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Hoofdstuk 29       
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Vertrouwen hebben in de ander. Ja, kunnen papa en mama klein Jantje nog wel 

vertrouwen? Hij heeft al drie keer stiekem uit de suikerpot gesnoept. Heeft voor 

straf al drie keer op de onderste trede van de trap gezeten. Jantje, zes jaar oud, 

heeft spijt, echt waar, heel veel spijt. Maar zal hij, ondanks zijn belofte om het 

nooit weer te doen, toch als niemand het ziet, stiekem weer een suikerklontje uit 

de suikerpot stelen? 

 

Ik ken een getrouwde man die ook stiekem buiten de pot geplast heeft. Kennen 

jullie deze uitdrukking buiten de pot pissen? Dat betekent dat deze man stiekem 

met een andere vrouw naar bed is geweest. Hij heeft veel spijt, wil zijn huwelijk 

redden, maar kan zijn vrouw hem wel ooit weer vertrouwen? 

Weten jullie trouwens wel wat een pispot is? Dat is een po. Maar weten jullie 

wel wat een po is? Toen jullie omie en ik nog kinderen waren hadden wij niet 

een wc zoals wij nu hebben. Wij hebben allemaal in onze huizen zelfs twee wc’s. 

Eén beneden en één boven bij de slaapkamers.  

Vroeger, bij omie thuis gebruikten ze voor de wc nog een tonnetje dat één keer 

in de week door mannen van de dienst gemeentewerken opgehaald en geleegd 

werd. Bij ons thuis niet. Toen mijn vader en moeder in 1938 een nieuw huis 

lieten bouwen had mijn vader vijfentwintig gulden te veel geleend. Mijn moeder 

mocht kiezen: kamer en suite deuren of een wc met een septic tank. Mijn moeder 

koos voor het laatste. Waterleiding hadden we toen nog niet op ons dorp 

Kollumerpomp, maar zo nu en dan de wc doorspoelen met een emmer water uit 

de sloot was ook goed. 

En die pispot dan? Nu, om ’s nachts in het donker helemaal van de slaapkamer 

boven naar de wc in het hok bij de achterdeur te gaan, dat duurde veel te lang. 

Op onze slaapkamer stond een po (een pispot) waar wij allemaal als we even 

wakker werden in plasten. Op onze knieën lagen we dan voor de pispot en 

plassen maar. ‘Niet buiten de pot plassen, hoor!’ waarschuwde mijn moeder 

ons, ‘want dan wordt de vloer nat!’ 

 

Begrijpen jullie nu waar die uitdrukking ‘buiten de pot plassen’  vandaan komt? 

Maar wanneer een getrouwde man eenmaal buiten de pot geplast heeft en ook al 

heeft hij heel veel spijt, zal hij nooit weer buiten de pot plassen? Kan zijn vrouw, 

die hem vergeven heeft, dat geloven? Dat is een kwestie van vertrouwen…. 

 

En kan Jozef in onderstaand verhaal zijn broers wel weer vertrouwen? 
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Hoofdstuk 29      -       De halfbroers      -        Genesis  42 

 
De tien zonen van vader Jacob gingen in het tweede jaar van de hongersnood 

naar Egypte om koren te kopen. Hun jongste broer Benjamin mocht niet mee. 

Nadat Jozef niet weer thuis was gekomen van zijn reis naar Dothan vertrouwde 

vader Jacob zijn jongste zoon Benjamin niet meer van huis. Voor geen geld ter 

wereld wilde hij hem mee laten gaan naar Egypte. 

Het was net alsof de grote zonen van Jacob geen haast hadden om naar Egypte 

te gaan. Durfden ze niet zo goed? Omdat er bijna geen eten meer was moest 

vader Jacob hen zelfs dwingend vragen om nu toch maar te gaan. Hij hoopte dat 

alles goed zou gaan. Dat ze spoedig terug zouden komen met zakken vol koren. 

Hij zuchtte. Als ze eens niet terugkwamen? Alles liep hem ook tegen in zijn 

leven…. Zijn lievelingsvrouw Rachel was er al heel lang niet meer en zijn zoon 

Jozef? Hij zou als hij nog geleefd had, nu al dertig jaar zijn geweest.  

En nu die honger weer. Hoe zou het met zijn zonen gaan daar in dat verre 

Egypte? Ze hadden geld genoeg bij zich. Maar zouden die Egyptenaren wel 

koren willen verkopen aan vreemdelingen? Hij wilde wel dat ze maar weer thuis 

waren…. 

 

Toen Jozef hoorde dat er tien mannen uit Kanaän waren die heel eerbiedig 

vroegen om koren te mogen kopen, haastte hij zich naar het gebouw waar zij 

stonden te wachten. Hij voelde zijn hart kloppen. Zouden ze het zijn tien 

halfbroers zijn of waren het andere mensen uit Kanaän? Kanaän was groot. 

Maar toch? Precies tien mannen! De jongste, zijn broer Benjamin zou misschien 

niet mee hebben mogen gaan naar Egypte. 

En dan die andere vraag: stel dat ze het waren, zou hij zich dan direct bekend 

maken? Wat zouden ze grote ogen opzetten wanneer hij tegen hen zei: ‘Ik ben 

Jozef, jullie broer die jullie als slaaf verkocht hebben naar Egypte.’  

Kwaad was hij niet meer op hen. Het was al zo lang geleden en die pijn in zijn 

hart was hij bijna vergeten…. Of toch niet helemaal?  

Nee, hij kon niet direct weer gewoon tegen hen doen en net doen alsof er nooit 

iets gebeurd was. Hij zou ze streng toespreken.  Hij zou hen bang maken en dan 

wilde hij wel eens zien of ze nog zo wreed waren als die dag in Dothan toen ze 

hem in de put gooiden. In ieder geval wilde hij van hen de naam Benjamin 

horen. Hij wilde wel eens weten of ze zijn broer Benjamin ook zo haten, zoals 

zij hem gedaan hadden.  En ook of ze nog steeds zo jaloers waren. Misschien 

wel niet en in dat geval zou hij hen niets doen. Maar eerst moest hij hard zijn en 

hen op de proef stellen. 

 

Toen Jozef zijn tien halfbroers zag staan, herkende hij ze direct. Dat was Ruben, 

de oudste en naast hem stond Simeon. Die was vroeger altijd de aanvoerder 

geweest in het doen van verkeerde dingen. Levi stond daar en Juda en al die 

anderen. Ze waren bijna niets veranderd. Alleen een aantal jaren ouder 
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geworden. Natuurlijk herkenden ze hem niet. Toen hij naar Egypte verkocht 

werd, was hij ongeveer twintig jaar geweest en nu was hij een volwassen man 

met koninklijke kleren aan.  Daar kwam nog bij dat zij hem hier op deze plek en 

in deze functie als onderkoning van Egypte, helemaal niet verwachten. 

 

Zodra ze Jozef zagen liepen ze naar hem toe en lieten ze zich voor zijn voeten 

voorover op de grond vallen. Daar lagen ze, de tien mannen in hun wijde bonte  

mantels, de handen uitgespreid en met hun hoofden op de harde  vloer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste ontmoeting tussen Jozef en z’n tien broers. 
 

Voor hen, hoog en rechtop stond Jozef en keek op hen neer. Streng stonden zijn 

ogen. Niemand kon aan zijn gezicht zien wat er in hem omging. Het lag op zijn 

lippen om te zeggen: Kennen jullie mij niet meer? Leeft onze vader nog? En hoe 

is het met mijn broer Benjamin? Nee, nu moest hij niet zwak worden. 

Volhouden en de strenge heerser spelen. Hij zei een paar zinnen tegen hen in het 

Egyptisch, maar de broers schudden hun hoofden. Ze verstonden hem niet. 

Jozef wenkte en een tolk kwam naast hem staan. Die vertaalde wat Jozef zei en 

wat de broers antwoordden. 

‘Ik geloof niet,’ zei Jozef streng, ‘dat jullie hier alleen gekomen zijn om koren te 

kopen. Jullie zijn spionnen! Jullie zijn komen kijken waar je Egypte kunt 

aanvallen.’ 

Jozef zag hoe zijn halfbroers van kleur verschoten. Ruben kwam naar voren en 

zei met trillende stem: ‘Nee, heer! Wij komen alleen maar graan kopen. We zijn 
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allemaal broers van elkaar. Wij zijn eerlijke mensen, geen spionnen. Nee, hoe 

zou ook een vader zijn tien zonen allemaal tegelijk als spion op pad sturen?’ 

‘Hebben jullie meer broers?’ vroeg Jozef. 

Ruben sloeg zijn ogen neer, terwijl hij zei: ‘We waren thuis met twaalf broers. 

Maar de jongste is bij onze vader in Kanaän gebleven en één broer leeft niet 

meer.’ 

De onderkoning keek hem streng aan. Het was of zijn donkere ogen dwars door 

hem heen keken, alsof hij de gedachten van Ruben wilde lezen. 

‘Ik denk nog steeds dat jullie spionnen zijn!’ zei Jozef koel, ‘maar ik wil jullie 

een kans geven. Als het echt waar is van die broer van jullie, dan moeten jullie 

hem ophalen. Pas als ik hem zie geloof ik dat jullie de waarheid spreken.  

Maar nu gaan jullie alle tien de gevangenis in. Over drie dagen mag één van 

jullie naar huis om jullie jongste broer op te halen. Als hij hier is mogen jullie 

koren kopen, zoveel jullie willen. Maar komt hij niet? Zo zeker als de Farao 

leeft, dan wacht jullie allemaal de doodstraf!’ 

Ruben wilde iets zeggen maar daar kreeg hij de kans niet meer voor. Jozef 

draaide zich om en liep de deur uit. Soldaten kwamen en brachten de tien broers 

naar de gevangenis…. 

 

Bevend van angst stonden ze drie dagen later weer voor de onderkoning. Wat 

zou die machtige heerser over hen beslissen? Wie van hen zou naar huis mogen 

gaan? De anderen bleven achter in de gevangenis, maar hadden toch nog 

aanspraak met elkaar. Maar die ene, hoe zou die hun oude vader onder ogen 

durven komen? Tien grote zonen had vader Jacob naar Egypte gestuurd en 

slechts één kwam terug. En die kwam om Benjamin op te halen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tolk vertaalt de woorden van de onderkoning. 
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Daar hoorden ze de tolk zeggen: ‘Zo beslist mijn heer, de onderkoning: wanneer 

jullie doen wat hij zegt, dan blijven jullie in leven. Want hij heeft eerbied voor 

God. Maar één van jullie blijft hier achter in de gevangenis. De anderen mogen 

naar huis met graan voor de familie. Als jullie de waarheid spreken, kom dan 

terug met je jongste broer. Pas dan gelooft de onderkoning jullie.’ 

 

Toen de tolk weggegaan was en Jozef nog even bleef staan, hoorde hij hen luid 

en heftig met elkaar praten. Ja, wat voor zin had het om met z’n negenen naar 

huis terug te gaan als hun vader Benjamin toch niet mee wilde geven naar 

Egypte? En wie van hen zou hier gevangen achter moeten blijven?  

‘Wij hebben dit verdiend,’ zeiden ze tegen elkaar. ‘Dit is onze straf voor wat we 

vroeger met onze broer Jozef hebben gedaan. Hij was bang en smeekte om 

medelijden. Maar wij hebben niet naar hem geluisterd. Daarom zitten wij nu in 

de ellende. God straft ons nu voor het onschuldige bloed van onze broer Jozef.’ 

‘Ja,’ zei Ruben, ‘het is jullie schuld! Ik zei nog tegen jullie dat we hem geen 

kwaad moesten doen! Maar jullie wilden niet luisteren. Nu worden we voor 

gestraft voor zijn dood!’ 

 

De broers zagen nog hoe de onderkoning zich omdraaide, wegrende en met een 

harde klap de deur achter zich dichtgooide. Wat betekende dat nu weer? 

Waarom was alles zo vreemd en onbegrijpelijk in dit land? Hoe kon het dat ze 

voor spionnen werden aangezien? Waarom werden ze onschuldig in de 

gevangenis opgesloten? Angstig stonde ze daar te wachten. Hun harten klopten 

hen in de keel. 

 

Jozef stond in zijn eigen kamer. Hij huilde. De tranen rolden hem over de 

wangen en zijn schouders schokten. Hij wist zelf niet eens precies waarom hij 

nu  zo overstuur was. Maar toen hij zijn halfbroers hoorde praten in zijn eigen 

moedertaal, had hij het niet meer. Alles zag hij weer voor zijn ogen gebeuren: 

zijn vader Jacob, de dood van zijn moeder Rachel, hoe hij verwend werd door 

zijn vader met als gevolg die droge waterput in Dothan. Ja, daar in die put 

eindigde zijn onbezorgde jeugd …. 

Het vals geschreeuw van Simeon klonk hem nog na in zijn oren. De felle spot 

van de anderen. En als hij zijn ogen dicht deed zag hij nog de haat in hun 

donkere ogen. 

Jozef huilde en huilde om alles wat hij daarna doorgemaakt had…. Potifars huis 

en de gevangenis…. Al die verloren jaren. Maar misschien huilde hij nu ook wel 

van blijdschap omdat hij zijn halfbroers gezien had en dat hij zijn broer 

Benjamin weer zou zien en zijn oude vader. 

 

Jozef huilde tot hij geen tranen meer had. Eindelijk was hij uitgehuild. Hij waste 

zich en ging terug naar zijn halfbroers. Zijn gezicht stond weer strak en streng. 

Hij nam een paar soldaten met zich mee. Ze moesten handboeien meenemen.  
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Jozef huilde tot hij geen tranen meer had 
 

Dus Ruben had een goed woordje voor hem gedaan! Dan mocht hij nu naar huis, 

ook al was hij de oudste. Regelrecht liep Jozef naar Simeon. Deze, wees hij naar 

zijn soldaten. Even later had Simeon de handboeien om en werd hij afgevoerd. 

Met het hoofd omlaag liep hij terneergeslagen tussen de soldaten in. Deze ene 

keer had hij niets te zeggen! 

 

De volgende ochtend reisden negen broers in alle vroegte terug naar hun oude 

vader in Kanaän. Hun ezels droegen grote zakken met koren. Thuis hadden ze 

dringend behoefte aan eten, maar nu konden ze er niet eens blij mee zijn. Hoe 

zou het met Simeon zijn? En wat moesten ze thuis tegen hun oude vader 

zeggen? 

 

Ze dachten aan jaren geleden toen ze zonder Jozef uit de vlakte van Dothan 

terugkwamen bij hun vader…  Dat was hun schuld en nu moesten ze dat 

bezuren. Spijt hadden ze, veel spijt! O, konden ze alle verkeerde dingen die ze in 

hun leven gedaan hadden maar terugdraaien. Dat nu juist Simeon, hun 

aanvoerder in het kwade gevangen was genomen. Dat moest wel een teken van 

God zijn! 

 

Direct de eerste avond van hun terugreis naar huis kregen ze al de schrik van 

hun leven. Ze wilden hun ezels eten geven, maakten een zak koren open en 

bovenin de zak met koren lag al het geld dat zij ervoor betaald hadden. Dit 

kwam niet goed…. Nu dacht die onderkoning in Egypte ook nog dat zij dieven 

waren! Het duurde lang voordat ze die nacht sliepen. 
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Bij thuiskomst gingen ze allereerst naar hun oude vader en vertelden hem alles 

wat ze in Egypte beleefd hadden. Toen vader Jacob het hele verhaal gehoord had 

voelde hij zich verslagen. Zijn zonen spionnen? Simeon vals beschuldigd 

achtergelaten in de gevangenis in Egypte? Benjamin mee naar Egypte om die 

onderkoning te bewijzen dat zijn zonen geen spionnen waren?  

Bang zei hij: ‘Jullie pakken mij al mijn kinderen af.’ 

Het was zo, maar anders dan vader Jacob dacht. Hadden ze dat met Jozef maar 

nooit gedaan,! Nu ze ouder waren en zelf vader, leek het onbegrijpelijk dat ze  

toen zo wreed hadden kunnen zijn.  

Wanneer ze weer terug moesten naar Egypte nieuw koren te halen, dan zou 

Benjamin mee moeten! Zonder hem hoefden ze niet weer bij die strenge 

onderkoning aan te komen. 

 

Ruben liep op zijn vader toe en zei: ‘Vader, geef Benjamin maar aan mij mee. Ik 

zal ervoor zorgen dat hij bij u terugkomt. En als ik hem niet terugbreng mag u 

voor hem in de plaats twee van mijn zonen doden. 

Vader Ruben meende dit echt. Maar natuurlijk wilde Jacob dat niet. Ook nog 

twee kleinkinderen van hem doden? Daar kreeg hij Benjamin niet mee terug! 

Bedroefd schudde hij zijn hoofd en zei: ‘Benjamin gaat niet mee! Zijn broer 

Jozef is dood en nu heb ik alleen hem nog. Ik ben al oud. Als er onderweg iets 

met Benjamin gebeurt zal ik sterven van verdriet.’ 

 

De negen zonen van Jacob gingen allemaal naar hun eigen tent. Naar hun eigen 

vrouwen en kinderen. Maar het eten smaakte hen niet. Steeds moesten denken 

aan hun broer Simeon. In gedachten zagen zij hem tussen de soldaten in lopen. 

Ja, hij werd afgevoerd naar de gevangenis met de handboeien om…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simeon in Egypte in de gevangenis. 


