in mijn' geeft.
ten befte.
Lof. Mijn broeder , al liet mijn d
Beu. Hoe bly wácr d'oude man, zak hy Glit voor zijn lefte
Iof. F-iy
d

}
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;
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Iof : Hy zal , hy zal eerlang en zonder heidera meê
Ons vreught deelachtigh zijn , en komen Bier ter fteê..
Ghy zult hem baelen gaen , en afgevaerdight worden

3^

Met zulck een' braven flaet en zulck een flactige orden,
Gelijck gezanten en gebroedren wijdi befaemt
Van eersen grooten Vorken Kijxvooght wel betaernt
Ons zal noch, tijts genoegli en leven overfcliietén
Om lange deze vreuglic te zwemen te genieten.
Nu is mijn, lijdt voorby,, dat ick den koning vroet
Zou maecken al hetgeen hy noodigh weten moet;
En wat 'er lezen: dagti op nieuw is voorgevallen. :
Mijn l, komt, .en volgllt my daetl**ck met u allen.
,

Iuda.r.-Ruben, Benjamin..
Iud.

L is lee zoo dat my de goe dertieienheit
Mijns broeders ( die i1 't geen wat hy,Beeft toegene t
Godtvruclitigh houdt) ontílaet van 'c aílerminft te vreezen;
Noch fcl3rkk ick zoo verbaeft voor 't opzicht en het wezen
Van zijn ontiozelheit ; mifliandert door diep
Door d' overtuiging oack der gru^welij ckc,^ da'ct,
My noch te ei bewuft ; dar na zoo luttel woorden
in een wijl noir hootJen
Naeuw uizgeítámelt,
Benjamini nu bidden wy, naerdien'
Geleidt í
Ghy allermeeft by hem gewilt zijt en gezien ,
Om dat eer moeder u heeft onder 't Hart gedragen,
En uw onnozelheit en deughden hein. behagen
Bevredigh en verzoen hem met zijn broêrs : hy zal
Al wat wy oir mifdeên, uit gunft u te geval,
Van harten,. lichtelijck vergeten , en vergeven.
Rub. Hy fpreeckt uit aller. mout. Indien wy .ok ons leven.-;
U deden eenigh goee , ve^geldt dat nu gy meught
Dat ftaet u licht , en 't ; aal.ons doen een groote de^pght Verricht dat , ons ten dienft , , het zal tot alle tijden
Zoo dickwils gby 't herdenckt , uw hart en ziel verblijden.
F3
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De vader moet.gezont daer voor u weder zien.
Ben. My dunckt 't is noodeloos: nochtans zoo wil ick biéti
Mijn' broederen de bant , op dat ick hen behoude.
De vader zey my dit, toen ick vertrecken zoude
Mijn zoon , draeg niemant haet: bemin uw eigen bloet
Verplicht op 't allerhoogft door weldoen hun gemoedt,
Door weldoen niet alleen , rnaer mede door verdragen.
Zoo droegh zich Abraham by Loth in zijne daggin;
Om wier lly ging 't gevaer ván :eetzen flagh bellaen,
Op dat de neef, die nu alreede was gevaen
Uit 's vyants wreeden klauw verfaft' wiert , ets 't geluckte,
Toen hy den verfchen roofvier koningen ontrucktc
En om den lantfcheis twift te mijden , zoo begaf
Hy 't Ooflen , en vertroc}c in 't W°éfteri van hem af.
Zoo droegh zich Kak 00ckby Ifmaël uit minne;
Dt*e , 4'ehoor} dees was de zoon vare Agar de flavimw-,^ ,
Hem. nochtans. laftigh! viel : en dat ik nu oock roer
Ver my; tocti gifact m.eê, mijn wxeçde enforfT broé r-,
My dreigde met der doòdt„ zc3o zwbrF ik met b
Als balling buiten 's latrts, geheele twintig jaren
Op dat zijn gr mmigheit mogt flijten mier en meer:
En keerende naar huis x zoo zette ick leem ter ner
en veelerley gefelienckert.
Met f
'k Wilniet alleen .altit aen vaders les gedencken
Maar die getrouw Ikk oock beleven als 't behoort.
Iud. Gewiflijck Kachel bragt gewenfchte kinders voort.
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Ck heb een blijde1^vlaer ge hoort
Hoe day ons rechtevoor€
Zijn eílef braéFs gevonden Heeft.
d'Aertsprieftëers'dochter, in wieleeft
De rsoem vati't pnefterljck geflacht,
VerbIijt zier .•dat haer man geacht
-

^

En
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En edel is van bloot en faam
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Ja die van outs zijn' oirfprong nam,
Daer de k[ayfpoelenden Eufraet
En Tigris ftroom die fij^efl er , gaet
Als pijl of fchicht ) tot- tweemael met
Malkandren vrediggaeti te wedt.
Godt nam de klay van 't zelve lant ,
En bootfte met een wackxe,hant
Die naex zijn eien evenbeet ;
En maeckte h
die' d'andren teef ,
In wien de lande rekening
Van 't menfchlijck zapt ten .egde ging.
Godt tot zijn opperfte oagemerck
Bef%ot aldus 'tzeseeghfehe werek,
En f}aeckte toen zijn' arrebeít.
Hy blies een' geeft vol majef}eit
In" lam , en fctiieN hem , dat hy 't oogti
Ten hemel fia - ^ en 'r hooft om hoog:
En korts daer na, o dat de neef
VeëI eeuweti nderr gr&otvaer bleef ,
Nam hy een ribbe. uit .zijne zy ;
Waer uit een fchepfel, fchoan en bly,
Een fichoóne vrouw te voorfchjnquarai.
Zoo.liaeff hy
e gavernam,
Erg opfclroot uit dte zoete ru4
dag hy Uwer aen rit; ^,rmen luft,.
En voelde ftrax zijn : hart en nier
Ontfteecken van ;liet nrinrev ier.
Zozo -nam het huwhjck gijn toegin
Wiens barsten goddeljcke min-.
.Alle antire banden, , i waerly
En heiligheit, gaet veer voarby.
De kinders werden dis g:ebaerr
Den vader àltijdt lief en waert ,
,
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En zuigelingell aen de borf]
Der moeder , dieze queeckt entorfh
De naefle na dien hartetoght.
Is, liefd van broederenvverkncchtr
Als teIgen uitde zelve '.zaen;
Die met malkandren fpelen .g~e1;1· ~'"
Gelijck lice paerdt byzi]n gefpeel
Of offen onder .een.gafleel.~
Dell of de Fenix , da:et/gev~is
Maer een af inde weerelt is,
Op zijne vleugels '. die zoo eel.>.
En geurigh· riecken naerkanneel.,
My' voerdedoor ~'~:ll~~.t~~~,.!9~1.1~-;'~
En in her lant .'l"etMobrerlbroglll:·,
By mijne breeders ;daer menvan
De hitte naulix duureu.kan.
Maer ziet , hoe Faro: daer uitzijn-paleis komr ftrilck~ll,
Met tortfen,diedefZon'}iltJ klaerhetr niet em i ~.ft~~erj..
t
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A d. a. t. ie.k.'tige.1.-.u.·.•.,.,G.:k'ge\~eRfc. d lt; ~.·,eb.,. :,c1k,o.. o,'.m,.:.' t.ck,·.,.•.•,·.:,:,.mee
Begroeren uwgef!la«:l~?~irltC)lM~~dUa'd:illtrhaeo:
Door zulcke zwagers ziee ifluR~em ,l~rt)gla'ns vernieeren..
Men kan uw deughdenni~tmetdahcksrgenoegH vereeren.
'k Bezit in vrcd die l{ijcRt~;·d.at"door: u.veilighis,
Egypten weet u dank voqr:·tijfl'bel:}totfdetll~r~
En ick voor mijne rufb 'OJl'yJiUi~'~~nl~j~i'vafr beir01T\1/en,
Ell d' eenige oirzaeck, darmend' ~tckersl10opt te bouwcn ,
Dieanders zouden \voefr'''eri'"jedigll Ilaenrdieswy
U eeren willen , met dieeer-en lof , .dat gI1Y,
Naer d' Aziaenfche wijze, ', ' om uwe . bravedaden ,
Gezet wort in den Stier i Ill-;')[ -veldt·,·dat overladen'
Vall

Far.
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Van fcl^oone flarren ftact; op dat men aen uw deugt
En groote welloet denck : gcl"ck..ze noch inca vreugt
Aen Mefors vader zelf, den ouden Hammon, ditiefrzen
Zoo dickmael zy by 't Karos gellarrentliem zien bln vk^t^.
Iof. Grootmogende Monarch , 'k heb vare uw maje{}eir
Genooten zoo veel goets , en gunif en waerdiglíeir ,
Dat ick uw gaven wil veel liever zien befiioeien
Dan dat die in getal vermeerderen en broeien
Nochtans wort lar.telijck dees bede aen u verzocht
Dat vader , met mijn' broers oock herwaert komen mc,gt
Uit Syrien : zy hoên liet vei , om van te leven.
Ontrent de ftadt a wiens naem cie zon haer heeft gegeven,
Daer leiteen grasriick lans , dat op zijn weiden roemt ,
En Gozen mort, geheel E ypteti d
Dit lapt werp nopt geUruic t van urmen onderzaeten ,.
Om datze onluftigh zijn tot vee ; en 't weiden haeten.
Indien men ons geflacht die lege beemden gunt',
'k Blijf borge, dat het den Egyptenaer en hun
Tot voordeel ífireeken zal. Het geen wy u vertaagen ,
Dat bidden zyliên itr3eê , ter tierde neergebogen.
T aid. Dat Godt den koning van Egypten lange fpaer!
Fier. Staet, op , liet grasrick lant datfcheiickick u , om daet
Te 2aemerí neêr te flaen. De wagens , am te gader .
Te voerei 't Buisgezin en uwen ouden vader,
En fpijze , &^ghe: tot de reis hoeft voor een wul ,
En 't edeift dat 'er waa:aeri omen graaten Mijl
Die zijn den ouden man gefchaneken , naar uw wenfc%ets,
lof: Vergunme dan oock dit , coat deze vrye menfch^n
(Die ghy hier ver u ziet, en zich gewillighi .ijck
Begeven onder u) toch n i mmermeer in 't Rijck
Gedwongen werden , om van hun godfl-ienfligheden,
Geërft van bant rot bant , noch van hun tiet en zeden,
En overnut gebruick te wijcken enen vit
En als 'r hun ekders íuft te. wecken 't zy het. daar
G
De
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De zwaerïc(iext , cie leen in 't einde mogl7t beloopen
Of dat zy elderwaert op yet war beters b
Dat niemane hen beïetc' te volgen hunne zucht .
Zco waerlijck he bb' dit lans afrijt gezonde lucht
Zoo tvaerIijck hou de Nijl zijn feil in 't overvloeien
En dat dit Kijck iep tal van kindren aen mag groeien

;

En nimmermeer zijn' flaf ontwringe uw out géflaghr .

mar. Ick zweere by dien Godt , die 't al heeft in zijn mail}t ,
En alle ding beftiert , en zet daer voor teande
Mijn hooften erfgenaem, slat binnen dezewlande
't Hebreeufche volcis altijk zal blijven by zijn wet,
En trecken waer. ' r zich Juli in vrede en onverlet.
Indien mijn nazae koom dien hoogen eedt t'ontw}ren. ^Zoo moet de Nijl , in bloot verkeert , naer zee toe tyen
Niet ongeí}uirnigheic; en aerde en water meê
Van wórmen grimtnelen ; en peft 't vergEtigli vee
Vernielen kruit en gras verdorren, 't zact verzengen ,
De kaele booroen loof noch vrucht te voórfch jn brengen,..
De xneni'chcn met gezwel en zweeren zijn bevleckt ;
Met helfche c?uif}ernis liet aertrijck overdeckt ;
De nachten zonder dagti vervolgen op melkanderen ;
De huizen kinderloos hun vreugt in rouw veranderen
Is dar noch niet genoegh , dat dan _de zoute fprinck
Geen firanden kenne , en al mijn volck re hoóp ^erárincíc'.
.dof. 0 rijcJc Egy-pten , 't zal u tot veelwinft Bedyen,
Dat gliy 't Hebreeufche votck , in deeg benaeude tyen: ,
In uwen fchoot ontfangt : want alzoo lang glty tracht
Te koefteren dit vroom godvruchtige geflacht ,
En uitverkoren volcic, zult ghy in glori bloeien
'En boven uwen wenfch u alles toe zal vloeigin
Natuur u í}aen 'ten dien11. De rijdt zal. komen , dat
De koningen des Nijls , zoo rijck van naem`als fchát ,
Zich zullen in verbont met ons geílacht begeven
1 n een Egyptfe vrotiw, op Ifrels tram geheven

dal,
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Zal baeren eenen zoon ' die Ifrael re geer ;
Daer tekens zullen den in Faroos rjcken weer
Verplaetfelingen uit Hebreeufchen fl amme komen
Bewoonen nieuwe fieé n. Wanneer, tot trooft der vronen,
De vader van den vrede en van Godtvruchtiglie r,
En 's weerelts heilant, lang verkondigt en voorzeis
Uit 's hemels fchoot gedaelc, op aerde komt verfcliijnén
Zal hy , na zijne vlugs , door wouden en woeftijnen ,
Hier in zijn ballrngfchap huifvefhng zoecken geen.
Hy zal Egyptenaers en mijn Hebreen doen flaen
Op eenerhande wee; den Godefdienft vermengen
En leerenze op een wijs Gode eer en offer brengen.
Ray. Laet ons dat groot geluck toch me ê deelachtig zi3rn.
Een heilig letrrelfeli vier:, liet welck den zonnefèli^p
In klaerheit ovèrtreft, beflrael de Zuiderlanden,
En doe der Mooren hart tot God in .yver branden
-
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