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1)

HET XXXVII. CAPITTPL.

1. Ende Jacob woonde in 't lant der vreemdelinckschappen sijns vaders; in 't lant Canaan.
2. Dit zijn Jacobs geschiedenissen: Joseph zijnde een soon
van seventien jaer, weyde de cudde met sijne broeders, ende
hy was een jongelinck, met de sonen van Bilha, ende de
sonen van Zilpa sijns vaders wij ven : ende Joseph brachte
haer quaet geruchte tot haren vader.
3. Ende Israël hadde Joseph lief boven alle sijne sonen,
want hy was hem een sone des ouderdoms: ende by maeckte
hens eenen veelverwigen rock.
4. Als nu sijne broeders sagen, dat haren vader hem boven
alle sijne broederen liefhadde, hateden sy hem: ende en konden hem niet vredelick toespreken.
5. Oock droomde Joseph eenen droom, dien hy sijnen
broederen vertelde: dies hateden sy hem noch te meer.
6. Ende hy seyde tot hen; Hoort doch desen droom,
dien ick gedroomt hebbe.
7. Ende siet, wy waren schoven bindende in 't midden
des velts; ende siet, mijn schoof stont op, ende bleef oock
staende; ende siet, uwe schoven quamen roetsom, ende boogen
haer neder voor mijnen schoof.
8. Doe seyden sijne broeders tot hem: Sult ghy dan
1) Voor het gemak van den lezer en het juist verstaan van den
tekst heb ik dit hoofdstuk uit den Bijbel hier laten afdrukken.
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gantschelick over ons regeren? sult ghy dan gantschelick
over ons heerschen ? so hateden sy hem noch te meer om
sijne droomen ende om sijne woorden.
9. Ende hy droomde noch eenen anderen droom, ende
verhaelde dien sijnen broederen: ende hy seyde; Siet, ick
hebbe noch eenen droom gedroomt; ende siet, de Sonne,
ende de Mane, ende elf sterren boogen haer voor my neder.
10. Ende als hy het aen sijnen vader, ende aen sijne
broederen verhaelde, bestrafte hem sijn vader, ende seyde tot
hem; Wat is dit voor eenen droom, dien ghy gedroomt hebt?
sullen wy dan gantscheliek komen, Iek, ende uwe Moeder,
ende uwe broeders, om ons voor u ter aerde te buygen ?
11. Sijne broeders dan benijdden hem: doch sijn vader
bewaerde dese sake.
12. Ende sijne broeders gingen henen, om de cudde van
haren vader te weyden by Sichem.
13. So seyde Israël tot Joseph; Weyden uwe broeders
niet by Sichem? komt dat ick u tot hen sende: ende by
seyde tot hem; Siet [hier] ben ick.
14. Ende hy seyde tot hem; Gaet doch henen; Siet nae
den welstant van uwe broederen, ende nae den welstant van
de cudde, ende brengt my een voort wederom: so sondt by
hem uyt den dale Hebron, ende hy quam te Sichem.
15. Ende een man vondt hem, (want siet hy was dwalende
in 't velt) so vraegde hem dese man, seggende; Wat soeckt ghy?
16. Ende by seyde; lek soecke mijne broederen, geeft my
doch te kennen, waer sy weyden.
17. So seyde die man; Sy zijn van hier gereyst, want
ick hoordese seggen, Laet ons nae Dothan gaen: Joseph dan
ginck sijnen broederen nae, ende vondtse te Dothan.
18. Ende sy sagen hem van verre: ende eer hy tot hen
naederde, sloegen sy tegens hem eenen listigen raet, om hem
te dooden.
19. Ende sy seyden d' een tot den anderen; Siet daer
komt dese Meesterdroomer aen.
20. Nu coma dan, ende laet ons hem dootslaen, ende hem
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in eene deser kuylen werpen; ende wy sullen seggen, Een
boos dier heeft hem opgegeten: so sullen wy sien, wat van
sijne droomera worden sal.
21. Ruben hoorde dat, ende verloste hem uyt hare hant:
ende hy seyde; Laet ons hem niet aen 't leven slaera.
22. Oock seyde Ruben tot hen; Vergietet geen bloet,
overpet hem in desen kuyl, die inde woestijne is, ende en
legget de hant niet aen hem: op dat hy hem uyt harer hint
verloste, om hem tot sijnen vader weder te brengen.
23. Ende liet geschiedde, als Joseph tot sijne broederen
quam, so togen sy Joseph sijnen rock uyt, den veelverwigen
rock, dien hy aen hadde.
24. Ende sy namen hem, ende wierpen hem inden kuyl:
doch de kuyl was ledich, daer was geen water in.
25. Daerna saten sy neder om broot te eten, ende hieven
hare oogen op, ende sagen, ende siet, een reysich geselschap
van Ismaëliten quam uyt Gilead: ende hare kemelen droegen speceryen ende balsem, ende mirrhe, reysende, om dat
af te brengen nae Egypten.
26. Doe seyde Juda tot sijne broederen; Wat gewin sal't
zijn dat wy onsen broeder dootslaen, ende zijn bloet ver
-bergn?
27. (Jomt, ende laet ons hem desen Ismaëliten verkoopes,
ende onse hant en zy niet aen hem; want by is onse broeder, ons vleesch: ende sijne broeders hoorden [hem].
28. Als nu de Midianitische cooplieden voor by togen,
so trocken ende hieven sy Joseph op uyt den kuyl, ende
vercochten Joseph desen Ismaëliten voor twintich silverlingen:
die brachten Joseph sae Egypten.
29. Als nu Ruben tot den kuyl wederkeerde, siet, so en
was Joseph niet inden kuyl: doe scheurde hy sijne kleederen.
30. Ende hy keerde weder tot sijne broederen, ende seyde;
De jongelinck en isser niet; ende ick, weer sal ick henen gaen?
31. Doe namen sy Josephs rock, ende sy slachteden eenen
geytenbock, ende sy dopten den rock in 't bloet.
32. Ende sy sonden den veelverwigen rock, ende deden
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hem tot haren vader brengen; ende seyden: Desen hebben
wy gevonden; bekent doch, of dese uwes soons rock zy,
ofte niet.
33. Ende hy bekende hem, ende seyde ; Tis mijns soons
rock; een boos dier heeft hem opgegeten: voorseker is Joseph
verscheurt.
34. Doe scheurde Jacob sijne kleederen, ende leyde eenen
snek om sijne lendenen: ende hy bedreef rouwe over sijnen
sone vele dagen.
35. Ende alle sijne sonen, ende alle sijne dochteren maeckten sick op om hem te troosten; maer hy weygerde hem te
laten troosten, ende seyde; Want ick sal rouw bedrijvende
tot mijnen sone in 't graf nederdalen: also beweende hem
lijn vader.
36. Ende de Medaniten vercochten hem in Egypten, aen
IPotiphar Pharaos Hovelinck, Overste der Trauwanten.

DEN HEERE

JOAC}IIM VAN WICKEVORT 1 ),
RIDDER, RAEDT EN REZIDENT VAN HAERE
HOOGHEIT VAN HESSEN.

Plutarchus 2 ), handelende van de broederlijcke vrientschap 3 ),
zeit, datze, in zijnen tijdt, zoo dun gezaeit was, als, in den
voorleden tijdt, de haet der gebroederen; welcker weinige 4 )
voorbeelden, van outs her, met een algemeene bestem
5 ) der wijzen, als ongeloofwaerdige en verziende 6 ) din--minge
gen, verzonden werden naer de treurspelen en schouwburgen.
Hier van zijn ons, uit dien geweldigen Brant 7 ), en beklaeghlijcke neerlage 8 ) van der aelouden 9 ) tooneelwijsheit, alleen
1 ) Joachim de Wickevort was diplomatiek agent van Bernard van
Saksen -Weimar in Nederland, Frankrijk en Duitschland en sedert 1639
resident van Hessen-Cassel bij de Vereenigde Nederlanden. L) Plu
een Grieksch geschiedschrijver en philosooph (geb. + 46 n.-tarchus,
Chr.), vooral bekend door zijne levensbeschrijvingen van beroemde
Grieken en Romeinen, en zijne philosophische werken (Morr•alia),
handelende over vraagstukken van staatkunde, letteren, opvoeding
en godsdienst. De door Vondel bedoelde woorden komen voorin het
hoofdstuk ns ^ t) el Sri^as. 3) broederlijcke vrientscdiap, broederliefde, liefde tusschen broeders. 4 ) welcker weinige, waarvan de
weinige. 5) bestemminge, goedkeuring. 6) verzierde, verdichte.
') dij -ant, bedoeld is de brand, die in 48 v. Chr. te Alexandrie de
groote bibliotheek, welke 490.000 handschriften bevatte, vernielde.
8 ) neerlage, eig. doodslag; hier: het verloren gaan. 9 ) aelouden,
overouden.
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overgebleven, die bloedige en onmenschelijeke stucken van
Oedipus 1) en Pelops 2) rampzalige kinderen, Polynices en
Eteokies, en Atreus en Thyestes; malkandere met geheele
heiren, en lijf om lijf 3), om de heerschappye, uitdaegende;

of het gebraden zoontje, voor ieckernye, den broeder, tot
wraeck van zijn geschoffeerde 4) gemaeliime, opdisschende.
Het eerste heeft de heer Huigh de Groot, zoo geluckigh als
kunstjgh, uit het Griex in Latijn overgegoten; Henrick Lau
rens Spiegel het andere, van 't Roomsehe 5) ontblootende,
begonnen in een Nederduitsch 6) kleet te steecken, 't weick,
naer dien tijdts gelegenheit 7), bevalligh staet. Wy, om, inde
schaduwe der aeloude Tooneeldichteren, van verre te volgen,
kozen uit de zwaerigheit, gevallen onder de zonen van den
Âertsvader Jakob, de gebroeders in Dothan 8) en wouden
liever stof uit Moses onfeilbare, als uit WeeieltscTie historie,
of eenige Heidensche verzieringe 9), nemen: overmits de heilige, boven andere eschiedenisseiï, altijt voor zich brengen 10)
een zekere goddelijeke majesteit en aenbiddeljcke eerwaer
digheit 11), die nergens zoo zeer dan in treurspelen vereischt
-

i) Oedipus, koning van Thebe, wiens zonen Polynices en Eteocles
elkander bestreden De Grieksehe treurspeldichter Euripides beschrijft
ons in de Plwenicische trouwen, hee Polynices en Eteoeles, ieder
aan het hoofd van een leger tegen elkander optrekken en daarna
in een tweegevecht doodden. Door Hugo de Groot werd dit stuk uit
het Griekseh in het Latijn overgebracht, en dit wederom door Vondel
in het Nederlandsch. 2) Pelops, koning van Elis, vader van Atreus
en Thyostes. De eerste huwde met Aëröpe, die door Thyestes verleid
werd. Uit wraak hierover slachtte, Atreus do twee zonen van Thyestes
en gaf don vader hun vloesch to eten on hun bloed in den wijn te
drinksi. Deze gruwel werd redratnatiseerd door den Latijnsehen
dichter Seneca in zijsi drama Thyesles, dat H. L. Sphieghel begonnen
is in hot Nederlandseh te vertalen. Waarschijnlijk is het niet voltooid;
alleen de koorzang uit het 2de bedrijf is onder den titel .Me lied
onder zijne werken opgenomen. 3) lijf om lijf, vgl. oog on oog,
tand om tand. 4) geseho//eerde, onteerde. 5) Roomsehe, Rominehe.
6) .Nederduitsch, Nederlandseh. 7) neer dien tijdts gelegenheit, in
aanmerking genomen den toestand onzer taal ill dien tijd. 8; Do/heen,
stad in Palaestina aan den zuidelijkei rand der vlakte Jizreël, acht
uur ten noorden van Siehem. 0) heidsnsche verzieringe, heidensehe
verdichtsels, mythologie, ) voor zich brengen, medebrengen. 11) eerwaerdigheit, heerlijkheid.
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worden. Josephs verkoopinge schoot ons in den zin, door het
tafereel van Jan Pinas 1 ), hangende, neffens meer kunstige
stucken van Peter Lastman 2), ten huise van den hooghgeleerden en ervaren Dokter Robbert van der Hoeven; daer de
bloedige rock den Vader vertoont wort: gelijck wy in 't
sluiten van dit werck, ten naesten by, met woorden des
schilders verwen, tekeningen, en hartstoghten, pooghden na
te volgens Indien dit treurspel, onder 't spelen of lezen,
iemants gemoedt raeckt; wy willen gaerne bekennen, dat

deze bewegelijeke 3) historie zelf den tooneeldichter geholpen,
en menighmael aen 't harte geraeckt heeft: want wat valt
maghtiger, om iemants gemoedt, al waer het een steenrots,
te vermurwen, en te verzetten, als het ongelijck 4) en gewelt,
dat 't eene bloet het andere doet; en de misverstanden en
huisgebreken 5 ), gevoedt door nayver van kinderen en gebroederen, aen d' eene, en d' onvoorzichtigheit 6 ) en eenzijdigheit 7) der ouderen aen d' andere zijde, waer uit dickwils
groote ongelucken geboren worden. Wy zien hier oock, als
in een klaeren spiegel, hoe God is voorzienigheit zich hier
van wel weet te dienen, tot uitvoeringe van zijn verborgen
besluit, ten beste van 't menschelijck, inzonderheit van Abrahams geslacht; 't welck by belooft hadde te zegenen, en te
vermenighvuldigen, als starren aen dep.hemel, 8 ) en waer
uit de Messias zou geboren worden. Josephs historie is
t' allen tijden, zoo in 't kleen als in 't groot, herspeelt onder
allerhande geslachten en voleken : gelijck noch hedensdaeghs
onder de Kristenen, die, gebroeders en leden eens lichaems
zijnde, en zich luttel aen Josephs verdriet keerende 9 ), den
') Jan Pietas, Jan Symonsz. Pinas, een schilder, -±- 1581 te Haarlem
geboren. Na eenige jaren met Pieter Lastman te Rome te hebben

gewerkt, vestigde hij zich te Amsterdam, alwaar hij in 1631

stierf. 2 ) Peter Lastman (1553-1633), geboren te Amsterdam, leermeester van Rembrandt. 3 ) bew-vegeljjcke, aandoenlijke. 4 ) ongelijck,
onrecht. 5 ) huisgebreken, gebreken, die zich in het huiselijk leven
openbaren. 6 ) onvoorzichtigheit, onverstand. 7) eenzijdigheit, partij digheid. 8) vgl. Genesis xv, vs. 5. 9 ) zich keerende aen, zich bekommerende om, zich storende aan.
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onnoozelen 1 ) dagelix vangen verkoopen en leveren aen hunne
allerbitterste en gezwore erfvyanden 2 ); wanneerze, d' een den
anderen verradende 3) en vernielende, liever de poorten van
Kristenrijck voor den Ismaëlleren open zetten, dan malkanderen toegeven en ondergaen 4 ). Zoo haest de hemel iemant
schijnt te willen verheffen op den troon van eere, en men de
genaeckende heerschappye te gemoet ziet; arbeit elck [recht 5)
als of sterfelijcke en zwacke menschen het raetslot 6 ) des
alleroppersten konden breecken] met alle maght dien t' onder drucken ; 't welck, of 7) het Josephs broederen ten beste verging,
oock dickwils met eigen bederf 8) en schade geboet wort.
Zoo hebben eertijts de Gotten Alanen Wandalen Hunnen,
en andere norsse 9 ) Noormannen gedient tot roeden en zweepen,
om der genaemde Kristenen 10 ) baldadigheit 11 ) overdaet 12
hooghmoedt 13 ) tweedraght wrevelmoedigheidt 14 ) en baet- en
staetzucht 15 ) te straffen. Zoo hebben d' eige schepen der
meineedige Kristenen Mahomet 16 ), uit Asien en Africa, in
Europe overgevoert; na dat de Griecken, van Naere 17 gebreken
overweldight, niet langer maghtigh waren overendt te staen.
Zoo beginnen nude Hercynische wildernissen 18) wouden en
bosschaedjen het verwoeste Germanje ") weder boven 't hooft
te wassen; en de wreede Thrax 20 ), rnaghtiger door onze onmaght, hoopt met de horens zijner halve maene 21 ) te stootel
)

)

den onnoozelen, den onschuldige. 1 ) erfvyanden, de Turken,
door Vondel ook Ismaëlleren genoemd. 3 ) verradende, in 't verderf
stortend. 4 ) ondergaen, overreden. recht, juist. 6 ) roetslot, besluit,
wil. 7 ) of, ofschoon. 8 ) bederf, verderf. 8 ) noy*sse. woeste. 10) genae'nde
Kristenen, Christenen alleen in naam. 11 ) baldadigheit, misdaden;
12 ) overdaet, wanbedrijf, geweldenarij. 13 ) hooghmnoedt, overmoed. 14 ierevellnoedigheidt, overmoed. 15 ) staetzncht, heerschzucht. 16 ) De legers
van Mohammed I werden in 1411 en 1412 meermalen op Byzantijnsche schepen uit Azië naar Europa overgebracht. 17 ) van hare,
door hun eigen. 18 ) Hercynische wildernis (Hercynia silva), gelegen
benoorden den Donau, van den Rijn tot Hongarije (de Karpathen);
hier woonden evenwel geen Turken, wel in Hongari'e. 1) het ver woeste Germ-na)óe, denk aan den dertigjarigen oorlog. Vondel schreef
dit in 1640. 10 ) Thrax, Tracier, hier weder Turk. 21 ) halve maene,
het zinnebeeld van het Turksche rijk. De beide punten van deze
(afnemende) maan worden horens genoemd.
')

-5)

)
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tegels de zon der gerechtigheit l), en den standert van 't
kruis: en leggende op zijn luimen 2), loert als een hongerige
tiger, om met den eersten 3) zijn gruweljcke klaeuwen in dien
vetten roof en Godts erfdeel 4) te slaen. 0 helsche razerny
van burgerlijcke 5) tweedraght, wat al quaets hebt ghy gebrouwen!
Ta potes unanimes armare in proelia fratres. )
Ghy kunt het eensgezinde en broederljcke bloet
In 't harnas tegens een ophitzen als versvoet.

Liet Joseph sich wat luider hooren, in stede dat men
onverzoeneljek met stijve kaeeken 7) de moorttrompetten
blaest, wat zoud'er menighmael al onheils verhoedt worden.
Hoe haest 9 zouden de broeders, die nu aen alle kanten, te
water en te lande, in 't blancke harnas, tegens een 9) ge
kant staeri, dien vervloeckten degen afleggen, en malkanderen omhelzende, liever, als Godts eere onze wapens vor
derde, dien algemeenen erf vyant zijnen onrechtvaerdigen
roof doen slaecken, dan hem, en hunne 10) plaegen noch
verder inroepende, Godts rechtvaerdige zaeck in 't uiterste
gevaer stellen. Maer deze beternis magh men eer wenschen
dan hopen, in een uitgeteert en uitgemergelt lichaem, 't
welek, ademloos op zijn verscheiden leggende"), alle oogen
blieken schijnt den geest te geven; 't en zy d' almaghtige
wonderljcker wijze zijn genadige hant daer aen sla. Onder-

1)
De
de zou der gerechtiqheit, de gerechtigheid, het Christendom.
bijbel, Mal. Iv: 2. 2) leggende op
uitdrukking is ontleend aan den 3)
met den eersten, zoodra mogelijk.
zijn luimen, op de loer liggende.
4)
Godts erfdeel, het Christenrijk. Men herinnere zich, dat de Turken
bezaten en het
in Vondels tijd het grootste gedeelte van Hongarije
vrijgebleven land voortdurend bedreigden. 5) burgerljclee, der bur7)
6)
vii, 335. met stijve icceecicen,
gers. ontleend aan Vergilius, Aeneis,
met kracht. 8) haest, spoedig. 9) tegens een, tegen elkander.
11)
hunne, zijne. 11) op zijn verscheiden leggende, op sterven liggende,
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tusschen zullen wy hier, d' oirzaeck van het groote jammer
in 't kleen ontwerpende, ons gemackelijck loeren spiegelen aen
deze gebroeders en Aertsvaders, welcker schande Moses niet
heeft willen bedeeken, om ons t' ontdecken, wat schelmeryen
zoo vroegh onder Godts bontgenooten 1 ) nestelden; en hoe
deught en onnozelheyt 2 ) van outs her van 3 ) haet en nijt
verpickt en verbeten 4 ) werden; op dat de vrome nakonielingen, zich aen Beene schandaelen nocht ergernissen 5)
keerende, even mannelijck zouden houden de rechte en
koningklijcke heirbaen, die tot den hemel de godtvruchtigheyt
en de deught leit: waer toe ons wijst het uitnemende voor beelt des onbesproken, eerst verdruckten, en namaels 6 ) v,erheerlijekten Aertsvaders, Joseph; nagist Moses mede een van
de tref elïjekste 7 ) Heiligen des ouden ^Terbonts 8 ), en. der11alven van koning David gezongen en gespeelt 9 ) ; van den
schryver tot den Hebreen 10 ), onder de geloovige helden, olp

den triomfwagen des geloofs, als een' profeet, of gevoert.
Wy voeren vrypostich 11 ) dezen Jongelingk, zoodanigh iiy is,
t' huis uwe beleeftheit 12 ), gewoon zijnde t' onthaelen al wat
eerlijck 13 ) en loftij ck geacht wort; en die de poëzy gaerne
plaets gunt, onder andere schatten van uitgeleze boecken, brieven, 14) beelden, 15 ) schilderyen, penningen, printen, tekeningen,
en diergelijcken zinnelijcken h.uisraet 16 ); waer mede uw huis
zoo rijekelijck gestoffeert is, als het lieftalligh 17 ) open steef,
voor alle braeve zielen. De heer Professor Kasper van Baerle 18 ),
1 ) Godts bontgenooten, deelgenooten in het heelverbond Gods.
> onnozelheyt, onschuld. 3 ) van, door. 4);'verpick.t en verbeten, ten
doode toe vervolgd. 5 ) ergernissen, schanddaden. 6 ) iaccrnaels, later.
1 ) treffelijekste, voortreffelijkste. 8 ) des ouden Verbonts, van het

2

oude testament. 9 ) gezongen en Bespeelt, bij de harp bezongen
(vgl. Psalm cv). 10 ) van den schrijver tot de Ilebrreen, Paulus
(xi : 2.2). 1 ') veypostich, vrijmoedig. 12) beleeft/telt, welwillendheid.
13 ) eertje%. lat. honestus, schoon, loflijk. 14 ) brieven, prenten, gravures. 15) beelden, portretten? 16 ) zinnelijcicen huisreet, voorwerpen, die de zinnen streelen, die „voldoen aan de behoeften van
den geest, van het hart, van den smaak" 17 ) lieftalligh, voorkomend, vriendelijk. 18 ) Kasper v. Baerle, sedert 1631 professor in de
wijsbegeerte en de welsprekendheid aan het Athenaeum te Amster-
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die uwe E., als een rappier 1) van Philosophie, dagelix voege
2 ) op de zijde hangt, zal helpen oordeelen (zijn wy des-lijck
waerdigh) wat hier wel, wat qualijck gestelt zy, en de mis
beterende, oirzaeck geven, die in den naesten druck te-slagen
verbeteren. Ondertusschen wenschen wy, alreede in uwe beleeftheit gehouden 3), te blyven,

Mijn Heer,
Uwe E. ootmoedighste dienaer,
JOOST VANDEN VONDEL.

t' Amsterdam, Cri IC C XL.
den 11 van Wijnmaent 4
).

dam. Ook bekend als dichter van Latijnsche verzen. 1 ) Barlaeus was
de wetenschappelijke en vertrouwde raadsman van De W. Vgl. het fr.
être toujouurs pendo a la ceinture de qqn. 2 ) voegelijek, op passende
wijze. 3 in uwe beleeftheit gehouden, door uwe welwillendheid aan
u verplicht. 4) wijnmaent, October.
)

INHOUDT.

Joseph, des aertsvaders Jakobs en Rachels zoon, van zonen
vader gezonden, uit den daele Hebron 1 ), naer Sichem, om
te zien hoe het al stoat met zonen broederen, en het vee;
ontmoete op wegti, daer by vast 2 ) onidwaelde, eenera maan,
misschien een' Engel, die hem te recht holp, en wees naer
Dothan: van ivaer de gebroeders, den zuitgestuurden ziende
genaecken, raetsloegen 3 Suit haet en vyantschap, om zijn
aenbrengen, en nayver, over zijn droomeis, oock om de groote
liefde, die de vader dezen, boven andere zoonen, toedroeghj
om hem te dooden, en 't lijck in eenera kuil te worpen; waer
tegens zich Ruben, d' outste broeder, zettende 4 ), by hen
aenhielt de handen met zijn bloet niet te besmetten, om
alzoo den gehaeten uit doots gevaer te redden. Joseph, onder
)

5)

uitge--tuschenakomd,Wrtvelwignock

1) Hebron, een stad in het gebergte van Juda ten zuidwesten van
Jeruzalem. Ten noorden der stad begint een zeer vruchtbaar dal,
dat zich noordwaarts uitstrekt naar Sichem, waar Jacob zijne
kudden liet weiden (Gen. 37 : 11). 2) rast, al, steeds. 3) raetsloegen,
beraadslaagden. 4) zettende, verzettende. b) rock, ygl. Gen. 37, vs. 3.
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t rocken, en in eersen drooggin put gelaten. Dit beschickt
zijnde, zagen zy, onder het eeten, de Ismaéllers 1 ) en Madianners, van Galaad 2 ) komende, met hunne kameelen, geladen met balsem, myrrhe en kruiden, voorby trecken naer
Egypten: by welcke gelegenheit Judas riedt Josephs leven te
verschoonen, en heng aen deze vreemdelingen te verkoopen,
gelijck geschiede. Ruben, hier niet tegenwoordigh zijnde,
quam daer na by den put, en, den broeder missende, scheurde
van weemoedigheit zijn kleet 3 ), en beklaeghde zich hier over
by d' andere broeders; die, om dit stuck 4 ) te bedeeken,
eenes bock slaghtende, en den rock met bloet bestrijckende,
hunnen ouden vader gingen vroet 5 ) maecken, dat een wildt
gedierte Joseph verslonden had.
(Het treurspel begint met den dagti, en eindight na den
middagh. De Rey van Engelen spreeckt de voorrede. Het
tooneel is in Dothan, een zeker lantschap in Kanaan.

') Ismai^llers (afstammelingen van Ismaël) evenals de Madiannec°s
(afstammelingen van Madian, Grieksche uitspr. van Midian, een
zoon van Abraham en Ketura), Arabische stammen. 2) Galwad, een
bergachtige landstreek, ten noorden van de Doode Zee en ten oosten
van Dothan (vgl. vs. 993). 3 ) scheurde zijn kleet, de Israëlieten
scheurden bij hevige smart hunne kleederen, vooral het opperkleed.
Thans nog maken zij wel een scheur in hunne kleeren bij het verlies van hunne bloedverwanten, doch zoo, dat het weinig schaadt.
4 ) dit stuck, deze daad. 1 ) vroet maecken, wijsmaken.

SPREKENDE PERSONAGIEN.

REY VAN ENGELEN.
JOSEPH.
SIMEON.
LEVI.
JUDAS.

RUBEN.
VRACHTMEESTER.

ZWIJGENDE.
D' ANDERE ZES BROEDERS.

JOSEPH
IN DOTHAN.

HET EERSTE BEDRYF.
REY VAN ENGELEN. JOSEPH.

Ziet Joseph, Rachels zoon, en Jakobs staf en stut,
Hier slaepen in de hey, by dien bemoschten put;
Waer langs de heirbaen loopt naer Dothan, en die weien,
Daer hy zijn broeders zoetkt : terwijl wy hemelreien,
5 Door last des hemelvooghts, hem naerstigh gade slaen,
Die zich, te nacht heel spa, toen d' ondergaende maen
In 't gras viel, hier, vermoeit van reizen, neer ging leggen,
In 't woest en eenzaem veldt, begroeit met ruighte en heggen;
Als of hy d' Engelen en Godt, die overal
10 Met zoo veel starren waeckt, alleen de wacht beval,
En onbekommert was voor onraet, en voor dieren,
Die, in dees wildernis, van dorst of honger tieren.
0 hemelkina, ó zorgh der Englen, slaep vry heen,
3 heirbaen, de groote verkeersweg.
7 vermoeit van reizen, de afsand

achttien uren gaans.
8 ruighte, wild gewas.

van Hebron naar Sichem ist

13 vr y heen, gerust voort.
VONDEL, Joseph

in Dothan.
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En wandel dan gerust: wy tellen alle uw treên.

15 Wy baenen u den wegti, door steenrots ruighte en doren,
Naer 's werelts heerschappy, en hoogheit, u beschoren
Tot wasdom van 't geslacht, het welck zijn' oirsprong man

Uit uw' stantvastigen outgrootvaêr Abraham;
Wiens hoop een keten smeedt van endelooze schakelen,
20 Der leven, hem belooft door onverzierde orakelen;
Waer van ghy, eedle spruit, het werektuigh strecken moet,
En leggen d' eersten steen en grontsteen, aen den voet
Van 't stamhuis, 't welck, eerst laegh van top en naeuw
[besloten,
Ten leste met zijn hooft, de starren komt te stooten,
25 En reickende voorby den op- en ondergangk,
Het aerdrijck en den doot en afgront houdt in dwangk :
Dies of u in den slaep iet naers zy voorgekomen
Van 't naeckende ongeval, dat doe uw' geest niet schroomen.
Maer ziet eens, hy ontwaeckt, om vrolijck met het licht
30 Te heffen in de lucht dat jeughdigh aengezicht.
Hy rijst, de zon met hem. Daer staet hy op zijn voeten.
Laet hooren, hoe hy Godt en 't morgenlicht zal groeten.
Joseph.
De zon verlaet de kim, veel schooner danze plagh.
18 stantvastig, onwrikbaar in 't geloof; out gootva îr, overgroot vader (Abraham, Isaac, Jacob, Josef).

19 wiens hoop, die hoopt op een talrijk nageslacht (neven, nakomelingen); vgl. Gen XXII : 17-18.
20 onverzierde orakelen, onverdichte orakelen, nl de engel des
Heeren.
21 het wercktuigh strecken moet, tot verwezenlijking waarvan gij

moet dienen als werktuig.

23 stamhuis, Juda, uit welk geslacht Jezus zou worden geboren;
naeuw besloten, klein van omvang.
25 op- en onderganlgk, het oosten en het westen (Jozua I : 4; Gen.
xxviii: 14; Jes. XL: 6).
26 afgront, hel; dwanngic, bedwang. De bedoeling van deze regels is,
dat Jezus eenmaal zal heerschen over de geheele aarde, en over
dood en hel zal triompheeren.

27 dies of u, daarom, indien U; naers, benauwende, verschrikkelijks.
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Zy weckt my uit den droom met een' gewenschten dagh,
35 En, schittert in den dauw en bloemen, nat van droppen.
Daer doet zich 't lantschap op, en Dothans steile toppen,
Met bey zijn heuvelen, van klaver dicht begroeit,
Beplant met vijgh olijf en wijngaert, en besproeit
Van bronnen om end' om, waer uit de beecken spruiten.
40 De harders, op voor zon, gaen koy en stal ontsluiten,
En trecken beemdewaert. my dunckt, lek hoor alree
Het loeien en 't geblaet van 't broederlijcke vee.
Hoe strij ckt my dat geloey van 't hart dees zwaerigheden,
Waer van mijn geest te nacht benart scheen, en bestreden.
45 Wat droomt men zomtijts niet, dat luttel nadruck heeft;
En 't moet een bloohart zijn, die veel om droomen geeft.
My docht ick wert omringt van negen wreede slangen,
Zich stellende in 't gelit * en schrap, om my te vangen.
Zy geesselden in 't eerst malkandren met den start,
50 En sarden haeren wrock door stramen, en door smert.
De gramschap steegh allengs in 't hooft, en quam gevlogen
En sloegh, gelijck een brant en lichte vlam, ten oogen,
Als door twee vensters, uit in 't ende, en dreef en drong
De groene gal en 't blaeuw vergift tot op de tong;
55 Geslepen als een pijl, toeleggende om te micken,
En drillende in de keel, verhit om bloet te slicken.
Dat gaf een utter gezicht. de duisternis verdween,
34 met een gewenschten dagh, met haar welkom licht.
35 in den dauw en bloemen, in den dauw der bloemen.
36 't lantschap, van Dothan.
39 om end om, van alle kanten.
42 't broederl2jcke vee, het vee mijner broeders.
43 zwaerigheden, akeligheden, verschrikkelijkheden.
44 benart, benauwd, beangstigd; bestreden, aangevochten.
45 nadruck, beteekenis, belang.
40 start, staart.
50 stramen, striemen.
55 snert, pijn, hier: door pijnlijke striemen; toeleggende, van plan
zijnde, willende.
56 drillende, trillende.
57 neer, angstig, benauwd.
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En wert geklooft, waer 't vier door d' ope blieken scheen.
'k Zagh blaeuw en scheemrend gout den rugh vol schub[ben spickelen,
60 En 't lange lijf zich uit en in met krullen witkelen.
Iek hoorde 't sissen van haer berken, geel van zucht;
Als moeders geest (zoo 't scheen) het hooft in onze lucht
Opsteeckende uit den put, met nagelen en handen
Heur slordigh hair de borst en 't aenzicht aen quam randen,
65 En stooren mynen slaep met heesch en droef misbaer:
Op zoon, op op, viie wegh, uw leven loopt gevaer.
Vloogh op verbaest. Eck zagh verbaest rontom my
[heersen,
Maer zagh noch hoorde niets, als driemael deerlijck steepen
Uit dezen put, toen iek my weer te ruste ley.
70 Daer na scheen 't of'er een al fluisterende zey:
Schep moedt, 0 jongelingk, Godt zal uw reize zegenen.
'kWil dan, getroost in Godt, mijn broedren gaen bejegenen,
En groeten hen van verre, ootmoedigh en beleeft,
Uit vaders naem, die my tot hen gezonden heeft.
75 Een heusche groetenis kan onlust en krackeelen
En huistwist, tusschen bloei en broeders zomtijts heden,
En harten strengelen door onderlingen vreê
En vrientschap; en misschien waer in iek hun misdeê
Door onbedachtzaemheit, waer uit iet quaets moght wassen.
80 Zulck een bejegening wil my den jongste passen.
58 d ope blieken, de oogen.
59 blaeuc-w, ik zag dat blauw en schitterend goud den rug spikkelden,

d i. bespikkelden, bevlekten met schubben.

61 geel van zucht, geel van nijd.
62 als, toen; in onze lucht, in onze luchtstreek; hier op aarde.
64 slordigh, loshangend, verward; aen quam randen, met de nagels

harer handen het haar uittrok en borst en aangezicht scheurde.
Vgl. met deze passage Vergilius II, 270 vlgg.

67 verbaest, ontsteld.

72 getroost in Godt, moedig in het vertrouwen op God; bejegenen, te
gemoet gaan, ontmoeten.
80 evil, zal.
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Mijn Vader maeckte my wel eer dat vredespoor,
Won zoo zijn broeders hart, en ging zijn zonen voor.
Doch 'k wil mijn trouwe broers niet by mijn' oom gelijcken,
Die, wildt van aert, zijn' broer veel jaren dwong te wijeken
85 Naer Laban onzen oom; wiens vee by dreef te wedt
En wey, tot dat de tijdt dien wrock had neergezet.
Indien 't mijn lippen aen bevalligheit moght falen;
Zoo wil die milde Godt, wien zoo veel nachtegaelen
Nu, met hun nuchtre keel vol orgelen, om strijt
90 Vast groeten mynen mont, zyne eere toegewijt,
Met paradijsdauw toch besprengen, om te spreecken
't Geen d' ooren lecker smaecke, en eendraght op kan
[queecken :
Godts Engel, die weleer mijn' Vader heeft geleit,
Geley my eerst naer stat, om 't zekerste bescheit.
REY VAN ENGELEN.

Zang.
95 0 Bronaer der alziende zorgen,
Wat leit uw oirsprong diep verborgen
En duister, niet alleen voor 't oogh
Der menschen, maer oock zelf voor Engelen,
81 Mijn Vadee', Jacob, die op het bericht dat zijn broeder Esau,
dien hij bedrogen had, nadert, allerlei geschenken vooruitzond en
zeven maal zich ter aarde buigende, tot hem ging (Gen. xxxiii).
84 dwong te w jeken, Jacob vluchtte voor Esau naar Laban, den
broeder zijner moeder, waar hij twintig jaren bleef.
85 wedt, drinkplaats voor 't vee.
87 bevalligheit, overredingskracht.
88 wil, moge.
89 nuchtre, in den ochtend, in den vroegen morgen.
90 vast, reeds.
91 besprengen, bes p renkelen.
93 Godts Engel, de engel, die aan Jacob verscheen, toen hij Esau
tegemoet trok (Gen. xxxii, vgl. ook xxii :11).
94 naer stat, naar Dothan; om 't zekerste bescheit, om de zekerste
inlichting aangaande het verblijf mijner broeders.
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Eer zy zich onder menschen mengelen
100 En nederdaelen, van om hoogh;
Daer d' allerhooghste zit gestegen,
Om, naer zijn wijsheit, t' overwegen,
Wat na ter werelt zal geschiên ;
Het welck by zomtijts spelt door droomen,
105 Op dat zijn wit, in 't licht gekomen,
Hem tot een grooter glori dien.
Laet haeters slincke hant vry zaeien,
Godts rechte weet de vrucht te maeien.
't Gaet boven menschelijck vermoên,
110 Dat wy met Joseph herwaert reizen
Naer Dothan, en van Memphis deizen,
Om derwaert grooter sprong te doen.
Tegenzang.
Ja Vader, laet de menschen ruicken,
Hoe ghy de quaden kunt gebruicken,
115 Ten goede van het aertsch geslacht;
Als ghy violen onder doornen
Gaet plucken, en uwe uitverkoornen
Door uw beleit zet in hun kracht.
De deughden en de huisgebreken
120 Dus by malkandere geleken
103 na, later, in de toekomst.
104 spelt, voorspelt.
105 wit, doel, bedoeling.
107 hater, vijand; slincice, linker, omdat alles wat van de linker zijde
kwam voor onheilspellend en slecht gehouden werd.
111 van Memphis deizen (- deinzen), verder van Memphis (in Egypte)
verwijderd gaan, de stad, waar Jozef eens tot eer en grootheid
zou geraken.

enz, om hem vandaar, waar hij als slaaf verkocht
werd, des te hooger te doen klimmen in staat en waardigheid.

112 oyez cder-icaes•t,

113 i nikeyi., verstaan.
118 zet in hun kracht, brengt tot hun volle kracht, dat zij hunne
waarde kunnen toon'en.

120 geleken, vergeleken

(vs. 83).
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Vertoonen klaerder elck heur aert.

Niet ruwe, maer geslepe steenen
Een' kostelijcker glans verleenen.
Een puicksteen is wel slypens waert.
125 De puicksteen heldert op door 't schuuren,
En kan de proef en 't oogh verduuren.
Zoo zal oock Josephs braeve jeught

Dan d' allerdomsten op doen mercken,
Als

zy verstrecke, om op te wercken,

130 De puick-en proefstof van de deugh.t.

Toezang.
Zoo verre en uitheemsch van zyne ouders,
Verwacht het dienstbre juck dees schouders,
Die, onvolwassen en noch zwack,
Geschapen zijn een Rijck te schragen;
135 Een Koning zelf te helpen draegen
Dat onverdraeghelijcke pack,
En weelige oeghsten op te laden,
Om magre j geren te verzaden.
123 kostelijcker, (latinisme) kostelijken.
126 de proef en 't oogh, de proef van het oog.
127 braeve, edele, voortreffelijke.
129 verstrecke, diene ; op te wercken, te doen glanzen.
130 proefstof, stof, die de proef kan doorstaan, synoniemvan uickstof.
131 verre en uitheemsch, ver van zijn vaderland, ver van hui
s.
132 dienstbre, dat tot diensten verplicht; hier het slavenjuk. In deze
regels wordt gezinspeeld op Jozefs slavernij en zijn onderkoning schap van Egypte. De twee laatste regels zien op den inhoud
van Genesis XLi.
136 onverdraeghelijcke, zware, lastige.
137 weelige oeghsten, overvloedige, rijke oogsten.
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HET TWEEDE BEDRYF.
SIMEON. LEVI. JUDAS.

Ter goeder uure wy, om 't vee volop te geven
140 Van gras en klaver, dat van Sichem herwaert dreven.
Hier lacht de groene beemt de graege kudden aen,
Die, om den heuvel, tot den buick in klaver gaen.
Maer broeders, 'k bid u, ziet. wie ylt daer stewaert heenen?
'k Zie 't hooft, nu 't halve lijf, nu knien, nu beY de beenen.
145 Daer stijght een op den top des heuvels, langs dien kant.
Levi.
Zoo doet hy, Simeon, en heeft in d' eene hant
Den staf. wie magh dat zijn?

Judas.
hy spoet met luchte sprongen.
AY Levi, zie eens toe, wien lijckt dat, man of jongen?
Levi.
Het hupplen, Judas, past een' wuften jongen eer,
150 Als een' volwassen man. hy draeit zich heen en weer,
Recht of hy iemant zocht van harders en van hoeders.
Judas.
Bedrieght het oogh my niet, 't is een van onze broeders.
139

140
143
146
147
149
151

ter goeder uure, te gelegener tijd.
dat, het.
.stewaevt, naar Dothan.
zoo, dat
luchte, luchtige.
u'uften, dartelen.
recht of, juist alsof.
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Levi.
'Lou 't wel de droomer zijn, die naer ons ommeziet?
Simeon.
't Gelyckt den droomer wel.
Levi.
ó pest, ó huisverdriet!
155 Gewis de droomer komt. wat jaeght hem naer dees
[hoecken?
Simeon.
Iek gis, hy wort gestuurt, om ons en 't vee te zoecken,
Om te doorsnuffelen, hoe 't hier ontrent al sta.
Levi.
Op dat hy ons verklick ? dat hem de hagel sla.
De donder sla dat hooft, 't welck altfijt maelt van droomen.
Simeon.
160 Versteur u niet te vroegh : hy is van pas gekomen,
Om loon naer zijn verdienst t' ontfangen. zet u wat,
Of slaet een' ronden ringk. hy neemt den wegh naer stat.
Wy hebben tijdts genoegh, om van zijn straf te spreecken.
Hier valt gelegenheit om al ons leet te wreecken.
J u d a s.
165 En als 't gewroken zy, verantwoort dan die wraeck.
158 dat hein de ha g el sla, eene verwensching, wellicht nog uit den
heidenschen tijd.
161 zet u wat, ga wat zitten.

162 slaet een ronden ringk, vormt een kring.
163 w hebben tijdts genoegh, daar Jozef eerst naar de stad gaat om

inlichtingen aangaande het verblijf van zijne broeders.
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Simeon.
Wie kennis draeght van 't stuck, geef reden van zijn zaeck.
Ontkennen is ons 't reetste, en wisser dan 't verweeren.
Judas.
't Is beter zonder scha dan met zijn scha te leeres,
Wie gelden moet in 't stuck, moet oock ter zaecke raen.
170 Men stel de misdaet voor. wat heeft dat kint misdaen ?
Simeon.
Wat heeft dat kint misdaen ? ay, schaem u zoo te vraegen.
Hoe dickwils heeft by ons gehekelt, en bedraegen,
En listigh aengebraght, om plasdanck te begaen,
En als een troetelkint in vaders hart te staen.
175 Dan zagh men d' oude man zich over ons versteuren,
En Joseph kreegh een' rock van veelerhande kleuren,
Als een verdienden loon, voor zulck een' kinderplicht.
Wy hadden al 't geknor, het graeuwen, 't zuur gezicht.
0 onrust van 't geslacht, zoo lang ghy, als een doren,
180 Ons in de teenen steeckt, zie ick geen rust geboren.
163-170 wie kennis, enz. alleen hij die iets van de wraak afweet, geeft
verantwoording daarvan, doch voor ons ligt het meest voor de
hand, is het 't best, te doen alsof wij er niets van weten, beter
dan onze daad te verdedigen. Het iis beter de zaak vooraf te
overwegen, dan later tot zijne schade te zien, dat men verkeerd
gedaan heeft; wie de gevolgen der daad moet dragen, moet ook
meespreken bij 't beramen.
170 stel — voor, vertelle, zegge.
172 bedraegen, aangeklaagd, beschuldigd.
173 begaen, een plasdankje verdienen. Vgl. Gen. xxxvii, 2-4.
De veelkleurige rok schijnt eenvoudig een prachtig kleed geweest te zijn, met mouwen voorzien en tot de enkels reikend;
sommigen zien er een purperen kleed in. In ieder geval was
het een vorstendracht.
179 onrust, hier: de persoon die onrust veroorzaakt.
180 als een doren ons in de teenen steeckt, een doorn in ons vleesch zijt;
vgl. fr. avoir use épine an pied, un sujet de gene et d'inquietude.
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Judas.
De jongen is noch dom en wulpsch, en vader suft.
Levi.
Neen domheit is het niet, dat blijckt aen zijn vernuft.

Judas.
De jaren zullen hem noch leerera en betoomen.
Simeon.
Als hy zich meester make, en waer maecke al deel
[droomen,
185 Waermeê zijn tong al 't huis ja zelfs zyne ouders sart?
Judas.
Hy raeskalt.
Levi.
of ontdeckt al 't geen hy broet in 't hart,
Arghlistigh poogende zijn broeders te verpletten.
Judas.
Waer 't zoo, men zou 'er zich eendraghtigh tegen zetten.
Levi.
Zoo is het meer dan tijdt.
Judas.
dat opzet blijckt niet klaer.
181 wulpsch, jong, onervaren.
182 vernuft, verstand.
184 zich meester snake, de baas over ons wordt, zooals zijne droomen
voorspellen.
189 opzet, plan, bedoeling.
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Simeon.
190 Zoo klaer, gelijck de dagh. hoe, is 't niet openbaer?
Let op die droomera eens, dien hy noch lest vertelde.
Hem docht, wy bonden vast de schooven in den velde:
Zijn schoof rees overendt. was Judas oor toen doof?
Ons schooven neighden 't hooft eerbiedigh voor zijn schoof.
195 Wy schudden vast het hooft en d' ooren, die 't zich belghden,
En zulck een' bittren drank des booswichts noo ver[zwelghden.
Wy riepen: ghy alleen zoudt onzer aller hooft
En koning zijn?
Judas.
ghy zijt te dwaes, die dat gelooft.
Levi.
En hy loegh in zijn vuist, en terregde ons noch echter,
200 Zijn ouders, en al 't huis, en maeckte 't zoo veel slechter.
Iek droomde, sprack hy, 'k zagh te nacht de zon en maen,
En ellef starren, met geboge hoofden, staen
Om my, en voor mijn' glans haer heldre straelen strijcken.
Wat dunckt u, Broeder? zegh, zijn dat noch donkre blijcken
205 Van heerschzucht, die hem drijft? wy hoorden euvel toe,
En klaeghden 't Vader zelf: die keef qnansuis: wel hoe,
Wat droom is dat? zult ghy, gelijck een Vorst in 't midden,
Uw moeder, broers, en my uw' hoogheit aen zien bidden?
Zwijgh stil van zulck een kout. berocken my geen' strijt.
195 lazy, die 't zich belghden, wij, die er over verbolgen waren, schudden reeds het hoofd.
196 noo, noode.
199 noch echter, daarna nog.
205 euvel, ontstemd, boos.
206 zelf, zelfs; quzansuuis, voor den schijn, kwasi.
208 uw moeder, Rachel was reeds gestorven (Gen. xxxv :18). Kan
hier Lea bedoeld zijn?
209 strijt, oneenigheid (in huis).
.
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210 't Is kinderwerck : gaet heen. meer volghde 'r niet. o spijt!
0 spijt! hy heult met hem, die noch zijn schuit verdaedight.
Judas.
Iek wensch alleen, dat ghy uw zinnen wat bezadight,
En reden plaetze gunt. Dit is het jongste kint,
Naest Benjamin. wanneer steeckt jongkheit naer bewint ?
215 Wat broer verkloeckt zijn broer?
Simeon.
ay broeder, loop niet verre,
Dees aerdt naer vader, die hem voorlicht, als een starre.
De looste en gaeuwste maeckt den domsten tot zijn knecht,
Gaet met den zegen deur, en het geboorterecht ;
En Esau boet te spa dat groot verlies met traenen.
Levi.
220 lek had dat op mijn tong, en docht u op te maenen
Met vader, uitgeleert in dees doortrapte kunst;
Die wist zijn moeders, dees weet nu zijn vaders gunst,
Tot smaet der broederen, behendigh te misbruicken:
En schut men 't niet, 't gaet vast, wy zullen moeten duicken,
225 En buigen onder hem. wie dat niet ziet, is blint.
Wie anders slaef wil zijn; ick ben zoo niet gezint.
Iek laet my langer met geen droomen ringelooren.
Wy zijn zoo goet als hy, en van een' stam geboren.
211 verdaedight, verdedigt.
212 bezadight, kalmeert.
213 reden, rede.
215 verkloeckt, verschalkt, bedriegt; loop niet verre, zoek niet zoo ver.
217 gaeuwste, slimste.
220 op te maenen net, te herinneren aan (lat. admonere).
221 doortrapte, slimme.
224 schut, gaat tegen.
226 anders, overigens, ook.
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Sim eon.
Met reden, trapt hem, eer by ons op 't harte trap.

230 Lacht al die droomen uit: beschimpt zijn wetenschap.
Judas.
Dit stuck wil over 't lant uit alle torens kraeien.
Levi.
Hier is geen haen ontrent.
Judas.
Hoe zal men vader paeien?
Levi.
Met logens en bedrogh: zijt hier voor onbevreest.
Wie niet stoffeeren kan, ontbreeckt of brein of geest.
235 Men stroy dat eenigh wildt hem levend heb verslonden.
Judas.
En komt dit aen den dagh; en wort dit valsch bevonden?
Simeon.
Dan wyder raet geleeft: nu nergens in gedut.
Men breeck hem strax den neck, en offer 't lijf een' put,
229 net reden, terecht, juist.
230 beschimpt, belacht.
231 dit stuck, enz. deze daad zal als een gruwel overal bekend
worden. Vondel denkt hier aan de uitdr. daar zal geen haan
naar kraaien.
232 hie r is geen haen ontrent, hier is niemand in de nabijheid;
paeien, om den tuin leiden.
234 stofferen, verdichten.
235 stroy, strooie uit, zegge.
237 dan wijder, dan verder overlegd, beraadslaagd; gedut, gedraald,
geweifeld.
238 strax, onmiddellijk.
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Veel jaeren noit gebruickt, daer niemant koome, of zelden.
240 Wie melt dat stuck, indien wy zelfs het slechts niet melden?
Al lang genoegh beraên, een ieder geef zijn stem.
Judas.
Zoo 't Ruben niet bestemt, heeft al dit werck geen klem.
Iet moest eenparigh gaen, of deze koort zou breecken.
Men vraegh den outsten raet: by komt. ick ga hem
[spreecken.
Simeon.
245 Ga heen, maer zie wel toe, noch maeck het niet te lang:
Want wie ons tegenstemt, gaet licht den zelven gang.
JUDAS. RUBEN .

Ghy komt nu recht van pas, om meê u stem te geven.
Ruben.
Waer toe toch ?
Judas.
Joseph komt: men raetslaeght om hem 't leven
Te nemen, en een' poel te dempen met zijn lijf.
Ruben.
250 Mijn hairen staen te berge, en al mijn leden stijf.
O gruwelijcke daet d sta van my: tre niet nader.
Wy broeders voortgeteelt, van eenen zelven vader,
Wy tacken van ecu' stam, de klaeuwen zoo verwoet
Aen onzen broeder slaen; te plassen in dat bloet;
240 snelt, verklapt.
242 bestemt, goedkeurt; klemma, kracht.
243 deze kooit zou breecken, de zaak zou verkeerd uitloopen, mislukken.

32

JOSEPH IN DOTHAN.

255 Het vaderlijcke hart in broeders borst doorstooten;
Dien ouden kouden man van 't waertste pant ontblooten.
My gruwelt dat ick 't hoor: om Godts wil, zwijgh toch stil.
Judas.
En of ick zwijgh of spreeck, 't is aller broedren wil.
Het vonnis wort gevelt : men zal'er recht meê doorgaen,
Ruben.
260 Meê doorgaen? laet eens zien : ick sal dien jongen voorstaen,
En eerst verdaedigen, zoo lang ick adem schep;
Zoo lang ick hart in 't lijf, en bloet in d' adren heb.
Vervloeckter stuck wert noit van menschen voorgenomen.
Judas.
Zy roepen vast: slaet acht op zijn verwaende droomen.
265 Hy arbeit elck den voet te zetten op den strot.
Die blinde vader eert, gelijck een aerdschen Godt,
Dat troetelkint, 't welck ons zoo eerlijck af kan inaelen,
En lust schept, om 't gezin en ieder te behaelen.
Wat Joseph doet, dat's wel: wy hebben 't strax verkerft.
R u b e n.
270 Wat schelmstuck recht men aen, dat niet en wort geverft,
En met een' glimp verciert? maer of men 't tier met
[woorden;
Hoe schoon men dit vergult; mehleit met broedermoorden
259 recht, zonder aarzelen.
260 voorstaen, verdedigen.
264 vast, maar, voortdurend.
267 eerlijck, fraai, mooi (ironisch).
268 behaelen, bedillen, bevitten.
269 strax verkerft, dadelijk verkorven.
271 glimp, schoone, bedrieglijke schijn.
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Geen eere in, alzoo lang men ergens menschen vint,
Die noch in reden staen. De droomen van een kint
275 Bestellen die nu stof, om dus, als woeste dieren,
Als wolven op een lam, te huilen en te tieren?
Misgunt men 't gryze hooft, dat het met Rachels kroost
Wat spelende, voor 't endt zijn' ouderdom vertroost,
Met zulck een wintervrucht? wat hindert dat ons allen?
280 't Is vaders zinljckheit, die is op 't kint gevallen.
Natuur heeft dezen knaep wat meer dan ons gegunt.

't Gewas valt niet aleens: en acht men dit een punt
Wel waerdigh, om zoo zwaer te wegen en te wieken?
Om 't hart tot woên, de vuist tot moorden aen te pricken?
285 Heeft hy den vader iet gulhartigh aengebraght;
Zijn meening was noit quaet, of niet, geljck men 't acht,
En opneemt, om terstont zoo grimmigh op te stuiven.
Dat kint is zonder gal, geljck de simple duiven.
Een bloem, van zestien jaer, of naulix zeventien,
290 Te trappen op het veldt, daer 't Godt en d'Englen zien?
Ay broeder, hoor naer my: laet die gedachten vaeren.
Al had hy schult, verschoon den jongen, om zijn jaeren,
Om zijn onnozelheit, om vaders halven, of
Om Godt, die 't leven gaf, en adem blies in 't stof.
295 En (heb ick iet verdient) versclioon hem mynent lialven,
En help my, naer uw maght, dien wrock die wonden zalven.
Judas.
Zal ick, om Josephs wil, my steecken in gevaer
Van 't leven? neen, dat pack valt mynen hals te zwaer.
274 in reden staen, gevoel hebben voor rede, rede verstaan.
275 bestellen, geven.
278 voor 't endt, op het einde van zijn leven.
279 wintervrucht, vgl. Gen. xxxvii vs. 3.
280 zinlijcklieit, zin, genegenheid.
282 valt, valt uit; alleens, gelijk.
285 gulhartigh, openhartig.
288 zonder gal, onnoozel zonder boosheid (vgl. Mettle, x : 16).
294 adem blies, vgl. Gen. u vs. 7.
'

VONDEL,

Joseph in Dothan.
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Lust u een proef te doen, tot redding van zijn leven;
300 Begin vry; ick zal u daer in niet tegenstreven,
Noch 't vonnis hinderen; m.aer aenzien met gedult
Het algemeen besluit, zoo draegh ick scha noch schuit.

Ruben.
Biet ghy my niet de haat, die vlack zal op u kleven.
Judas.
Laet kleven, eer men my met Joseph helpe om 't leven.
Ruben.
305 Zult ghy dien broedermoort met drooge wangen zien
Judas.
'k Moet zien, al 't geen ick niet kan hindren noch verbien.
Ruben.
Ghy hebt u zelven niet, gelijck 't betaemt, gequeten.
Judas.
Ghy weet wel, hoeze zijn van outs op hem gebeten.
Ruben.
Maer niet tot moordens toe. wat grover onbescheit!
Judas.
310 'k Heb al zijn feilen in de beste ploy gebit.
Ruben.
Kunt ghy de harten niet tot mededogen neigen ?
299 proef, poging.
303 biet ghy any niet de taant, helpt gij mij niet; slack, smet.
309 wat grover onabescheit, welk een schreeuwend onrecht.
310 ier de beste ploy gekit, zoo goed mogelijk voorgesteld, zoo veel
mogelijk verdedigd.
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J u d as.
Zy borsten echter uit met u en my te dreigen.
R u b e n.
Het koste oock wat het koste, ick zal'er tegens woên.
Judas.

(Thy zult u zelven leet, den knaep geen voordeel doen.
315 Daer komenze: zie toe; bedenck uw onvermogen.
Zy dreigen u den doot, en moorden met hun oogen.
RUBEN. SIMEON. LEVI.

Wat hoor ick, broeders, hoe? 'k geloof 't is schimp en spot.
Sim eon.
Geen schimp, niaer louter ernst.
R b en.
dat keer die goede Godt.
Levi.
Het vonnis leit gevelt: hier helpt geen tegenstreven.
R u b e n.
320 lek heb tot dat besluit mijn stem noch niet gegeven.
Sim eon.
Het hangt niet aen uw stem.
312 echter, daarop.
313 er tegens n'oén, er mij met kracht tegen verzetten.
316 dreicjen U, bedreigen u met.
317 sc h imp, gekheid, scherts.
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Ruben.
zoudt ghy u zulck een daet
Vermeten, buiten mijn', uw outsten broeders, raet?
Levi.
Is 't u om d'eer te doen, zoo sluit liet geen wy sluiten.
Ruben.
De stem is dwangeloos.
S imeon.
een stem kan dit niet stuiten.
325 De meesten draegen 't wech. wy stemmen 't, hooft voor
[hooft.
Ruben.
Indien ick, in dit recht, zoo veel magh zijn gelooft,
Laet redens schael zijn schuit, met zinnen overwegen.
Noit rechter rouwde 't raet en overlegh te plegen
In halsrecht. vint ghy dit dan evenwel geraen,
330 Zoo neemt zijn bloet op u: ick wil 'er niet voor staen.
Levi.
Vertrouw het vonnis ons: 't is buiten u gestreecken.
323 sluit, besluit.
324 dwangeloos, vrij.
325 draegen 't wech, vellen het vonnis; stemmen, goedkeuren.
326 indien ick, indien ik in deze rechtspraak mijn stern mag laten
gelden, evenals gij lieden; indien gij mij waard acht evengoed
mijn oordeel te zeggen als gij.
327 niet zinnen, kalm, bedaard.
329 halsrecht, rechtsgeding over leven en dood.
330 ic/ wil 'er niet moor steen, ik wil er niet aansprakelijk voor zijn.
331 gestreecken, geveld.
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Ruben.
Laet ick in vaders naem dan eerst mijn hart uitspreecken.
Simeon.
Wel spreeck uw hart vry uit, en zwijgh dan lang genoeg.
Ruben.
Wat liefde vader staegh dien loozen jongen droegh,
335 Tot smaet van ons, die eer en ouder zijn geboren,
Verdroot my meer, dan u. oock spelde ick lang te voren,
Eer 't noch dus verre quam, dat liefde zonder maet,
En ongelijcke gunst tot zuick een' bittren haet
In 't endt gedyen moest, en enkel jammer baeren.
340 lek badt hem menighmael, by zyne gryze hairen,
Hy zou zich mactigen. 'k vermaende menighwcrf
Hem tot onzydigheit en vre; het zekerste erf,
En d' allerbeste schat in zoo een huis vol kinderen.
lek riedt, hy zou 't een kint om 't ander niet verminderen:
345 Dat dit genegentheit en liefde bluschte en brack,
En alien broederen vast tegels 't harte stack:
Maer 'k ging ten achteren, met vader aen te porren.
Hy sloegh my t' dekens af met graeuwen en met knorreri;
En, toonende openbaer, wner hart en zin naer trock,
350 T3estont, ô blintheyt, noch met dien schakeerden rock
Te tergen ons gedult, in plaets van zich te toomen.
Toen quam de kleinste noch braveeren met zijn droomcn,
333 lang genoeg, zeer lang.
334 loozen slimmen.
342 onzydigheit, onpartijdigheid; erf, bezitting.
344 vemntinderen, vernederen (vgl. vs. 335: tot smaet van ons.
346 vast tegen 't harte stack, steeds hinderde, tegen de borst stuitte.
347 'Ic ging ten achteren, ik raakte achteruit, ik moest het onderspit

delven, het baatte niets.
350 schakeerden, geschakeerden, veelkieurigen.
351 toomen, betoomen.
352 kleinste, jongste.
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Wel tweemael achter een, zijn dick verklickte broêrs.
Ja zelfs zijn ouderen. al 't huis was vol rumoers.
Simeon.
355 Zoo Ruben, vaer zoo voort, gelijck ghy licht begonnen.
Levi.
Dat is hem recht op 't hooft: nu zie ick 't spel gewonnen.
Si m e o n.
Wel twyfelt Ruben noch te stemmen in zijn doot?
Levi.
ily brengt zijn vonnis meê: de nucken leggen bloot.
Ruben.
'kZagh Vaders misgreep wel: het moght mijn harte moeien:
360 Wat zou ick doen? ick kon zijn vryheit niet besnocicii,
Waer door, vast d' een wat meer en d' ander min bezint,
Hy meer verdiensten zagh in 't een dan 't ander kint.
Ick kon den kleinste, die de grootsten scheen te grieven,
Niet afraên, dat hy docht zijn' vader te believen;
365 Die ongelijck meer hoops uit hem te scheppen scheen,
Acn wien natuur bestede al haer bevalligheên
En gaven, nut voor ecn, die 't al gcbruickt met oordeel,
353 (tiC/c, dikwijls.
354 ouderen, ouders.
356 dat is hem recht op 't hooft, gij slaat den spijker juist op den kop.
't spel, onze zaak, daar Ruben allerlei kwaad vertelt van Jozel'.
357 sm
temen, toestemmen.
358 (le nuc/cen, de boze streken zijn duidelijk.
359 w oe/en, leed doen.
36 1 vast, zeker; bezint, genegen.
364 Uitgiaf 1640: zocht zyn' vaeder.
365 onyelijc/c, veel.
366 bestede, schonk.
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En vordert 's anders nut, geljck zijn eigen voordeel;
Dies wert ick ziende bunt, en hiel my stil en stom;
370 En weet dit Josephs jeught, en vaders ouderdom.
d' Een schort wat tijdts, om van zijn wulpsheit te bedneren,
En d' ander neemt vast af, door aenwas van de jaercn.
Laet loopen, docht ick: maeck het huis geen ongemack.
De kreuple hoeft een stock: zijn beenen worden zwack.
375 Wat schaet ons, dat hy zich wat houde aen Josephs
[schouders.
Men vont noit huis, of 't schorte aen kinders, of aen ouders.
Simeon.
My dunckt, ghy slacht den kreeft, en kruipt alachterwaert.
Levi.
Hy sldcht het scorpioen: 't vergift leit in den staert.
Ruben.
Ay broeders, geeft gehoor, en eick twee ljdzaeme ooren:
380 Mijn spraeck luit niet zo vreemt, of z'is noch waert te
hooren.
'k Sloegh dickwils d'oirzaeck ga, waerom der oudren zin
Meer op den jongste valt, en op den outste min.
Zou 't wezen, dat de spade en leste vrucht van alien
Gemeenelijck wat teer en zwacker wil bevallen;
385 Als spruitende uit een raeuw en ongekoockter bloet;
368 vordeit, bevordert.
371 wulpsheit, dartelheid, onbezonnenheid.
372 vast, steeds.
373 ongemack, onrust.
376 schorte, haperde.
377 my dunckt, enz. Simeon vindt dat Ruben nu achteruit krabbelt

en Jozef langzamerhand gaat verdedigen.
378t vergiU nz., vertaling van het lat. in cauda venenum, het
ergste
t achteraan.
384 bevallen, uitvallen.
385 een raeuw en ongekoocleter, een lauwer en koeler.
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En dat dees teerheit treckt der ouderen gemoedt
Tot d' onvermogenste en onnozeiste der erven;
In wien zylieden, nu op d' oevers van hun sterven,
Verryzen nit den grave? of zou 't wel zijn nit vrees,
390 Dat moeder Lea niet die moederlooze wees,
Na vaders doot, wat ruw moght op zijn stiefmoers handelen?
Of Bilha al te liaets, of Zilpa hem deê wandelen,
En Agar Saraes zoons eens wees zijn broeders baen?
Hoe 't zy, eenzydigheit, brqght altijt onlust aen
395 In huisgezinnen, en het ging'er noit zoo even,
Of Esaus liefde stont in Isax hart geschreven,
En Jakob had de gunst der moeder op zijn hant.
De weeghschael helt aen d'een of aen den andren kant.
Si me on.
Indien u 't preecken lust, zoo preeck voor deze boomen.
Levi.
400 Komt mannen, ziet eens uit: de Droomer sal strax komen.
Ruben.
Hoort broeders, ick beken 't, zijn droomen ziet wat veer:
387 oni'ermogenste, zwakste; erven kinderen.
390 niet, bij de vertaling moet àit woord, als een latinisme, wegblijven; Lea, de zuster van Jozef's overleden moeder Rachel,
Bilha, de slavin van Rachel en de moeder van Dan en Naftali;
Zilpa, de slavin van Lea en de moeder van Gad en Azer. De
bedoeling dezer regels is: uit vrees, dat Bilha al te haatdragend
of Zilpa hem zonde \vegjagen en de dienstmaagd het kind van
hare meesteres de woestijn zon insturen, en zoo als 't ware
Hagar den zoon van hare meesteres Sara (nl Izaac) denzelfden
weg zou opzenden, dien haar eigen zoon Ismal was gegaan.
394 eeiizydigheit, partijdigheid.
395 even, gelijkniatig, onpartijdig.
396 L'saus liefde, eiiz. vgl. Genesis xxv : 28: Izaik hield veel van
Ezau, omdat hij gaarne wildbraad at, terwijl Rebekka veel van
Jacob hield.
401 droome n , wat Ruben hier van droomen zegt, is van zijn Israëlietiseli standpunt niet geheel juist, daar zij dikwijls hooge beteekenis
hadden, al wisten de Israillieten ook wel, dat zij wel eens
teleurstelden. Vandaar dat soms iets ijdels (vs. 403) met een
droom vergeleken werd (Job xx : 8; Psalm LXXIII : 20).
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Maer droomen in der daet zijn droomen, en niet meer.
De droomen grenzen dicht aen ydelheit en logen.
Wie 's nachts van schatten droomt, vint 's morgens zich

[bedrogen.
405 Al wat op zulck een' gront gebout wort, zackt terstont.
Bedenckt oock, hoe wy ;staen op een' uitheemschen gront,
Die naeuw om Sichems moort, verdraeght de vreemde[lingen.

Splist tweedragt 't huis, 't gaet vast, dit volck zal 't huis
[bespringen.

't Vergoten bloet roept wraeck, en roockt noch over 't
landt.

Si meon.
410 Verwijt ghy ons dat stuck? ó aller schanden schaadt !
Levi.
0 bloetschant van 't geslacht, wat bed durft ghy beklimmen!
[

Simeon.
Die moederschender! ziet zijn aenzicht nu eens glimmen.
Levi.
ghy
ons, dat wy zien van Hemors bloet bekladt.
Wijt
407 naeuw, nauwelijks; Sichems moest (vgl. Genesis xxxiv : 25-31).
Uit wraak over de schanddaad, hunne zuster Dina aangedaan,
doodden Simeon en Levi al wat manlijk was in Sichem.
409 't vergoten bloet, enz. (vgl. Geit. iv : 10) dit roept om wraak
zoolang het op aarde blijft liggen, dus totdat het in den grond
opgezogen is.
411 wat bed, enz. aan Ruben wordt verweten, dat bij gemeenschap
had gehouden met Bilha, de bijvrouw van zijn vader, eene
schanddaad, die als bloedschande gold (Genesis xxxv : 22;
XLIX : 4).
413 Hemoc's bloet, Hamor was de vader van Sichem, den onteerder
van Di!^a (Geit. xxxiv : 1-3).
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Simeon.
Hy zelf heeft van dien buit het beste deel gehadt.
Levi.
415 Wy hebben Dienaes smaet en schennis recht gewroken.
Ruben.
Och broeders, 'k heb u niet een voort te na gesproken.
S imeon.
Hy draeght vergif in 't hart, den honigh op zijn tong.
Levi.
Het heught ons noch, hoe kleen by lest by vader zong.
Simeon.
Wat wroet ghy op de wraeck van ons verkrachte zuster?
Levi.
420 Wy leefden na die straf veel vryer en geruster.
Ruben.
Dit loopt recht averechts. Toen strafte ghy gewelt,
Tot voorstant van uw bloei : nu raest ghy al t' onstelt
Op dezen armen hals, die uitziet zoo verlegen,
Naer ti en 't vee, en brengt zijn vaders groet en zegen.
414 van dien buit, na het vermoorden van al wat manlijk was, had-

den de zonen van Jacob de geheele stad geplunderd en al wat
er was buitgemaakt (Gen. xxxiv : 27--30).

418 hoc kleen, enz., hoe nederig hij laatst was bij vader, toen deze

verontwaardigd was over de schanddaad, die hij met Bilha had
bedreven.
421 dit loopt, deze zaak (van Jozef) is juist het tegenovergestelde.
422 voorstraiit, verdediging; opstelt, dol, krankzinnig.
423 verlegen, angstig, ongerust.
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Simeon.
425 fly hou dien zegen zelf, en schut hier mee den vloeck.
Levi.
Wy zullen hem terstont gaen helpen om een' hoeck.
Ruben.
Zal dan dit heiligh huis vermoorden zynen broeder?

S i m e o n.
Zal dan dit heiligh huis onteeren zyne moeder?
Ruben.
Ay broeders, waerom toch zoo bitter gekrackeelt,
430 En wonden opgekrabt, die naulix zijn geheelt ?
Iek waerschuw u: ziet toe, 't plagh hier ontrent te schuilen.
Hebt ghy dat wreet gedroght, dat dier, niet hooren huilen ?
Levi.
Loop heen met uw gedroght.
Simeon.
Wy weten van geen dier.
Ruben.
Een schrickelijck gedroght : liet broet, niet veer van hier,
435 In 't grondelooze hol een heiloos slagti van jongen:
Het knaeght zijn eigen hart, van spijt schier toegewrongen.
425 schut, houde tegen, verhindere; den vloeck, zijne vervloeking.
426 helpen omga een hoeck, van kant maken.
427 heiligh, aan God gewijde, uitverkoren (vgl. Exod. xix : 6).
434 een schr•ikkelijck gedt oght, vgl. Ovidius, Met(unorph,11, 761 vlgg.
436 spy jt, kwaadaardigheid.
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Het aengezicht ziet' dootsch: het keert de blieken dwars
Van ieder af, van 't licht van lach en blyschap wars:
Het blaeuwe schuim begroeit de scherpe en holle kiezen:
440 De tong hangt zwart van gift: de beck doet niet dan biezen:
De kiíecken vallen in, begruist met eene korst
Van schimmel: groene gal verstopt de raeuwe borst:
Het slorrept menschenbloet, en plast'er in tot d'enkelen:
Het lijf schijnt een geraemt, gestut van magre schenckelen,
445 Gansch dor en mergeloos: het schept alleen vermaeck
In 's anders ongenoeght : het oogh krijght nimmer vaeck:
Een scherreprechter, in zijn ingewant gewickelt,
Iet staele prickelen zijn borst en nieren prickelt:
Dan balckt het overluidt, tot razens toe verstoort.
450 Een gruwelijck gedroght: heeft niemant dat gehoort?
Simeon.
'k Geloof ghy schimpt, en waent de broeders in te luien.
Levi.
Hoe heet dit dier? zegh op, wat wil dit dier beduien?
R u b e n.
Dat dier heet Haet en Nijt, het veelek niet zonder smart
Vervloeckte jongen worpt in 't hol van 's menschen hart.
455 Ay mannen, geeft gehoor: ay laet dat dier niet binnen
Ons huis; want waer het komt, daer sloopt het huisgezinnen
En huizen in den gront, en scheit met schande en stanck.
Dat keer die goede Godt. ghy weet my luttel danck,
440 biezen, sissen, sijfelen.
441 begm•uist, bevuild.
446 ongenoeght, leed.
451 schimpt, spot, gekscheert; in te taaien, iets wijs te maken.
453 heet en naz,It, afgunst.
456 huisgezinnen en huizen, huisgezinnen der huizen?
457 schelt met stanck, dit werd gewoonlijk van den duivel gezegd.
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Nu ick de waerheit spreeck, die dickwils wort verschoven:
460 Maer 'k weet men zal mijn' raedt ten hooghste namaels
[loven,
Het ga zoo 't wil, mijn broêrs, ziet toe: waer loopt dit heen ?
Verantwoort eens 't gewelt van negen broers op een'.
Simeon.
Verantwoort ghy 't, die dus den droomer komt beschutten.
Levi.
van
't
huis, en zoecken 't huis te stutten.
val
zien
den
Wy
Ruben.
465 Zoo wrickt niet aen de stut van vaders ouderdom.
Verwrickt ghy die, zoo valt de vader met haer om,
En stort op Josephs borst. zoo storten wy met vader,
In 't algemeen bederf. ziet toe, het dient niet nader.
S i m e o n.
Daer koomt by van de stadt, naer dezen heuvel toe.
Levi.
470 Nu Ruben, hou uw rust: wy zijn dit tergen moe.
Ruben.
Verbeelt u, dat dit kint, het welck zijn broers komt groeten,
Met traenen op de wang, voor uwer aller voeten
Vergiffenis verzocht; zoudt ghy, gelijck ontzint,
De handen durven slaen aen dat onmondigh kint?
475 Wie hitste oit tigers aen, om weerelooze zielen,
Een onderbraghte schaer, met klaeuwen te vernielen?
459 verschoven, verstooten.
,
460 namaels, later.
468 bederf, ondergang, verderf; Tiet dient niet nader (vgl. 1389), het
moet niet verder komen, het is niet goed, dat gij verder yoortvaart met uwe handelwijze.
476 onderbraghte, ten onder gebrachte.
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Zoudt ghy bestaen een stuck, dat leeuwen zich ontzien?
Geen leeuw verslint een' man, die neerleit op de knien,
Noch min de kinderen, die ouder zijn, of jonger

480 Dan dit, 't en waer uit noodt, en schrickeljcken honger.
Och, Joseph is geen straf inner eer erbarmens wraert.
lek wil hem tegen gaen, eer iemiwt verder vaert.

Simeon.
Hou stant, en ga niet voort.
Levi.
sta vast, of 't gelt u 't leven.
Ruben.
Laet los, of 'k zal een kreet op dezen heuvel geven,
485 Daer Syrie van waegh, en dat het Mambre hoor.
Laet los. help Judas, help: wat hebt ghy met my voor?
Simeon.
Zwijg kort, of 't geldt dien hals.
Levi.
wil ick hem 't hart afsteken?
Ruben.
Hoort broeders: houdt gemack: vergunt my tijt te
[spreken.
477 bestaen een stuck, een daad durven doen.

478 geen leeuw, enz., dezelfde meening vindt men bij Maerlant, Kat.
Bi. II, 2152.
483 't geit

kost.

485 kSiie, ten noorden van Palestina; waeglt, dreune, schudde;
Mamb;'e, Mamre, de oude naam van ilebron of de streek waarin
Hebron lag, een stad op het hoogste punt van het Jud€esche
gebergte.
487 kort, onmiddellijk; 't hart afetelcea, doorsteken.
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Levi.
Nu Judas, laet my los. ick zal hem niet misdoen.
Ruben.
490 Nadien 't onmooghlijck schijnt, dat ick den knaep verzoen
Met u, zijn broedren, al t' onmenschelijck gebeten,
Zoo gunt my dan een beê.
Simeon.
dat is maer Lijdt versleten.
Levi.
ghy
bidt, nu spreeck, en rep u, dra.
Laet hooren, wat
Ruben.
Iek bid u, dat de zon noch eerst eens onder ga,
495 Eer yemant zich vergrype aen dien verwezen jongen.
Simeon.
Ja straf hem morgen, pas wanneer by is ontsprongen.
Ruben.
niet
een
'k Beloof u
woort te reppen van dien raet.
De harssens zijn te heet, om nu, op heeter daet,
Te straffen, zoo 't betaemt: ghy moet met billijcke oogen
500 Dit inzien, blinde wraeck heeft menigh man bedrogen,
Die met haer ging te ra. wat schaei een luttel tijdt?
Uw recht blijft even schoon. men scheldt hem 't sterven
[quijt,
490 nadien, naardien.
495 verwezen, veroordeelden.
uist, wanneer hij ontvlucht is.
pas, enz.j uist,
497 raet, plan.
498 op heeter daet, dadelijk.
502 schoon, onaangetast.
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Niet meer dan eenes dagh, en gaet dan vry uw gangen.
Daer staet een drooge put: men zet den knecht gevangen;
505 Of by verga daer in, van honger en van dorst,
Eer ghy u met zijn bloot zoo lasterlijck bemorst.
't Luidt schandelij ck een wees aen 't leven te verkorten;
Noch alderschandelijckst zijn broeders bloot te storten.
Verschoont uw' naem en faem, en zet hem in dien poel,
510 Op dat by stervende zijn straf te langer voel.
S ime on.
Had ghy dit eerst geraên, wy waren lang verdraegen.
Levi.
Hy heeft den besten raet van allen voorgeslaegen.
S imeon.
Wie 't stemt, die knick my toe.
Levi.
de broeders zijn te vreen.
Simeon.
Daer komt de Droomer aen.
Ruben.
wel broeders, ick ga heen.
515 't Zal noodigh zijn mijn vee al weder te verweien:
'k Betrouw uw woort.
506

eer ghy, enz., Ruben raadt aan geen bloed te vergieten, omdat
vergoten bloed om wraak riep, zoolang het op aarde bleef liggen (vgl. vs. 409 en Gen. iv : 10); lasterrhjch, schandelijk.
508 noch, doch, maar
509 verschoont, bezoedelt niet.
511 wy waren, lang verdroegen, wij zouden het al lang eens zijn.
513 stemt, goedkeurt.
515 verwweien, van weide te laten veranderen.
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Levi.

ga voor.
Ruben.
wy zullen zo niet scheien.
HEY VAN ENGELEN.

Za n g.
Hy komt, hy komt, die jonge borst,
Als 't hygent hart, 't weIck zynen dorst
Wil lesschen aen de versche sprongen
520 Der zilverzuivre koele bron;
Terwijl de jaegers, schuw van zon,
(Op hoop, of zy het wildt eens vongen,
In donkre en naere schaduw vast,
Daer boze brack noch winthont bast)
525 Met zwijnspriet en gespanne bogen
Beloeren het onnozel bloet;
't Weick niemant leedt noch letsel doet,
En, al te jammerlijek bedrogen,
Zich vint op 't onverzienst bezet
530 Van jaeger jaghtspriet hont en net.

Tegenzang.
Hy kom, getroost op 's hemels hulp.
Gelijck de perlen in haer schuip,
516 ivy zullen, enz. wij spreken elkander nog wel nader.
518 hygent hart, vgl.Psalm XLII : 2.
519 versche, frissehe; sprong, bron, water.
520 zilverzuivre zoo helder als zilver.
523 naere, duistere; vast, steeds.
524 bracic, jachthond; zwijnspriet, speer, gebruikt op de jacht op
wilde zwijnen, jachtspriet.

528 al te, zeer.

529 be„--et, belaagd, in 't nauw gebracht.
531 getroost op, vertrouwende op,.
VONDEL, Joseph in Dothan.
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Der perlen moeder, zullen hangen
De laeuwe traenen, zilt van smaeck,
535 Van wederzyden op de kaeck,
Op 't perlemoer der lieve wangen.
Och, stremdenze op dit perlemoer;
Dat wy die reegen aen een snoer
Van gout, om onzen hals te eieren;
540 Wanneer wy, tot de keel vervult
Van blyschap, 's jongelings gedult
En onverbloemde deughden vieren!
Zijn eer wil bloeien op zijn graf.
Het lof der deught valt nimmer af.
Toezang.
545 't Moet schoon zijn, 't geen een schets moet strecken
Van iet volmaeckts, en zonder vlecken.
Wie of de zon uitdaegen dar,
Dat hooftlicht, bron van alle klaerheit,
Een zichtbre Godheit, 't oogh der waerheit?
550 Wie anders, als de morgenstar?
533 der perlen moeder, aldus wordt genoemd de schelp, waarin zich
de parels vormen, mlat. mater perla y-itm; vgl. Beets, Versclzei,

denheden, II, 141.

542 onverbloemde, oprechte.
543 wil, zal; ook na zijn dood zal men Jozef eeren om zijne deugden.
544 het lof, de bladeren.
545 strecken, dienen als.
547 clay, durft. Jozef wordt voorgesteld als een type van Jezus
(volmaakt en zonder vlekken) ; hij is do morgenster, die de zon
aankondigt. De zon wordt een zichtbre Godheit genoemd als
openbaring van de majesteit van het Opperwezen. Jezus zelf
wordt in Openb. xxii : 16 de morgenster genoemd, die den dag
des heils aankondigt.
'
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HET DERDE BEDRYF.
JOSEPH. SIMEON. LEVI.

Myn Broeders, zijt gegroet, van mijn heer Vaders wegen,
Die, hartelijck begaen, my, onder zynen zegen,
Naer Sichern henestuurde, op dat hy weten moght,
Hoe 't u en 't vee al ging. wat hoeck bleef onbezocht?
555 Wat herder ongevraeght, om Sichem, en zijn weide
En lantstreeck? 'k hou gewis, mijn Vaders Engel leide
My herwaert aen: want toen lek, moede en afgezucht,
Ging dwaelen, hopeloos en jammerljck beducht,
Wat raedzaemst was van beide: of langer daer te toeven,
560 Op eenigh klaer bescheit; of Vader te bedroeven,
Met eveliwijs naer huis, naer Hebron, en ons dal,
Van waer lek quam, te spoên; ontmoete by geval
(Of liever zoo 't Godt gaf) my iemant, die juist vraeghde:
Wien zoeckt ghy dus met smart? toen lek mijn hart
[uitklaeghde,
565 En badt om naeckt bericht, wees hy my herwaert aen;
En had uit u gehoort: met ons naer Dothan gaen.
Spil, sprack hy, hier geen tijdt: zy zijn al voortgetogen.

Zoo spreeckende, geleeck de vrientschap in zijn oogen,
Aen 't flonckeren, een' geest, zoodanigh als voorheen
570 (Na dat men hun beschrijft) onze oudren wel verscheen.
Zijn oogen stemden met d' aenminnigheit der lippen,

552 begaen, bekommerd, bezorgd.
Icn
het er voor; mij
Engel, vgl. vs. 93.
556 ' hou,
ik houdVaders
558 bedacht, in tweestrijd, in angst.
560 idoer bescheit, zie vs. 94.
562 ontmoete by geval, ens. zie Gen. xxxvii, vs. 15-18.
565 naecld, duidelijk.
568 geleecic, enz., de vriendelijke glans zijner oogen deed hem gelijken
op een geest, een engel.
570 oudren, voorvaderen.
571 stemden met, kwamen overeen met.
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Geverft, als met een' geur van roozen, op de tippen.
In 't scheiden danckte ick hem, en roock een frisser lucht,
Een lange streeck langs 't padt, en schepte mijn genught
575 Veel reizen stil te staen, en t'elckens om te kijcken;
Verbaest om zynen gangk, en hoe hy heen ging strijcken,
Niet als een sterflijck mensch, rnaer een van 't hemelsch koor,
Ons tot een licht gestiert, op 't onbekende spoor.
Het zy wie 't wil, Godt lof, by heeft my recht gewezen.
580 lek vinde u bier gezont: nu is mijn hart genezen
Van die quetsuur. ô hoe verquickt uw aengezieht,
Zoo wel edaen, my meer, dan 't alverquickend licht!
Mijn Broeders, ocli, ick weet, de Vader zal verlangen,
Om tijding, uit mijn' mont, van u, zijn zoons, t'ontfangerm,
585 De Grootvaêr desgeljx, en onze Moeders meê.
1-be gaet het toch, mijn Broêrs? hoe staet het met ons vee?
Helaes, wat magh dit zijn? wat magh de helden deeren,
Dat zy dus overdwers het aenzicht elders keeren?
My aenzien met den neck, en stom als beelden staen?
590 Och Broeders, heb ick u met mymie komst misdaen,
Of niet gegroet als 't hoort? ontsehuldightmijngebreecken.
Verschoont mijn dommigheit. hoe krjgh ick hen aen
['t spreken.
bek ben geen antwoort waert: helaes, het is mijn schuit.
g

S i m e on.
Ay, ziet dien huichelaer: hoe terght hy uw gedult,
595 En spreeckt ghy niet een woort?
572 met een' geur van roozen, met geurige rozen (vgl. Lucije )- , 72).
574 een lange streecic, ik rook een frisscher lucht gedurende een
groot gedeelte van mijn pad.
582 n'elgedaen, gezond.
585 Grootvar, Isaac; onze moeders Lea Billma Zilpa.
587 helden, hier in den zin van voornaam, roemrijk persoon, een
earetitel, dien Jozef aan Zijne brooders geeft.

591 ontschuldiqht, verontschuldigt.
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Levi.
Wel heerschap over moeders
En vader, en al 't huis.
Simeon.
Bezoeckt ghy weer de Broeders?
Komt ghy ons weer bespiên? verklicker, wellekoom.
Levi.
Wat of de droorner nu weer voorquam in den droom?
Vertel ons uw gezicht, uw' droom, zing op, laet hooren.
Simeon.
600 Wat of hem schort? hy zwijght, en heeft zijn tong
[verloren.
Joseph.
Mijn Broeders, och lek val voor uwe voeten neêr.
Vergeeftme mijn vergrijp, noch eens, en dan niet meer.
Levi.
Eijs op, het is geen wijs, dat Koningklijcke zielen,
Zich buigende in liet stof, voor onderdanen knielen.
Simeon.
605 Was vader niet de zon? was moeder niet de macn?
Wy starren, schooven? he!
Joseph.
och broeders, laet my gaen.
Och broeders, laet my gaen: 'k wil gaerne voor u bucken,
Geljek den jongste past.
595 heeiscltap, heer, meester.
603 koitiijkijjc1e zielen, vgl. Geld XXXVII : 8 en voor het volgende
vs. 6-10.
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Simeon.
rijs op: hoe zal 't hier lucken?
Levi.

Nu Koningk Joseph, zegh, wie zal uw staiknecht zijn?
610 Wie schryver? wie poortier? wie schencker, om met wijn
Te kroonen 's Konings disch? wie Kamerlingk verstrecken?
Wie muilpaert? wie kameel? wie uw karrossen trecken?
Koom herwaert Napthali: koom herwaert Zabulon:
Komt Asser, Isaschar, Gad, Judas, Simeon,
615 En Dan: dit is de schoof: vernedert uwe schoven.
Dnickt starren, zon en macn, dit licht sal 't al verdooven.
Simeon.
Ontweldight hem dien staf, en drijft hem naer den put.
Joseph.
Och broeders.

Levi.
voort, ga voort: dit jancken is onnut.

Ruben.
Dit 's d' oude en drooge put. 'k wil hier ontrent vertoeven.
620 Maer 't zou wel noodigh zijn met eenen steen te proeven,
Of oock de duistie grout met water sta bedeckt,
'L Welek van (lees heuvelen by wylen herwaert leekt.
Hier leit een kay, zoo zwaer als eenigh man kan heffen.
Nu mannekracht, hef op: die steen wil lydigh treffen.
-

608 hoe zal 't liie; lucAen, wat zullen
612 Zaeios, statiewagen.
620 p;oeieii, beproeven.

we nu hebben.

624 na inanneliacht, nu alle kracht aangewend; wil, zal; tijdig/t,

geweldig, zeer.
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625 Laet vallen, dat het kraeck: laet rollen zonder schrick.
Hy plompt niet eens, maer ploft: droogh is 't 'er: klaer
[ben ick.
Weest wellekom, ó put. weest wellekom, behoeder
Van Jakobs waertsten zoon, van mijn' verlegen broeder.
Verdien een' naem, wanneer ghy, voor een wisse doot,
630 Dien heldren jongen berght, in uwen nieren schoot;
Zoo veel barmhartiger dan negen broers te gader,
Al broederslaghtigen. ó put, 'k zal u by Vader,
Dien afgeleefden stock, haest loven voor dees deught:
Terwijl hy Joseph kust al bevende, en van vreught
635 De tranen biggelen langs 't aengezicht vol rimpelen.
Hoe komtghe my te pas! hoe helptghe my bewimpelen
Mijn' heimelijcken raet, tot redding van die spruit,
Waer in de dorre boom en schorre schors besluit
Zoo luttel saps, als die noch hoeft om wat te leven.
640 Hoe zal de versche mont aen schraele lippen kleven!
Met welch een hartlijckheit de vader welgezint
Zijn siddrende armen slaen, om zijn herboren kint,
Om dien beschutten hals! met welcke danckbre klancken,
Met hoe veel zegens wil hy Ruben dan bedancken,
645 Voor broer- en vaderplicht, voor zijn godtvruchtigheit!
Dan zweef ick op zijn tong zoo hoogh, als 't onbescheit
628 verlegen, bedrukten, ongelukkigen.
629 verdien een' naera, de aartsvaders hadden de gewoonte, de plaats,
waar iets bijzonders gebeurde met een bijzonderen naam te
onderscheiden (vgl. Gen. xxvi : 19 vlgg.).
630 helderen, frisschen (vgl. Joseph in Egypten, 657: wet zijn klaer
gezicht) ; naeren, donkeren.
632 al broederslachtigen, allen broedermoordenaars.
633 dien afgeleefden stock, dien afgeleefden, ouden man; haest, weldra;
deught, weldaad.
637 raet, plan.
638 schorre, dorre, verdroogde.
640 versche, frissche; schraele, dorre.
641 welgezint, blijde.
616 onbescheit, schanddaad ; de zin van deze regels is: dan rijs ik
in dezelfde mate in vaders achting, als de broeders, wegens hun
schanddaad, van schaamte het hoofd diep zullen moeten buigen.
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Der broedren, root van schaemt, het hooft moet onder
[haeien,
Noch dieper dan de put, daer Joseph in moet daelen.

Maer zwijgh, och zwijgh, my dunckt zy komen ginder aen,
650 't Verwezen kint voor uit. och broeders, met hem gaen.

o d'arme jongen wTischt zijn uitgekretene oogen.
o tigers, hebt ghy nu de menseheit uitgetogen,

En voert ghy van den mensch slechts uiterlijcken schijn,
Zoo veel gevaerlijcker als woeste dieren zijn?
655 Die kent men aen gebit, aen grnweljcke klaeuwen.
IE[elaes, wat gaet my aen? de jongen zal verflaeuwen.
Wacr best nujn lijf geberght hier ergens in een hegh?
Zy naecken. Och 't is tijdt, dat ick my nederlegh:
Want hoorenze mijn stem of 't ritsien van de doren,
660 Zoo is 't met ons gedaen, zoo gaenwe bey verloren.
SIMEON. LEVI. JOSEPH.

Simeon.
Nu grijn hier na: treck uit dien kakelbonten rock.
Trcck uit, eer ick 't u leer.
Levi.
ja leer hem met dien stock.
Joseph.
0dm broeders, kan ick u vermurwen met mijn karmen?
Och heb ick 't zoo gemacckt? och is 'er geen ontfarmen?
Simeon.
665 Schud uit de py, schud uit.
650 eerwe:en, gevonnist.
652 uItyetojen, uitgetrokken afgelegd.
656 wat gaet mij een, wat overkomt mij; verflaenwea, wanhopend,
waanzinnig woide fl
657 maci best, waar zal ik het best mij verbergen.
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Jo s e ph.
hoe heb ick 't zoo gemaeckt?
Levi.
Hy sammelt noch.
Joseph.
helaes! waer ben ick nu geraeckt?
Levi.
Daer ghy zult d' uitkomst zien van uwe neske droomen,
In eenen donkren put.
Joseph.
waer ben ick nu gekomen,
Daer God woont noch goed mensch, die my voor 't lest
670 Helaes, wat hebt ghy voor?
[beschut!
Simeon.
ghy moet in dezen put.
Joseph.
Verdrincken in dien put?
Levi.
om van geen dranek te sterven,
Zult ghy van dorst vergaen, en wijn en water derven.
Joseph.
Van honger en van dorst in dezen put vergaen?
0 put, lek zie geen' gront: hier schijnt noch zon noch macn.
666 sammelt, draait.
667 nes1e, dwaze, zotte.
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Simeon.
675 Die zult ghy in uw' droom zien schijnen, oock die starren.
Joseph.
''t Was mijn gulhartigheit : noit docht ick u te sarren.
Levi.
't Was uw gulhartigheit, nu 't zoo te passe koomtJoseph.
Wie kan gebeteren, dat hy van starren droomt?
Levi.
Hoe ghy het betren kunt, dat zal die put u leergin,
680 Een rechte school van tucht. men moet zijne oudere eerera,
De broeders allermeest, en d'ouders boven al.
Wie zich te plomp verheft, raeckt plotseling ten val.
Joseph.
'k Roep zelfs de hemelen en Englen tot getuigen,
Hoe mijn gehoorzaem hart genegen was te buigen
685 Voor vader, moedren, u en al het huisgezin.
Misduit mijn droomen niet: daer steeckt niet arreghs in.
Och, zaeght ghy in mijn hert: och, lagh mijn boezem open:
Daer is noit list bedrogh noch arghwaen ingeslopen.
Simeon.
Hoe zingt hy nu zoo kleen ? tvat was dat voor een nuck,
676 ynlhartigheit, openhartigheid.
680 school van tucht, leerschool.
682 plomp, dom.
686 cai - vvegh.s, ergs, kwaads.
688 arghwaen, arglist.
689 hoe zingt, enz., wat is hij nu mak, wat slaat hij nu een lagen

toon aan; noch, streek.
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690 Toen ghy by Vader ons betighte met dat stuck?
Wat was dat, simpelheit ? of waren 't groene padden?
Most ghy de broeders noch zoo schendigh gaen bekladden,
Tot schande van 't geslacht, en rockenen dien twist?
Joseph.

Wat mensch leeft zoo volmaeckt, die zich niet eens vergist
Levi.
695 Het komt op eens niet aen.
Joseph.

och, ziet dit door de vingeren.
Simeon.

Ja zoo: hoe zou by ons hier mee om d' ooren slingeren.
Levi.
Het slimst quam achteraen: het grontsop drinckt men lest.
S i m e o n.
Neen, beter 't huis geveeght van deze lucht, en pest.
690 dat stuck, welk bepaald stuk hier bedoeld wordt, is niet uit het
bijbelverhaal op te maken.
691 sinnp.>etheit, onnoozelheid; groene padden, arglistigheid; de pad
werd voor giftig gehouden en groet is de kleur, „die gedacht
werd eigen te zijn aan al wat met bedrog, valschheid en ver
verband staat." Ook de kleur van den slang werd als-radin
groen voorgesteld.

692 schendigh, schandelijk.
693 rockenen, berokkenen, veroorzaken.
694 zich vergist, dwaalt.
696 ja zoo, wel ja, hoe zou hij ons later deze mislukte poging tot
broedermoord naar het hoofd werpen, verwijten.
697 het slimst, het ergste.
698 geveeght, gezuiverd; tucht, en pest, pestlucht.
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Levi.
Trek nit dien rok, trek uit.
Joseph.
magh ick mijn' rok niet houden?
Si me o n.
700 De rock is u niet nut.
Levi.
Hy moght te nacht verkouden.
Joseph.
Och, moght ick Benjamin eens kussen voor mijn endt.
Simeon.
Een jaerigh kint? het heeft zijn' broeder noit gekent.
Joseph.
lek most, voor mijn vertreck, hem noch een' kus afprachen.

Levi.
Wel kende u 't kint?

Joseph.
mijn broer, ghy hebt my aengelachen,
705 Maer och, voor 't alleriest. Hoe luttel docht ick toen?
Daer is mijn rock: helaes!

S i m e 0 fl.
wy dienen werek te spoên,
Eer iernant onvoorziens ons koom op 't stuck betrappen.
702jaeiigh, éenjarig; Benjamin was Jozef's volle broeder, dus ook
een kind van Rachel
703 afpiaeIen, vleiend afbedelen.
707 op 't stuc/, op beeter daad.
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Joseph.
Ay broeders, laet my gad, ick zal u niet bekiappen.
Levi.
Wy hebben in dat stuck met zinnen al verzien.
Simeon.
710 Koom, lang het laddertouw.
Joseph.
nu kan ick niet oiitvliên.
Twee vleugels schorten

Levi.
U: ghy zijt een lichte veugel.

S i m e on.
Sta vast: ick zal dit touw gaen knoopen aen den beugel,
Of 't haifgebroken rat.
Levi.
zie voor u, eer ghy stort,
Of uitgljt. valt het touw een vaêm of drie te kort,
715 Zoo blijft hy in den put licht hangen, als een hengel.
S i me on.
Zo spring hy voort om laegh.
708 beklappen, verklikken.
709 met zinnen, met voordacht.
710 lang, reik aan; laddertouw, touwladder.
711 schorten, ontbreken.
7L21 sta vast, pas op, geef acht; hengel, ronde ijzeren boog, boven
over den iut, waaraan het rad is bevestigd, waarover het touw
loopt. Vondel stelt zich een Nederlandsehen put voor.
714 vaIn's, zes voet.
715 bengel, klok, bel.
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Levi.
maer neen, hy heeft den Engel
Van vader op zijn hant, (lie draegh hem in den dreck.
Simeon.
En feilt en mist hem dat?
Levi.
zoo breeck hy voort den neck.
Hoe harder smack, hoe nutst: 't fatsoen is maer verloren.
720 Nu wacker, stijgh te paert: de lijn is al geschoren
S i m e o n.
Zoo doet het: op, klim op, en stijgh gewilligh neêr.
Joseph.
0 Godt, vergeef hun dit.
Simeon.
voort voort, geen woorden meer.
Joseph.
Verveelt het u, dat WY voor 't lest ons hart uitspreecken?
Levi.
GhY mooght in dezen put vry zeven dagen preecken.
717 die drctegh hem, vgl. Psalm xci vs. 12; dreck, slijk dat onder in
den put ligt.
718 feilt en mist hem dat, heeft hij dat geluk niet (dat die engel
hem draagt).
719 nutst, beter; 't fatsoen, enz. de wijze van dooden is minder netjes.
720 stijgh te paert, Levi wil zeggen: ga op den rand van den put
staan en aan het touw hangen; geschoren, gespannen.
721 zoo doet het, doe dat.
724 zeven, het heilige getal, dat bij voorkeur gebruikt werd voor
teiiiiijnbepalingen.
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Joseph.

725 Och schenckt my eens voor 't lest: mijn hart verstickt
{van dorst.
Levi.
Schep water met uw hant, al ziet het wat bemorst,
Het kan den dorst verslaen: de slijm is meest gezoneken.
Joseph.
0 Godt, dat laeft mijn hart: noch eens voor 't lest ge
{droricken.

S im e o n.
Nu klim, daer is mijn knie: nu zet den voet in 't touw.
Levi.
730 Stijgh af.
Joseph.
leeft lang, mijn broers: troost vader in zijn rouw.
Simeon.
Die rouw is al gemaeckt.
Levi.
hy daelt met flaeuwe treden.
S i m e on.
Zijt ghy om laegh?
727 slijin, slijk.
731 al gernaeckt, die rouw is al uit; meen niet dat je nog betreurd
zult worden.
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Jos e p h.

noch niet.
Levi.

Hael op, hy is beneden:
Maeck los het laddertouw: 't wil tijt zijn dat wy gaen.
Si me o n.
Ons werck is nu beschickt: hier moet een dronck op staen,
735 Met een' ontbijt: de zon begint airee te steecken.
Levi.
Komt gaenwe, daer ons loof noch schaduwen ontbreecken,
Hy heft een klaeghliedt aen: hoe gaimt die naere klanck.
S i in c o n.
Ay, luistert wat hy zingt.
Levi.
de tijdt valt my te langk.
Simeon.
Hoort iemant dat geluidt, zijn stem magh ons verraeden.
Levi.
740 'tGeluit reickt niet zoo wijdt: oock loopen hier geen paden:
De heirbaen leit te veer: het kreupelbosch zwijght stil:
En wie genaeckt dien put, als die 'er wezen wil?
733 1 1 wil, 't zal.
734 besehiekt, voibracht; moet, mag
735 ovtbijt, maaltijd.
736 deer, daarheen, waar.
73
9
m ayh, zal kunnen.
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Joseph.
Mijn Godt, mijn Godt, magh mijn gekiagh niet baeten,
En gaet uw glans en aenscbijn voor my schuil,
745 Voor my, helaes, van u en elck verlaeten,
In dees spelonck, en onverlichten kuil?
lek zie 't gewelf des blaeuwen hemels blinckeii,
Door eenen bril van damp en dicke lucht;
Al schijnt de zon, zy schroomt zoo diep te zincken.
750 Ick hoor den windt, inner wie hoort mijn gezucht?
De putgalm baeuwt mijn kermen na, mijn smeccken,

En kaetst terugh den allerlesten tarm.
De steenen zelfs uit medelyden spreecken.
lek roep, ocharm: de putgalm roept, ocharm.
755 Bedanek ick hem, die noch uit mededoogen
Mijn ziel vertroost, hy danckt my wederom.
En schrey ick: wee mijn oogen; hy schreit, oogen.
Zit Joseph stom, de putgalm zit oock stom.
Och haetooft, och, hoe bitter zijn uw korlen,
760 In myne keel, schier stickende van smart:
Maer nu ontbey, daer komt wat zoets opborlen.
Wat magh dit zijn? wat troost verfrischt mijn hart?
RUBEN. JOSEPH.

Ruben.

Zyn dat gebroeders? och, zy hebben 't lam gedolven.
Daer gaenze heen, in schijn van harders, 5 die wolven.
765 Zy lieten allerlest hun wreede stappen hier.
't Was goet dat ick my kon verhytcn. 'k hadme schier
744 nu' glans en aenscliijn, uw glanzend aanschijn, de zon.

eig. een nis uitgehouwen in een grot, waarin de dooden
begraven werden, maar hier: diepte, kuil.
752 tarm, woord.
759 liaetooft, vrucht van den haat; /orien, pitten.
761 ontbey, wacht; opborlen, opwellen.
763 gedolven, begraven.
766 verbyten, inhouden, bedwingen.
VONDEL, Joseph in Dothan.
5
746 speloncl,
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(Mijn krop wert vol) oiitdeckt met bulderen en kryten.
Ja had ghy 't maer gedaen: zy moghten ii vry smyten
In eenen zelven poel; zoo weert ghy door dien met
770 Niet schuldiger als zy, een ZOO vervioeckt een daet;

Om wie de vader nu misschien al leit te bedde.
Meer neen, 't was beter dus: 'k wil zien of ick hem redde.
J o s e p li
Och, help my, wie ghy zijt: och, help my uit den noodt.
R u ben.
Hy roept, Godt lof, dat 's noch geen teken van zijn doot.
775 Hoe is het, Josephbroêr? ick koom uw wonden stelpen.
Joseph.
Och, Ruben, help my uit.
Ruben.
lek koom, om u te helpen:
Mijn kint, mijn hart, mijn zoon, bedaer wat: schrey niet meer.
Joseph.
Och, help my uit.
Ruben.
mijn broêr, hier is geen touw, noch leer:
Noch wist ick raet om touw; ick zou mijn kiceren scheuren,
767 krop, gemoed; ontdeckt, verraden.
771 al leit te bedcle, al, wegens de door die daad veroorzaakte smart.
De onderstelling van Ruben is natuurlijk ongerijmd en alleen te
verklaren uit zijne wanhoop.
775 stelpen, genezen (door het bloed te stelpen), hier: ik koni uw leed
verzachten.
779 nor/i ir/st irk reef om tonic, ik zou nog wel weten hoe aan
een touw te komen.
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780 En strengelen een koort: maer maetigh a in 't treuren:
't Is om een korte wijl, een korte stoot gedaen.
'k .Beloof u, eer de zon op 't hooftpunt koom te staen,
Te redden met dees hant: de tijt kan 't nu niet draegen.
Zy zien noch t' dekens om, uit achterdocht voor iaegen.
785 'k Ontschuil hun vast, mijn trouw heeft Joseph niet
[verzaeckt.
Ohy zijt door mijn bestel in dit verdriet geraeckt.

'k Bestemde 't quaet, op dat'er goot uit wert geboren.

Vergeef my toch dien treck, die anders waert verloren.
't Gevaer jaeght my van hier: leer harden: ick moet voort.
Joseph.
790 Och, Ruben Ruben, hoor: ay, broeder, noch een woort.
REV VAN ENGELEN.

Zang.
Het lust ons, om dees duisternissen
Des puts, al 't hemeisch licht te missen:
Want zuicke duisternissen zijn
Ons schooner dan de zonneschijn.
795 Wy willen hier een hemel stichten,
Verzien met aengenamer lichten
Dan aen dat blaeuw gewelfsel staen.
Zijn mont verstrecke een nieuwe macn:
781 stoot, tijd.

782 't hooftpunt, hoogste punt.
783 tijt, omstandigheden; droegen, velen, dulden: de tijd is nu diet
geschikt.
785 vast , zoolang.
786 bestel, toedoen.
787 hesteoule, keurde goed.
788 tjeeA;, streek, slechte daad; die anders, gij, die anders.
789 harden, lijden, dulden
791 om, ter wille van, voor.
798 ves'streelee, strekke ons tot.
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Zijn oogei, op den gront gezoncken,
800 Twee starren, die den nacht ontvoneken :
IIet voorhooft, daer de lock om zweit,
Een zon, gekrult met majesteit
Van zyzacht hair en blonde stralen.
Wat schemering kan 't hier by haelen,
805 Des morgens vroegh, of 's avonts loet ?
Wat avontstont, wat dageraet
Beschaemt die winckbraeuw, deze wangen,
Nit met een' dunnen mist behangen?
Als met een sluier, fijn van draet,
810 En bruin van verf, daer vier door slaet,
En speelt, en schijnt op 't zwart te zweven,
Te zoet gedommelt en verdreven.
Laet d' oogen weiden in die kunst:
Dees schaduw geeft dit licht een gunst.
Tegenzangk.
815 Het zal strax ryzen, om te reizen;
Om Koningklijcke en aertspalleizen,
Daer aller wyzen wijsheit zuft,
Met zijn van Godt verlicht vernuft
799 op den gront gezonden, terneer geslagen, als bewijs van droefheid.
801 zvvr'eit, zwaait, zwiert; het voorhoofd zij ons eene zon, terwijl het
zijzacht haar als goudgele stralen vol heerlijkheid om het hoofd
krult (vgl Josef in Egyppten vs. 300).

810 bruin, donker; door skeet, waar vuur (der ooggin) doorheen slaat.
812 te zoet, op liefelijke wijze er mede vermengd en weggedoezeld.
813 weiden, zich verlustigen.

814 gunst, gratie, bevalligheid; de schoonheid van het licht komt
door deze duisternis te beter uit.
815 het zal, enz. voorspelling van Jozefs toekomstige grootheid;
reizen, naar Egypte.

816 aertspallei ejt, heerlijke, grootsche paleizen.
817 (leer, terwijl geen der geleerden en wijzen van Egypte, de
droomgin van Farao kan uitleggen.
818 von, door.
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Te proppen: maer in 't eerst zijn banden
820 En noch een droeven dagh voorhanden;
Eer 't, begenadight van een kroon,
In 't wit beschijn den gouden troon,
Tot heil en troost van veele volcken.
Het moet, vermomt met donckre wolcken
825 Van ballingschap, veel jaeren langk,
Na een' bedruckten ondergangk,
In arbeit gaende, aen 't baeren raecken.
Dees langkzaemheit past groote zaecken.
Een eick, die met zijn hooft vol blaên
830 En bladige armen zal beslaen
Veel gronts, veel luchts, en winterbuien
Van oosten westen noorden zuien,
En blixemstrael en donderkloot
Verduuren, wort allengskens groot:
835 Om tegens dat gewelt te sportelen,
Verzekert hy zyn' voet met wortelen;
Zyn' rugh met pit, en hout, en bast:
Gelijck zoo stout een' boschreus past.

To e z a n g k.
'k Zie Jakobs kinderen en knaepen
840 Te weide gaen, en koey en schaepen,
819 proppen, stutten; banden, slavernij en gevangenis.
821 begenadight van, begiftigd met (Jozef werd onderkoning van

Egypte).
822 in 't wit, in linnen; in den Bijbel wordt geen gewag gemaakt vnu
een kroon. Wèl bekleedde Farao hem met fijne linnen kleederen
en deed hem een gouden keten om dcii hals; vgl. Josef in 't ]of;
vs. 302: en Icleet hem braef in witte zye.
826 bedrucicten, droevigen.
827 in arbeit gaende, in barensnood verkeerende.

833 dondericloot, vgl. Lucifer 1876.
835 sportelen, zich verzetten (vgl. tegenspartelen).
839 lcnaepen, knechten, slaven.
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In schaduw van dien hoogen boom,
By eenen wijdt vermaerden stroom,
Vast bloemen gras en klaver scheeren.
'k Floor beemden harderlieden leeren;

845 De fluit, aen 's harders dartlen mont.
'k Zie huppelen den vetten gront,
Op het getrippel dezer vingeren,
Die toonen door malkandreu slingeren,
Tot roem van Abrams Godt, wiens hant
850 lIen voerde in zulck een gastvry lant.

HET VIERDE BEDRYF.
LEVI. JUDAS. SIMEON.

Nu op den heuveltop eendraghtigh neergezeten,
En al 't geleden leedt met eenen dronck vergeten.
Komt broeders, zet u aen: hier staet de disch gereet,
Langs dit vervallen slot, met klimop groen bekleet,
855 En met een veldtapijt natuurelijek behangen.
841 iii schaduw, enz. onder bescherming van Jozef; meermalen zijn

in den Bijbel hooge en statige boomen die aangename schaduw
verleenen, het beeld van grooten en machtigen (vgl. Ezecli.
XVIII : 23).
842 stroom, de Nijl.
843 cast, reeds; sciteeren, afseheren, afbijten; in deze regels wordt
gezinspeeld op de vestiging van Jacob en zijn huis in het land
Goossen, dat gedeelte van Beneden-Egypte ten oosten van den
Nijl, hetwelk grensde aan de woestijn, ten westen van liet
hedendaagsche kanaal van Suez.
844 hurdeulieden, herdersliederen.
847 yet ippel, het vlug heen en weer gaan der vingers over de fluit.
S 1:9 Alunius Godt, vgl.
Geit. xxiv : 42.
SA cccailcie slot, het is iiiet waarschijnlijk, (lat dit aldaar was te
vinden, evenmin als een lindeboom.
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De breede lindeboom (de zon ga vry haer gangen,
In 't Oosten) noodight u in 't grazige gestoelt,
Met bruine schaduwen, en aengename koelt,
En koelt den leckren wijn, om 't hart eens te verquicken.
Judas.
860 Verquick uw hart niet wijn, en laet uw' broeder sticken.
Simeon.
Wat zeght ghy, Judas?
Judas.
Niet: ick spreeck geen enckel voort.
Levi.
Ghy zit niet zacht.
Judas.
My dunckt ick zit niet zo 't behoort.
Simeon.
Koom, zet u hier: gemack is nimmer te versmaden.
Levi.
't Is meer dan 't halve mael.
Judas.
Dat hebt ghy net geraden.
858 bruinae,

donkere.

859 wijn, deze drank was dagelijksche kost en wordt Sh . xxxlx
vs. 26 onder de eerste behoeften van den mensch gerekend.
861 niet, niets.
864 meer- dan, enz., meer dan de helft van het genot van den maaltijd.
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S i in e on.
865 Nu, zit ghy wel?
Judas.
Ja ja, ick zit nu wel, of schaers
Levi.
Neen, zegh vry wat u deeit. wat wringt uw' voet?
J

Ud

a s.
de laers.

Levi.
Waer is 't?
J u d as.
Aen 't slincke been: of 't zijn misschien mijn wespen.
Levi.
Wel ken u zelf.
Judas.
lek moet mijn' boezem wat ontgespen,
't Benaeuwt my wat om 't hart. Nu schep ick weder lucht.
Simeon.
870 Tast toe: elek toef zich zelf.
865 sc/iaers, zoo, zoo.
866 De Israëlieten droegen zolen of sandalen, die door leeren riemen werden vastgemaakt; van een laars kan dus in 't geheel

geen sprake zijn.

867 u'espen, gespen?
870 toef, bediene.
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Judas.
Wat 's dat ? ick hoor gerucht.
Levi.
Iek niet.
Judas.
Is 't Joseph oock ? my dunckt ick hoor hem klagen.

Simeon.
Die windt kan dat geluidt zoo veer niet overdragen.
Levi.
En of hy klaeght en kermt, het blijft toch na, als veur.
S i m e o n.
Wat kan liet schagin, dat hy zijn misdaet wat betreur?
Levi.
875 't Was hem geen errenst, dat hy op het touw most ryen.
Judas.
Iek went weemoedigh.
Simeon.
Zoo, had ghy noch medelyen ?
Judas.
Hy sloegh zijn aanschijn zoo barmhartigh west en oost.
873 na als veer, hetzelfde.
875 ryen, vgl. vs. 720.
877 banjiltay•tigh, zoo, dat men

er medelijden mede moest hebben.
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Si Ill eoli.
iIy zag h naer : lebron toe, neer vaders huis om troost.
Levi.
Hy riep zijn' Engel aen, den trooster aller vromen.
SiineoII.

880 Die hem naer Dothan wees, om zoo te niaet te komen?
Levi.
Hy dronek noch hartelijck, en liefde zyne borst.
J u d as.
Een hart ter doot bedroeft is altijt droogh van dorst.
Simeon.
Wel Judas zat strax stom, nu kan by weder spreecken.
Levi.
Wel, wat of Judas schort? zijn oogti begint te leecken.
Judas.
885 Ay broeders, houdt uw rust, liet lust my niet te wel.
Simeon.
Leit Joseph u om 't hart?
Levi.
Hoe nu, is 't kinderspel?
Verbly U: want wy zijn nu t'ende van ons lijden.
880 te meet, te pas.
881 lmem telijcle, met smaak.
884 icee/cemz, tranen.
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J n d s.
Het past den broeder niet zich zelven te verblijden
In 's broeders doot of straf. ô schrickelijck bestaen!
Levi.
890 Wat spreeckt ghy binnens monts.
J u das.
lek zorgli wy zijn verraên.
S i In e oil.
lek heb dcii put in 't oogh, geen meiisch kan dit verraden.
J u d as.
En Godt heeft ons in 't oogh, die ziet door lindebladen,
Door mergh en nieren heen. wat schuilt 'er voor Godts oogh?
Simeon.
Laet vaeren alle zorgh: uw zorgen zien te hoogh.
Levi.
895 Ay, ziet eens om dien hoeck.
Judas.
Wie of hier aen komt trecken?
Simeon.
Zy kruipen langksaem voort: hoe lang of dit magh
[strecken?
889 bestcsen, daad.

890 zoigh, vrees.

893 mergh en nieren, hetzelfde als hart en

nieren, het innigste van
den menseh; de nieren werden voor den zetel der begeerten en
hartstochten gehouden.
896 strecicen, zich uitstrekken (gezegd van een karavaan).
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J a das.
Wat rijst'er in de lucht een stofwoick: zie dat voick.
Si m eo n.
lek zie geen klaer bescheit: zy trecken in een woick.
Levi.
Voor wien ziet ghy hen aen?
Si m e on.
't Waer kunst dit juist te raden.
J u d as.
900 lek zie kameelen:
Levi.
En ick ezels, zwaer gelaeden.
Si m e o n.
lek zie gewapenden genaecken meer en meer.
Judas.
Hoe schittert daer de zon in 't blinckende geweer.
Levi.
My dunckt 'k zou met der tijt wel gissing kunnen maecken.
Si m eo n.
Wie zijn 't dan?
898 icJ' zie geen kiner besciteit, ik kan niet juist onderscheiden wat
het is.
902 geweer, wapenen.
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Levi.

Arabiers.
Judas.
905 Tot datze

ons naderen. Wil noch mijn gissing staken,

Levi.
't Is nu de tijdt van 't ja .

Zijn Arabiers, 't gaet vast:

S im e o II.
Hoe gaet het vee vermast.
Zy zijn airee voorby de willige bosschaedje.
De ruggen buigen in, door 't wight van hun packaedje.
Hoe plaeght de mensch het dier?
Judas.
Hoe plaeght het bloet zijn bloet?
Levi.
910 Wat zeght ghy, Judas? wat ontstelt u het gemoedt?
Och Joseph.

Judas.

S urn e o n.
Leit die noch zoo diep in 't hart begraven?
Judas.
lek zie hoe 't hygent vee tot 's menschen dienst moetsiaven,
906 vermast, overladen, zwaar beladen.
907 de willige hosschaedje, het wilgenbosehje. Or dit in de woestijn
was te vinden, is zeker twijfelachtig.
909 bloet, bloedverwant.
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En Joseph steent nu vast ellendiger dan 't vee,
Dat noch zijn voeder kiijght ; maer Josepli magh airee
915 Van honger en van dorst vertecren en versmachten.
Levi.
Fly heeft zijn vonnis wegh: ]act vacren die gedachten.
Uhy quelt n te vergeefs.
J u d a s.
Vergun my eene gaef.
S i nu e o U.
\Vat 's dat?
J u d a s.
Maer dat ick hem nu opveil, om voor slaef
Den vrecken Arabier te dienen al zijn leven;
920 Naer dien een mager lijck toch niemaut nut kan geven,
Al bleef het schoon becleckt. beraet u in 't gemeen.
Waer spanden oit om strjt de leden tegens leên.
(odts diepe wijsheit schiep, tot onderlinge hoeders,
De nutste Ieên acn 't lijf, als tweelingen en broeders.
925 Men zet alleen, uit noodt geperst, ecn lit van 't lijf.
Versclioont men dit, bedenckt, wat last wat ongcrijf
Ghy hierdoor kunt ontgaen: 't zal eerst uw' geest vernoegen,
En vryen het gemoedt van 't ecuwigh knaegend wroegen.
't Zy verre dat ick u of my by Kn1n zet,
913 vast, zeker.
915 magh veiteei'en, verteert zeker reeds.
910 n'egh, beet.
918 mae, wSl; opveil , te koop aenlied.

921 sc/won, ook; in 't gemeen, iuiet elka.iider.
923 ongeiijf, smart.
927 veenoegen, vergenoegen.
928 rijen, bevrijden.
929 't zij verre, enz. laat ik u toch niet behoeven te vergelijken met K.
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930 Die zich met Abels bloet zoo gruwelijck besmet,.
Hoe dootsch zagh hy'er uit: hoe Wert zijn hart gegeten
Van binnen: och, zijn hair (zoo pyniglit liet geweten
Den broederslaghtigen) hing altijt nat van zweet.
Hy vloodt, en wier by vloodt, hein docht dat Abel kreet;
935 En Godts gerechte wraeck den moort zat op de hielen.
Dan zagh by geesten, dan een nest vol slangen krielen:
De dampen stegen dan van angst in 't beckeneel.
Zijn zaet draeght noch dien vloeck. nu oordeel het verscheel
Van broedernoorden, of van spaeren en verkoopen.
940 De misdoet en de straf moet altijt t' zoensen loopen,
En blyven in besteek van billijckheit. de haet
Op zynen hals gelatin hou dan in 't straffen maet,
En loope eer wat te laegh. ghy doet die deught uw' broeder.
Een wees verdient gena: die jongen heeft geen moeder,
945 En Rachel was ons moey en moeder. treckt uw hant
Dit snoer te stijf; sloe 't zy, ghy breeckt een' dubblen bant;
En breeckt dit uit, hoe 't ga, uw onschult wort gevonden.
Een redelijcke straf stopt alle lastermonden.
Siineon.
Waerachtigh mannen, dat 's niet qualijck overleit.
931 gegeten, verteerd door spijt, wroeging.
933 broederslaglitigen, broedermoordenaars.
937 beckeneel, hersenen, vgl. Gen. iv : 1-17.
938 zijn zoet, broedermoordenaars gaan nog altijd onder dien vloek

gebukt.

940 t' zaeinen loopen, enz., evenredig zijn aan elkander.
941 in bestede van, binnen de grenzen van.
943 deeglat, weldaad.
945 moey en moeder, tante (als zuster hunner moeder Lea) en stiefmoeder; tj-eci t ulo haat, gaat gij te hardvochtig te werk.
946 een' o?ubbleen bunt, nl die, waardoor gij aan uwen broeder en
die, waardoor gij aan ilwe moeder verbonden zijt.
947 b)-eecl t dit uit, komt uit, wat ik u thans voorstel; wise/out, verontschuldiging, rechtvaardiging.
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Levi.
950 Het schijnt dat Godt ons reet op dees gelegenheit
Te letten. zoo ghy 't stemt, ick heb 'er ga.ntsch niet tegen.
Simeon.
lek merck ghy zijt 'er al eendraghtigh toe genegen.
Wie neemt dien last op zich ?
Judas.
vertrouwt ghy my dien last ?
Levi.
Wel Judas, ga voort heen, want zy g enaechen vast.
J u d a s.
955 Zo zet hem eerst op prijs.
Siineon.
dat volck valt scharp in 't dingen.
Levi.
Het eerste bodt is 't best.
Simeon.
ja laet den Droomer springen.
JOSEPH.

Och, Ruben, gaet uw a.enschijn voor my schuil?
Magh mijn gekerm tot Godt en u niet ba.eten ?
951 stemt, goedvindt.
154 vast, reeds.
956 spri;iyen, heengaan, schieten; verkoop hem maar voor het
eerste het beste bod.
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En worde ick dus, in dezen iiaeren kuil,
960 Van Godt en u en ieder een verlacten?
lek stick in sljm, en hijgh vast naer de lucht,
En zie van veer den heidren hemel blincken,
Die speelt moy weer, en hoort naer geen gezrteht:
Hy drijft om hoogh, maer Joseph magh verzincken.
965 De putgalm voight op rjm mijn lesten tarm,
En schijnt beweeght mijn kiaghten naer te smeecken:
Dat 's al mijn troost en tijtverdrijf, ocharm.
Mijn keel wort heesch, en naulix kan ick spreeckeii.
'k Bedanek den galm, de galm my wederom.
970 lek klaegh' myn' noodt: hy antwoort vol medoogen.
Maer Ruben zwijght, als spraeckeloos en stom,
Fly blijft vast uit, ick klaegh mijn' rouw myne oogen.
Och, Ruben, koom, en zaif mijn diepe smart.
lek kaeuw een vrucht vol dootelijeke korlen.
975 Oeh, Ruben, koom, verlicht mijn angstigh hart.
lek hoor gerucht: wat of hier op komt bonen?
VRACHTMEESTER.

Hier rust ick uit liet stof, van zon en hitte vry,
In deze hegh, tot dat de voortoght raeck voorby.
Gaet knaepen, zeght dat zy een weinigh harder diyven.
980 Men zal een mijl van hier te middagh leggen blyveii,
Tot dat de dagh verkoele, en dan tot middernacht
Weêr spoeden onze reis, met d'aengenome vracht.
Dees wilde woeste hey kent dieren nochte menschen.
959 naeren, donkeren.
961 slijm, slijk; vast, steeds.
963 speelt inoy weêr, in eigenlijken zin.
965 tarm, woord.
972 vast, steeds; ick klaegh, enz., ik stort tranen van diepe smart.
974 ic/c /caeuw, etc. vgl. vs. 759.
976 opboilen, te voorschijn komen, komen opdagen.
978 voortocht, het voorste gedeelte der karavaan.
980 le, van.
VONDEL, Joseph in Dothan.
6
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Men zou, om schaduw, zelf 't gewenschte licht verwenschen:
985 Maer wie genaeckt dien put? dit schijnt een ander man:
't Gelijckt een' vreemdeling, en geen' uit Kanaän.
Indien by water put, om zich of 't vee te drencken,
My lust een versche dronck: ick wil den harder wencken.
JUDAS. VRACHTMEESTEII.

Geluck mijn heer, geluck, op uwen verren toght.
V a c h t meester.
990 Wy jaegen 't vast, gaf Godt of 't ons gebeuren moght.
tD
Maer 't beurde meer dan eens, dat my die haes ontglipte.
Judas.
Waer leit de reis, mijn heer?
Vr ach tm e ester.
Wy trecken naer Egypte
Van Galaad recht door, met ezel en kameel,
Gelaên met balssem myrrhe en kruiden en kanneel.
995 Wat zoeckt ghy by dien put? wy zijn wat moe geronnen.
My luste wel een dronck.
J u das.
Aen geen zy springen bronnen,

Indien de dorst u quelt: dees groene put is droogh.
94 zelf, zelfs.
990 vast, wij streven er reeds naar, moge God slechts geven, dat
het (geluk) ons te beurt val.
991 haes, hier genomen voor het geluk, waarnaar hij jaagt.
992 irae,-, waarheen.
993 Galaild, gewoonlijk Gilead, het land ten oosten van den Jordaan,
tussehen den Jarmoek en den Arnon, ten noorden begrensd door
Basjan. Het is cciie zeer vruchtbare streek, rijk aan aromatische
kruiden, waaruit de balsem bereid werd (Gen. XXXVII : 25).
995 geronnen, geloopen.

JOSEPH IN POTHAN.83

Vr a e h tm e e ster.
lek rust een poos, en heb van hier mijn voick in 't oogh.
Mijn dorst lijdt nog geen' last. men sal den last haest

[breecken,
1000 Eer noch de middaglizon op 't hooft begin te steecken.
Miner luister naer dien put: wat wil dat droef gezucht?
Judas.
Daer leit een jonge slaef, die huilt, en maeckt gerucht.
Hy heeft het wat verkerft, en zich wat wulpsch verloopeii.
Vrachtmeester.
Is by U veil?
Judas.

o ja.
Vra chtme ester.
Laet zien, ick wil hem koopen.
Judas.
1005 lek zal hem by dit touw doen stygen uit den put.
Een ander heerschap waer den jongen wel zoo nut.
J)aer hangt de koort: nu stijgh, nu jongen, stijgh naer
[boven.

Hy klimt, hy klimt: men magh hem passeljek gelooven:
De pols is niet als 't hart, zijn gront wort niet getast.
V r a e h t in e e s ter.
1010 Aen veinzen is zomwijl gewin en voordeel vast.
999 breecken, gedeeltelijk afladen.
1003 wat wulpsch verloopen, wat onbezonnen misdragen.

1004 ie by, etc wilt gij hem verkoopen.
1006 heevschap, heer, meester.
1008 passelijcic, maar zoo zoo, niet al te best.
1009 zijn prent, wat er in het diepst van het hart omgaat.
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J u d as.
iDner komt de knaep: spring af. by dient wat onderwezen

lek zal hem eerst alleen een luttel gaen belezen.
JOSEPH. JUDAS. VRACHTMEESTER.

J os e p h.

Och Judas, zijt ghy daer? erbarm u over my.
Judas.
Koom herwaert, ga met my een luttel sen d' een zy.
1015 Wat bIllijeke oirzaeek ghy uw' broed'ien hebt gegeven,
Valt nu te lang: in 't kort, danek my, die ii liet leven
Verbiddende, dat seheneke en aenbie tot een gaef,
Mits dat men u terstont verkoope en veil voor slaef,
Aen dezen Arabier; dies draegh uw straf geduldigh.
J o s e p h.
1020 Mijn broeder, iek ben u, naest Godt, mijn leven sehuldigh;
Maer dienstbaerheit valt hardt. wat gaet my leider aen!
Judas.

Noch harder valt de doot, die kunt ghy dus ontgaen.
Dit 's 't eenigh middel, zie de broeders ons bespieden
Van dezen heuveltop: ghy kunt het niet ontvlieden;
1025 Dies hou u stil en vroom, noch melt de broeders niet.
Jos e p ii.

Och Ruben, Ruben, och. ô Godt, die alles ziet.
1012 belezen, bepraten.
1017 verbiddende, door mijne bede behoudende.
1021 wet geel, enz. helaas! wat overkomt mij.
1025 vroom,

goed, flink; melt, verklap.
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Judas.
lek veil u dezen slaef, maer wil dit eerst bespreecken;
lek stoot hem met den voet.
Vr ach t mee s ter.
Zo dient hy naeu doorkeken.

J u d as.
Koom herwaert.
V rae Ii tm ee s t e r.
Wilt ghy wel veranderen van heer?
Joseph.
1030 Mijn heer, ick heb geen' wil.
Vrachtmeester.
Bedaer wat: schrey niet meer.
Steeck uit den rechten arm: nu buigh dien aen de schouder.
Nu met den slincken arm. hoe out zijt ghy?

Joseph.
Dan zestien jaer.

Niet ouder

Vrachtmeester.
Nu gaep. ick zie noch jongk gebit.
De tanden staen zeer net, en meick is niet zoo wit.
1035 Ga loop eens heen en weer.
1028 iele, stoot hem met den voet, ik verkoop hem voetstoots, d. i.
zonder dat gij later er op terug kunt komen.
1033 zestien jaer, volgens Gen. xxxvii, vs. 2 was hij 17 jaar.
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Judas.
Nu wacker zonder weigeren.

Vrachtmeester.
Nu spring eens in de lucht. hy kan noch luchtigh steigeren.
Al spels genoegh: koom hier, lang my uw rechte hant.
Judas.
Ghy Arabiers hebt meest van hantbezien verstant,
En ziet al 's menschen heil en ramp van verre komen.
Vr ach t meest e r.
1040 Wat kunsten kun hy toch?
Judas.
Die knaep kan geestig droonien.
Vrachtmees t er.
Dat kan niet ieder een: dit komt al mee te sta.
Judas.
De Vrachtheer zie te deegh, dat doet den koop geen scha.
Vr ach tm e ester.
Nu zet den knuep op prijs, my lust niet lang te dingen.
1037 spel, gekheid, drukte (hier is het springen bedoeld)
1038 liaiitbezieo, het bezien van de lijnen in het binnenviak der
hand, 0111 daaruit voorspellingen te doen.
040 t,eestig, aardig.
i01te (leeç/l/ ter dege.
043 et ojpius, noem den prijs, waarvoor gij hem wilt missen.

JOSEPH IN DOTHAN.

87

Judas.
Waer voor gevalt hy u?
Vracht meester.
Voor tien paer zilverlingen.

J u d as.
1045 't Is koop.
V ra eh tm e ester.
Zoo dra? ghy vreest of ick my weêr bedocht.
Judas.
Hy dient u meer dan ons.
Joseph.
Helaes! ick ben verkocht.
Judas.
Loop ginder aen een zy. wat dunckt u van dien jongen?
V r a eh t m e e s ter.
Recht uit, hy staet my aen: had ghy wat hardt gedrongen,
En hem vry dier gelooft, die knaep waer echter mijn.
1050 Indien ick spreecken zou, iiaer uiterljcken schijn:
Dat zweemsel melt niet slaefs, rnaer eer een' wel[geboren.
Zoo ìck de hant geloof, hem schijnt wat groots beschoren.
1044 gevalt, bevalt; tiese peter zilverlingen, ongeveer 34 gulden. Dit
was goedkoop, daar de gemiddelde prijs voor een slaaf 30 zil
veriingen bedroeg (vgl. Exod. xxi : 32; Zach. xi : 12).
1049 vry dier gelooft, Vrij veel voor hem gevraagd; waer etc., zou
toch de mijne zijn geworden.
1051 zweemsel, uiterlijk, voorkomen.
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Die winckbraeu voeght geen' slaef, maer eer een' man
[van staet.
'k Verzwijgh al 't overigh: 't is mislijck hoe 't beslaet.
1055 De Godtheit ziet het hart, de mensch den schijn van buiten.
Men kan uit gissingen niet vast noch zeker sluiten.
Judas.
lek zal 't bekennen, nu het zoo te passe koomt.
't Is al van heerschappy dat deze jongen droomt:
Dit baert af keerigheit: hy magh noch beter leeren.
1060 En beter onder vreemde, als binnelantsche heeren.
Al had ick schoon berouw, ick wenscli u veel geluck.
Vr achtmeester.
Koom herwaert.
Judas.
Na gedult, en buigh u onder 't jack.
Gehoorzaem dezen heer, en luister vry wat sneller.
Vrachtni ces ter.
Ja reken dat ghy dient een' rechten Ismaëller.
Joseph.
1065 Och Ismaëller, nu mijn lot
My onder 't lastigh jack leert zuchten
Om troost en hulp tot Abrams Godt;
Gedenck hoe lsrnaël most vlughtcn
Met A ar, dwers door 't gloeiend zant,
g

1051 't is mislijc/c, het is onzeker hoe 't afloopt, wat dc toekomst

zal brengen.

1056 sluiten, een besluit trekken.
1059 ijiceol,, kan
1061 al had ic. schoon, al had ik ook.
1064 Jsoeadllei, Arabier; eig. afstanrneIitig van Ismadi, den zoon van
Hagar en Abraham. in den Bijbel boeten zij Ismaiilieten.

JOSEPH IN DOTHAN.

89

1070 Zoo wijdt uit aller menschen oogen,
Daer kint en moeder waer door brant
Versmacht, indien het mededoogen
Des Engels, in die zwoele zon
Haer bey niet had te recht gewezen,
1075 En met een koele en versche bron
Het moeders hart en 't kint genezen
Van dorst, veel feller dan de doot:
Weest zoo een Engel en behoeder

Van my, die, op mijn moeders schoot,
1080 En aen de borst der lieve moeder,
Verstreekte een lieve waerde vrucht,
Niet min als Ismaël de zyne;
Toen zy, vermoeit en afgezucht,
In dorre dorstige woestijne,
1085 Hem leide in schaduw van de blaên,
En riep, een booghscheut afgeweken,
Godt zelf al heesch om bystant aen,
En kreet: wie kan dat hart zien breecken?
Waer op een trooster neergedaelt
1090 Beloofde hare spruit te zegenen,
Die nu zoo breet den adem haelt.
Zoo moet u heil op wegh bejegenen.
Zoo zegen Godt uw' langen toght,
Als ghy voortaen een' vrygeboren,
1095 Onschnldighljck voot' slaef verkocht
1071 brent brandende hitte (vgl. Gen. xxi : 14 vlgg).
1075 bron, in den Bijbel: waterput deze werden dikwijls door de

bezitters onkenbaar gemaakt, daar zij in de woestijn Vrij zeld-

zuarn waren.
1081 verstreckte, was.

1084 lorstige. droge.
1086 booghsclieut, de afstand van een boogsehot.
1090 te zegenen, vgl. Gen. xxi : 18.
1091 zoo breet den adem knelt, zoo ruim, niet benauwd ademhaalt
(vgl. keesek in vs. 1087), wjen het nu zoo goed gaat.
1092 moet, moge; bejegeiten, ton deel vallen,
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Zult handlen, zonder wraeck of toren.
Och Ismaëller, druck my zacht,
Gelijck een teigh van uw geslacht.
V r a eh t m e e s t e r.
Naer u geboorte staet my wyders niet te vragen,
1100 Ghy zijt dan vry of slaef: voortaen moet ghy a dragen,
Gelijck een' eigen slaef en een' verkochten past.
Komt knaepen, vleugelt hem, en bint zijn armen vast.
Ghy kunt uw lyden veel vermindren of vermeereil:
Waer goede slaeven zijn, daer vint men goede heeren:
1105 Zoo knecht zoo meester, dies stel u gewilhigh in.
Judas.
Leef lang, en hou u vroom.
Joseph.
Och vader, Benjamin.
0th, Ruben, Ruben och.
Judas.
Nu leer u wat bedwingen.
Geluck met dezen knaep.
Vr achtmeester.
Ghy met dees zilverlingen.
1096 handlen, behandelen; zonder wmaecle of toren, de Ismaëlieten

verontrustten later meermalen de grenzen van israël en verbonden ziele met hunne vijanden; vandaar dat zij ook wel onder
de tegenstanders der Israëlieten gerekend worden.
1098 ran uw, van uw eigen.
1099 ;iclers, verder.
1100 (lIegen, gedragen
1101 tgen, onderworpen.
1102 clengelt, kruist en bindt zijne armen op zijn rug.
1105 stel it gewillig in, begin met gewillig te zijn.
1106 vroom, flink, braaf.
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Judas.
Geluck op uwen toght.

Vrachtmeester.
Dat neem ick altijt an.
Judas.

1110 llelaes, hoe kruipt mijn bloet, daer liet niet gaen en kan.
Hoe deerlijck ziet by om, zoo nat en root bekreten.

Iek doe 't om beters wil; het wert my niet geweten.
REV VAN ENGELEN.

Zang.
Arabië, ghy stoft zoo hoogh
Op uw gelu.ck, gelijek uw boogh
1115 Van onder, dat het snort en kraeckt,
Den arent in de veeren raeckt,
Op 't allerveilighst van zijn vlught,
In uw met geur doortrocke locht;
Waer door uw fiere Phenix zweeft;
1120 Om wien ghy in festoenen weeft:
Mijn Vogel zagh noit wederga.
1110 helaes. vgl. onze uitdr. het bloed kruipt, waar het niet gaan
kan. a r en wil zeggen, dat, ofschoon hij meende gemakkelij k
afstand te kunnen doen van Jozef, het scheiden hem nu toch

zwaar valt.
1112 het wert, het wonde.
1113 ^yhy stoft, gij verheft uw geluk zoo hoog, als de snorrende pijl

vliegt, waarmede gij van onder, uit krakende, bijna barstende
boog, den arend treft, daar waar hij zich in zijne vlucht het
veiligst waant; men herinnere zich, dat de Arabieren beroemde
boogschutters waren (vgl. Geri-. xxi : 20).
1119 Phenix, de bekende vogel, die volgens de Oostersche fabel,
500j aar
aar geleefd te hebben, zich een nest bouwt van welriekende kruiden en zich daarna laat verbranden, waarna hij
verjongd tot een nieuw leven uit de asch verrijst; zie Vondel's

Jt'cti'ctiide tier I)iei en, cXXIIi.
1120 ont arie,c ghy, waaromheen gij in slingers de woorden weeft;
men stelle zich voor, dat de Egyptenaren den vogel afbeeldden
en daaromheen de woorden weefden: ot jn vogel N agh noit eredei ga.
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Ghy roemt: - Godt schonck u dees gena,
Ong dat uw volek zijn oirsprong nam
Uit dien befaeinden Abraham,

1125 Die oostwaert

stuurde

naer de zon

Zijn zonen, dien by teelde en won

By Agar, en by Kethura;
Wier bloet noch groeit in Isax scha,
En lachende in 's Hebreeus verdriet,
1130 Heeft gading in al 't geen het ziet.
Zwijgh, Ismaël, zwijgh, Madian
Van roem, die luttel baten kan.
Zwijgh, Arabier, dit 's 't oude liedt.
Den rechten Phenix kent ghy niet.
1135 Hy is het niet, die nesten bouwt
In uw gezegent myrtewout,
Daer ghy kanneele vieren stoockt,
En alle leckernyen koockt.
Tegenzang.

Iek had mijn Vogels roem in top.
11 40 Hy voert op zijn' gekruifden kop
enz., vgl. Geit. xxv : 5, 6: aan de zonen zijner bijvrouwen gaf Abraham geschenken en verwijderde hen, nog bij
zijn leven, uit de omgeving van zijn zoon Izaak, oostwaarts,
naar het land van het Oosten, d. i. zoowel de groote woestijn
ten oosten van Palestina als Gelukkig Arabië.
1127 Agar, Hagar; Ketlaur a, de vrouw, die Abraham na den dood
van Sara huwde; ivier- bloei, wier nakomelingen nog pleizier
hebben in de ellende der Israëlieten (vgl. vs. 1096).
1130 gading, lust, genoegen in alles wat zij zien; hier wordt gedoeld
op de baatzucht der Arabieren (vgl. Josef in 't Hof vs. 361:
ghy Arabisch volek, wiens baetzucht van verzading noch ver noegen weet, waerin hebt ghy geen gading ?), vooral der Midianieten, afstammelingen van Midian, den zoon van Ketura.
1131 Ismaël en Madian (= Midian) hier als stamvaders der Ismaëlieten
en Midianieten, genomen voor het geheele volk.
1136 mrjrrtercoi(t, een myrt is een boom van ongeveer 20 voet, met
altijd groene bladeren, en zeer geliefd om den geur der bladeren en bloemen.
1139 ic/ (Arabic)°Ieacel enz., ik prijs mijn vogel hoog, ikverhef zijn roem.
1140 <gekruifcleit, gekuifden.
1125 oostwaert,
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(Om wien een glans zijn straelen spreit)
Een heidre star: de majesteit
Ziet hem ten kiareii oogen uit.
De goude haisbant hanght en sluit
1145 Om zynen geschakeerden hals;
Een rechten zonnespiegel, als
De zon zich bunt ziet in dien gloet.
Natuur heeft met haer eigen bloet
Zijn wiecken kostelijck bekladt;
1150 Trots purper, trots scharlaken, dat
Den Koning of Aertspriester kleet.
De blaeuwe staert, zoo lang, zoo breet,
Hangt geborduurt met roos by roos.
Robynen schittren op turkois.
1.155 Aldus, gevoedt van hemeisch vier,
En zon en daeuw, bereickt mijn dier
Zoo menige eeuw van hondert jaer,
Tot dat het smelt op 't zonaltaer,
En uit zijn asch een jonge swelt,
1160 Die 't vaderlijcke ljck bestelt
Ten grave, met een staetsi van
Meer voglen, als ick schildren kan.
Waer vint men vogel in een Eijck,
Die mynen Vogel zy gelijck?
To e z a n g.
1165 0 blinde Arabers, waert ghy wijs,
Ghy hebt, voor een' geringen prijs,
1149 bekladt, gevlekt.
1151 aeutspriestev, hoogepriester ; vgl. Exoi. xxviii :5 vlgg; xxxix: 29.
1154 turkois, een Turksehe steen, een blauw edelgesteente.
1158 zonaitaer, het altaar door hem zelf gebouwd, dat door de zon
ontbrandt. Voor deze beschrijving van den Phenix zie Plinius
Nat. Hist. X. cap. 2 (vgl. Beets, Vei'scheidenkeden H, bi. 144)
en Maerlant, Nat Bi. 111 1267 vlgg.
1165 waert p/ny wijs, indien gi
s wij waart. zoudt ge inzien, hoe ge
zoo juist den waarachtigen Phenix (Jozef) in uwe maht hebt
?.

gekregen.
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Den Phenix, 't puick van uw geslacht,
Terstont gekregen in uw maght;
Dcii rechten Phenix, (lie gewis
1170 Veel schooner dan uw vogel is:

Een Phenix, dien de Haet en Nijdt
Met sporen stoot, verpickt en bijt.
Ghy voert dien onbekenden schat
Naer Memphis, en naer Zonnestat,
1175 Door eene woick van zant en stof:
Daer zal men, in dat prachtigh hof,
Wiens naeldepunt Godts hof beschiet,
Zien, hoe de Nijl, de groote vliet,
(Die leven uit zijn pennen zuight)
1180 De kroon met zeven tacken buight
Voor zyne Godtheit, voor zijn hooft,
't Welck aller wyzen glans verdooft.
Daer zal hy sterven, droef beweent;
Zijn dubbele afkomst, 't vroom gebeent
1171 Haet en Nijdt, vgl. vs. 453; verpiekt, uitstoot; Memphis, zie vs.
111; Zonnestat vertaling van liet Grieksche Heliopolis, de
Egptische staà On, in Beneden-Egypte. Jozef was te Memphis
oncterkoning en huwde met de dochter van Potifera, den priester van On.
1177 wiens naeldepunt, weiks spits zich hemeihoog verheft.
1179 die leven uit zijn pennen zaight. Een duistere regel, die wellicht beteekent, dat Egypte door de voorzorgsmaatregelen van
Jozef niet door hongersnood is ondergegaan (vgl. Josef in 't
Hof vs. 91); zijn pennen zijn dan de vleugels van den Phoenix
(: Jozef), doch hier genomen voor den Phoenix zelf, evenals

in Joseph in Egypten, vs. 621: phenixveeren. Liever echter zou
ik aan pennen de beteekenis toekennen van wortels, bronnen
(vgl lat. radix) en den zin verklaren als: de Nijl, die alleen
leeft van zijne bronnen (en niet gevoed wordt door zijrivieren).
Ook in vs. 1180 wordt de Nijl met een boom vergeleken, die de
kroon met zeven takken (de Delta) buigt.
1181 voor zyne Godtheit, voor zijn hooft, voor zijn goddelijk hoofd.
1184 dubbele afkomst, zijne twee zonen Manasse en Efraïm; vgl.
Gen. L : 25 5 26; Exod. xiii : 19 en .1 o- z. xxiv : 32, alwaar wordt
medegedeeld, dat Jozef na zijn dood gebalsemd in eeoc kist
gelegd werd in Egypte, waaruit Mozes haar meenam om het
lijk te Sichem te begraven, dat Jacob into Jozer boven zijne
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1185 (Met myrrhe en stereken balsemgeur
Gebalsemt deur en weder deur,
Geleit niet een ontelbaer heir)
Vervoeren droogh door stroom en meir;
Op dat het ruste in 't eerlijck graf,
1190 Op 't laat, dat hem zijn vader gaf.
HET VYFDE BEDRYF.
Ruben.
De Madianners slaen, in d' omgelege vlecken,
Hun leger. och, hoe lang viel my dat'langksaem trecken.
De middaghzon, die uit het toppunt nu recht neer
Op 't hooft steeckt, gloeit als vier, en lijdt geen scha[duw meer.
1195 Nu hoop ick rust dees hey beschut voor alle kommer.
Elck wijckt de hitte, of slaept, gedeckt van koele lommer.
'k Verneem de broeders niet, noch mensen, noch mens [gelijck,
Waer ick mijn oogen draey. ó Godt, der vromen wijeb,
Sterck Ruben, zegen hem, laet dezen toght gelucken ;
1200 Dat by zijn' broeder magh den muil des doots ontrucken,
broederen had gegeven (Gen. XLVIII : 22). De Eyptenaren had-

den het in de kunst van balsemen zeer ver gebracht De ingewanden en de andere weeke deden werden uit het lichaam
genomen, en dit in allerlei bederfwerende stoffen gelegd en
daarmede opgevuld, waarna het in linnen of katoenen banden
gewikkeld en in eene houten kist besloten werd. Deze behandeling kon zeventig dagen duren en werd door onderscheidene
deskundigen van hooger en lager rang verricht; vroom, heilig.
1187 geleit, begeleid.
1188 stroom en mei )-, de stroom der zee, de roode zee (vgl. Fxod. xiv).
1189 eer ljck, prachtig.
1191 Macianners, vgl. vs. 1130.
1195 nu, hoop icy; rust, nu hoop ik, dat de hei (woestijn) rusten zal,
mij met rust zal laten, nu op den middag alles slaapt of d^
hitte ontwijkt; niemand zal mij nu komen hinderen in de uit voering van mijn plan.

1197 verneem, zie.
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Met deze koorde. ô Godt, neem Joseph in uw schut.
Van blysehap springt mijn hart, in Godts neem, naer
[den put.
Meer Ruben, zie wel toe, en spreeck bedeest, en zachter.

1)oorsnuffel dit gewest: misschien schuilt yemant achter
1205 Dit kreupelbosch: zie toe. hoe vrees ick voor gevaer.
'kVerneem 'er niets, Godt lof. 'tgaet wel, de baen is
[klaer.
Daer hangt het touw wel vast. laet schieten naer beneden.
Op Joseph, klim, 't is tijt. hoe siddren al mijn leden.
lek hoor geen stern. wat raet? of ick wat luider riep?
1210 fly viel misschien in sleep van 't schreien, en 't is diep.
Nu broeder, klim, 't wort tijt: zy moghten ons betrapen.
Op broeder, op 't wort tijt. Godt hoede ons voor zuick
[slapen.
Mijn broeder, broeder, hoor. hy slaept zoo zwaer als loot.
Mijn liefste broeder, hoor. och, Joseph is al doot:
1215 fly slaept den langen sleep: ick geef den moedt verloren:
Want niemant slaept zoo vast, of most dat roepen hooren;
En schreeuw lek hemeihoogh, mijn stem magh my verraên.
Helaes, waer bergh ick my? och wat gaet Ruben aen?
lek heb dat kint verzuimt: het zat te lang gevangen.
1220 Wie weet, of niet vergif van padden of van slangen,
Den jongen heb verstiekt, in sljrn en boozen stanck.
Och, wroeght u 't hart niet? ja het moet mijn leven langk
My wroegen. zal ick gaen dien ouden man bedroeven,
Met zulck een leide mare? lek wil van alles proeven,
1201 sc/tnt. bescherming.
1202 in Godts neem, in de hoop, dat God mijn ondernemen zegene.
1203 bedeest, kalm, bedaard.
1204 gewest, oord.
1206 de been is 1e/eer, de gelegenheid is gunstig, de kans is te wagen.
1209 of, indien, als ik eens.
121 t betrapen, betrappen.
1220 vergif van padden, zie vs. 691.
1221 slijîn, slijk; boozen, schadelijken gemednen.

1222 wroeght, beschuldigt.

1224 le/de , droevige; pro'ven., beproeven.
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1225 En daelen in dien kuil, en gruwelijcken schoot;
Op dat ick Joseph visch, 't zy levendigh of doot.
Mijn Godt, waer leit mijn broer ? mijn Godt, ick scheur
[mijn kleerera.
Mijn God, waer dwaelt mijn broer ? komt wolven
[leeuwen beeren,
Spalckt op, spalckt op uw keel, en vreesselijcken mont.
1230 Verslint den broeder vry, die eerst zijn broer verslont.
Verzaet u met dit lijf, in holen en speloncken.
Drinkt Rubens bloet: by heeft zijn broeders bloet
[gedronken.
Maer och, ghy dieren, och, ghy hoort niet eens naer my.
De wildernissen zijn medoogener als wy:
1235 Zy sparen menschen: zy verschoonen zelf het leven
Der menschen, die 't gediert den naem van dieren geven,
En die zelfs dieren zijn, en tigers in den aert.
Komt broeders, dempt den put: ick ben de zon niet waert.
De zon magli zulck een'vloeck noch ondier nietbeschynen.
1240 Het gras en loof verdort, de blyde bloemen quynen,
Waer ick mijn' adem hael: of legh ick in den kuil?
Of heeft een luipert my gegrepen in zijn' muil?
0 tiger, bijt niet toe: ick ben niet waert te sterven,
Noch tot een graf uw buick uw ingewanden t' erven.
1245 Waer ben ick? schijnt de zon ? of schijnt de bleecke maen ?
Nu sterf : neen, sterf noch niet: ghy moet noch dwaelen
[gaen,
Gaen zien, waer Joseph dwael, waer Joseph zy gebleven:
Of zyliên hem of Cham en Amor broght om 't leven.
1227 ick scheur mijn kleeren, vgl. bl. 15.
1237 zelfs, zelf.
1239 vloeck , vloekwaardige.
1244 erven, verkrijgen.
1248 zy li/n, de broeders; Chayn, de vader van Kanaan, hier: de

Kanaänieten; Amor, hier: de Amorieten, waarschijnlijk de
bewoners der hoogere gedeelten van Palestina in onderscheiding van de Kanaanieten, bewoners van Kanaan, d. i. laagland,
de kust van Palestina.

VONDEL, Joseph

in Dothan.
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't Hebreeusch geslacht heeft toch hun' haet met recht
[verdient,
1250 En naulix, in al 't laat, een eenigh mensch te vrient.
Wat toef ick hier? 't is tij dt : ick moet naer boven steigeren.
O zon, ghy deist met recht, en schijnt my 't licht te
[weigeren:
Ja weiger my uw' glans: keer van my 't heiligh licht,
Eer ick uw' zuiverheit bevleck met mijn gezicht.
1255 Mijn oogen schemeren: ick tast gelijck de blinden.
Nu Ruben, sla dat op, of ghy den wegh kost vinden.
Och, broeders, hebtghe u oock, na mijn vertreck, bedocht,
Hem uit den put gehaelt, en stil om hals gebroght?
SIMEON. JUDAS.

Al dier genoegh verkocht, hier zal geen haen na kraeien.
Judas.
1260 Indien 't gelucken wil, dat wy den huisvooght preien.
Simeon.
Vertrouw. dat Levi toe : hy is doortrapt en kloeck.
Judas.
De logen hoeft veel schijns: hy lijdt geen onderzoeck.
Simeon.
Men spreecke uit eenen munt, zoo zal het elck gclooven.
1252 deist, deinst.
1256 sla dat op, sla dien kant op; of, zoo, indien.
1259 dier, duur.
1260 liuisvooght paeien, vader bedriegen.
1261 doortrapt, slim; Icloeck, gevat.
1262 schijua, mooie glimp, schoone schijn.
1263 uit eel eaa ,uuout, hetzelfde; neen serge er

te spreken.

voor elkander niet tegen
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Judas.
Behalven een, die 't ziet, het aiziende oogh, daer boven.
S im e 0 n.
1265 Die zeit het nieinant voort: Godt zwijght, indien ghy
[zwijght.
Judas.
Van binnen zit 'er een, die het gemoedt betijght.
S i m e o n.
Hier is geen bloet gestort, hoe zou 't gemoet ons wroegen?
Judas.
't Verkoopen van zijn bloet buert smart, en ongenoegen.
S im e o n.
Hy wert voor slaef verkocht, die ons voor slaven scheidt.
Judas.
1270 Wy stonden onder hem, noch onder zijn gewelt.
S i e 0 ii.
Te grooter dwaesheit was 't, van heersehappy te cTroomei.i.
Judas.

't Is bloode suffers werek, voor iemants droom te
[schrooinen.
1266 beti'jght beschuldigt.
1267 wroegen, beschuldigen (vgl. vs. 1222).
1268 ongenoegen, leed.
1269 voor slaven scheidt, denk aan Jozef's droomen (vgl. vs. 603 vlgg)
1270 gewelt, macht heerschappij.
1272 suffer, 1afaar.
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Simeon.
Zijn 't suffers, die den slagh van verre komen zien
Judas.
't Is hachelijck te raên, wat namaels zal geschien.
Simeon.
1275 Het allerzekerste is 't gevreesde quaet te keeren.
Judas.
Ervarentheit en Lijdt den mensch veel dingen leeren.
Bineon.
't Is wel geleert, wanneer men 't juck hebbe aen den hals.
Judas.
Zegh wat van droomera na : nu ziet ghy 't, zy zijn valsch.
S i m e o n.
Dank hebbe ons dapperheit, die 't schut daer voor kon
[schieten.
Judas.
1280 Leedt vader slechs geen last, het zou my min verdrieten.
1273 komen zien, den slag van verre zien aankomen (en dien dan

verhinderen).
1274 hac/telijelc, Judas wil zeggen, dat al wat schijnt te zullen ge
daarom toch niet geschiedt; later kan er nog veel-beurn,
veranderen.
1276 ei•waaentheit, ondervinding.
1278 zegh irat ran cli°oornaenz na, nu ziet ge, hoeveel men op dróomen
aan kan.
1279 elapperl,eit, kloekheid, flinkheid; 't schut, een schotje,
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Simeon.
Dat 's voor een dagh of tien: het slimste is in 't begin.
Judas.
Die jongen stont te diep geprent in vaders zin.
Simeon.
Dat bleeck maer al te klaer, dat heeft den knecht bedorven.
Judas.

Hy heeft het tegens ons, wy tegens Godt verkurven.
Simeon.
1285 Wat scheelt het, hoe men leef, het zy als knecht of heer?
Judas.
Treek Josephs schoenen aen, en roep den jongen weer.

Simeon.
De jongsten allerlichtst tot dat gebit gewennen.
Judas.
Men leert met ongemack aldus den breidel kennen.
Simeon.
En oock zijn eige kracht: zoo gaet men aen de hart.
1283 den knecht, den knaap.
1285 scheelt het, komt het er, op aan, welk verschil is er tusschen.
1286 treek enz., als dat zoo is, ga jij dan in Jozef 's schoenen staan,
,

jijij dan slaaf

1288 ongemack, verdriet, smart.
1289 gaetmen een de leent, wordt

men mak, gedwee,
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Judas.
1290 Zoo wijdt van vaders huis, en in een ander lant?
Simeon.

Hy kon met rust en vrede in vaders huis niet duuren.
Judas.
Men had hem best bestelt by yemant van ons buuren.
Si m e o n.
Het maeghschap buurt van veer veel beter dan naby.

Judas.
Een yeder had zijn huis en zijn verkeering vry.
Simeon.

1295 Die dartle droomer reet zijn vader op de schouders.
J u d as.
Is 't vreemt? het hart van 't kint heeft treck tot huis
[en ouders.
S i m e 0 n.
Hy hou dien treck, en blijf veel mylen van den haert.
Judas.

Zoo dit verkoopen niet veel mylen onrust biiert.
1292 best het best.

bloedverwanten moeten niet al te dicht bij
elkander wonen, de betrekkingen blijven vriendschappelijker,
wanneer men elkander niet eiken dag of dikwijls ziet.
1295 reet zijn vader, enz., hing vader altijd aan.
296 heeft trech, voelt zich aangetrokken.

1293 het maegl2seltap,
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Simeon.
ci' Onnoosle Benjamin magh nu den ouden streelen.
Judas.
1300 Dees wonde in d'oude borst wil traegh of nimmer heelen.
Simeon.
Of hy met Joseph speele, of Benjamin, dat 's een.
Judas.
Zijn' broê.r gelijck, als uit zijn aengezicht gesneên.
S im e 0 n.
Hy zy hem ongelijck in aert natuur en zeden.
Judas.
Onwetend heeft dat wicht een groot verlies geleden.
Simeon.
1305 Het groeid in deughden op, en vrees geen ongelijek.
Judas.
Zijn volle broeder was hem d'allerwiste wijek.
S im e on.
Hy vint noch heuls genoegh aen zoo veel trouwe broeders.
Judas.
[lit eenen vader wei, maer uit verscheide moeders.
1300 wil, zal.
1305 ongeljeic,

onrecht.

1307 heul, steun.
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Simeon.
Wel Judas, wie komt hier? ick hoor een droeve stem.
Judas.
1310 Dat 's Ruben. och, by komt, en drie paer broêrs met hem.
Wat raet? nu vrees ick 't al, oock zelfs ons stomme kudden.
S i e o n.
Het schijnt hy heeft berouw, en komt zijn' krop uit[schudden.
RUBEN. SIMEON. JUDAS.

Och, Broeders, spreeckt toch leeft het kint, of is het heen?
Ten minste toont my 't lijek, op dat ick 't noch beween,
1315 En weenende verzacht het snerpen van den rouwe.
Gunt Ruben dezen troost, dat hy het kint aenschouwe,
't Zy levendigh of doot. de doot versmoor den haet:
Het ljck blyve onbenijt. of heeft die spruit den smaet
Des doots noch niet bezuurt, waer is zy dan gevaeren?
1320 Ontziet men my dit stuck, zoo 't leit, noch t' openbaren?
Och, Broeders, spreeckt recht uit, en help my uit den dut.
Och, zeght, waer Joseph bleef.
Simeon.
Hy droomt vast in den put.
Ruben.
'k Heb overal gezocht, maer nergens hem gevonden.
1311 't al, alles, alles jaagt me angst en vrees aan.
1318 onbenijt, niet door haat vervolgd; den smaet des doots, den
smadelijken dood.

1319 bezusert, geleden; gevaeren, heengegaan,
1320 zoo 't leit, zooals het is.
1321 dot, onzekerheid.
1322 vast, zeker,
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Simeon.
Hebt ghy uw handen zelf dan aen den knecht geschonden?
R u ben.
'k Vernam den jongen niet, in dien vervloeckten kuil.
Si m e 0 fl.
Zijt ghy daer in gedaelt?
Ruben.
Ohy ziet, ick ben noch vuil.
S im eon.
Zoo leght ghy toe, om al den handel te bederven.
Ruben.
'k Verhoopte 't kint noch eens te troosten voor zijn sterven.
Simeon.
Zegh liever heimelick te redden in den noodt.
R u ben.
1330 Och, toont my Joseph toch, 't zy levendigh of doot.
S irn e o n.
Verraeder van uw broêrs, dat zou u 't leven gelden.
Ruben.
Het gelde oock wat het wil, men moet my Joseph melden.
1327 handel zaak.
1331 !yelden, kosten,
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Simeon.
Al wie van Joseph rept, zal Josephs gangen gaen.
Ruben.
Het ga zoo 't wil: dit komt op d' eerstgeboren aen.
Simeon.
1335 Ghy hebt zijn doot bestemt: waer toe dit ydel kermen?
Ruben.
Iek stemde tot den put, om 't leven te beschermen.
Simeon.
Beschermer van uw broer, nu schijnt ghy bijster vroom.
Ruben.
Och, broeders, spreeckt recht uit, en helpt my uyt den
[droom.
Judas.
Nu Ruben, zijt gerust: ick zweer, hy is in 't leven.
Ruben.
1340 Leeft Joseph? Godt zy lof : waer is dan 't kint gebleven?
J u d a s.
Getroost u, dat hy leef, met eens genoegh gezeit.
enz. die zaak raakt mij als eerstgeborene, ik ben er
verantwoordelijk voor.
enz., wees nu maar tevreden met de gedachte dat
hij leeft, en daarmee uit,

1334 dit komt,

1341 getroost u,

JOSEPH IN DOTHAN.

107

Ruben.
Zal ick my troosten, geef my kort en klaer bescheit.
Judas.
'k Verkocht hem Ismaël, om twintigh zilverlingen.
Ruben.
O bloetgelt, zoo vervloeckt als handen oit ontfingen.
1345 Rampzalige, wat vloeck heeft u zoo veer gebroght ?
Uw' vromen broer voor slaef erfvyanden verkocht,
En Wilden, die, om roof, een roovers oorlogh voeren?
Maer k zey best tammen:: want zy vangen en beloeren
Uitheemschen; wy ons bloet en huisgenoot en maegh :
1350 Op dat heel Syrien, en ieder een, gewaegh
Van zulck een koopmanschap, indien 't kome uit te
[breecken.
De wyde werelt, die zoo loflijck weet te spreecken
Van onzer vaderen godvruchtigheit, wil haest
Dit gruwlijck schellemstuck der zonen al verbaest
1355 Vervloecken; als de druck des jongens hart doorsnyde;
Wanneer by Hebron laet aen zyne slincke zyde,
In 't reizen, langs die droeve en harde en slaefsche baen,
En koom zijn aengezicht naer vaders huis te slaen.
Och, Ruben, vlie, en koom niet onder vaders oogen,
1360 Dat ghy zijn tranen ziet: maer niemant zalze droogen,
Als d' afgeleefde en dorre en aengevochten man
Die tyding hoorende, van druck niet schreien kan.
1343 Ismaël, de Arabieren.
1345 wat vloeck, wat vloekwaardige, gruwelijks.
1346 erfvyanden, vgl. vs. 1096.
1353 wil zal.
1354 verbaest, geheel ontsteld.

1355 druck, smart.
1.361 aeugevochteu, door smart gefolterde, zwaar beproefde.

108

JOSEPH IN DOTHAN.

Och, vaders vloeck wil my eerst springen voor de schenen.
Zal hy ons wreetheit of zijn slaverny besterven,
1365 Of alle beide, en welck van bey dan allereerst?
Wie naeckt hem allerdichtst ? wie houdt zich allerveerst ?

Och, Judas, kon ick u een' broedermoort betrouwen ?
Waer zal ick heen? o wrock, wat quaet hebt ghy ge[brouwen!
Simeon.
Heeft Judas in uw oogh zoo grootelix misdaen ?
1370 Ghy zelf hebt tot dien put om beters wil geraên,
En hy tot dezen koop. het wulpsche bloet moet leeren :
Die t'huis niet harden kan, gehoorzeem vreemde hoeren.
Ruben.
Och, Rachels zoon, ó vrucht van dat godtvruchtigh bedt,
Eens in den put gedaelt, en eens op prijs gezet,
1375 O1) eenen zelven dagh, van zoo veel broedren t' zamen;
Waer berg ick 't hooft van schaemte? ick moet my
[eeuwigh schamen.
Simeon.
Ja schaem u, om uw moer, als 't uitvalt zoo bekaeit;
Als ghy zoo schaemteloos op vaders acker zaeit,
En ploeght, en eerloos mengt het kroost van zoon en
[vader.
1363 vloeck, enz., vervloeking zal mij in de eerste plaats treffen.

Men bedenke, dat een vloek van een aartsvader, als Gods
woord voor zeker doeltreffend en onherroepelijk gehouden werd.
Zie voor deze aant., en enkele andere, de bijbelvert. van Prof.

Kuenen, Oort e. a.

1364 bestenzeni, beschreien.
1366 wie naeckt, wat gaat hem het meest aan 't hart en wat 't minst.
1367 betrouwen, kon ik van u een broedermoord verwachten.
1372 harden, het uithouden.
1377 uw mnoir, Bilha, vgl. vs. 411; als 't uitvalt zoo bekaeit, als gij
verklapt wordt
voor u afloopt,

en vader het komt te hoorgin; als het leelijk
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Judas.
1380 lek bid u, houdt gemack : dit dient vooral niet nader.
Simeon.
Een eerelijck gezel, hy wort van schaemte root,
Met zijn godvruchtigh bedde, en in zijn Bilhaes schoot.
Ruben.
Kan Dan en Napthali dat lasteren verdraegen?
Judas.
Mijn broeders, houdt gemack: hier wil al 't lapt af waegen.
1385 Hoe stil ick dit gevecht? om Godts wil, zwijght toch stil.
Simeon.
Die 't al wil zeggen, hoor dat hy niet hooren wil.
Judas.
Dit veldtkrackeel zou licht 't verborgen stuck ontdecken.
R u b e n.
Iek ty naer d' Arabiers, die in de naeste vlecken
Zich neerslaen: mogelijck verlos ick Joseph weer.
Simeon.
1390 Bloetschender, hou uw rust, of andersins, ick zweer.
1380 dit dient, enz., vgl. vs. 468.
1381 eerelijcic, fatsoenlijk, mooi (ironisch).
1383 Dan en Napthali waren de kinderen van
die smaad.

Bilha; dat lasteren,

1384 hier af, hiervan; waegen, schudden, bewogen worden.
1385 gevecht, twist.
1387 veldtkrackeel, heftige woordentwist.
1388 ty, trek, ga.
1390 andersins, anders, zweer ik (de bedreiging uit Simeon niet).
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Ruben.
Waer ben ick, onder broers, of broederinoordenaeren?
Judas.
lek bidde u, Ruben, rust, en laet dit schelden vaeren.
Rub e n.
lek heb mijn broêr belooft te troosten: laet my gaen.
Judas.
Hy riep u by uw' naem, en zagh vast stewaert aen.
Ruben.
1395 0 Joseph, zacght ghy noch naer Ruben, om t' ontvlieden?
Judas.
lek kon niet dencken, wat dat roepen wou bedicden.
Ruben.
Hy bouwde te vergeefs op Rubens boze trouw.
Judas.
Mijn waerde broeder, rust, en maetigh uwen rouw,
En schick u naer den tijdt: ghy ziet, hoe 't staet
{geschoren.

1400 lek geef den moedt, zoo lang hy leeft, noch niet

[verloren.

De jonge slyte een wijl zijn jeught in slaverny.
Een slaef raeckt licht, door 't een of 't ander middel vry:
Indien hy 't juck ontloope, en eens te lande uit raecke:
1392 rust, wees kalm.
1394 vast, steeds.
1397 boze, valsche.
1399 geschoren, gesteld.

JOSEPH IN DOTHAN.

111

Of treffe een goede luim, dat hem de meester slaecke:
1405 En menigh slaef, gezet in heerelijck bewindt,
Verdoofde zelf 't geluck van 't welgeboren kint.
Wie weet waer Josephs heil en welvaert zy gelegen.
Het hangt veel aen 't geluck: dies zet u hier niet tegen,
Noch wick het niet te zwaer, dat beter kan beslaen.
1410 Het radt draeit wonderlijck: maer Levi komt hier aen.
LEVI. RUBEN. JUDAS.

Iek heb een' Bock geslacht, om 't stuck een verf te
[geven.
Nu met dit laeuwe bloet dien rock met kunst bewreven,
En hier en daer besprengt, en aan door 't stof gesleurt,
En met de hant en tant gereten en gescheurt;
1415 Gelijck of eenigh wildt den jongen had verbeten.
Ruben.
Wat zie ick, Josephs rock?
Levi.
Nu, niet te luidt gekreten.
Ruben.
Och, Levi, gun my, dat ick mijn verlangen blusch,
Dien lieven rock omhelze, en noch voor 't leste eens kus;
Naerdien my Josephs mont noch eenschijn magh gebeuren.
1404 slaeeke, vrij late.
1405 heerelijck, van een heer, vorstelijk.
1406 verdooven, egg dof maken; in de schaduw stellen, overtreffen;
zelf, zelfs,
1409 wick, weeg; besloen, uitvallen.
1410 redt, ni. van het avontuur.
1411 't stuck, enz., aan de daad een valschen schijn geven (vgl, vs. 270).
14 3 besprengt, besprenkeld.
1415 eenigh wildt, het eene of andere wilde dier; verbeten, doodge-

beten.
1418 eens kns, volgens druk van 1660; de andere hebben een kus.
ten deel vallen.

1419 gebeuren,
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Judas.
1420 Nu broeder, geef hem 't kleet, en vry zijn zadt van
[treuren.
Ruben.
0 pluim, waer in liet duifken stack,
't Welck wreede havicken vervoerden,
Terwijl het my aen hart ontbrack,
En Haet en Nijt hun aes beloerden.
1425 0 rock, u vaderlijck geschenck,
U zal ick nacht en dagh omarmen,
Als 't hart in droeve tranen drenck.
U zal ick in mijn bed verwarmen.
'K zal afgezucht, door al 't geklagh,
1430 Met u al mymerende spreecken,
Gelijck of Joseph by my lagh:
En t'elckens, als mijn oogen leken,
Zal ick haer wisschen met uw wol.
0 wol, o vacht, die 't lam bedeckte,
1435 Het welck ick blaten hoorde in 't hol,
Dat zyne onnoosle traenen leekte;
Dat op zijn blaeten antwoort gaf,
Toen Godt en alle harders zwegen.
Och Ruben, ghy verdient een straf,
1440 Die 't grootste schelmstuck op kan wegen.
't Onschuldigh kint hebt ghy verdaen,
En in dien jammerpoel gestooten.
1420 zijee zadt, geef hem vrij zijn bekomst van treuren ; laat hij treuren, totdat hij er genoeg van heeft; zadt is hier een znw. met
de beteekenis verzadiging.
1421 pluim veer; kleed • vgl. Sophocles' Electra, 1112-20, ook

door V' ondel vertaa'd.

1424 aes, prooi.
1425 vaderlijck, van den vader (vgl. vs. 42).
1427 drenck, zich drenkt in, verdrinkt in.
1430 mymerende, suffende, droomende, malende.
1436 lecicte, opzoog, in zich opnam.
1441 verdaen, gedood.
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Dien ouden man gingt ghy verraên,
En van zijn beste pant ontblooten.
1445
0 heiligh u onschuldigh kleet!
.Tell recke en pynige al mijn leden.
Geen slagh van sterven zy te wreet:
Voor my, een ondier zonder reden.
Och, Vader, Ruben is dat wildt,

1450 Van 't welck uw Joseph wort verslonden.
Hy heeft uw hartebloet gespilt.
Uw eige zonen zijn de honden,
Die 't hart, in 't wilde woeste veldt,
Vervolghden, met hun bitse becken.
1455 Geloof niet wat men u vertelt;
Hoe wy 't verbloemen, of bedeeken.
Onnoozel kleet, onnoosle rock,
Och, wat al jammers broet een wrock.

Levi.
Geef hier dat kleet: iek zal 't bekladden, stuekwijs
[boorden.
1460 Besprengkelen met kunst.
Judas.
Nu geef het zonder woorden .
Levi.
Dit bloei verstreek schoon root, mijn vinger een penseel.
Zoo tart iek zelf Natuur, en 't geestighste pannee].
1443 ver•r°aên., in 't verderf storten, ongelukkig maken.
1450 van 't welck, door 't welk.
1451 ^c espilt, gestort, vergoten.
1454 bitse, bijtende, tot bijten geneigde.
1459 stuekwvijs boorden, hier en daar uitrafelen
1460 zonder woorden, zonder tegenstribbelen.
1461 verstreek, diene, strekke tot.
462 zelf, zelfs; geestighste, fraaiste.
VONDEL, Joseph

in Dothan.
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Hier moet ick 't sprengkelen, daer dick, deer dunner
[smetten;

Hier scheuren, sleepen; daer mijn scherpe tanden zetten;
1465 Zoo slingeren door 't slijck, en trappen 't met den voet;
Zoo 't zant vermengelen en slijck door een, en 't bloet.
Wien zou men niet dien rock aldus in slaep niet wiegen ?
Ruben.

Eerst broedermoorden, dan den vader noch bedriegen.
Weick een afgrijslijckheit! ontzien wy schant noch straf?
1470 Och, eerst onschuldigh kleet, nu lijckkleet, over graf
En lijck des ouden mans, ghy wort nu mede schuldigh,
Ja schuldiger dan wy.
Judas.
Nu broeder, zijt geduldigh.
Levi.

Indien ghy zwijght, als wy, men kan niet qua.ets
[vermoen.
Ruben.

Wat al blancketsel heeft een schellemstuck van doen?
1475 Men hoeft veel logens, om een logen te bewimpelen.
Bedriegers, gaet bedrieght de harsselooze simpelen,
En kleene kinders, maer geen' man, die harssens heeft.
't Verraet ons al wat leeft, en al wat niet en leeft.
De putgalm baeuwt ons na: de heggen krygen tongen,
1480 De nesten oorera : hoort, hoe piepen oude en jongen:
Het veldt heeft oogen: het geboomte sla dit ga.
1470 graf en lyck, graf van het lijk.
1472 geduldigh, kalm.
1473 giet gnraets, niets kwaads.
1476 simpelen, onnoozelen.
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Levi.
Ghy zorght en vreest te vroegh.
Ruben.
Te vroegh niet, maer te spa.
Men paeit zoo licht geen' man, die pit heeft achter
[d'ooren.
Dat moogt ghy zien, wanneer men 't schelmstuk naer
[zal sporen;
1485 De broeders, hooft voor hooft, byzonder ondervraegh;
Op uw gebaeren let; hoe zich een ieder draegh;
Doorsnuffie plaets en tijdt; bespiede, of wy verschelen.
Het moorden is geen kunst, maer kunst een' moort te
[heden;
Uit eenen mont gelijck te stemenen overeen.
1490 Oock kan men bockenbloet van 's menschen onderscheen,
Door reuck, of kleur, of smaeck, en wat wy nu niet
[droomen:
Of oock het kint de rock van iemant zy ontnomen;
Of eenigh wildt ontrent die- wildernissen waert.
Ick raes van ongedult.
Levi.
Het kleet is nu geklaert.
1495 Koom Judas, lang my 't geldt.
1482 zorght vreest.
1483 paeit, bedriegt; pit, enz., die gezond verstand heeft.
1484 naer sporen, nasporen i onderzoeken.
1485 byzonder, ieder in 't bijzonder.
1486 gebaeren, uiterlijk; draegh, Bedrage.
e, onderzoeke ; verschelen, verschillen, elkander te
1487 doorsnuf fie,

-gensprk.
1489 uit eenen mont, vgl. vs. 1263.
1491 wat wy nu niet droomen, en waar wij nu niet aan denken, nl.
de vraag of wellicht iemand dien rok aan Jozef heeft afgenomen, en of er wel eenig wild dier hier in die woestijn rondwaart.
1494 id. rees van ongedzrlt, ik word gek van woede; ge/ leert, gereed, in orde.
1495 lang, geef, reik over.

116

.JOSEPH IN DOTH AN .

Ruben.
0 schrickelijcke dingen!
Levi.
Iek tel 'er twintigti, dat 's voor elck twee zilverlingen.
Daer broeders, Blek een paer.
Ruben.
Wat zie ick niet gedult?
Levi.
Nu Ruben, neem uw deel: liet zilver heeft geen schuit.
Judas.
Nu Ruben, neem liet geit?
Ruben.
Zou ik mijn handen schenden
1500 Aen dat vervl oeekte geldt?
Levi.1
Hoe zal dit spel noch enden ?
Hou vast: aenvaert uw deel: wy deden in 't gelijck.
Ruben.
0 bloetgeldt, het zy veer, dat ick noch winning strijck
Uit broederlijck verlies: geen geldt zal my bevlecken.
Levi.
Zie toe, en wacht u wel 't verborgen stuck t' ontdecken,
1505 Met dees beteutertheit: ghy zijt 'er mede aen vast;;
Dies draegl3, als billijck is, met ons gelijcken last.
1497 wat :1e ie', wat moet ik geduldig aanzien.
1503 heoederlijck-, van mijnen broeder (zie vs. 42)_
1505 beteaterthelt, verslagenheid, ontsteldheid.
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H u b e n.
Hy draege alleen dien last, die raet gaf tot verkoopen.
Levi.
Ghy doemde hem ten put: hebt ghy u niet verloopen?
Ruben.
llelaes, om beters wil.

Levi.
't zy put, 't zy koop, tast aen.
1510 Wy zijn al even schoon: dek heeft zijn best gedaen.
Ruben.
Mijn handen sidderen: waer toe worde ick gedrongen?
Och, moortgelt, och, ghy maeckt my schuldig aen dien
Mijn' broer. [jongen,
Levi.
Een' halven broer, en slechs van vaders zy
Gebroeders, zet u hier, op eene lange ry,
1515 En reick my eick uw hant, dat niemants mont zal roeren
Noch reppen van dit werck, maer helpen 't voort volvoeren,
Op halsstraf, wie zich hier een stip te buiten ga.
Zoo onderworp ick my der broedren ongena.
Nu lang my eick de hant.
Judas.
Nu Ruben, zonder suffen.
1508 it veiloopen, misdaan
1510 even schoon, gelijkelijk schuldig.
1517 h a lsstraf, doodstraf.
1518 zoo, op diezelfde voorwaarde.
1519 icing, reik; suffen, dralen.
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1520 Tast toe.
Levi.
Lang hier de hant.
Ruben.
Hoe laet ick my verbluffen.
Levi.
Zoo krijght de handel klem. voor 't uiterste besluit,
Met maght naer Mambre toe, een knaep en 't kleet
[vooruit,
Wy achter aen. De knaep znagh tegens vader zeggen:
Wy vonden dezen rock, geslingert in de heggen,
1525 Op 't wilde woeste velt, zoo bloedigh en beslijckt.
Is 't Josephs rock, of niet? bezie, wat dit gelijckt.
Dat zien zal hem terstont van hart en zin berooven,
Ln 's droomers liefde doen het ongeluck gelooven.
Houdt ghy u in 't begin zoo koel zoo droogh als ick.
1530 Dan steent en trapt den vloer, tot dat men hem verquick.
Iek weet den ouden knecht, van d' eerste vrees verrezen,
Oock grootvaar en 't gezin zoo geestigh te belezen,
Dat elck haest roepen zal, verwondert in zijn' geest:
1520 verbluffen, van mijn stuk brengen, overduivelen.
1521 zoo ki fight de handel klem, zoo krijgt de daad kracht, beteekenis; nu is de zaak beklonken; voor 't uiterste besluit, tot besluit der zaak.
1522 met maght, vlug; ]tlambre, zie vs. 485.
1523 mag/t, moge.
1527 hart, hier als zetel van het verstand, zooals meermalen in den

Bijbel?

1528 's droomers liefde, liefde voor den droomer.
1529 dr•oogh, onverschillig.
1530 dan, daarna; steent, zucht, kermt; veiquiek, bijbrenge, tot

bedaren brenge.
1531 knecht, man; vrees, schrik, ontsteldheid.
1532 grootvair, Izaak, die volgens Vondel toen 167 jaar was; gees.
tigh te belezen, zoo aardig te bepraten.
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Hoe stil is 't huis, als was'er Joseph ooit geweest!
1535 Nu Ruben, zijt gerust: ick wil vrypostigh voorgaen.
Was 't anders, Joseph zou met uw geboortrecht doorgaen.
Komt volght my algelijck, en spreeckt uit eenen mont.
Dat geit naer Hebron toe.
Ruben.
Gaet voor: ick volgh terstont.
RUBEN.

Myn Godt, ick schrick. och, wat een huis wil ginder
[leggen,
1540 Wanneer die logenbo den Vader aen koom zeggen,
Hoe 't kleet gevonden zy op 't veldt, en toon hem dat,
Gescheurt, gesleurt, gesleept, van stof en bloet bekladt.
Met wat voor ooren zal by 't hooren ? hoe zich houwen ?
Met wat voor oogen 's kints bebloeden rock aenschouwen ?
1545 My dunckt ick zie met wat een jammerlijck gestalt
Hy d' armen smijt van een, en achterover valt,
Met zynen blooten kop; al 't aengezicht geschapen
Natuurlijck als een lijck: de maeghden, kinders, knaepen,
Ons vrouwen, moeders, en 't geheele huisgezin
1550 Toeschieten op 't misbaer: den kleenen Benjamin,
Aen zyne voeten staende, op 't schreien van de moeders,
Beschreien onbewust 't verlies zijns trouwen broeders.
Ja schrey vry, arrem kint, want ghy verliest wel 't
[meest.
Hy riep op 't lest om u, met een' beangsten geest.
1534 stil, nl van treuren.
1535 veypostigh, vrijmoedig.
1536 was 't anders, ware Jozef niet verkocht, hij zou met uw eerstgeboorterecht er vandoor gaan.
1538 dat geit, dat gaat; zie zoo, ik ga naar.
1539 schriele, ik ben geheel ontsteld ; . wat een huis, enz., welk een
vreeslijke toestand zal het daar zijn.
1545 gestalt, uiterlijk, voorkomen.
1552 onbewust, zijn verlies nog niet beseffende.
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1555 Zijn blinde grootvaar komt al bevende, op dat schreien,
Ike huisdeure uit, en laet zich onder d'oxels leien,
Met kommerlijeken gang: o styve stramme stock,
O blindenvan, bedanck uw blintheit: want de rock
lies allerzoetsten neefs kan u geen droefheit baeren;
1560 Maer hou de hant van 't kleet. u schors van hondert jaeren
En seventigh min drie, waert ghy zoo doof, als blint,
Of slecht van ouderdom, als 't j ongstgeboren kint,
Zoo zoudt ghy tandeloos dat leedt niet moeten kaeuwen.
Mijnn broêrs, niet meer mijn broêrs, hoe zie ick zonder
[flaeuwen.
1565 Den vader zwymen ? hoe kan Ruben 's harten grout
Bedeeken, dat 'er niet een woort berste uit zijn' tont ?
WTy moorders staen beducht, waer vader zy gebleven,
En Levi druckt mijn haat: zwijgh stil, of 't geldt u 't leven.
Zoo blaest by my in 't oor. was ick een zoutpylaer,
1570 Zoo stom, gelijck moey Lots, zoo liep ghy geen gevaer,
Dat Ruben 't melden zou, met weneken of met woorden.
Ghy broederslagers dwingt my mee tot vadermoorden.
Zo morre iek binnens monts, half doot van schrick en
[schroomt,

En wordt terwijl gewaer, hoe vader weer bekoomt,
1575 Als uit een' naeren droom: hoe op die dorre wangen
1557 stock-, grijsaard.
1559 alder-zoetste neef, allerliefste kleinkind.
1561 zoo (loof, even doof.
1562 slecht, onnoozel.
1564 zonder flaeuwen, voortdurend.
1567 weer vader, of vader wel weder uit zijne bezwijming zal opkomen.
1568 't geldt, kost.
1570 moey Lots, Adith, de vrouw van Lot, veranderde in een zout
toen zij tegen het verbod der engelen, bij het verlaten-pilar,
van Sodom, toch omzag (Gen. x.ix : 26). Vondel noemt haar
rnoel (tante) en gebruikt hier dit woord in den algemeenen zin
van (oude) vrouw.
1573 schroomt, angst, vrees.
1575 naeren, benauwden.
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Van wederzyde een traen blijft aen de rimpels hangen.
Hy scheurt in 't endt zijn kleet, zijn borst, zijn baert,
[zijn hair,
Als een kranckzinnigh rnensch, en huilt met groot misbaer:
Dit 's Josephs eigen rock: liet wildt heeft hem verbeten;
1580 Een ongenadigh dier mijn' troost mijn hart gegeten.
Och, vrouwen, laet my gaen. och, kinders laet my los.
Guet roept een' winterbeer en tiger uit het bosch,
Dat zy den vader oock, geiijck den zoon, verslinden.

Wegh troost van kinderen, van vrouwen maegen vrindcn.
1585 Mijn zoon, wat tiger draeght u in zijn ingewant?
Op, Vader, zoeck uw kint: begraef het met uw hant.
Ghy vint misschien in 't wout, in woeste wildernissen,
Een lit, zoo zult ghy niet den heden Joseph missen.
Ja vond ick voet of hunt, of hooft of been, of jet,
1590 Tot troost in mynen rouw: nu heb ick anders niet
Dan 't kleet, met bloet besprengt. ick kus die roode
[smette,
Dees reten van den rock, daer 't wildt den tant in zette.
Och, had een heete koorts dat jeughdigh vier geblust
In d' oogen; ick die zeJ gèloken en gekust,
1595 En 't stervende aengezicht met tranen overgoten,
En na den dootsnick noch dien bleecken mont gesloten;
't Had my aen troost, noch u aen uitvaert niet gefaelt.
'k Zou dencken: 't kint heeft zijn natuurschult vroegh
[betaelt.
1577 hy scheurt, vgl. Gen. xxxvii : 34 en bi. 15.
1582 winterbeei, waarschijnlijk bedoelt Vondel een beer, die gedu

rende den winter op zijn vet geteerd heeft en nu uitgehongerd
is (vgl. Joseph in Egyp ten, 1152: 't ondier afgevast in sneeuw,
van honger huilt); de gewone bruine beren kwamen veel in
Palestina voor; tiger, in Syria en Palestina kwamen veel panthers en luipaarden voor.
1593 dat ieughdigh vier, enz., het licht zijner oogen gebroken.
1597 uitvaert, begrafenis; het niet begraven worden was iets dat
een lsraëiiet een grooten schrik inboezemde en hein een viceslijke straf toeseheen.
1598 natnursehuit, tol der natuur.
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Of zoo ghy sneuvlen most, noch liefst door menschen[handen,

1600 Dan op het eenzaem veldt, door leeuws of luiperts tanden:
Want 's menschen hart altijt tot zijns gelijcken treckt.
Uw vyant had noch 't lijck met aerde wat bedeckt,
Of iemant, langs den wegh, den doode noch begraven,
En 't lecker aes misgunt de kraeien en de raven.
1605 0 ramp, voltoit ghy zoo in 't endt 't rampzaligh jaer,
Het welck mijn Rachel ley van 't kraembedde op de baer;
Mijn bedt schofferen zagh, van mynen oudstgeboren;
Mijn dochterleen verkracht; mijn zoonen, dol van toren
En wraeck, dien moort begaen, aen Hemor en zijn stat;
1610 En al 't Hebreeusch geslacht verlastert en beklat,
Met merckelijck gevaer van goet, en bloet, en leven.
Waer laet ick my van rouw ? waer wort mijn geest gedreven ?
0 hondert zeven jaer, wat stapelt ghy op een?
'k Heb in mijn jeught verdriet en dienstbaerheit geleen ;
1615 Mijn broeders wrock bezuurt, veel jaren moeten zwerven;
Maer't leste valt my 't zwaerste. ick garnet Joseph sterven.
Gaet kinders, graeft een graf: mijn beenen worden stijf.
Zoo dunckt my dat hy kermt, en gordt een' zack om 't lijf,
En jammert nacht en dagh; het zy de zon in 't oosten
1620 Verryze, of daele in 't west; geen mensch kan Vader
[troosten.
Och, d' ouders teelen't kint, en maecken 't groot met smart:

Het kleene treet op 't kleet; de groote treen op 't hart.

1599 sneuvlen, omkomen.
1602 had, zou zeker hebben.
1606 boer, lijkbaar.
1607 mijnt bedt, vgl. vs. 411; schofferen, ontwijden, onteeren.
1609 moort, vgl. vs. 413.
1610 verlastert, geschandvlekt.
1611 mnerckelijck, duidelijk.
1614 dienstbaerheit, nl. bij Laban, toen hij vluchtte voor Esau
1615 bezuurt, ondervonden.
1618 een zee!', een rouwkleed, een grof kleed, dat onder de gewone
kleeren op liet bloote lijf gedragen werd (vgl. onze uitdr. in
zak en ascie zitten).
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