
Overdenking: ‘De oogst van een vrouwenleven’ door Anja van de Poppe 
 
 
De setting is als volgt. Sara is stervende.  Ze ligt in haar tent in Kirjat-Arba.  Abraham is dat 

ter ore gekomen. Hij heeft z’n spullen gepakt en is naar haar afgereisd. Nee, samenwonen 

deden ze al lang niet meer. Zij woont vlakbij Hebron, een plaats uit gelukkiger familiedagen. 

Hij ver weg, in Berseba in het land van de Filistijnen. Abraham aan het sterfbed van Sara. Ziet 

u het tafereel voor u?  Anders help wellicht het schilderij van Marc Chagall.  ‘Abraham 

wenend over Sara’ heet het.  

 
Van Sara, ooit een stralende schoonheid, is niet veel meer over. Een schim van wie en wat ze 

ooit is geweest. Maar al lijkt ze ogenschijnlijk vertrokken, haar geest en gedachten zijn nog 

helder. Beelden volgen elkaar op, als in een caleidoscoop. Ze hoort stemmen van kinderen: 

Jitschak, Izak, haar jongen. Roept hij haar? Dan ruikt ze plotsklaps de geur van typische 

Egyptische gerechten in het paleis van de farao lang geleden. Ondanks de steen in haar 

maag begint ze te watertanden. Dat was nog eens eten! En altijd weer doemt het beeld van 

Abraham op; ook nu weet ze simpelweg dat hij het is die zich over haar heen buigt en de 

handen voor zijn gezicht slaat. Ze moet hem nog dringend spreken; zoveel rafelige eindjes. 



En vragen, ja ze moet hem ook nog vragen of ...   Maar haar gedachten gaan alweer met 

haar op de loop.  

 

Mag ik u uitnodigen om Sara te volgen, in gedachte met haar op te lopen en te luisteren 

naar haar verhaal. Het zou zo geklonken kunnen hebben: 

 

“Het is dus werkelijk zo dat je leven vlak voor je sterft als een film aan je voorbijtrekt. Ik weet 

het nu uit eigen ervaring. Maar er zijn dingen die zelfs nu blijven haken, alsof de band 

hapert, en maar niet verder wil spoelen. Abraham, hoor je me, daarover wil ik het met je 

hebben. Nu, nu het nog kan.  

 
Ergens vroeg in ons huwelijk toen we nog met je vader en de rest van de familie in Haran 

woonden begon het tussen ons al scheef te lopen. Je kende toch wel mijn diepste verdriet 

en pijn? Ik wilde zo graag een kind, voor mijzelf, voor jou, voor de grootfamilie.  

Maar dat kwam maar niet, zou er ook nooit komen, zoveel was mij wel duidelijk geworden. 

Je weet als geen ander wat dat voor een vrouw uit mijn tijd en dagen betekende. Ik was 

geen knip voor de neus waard, een dorre stronk was ik, niet bij machte om het leven door te 

geven.  



Rond die tijd begon jouw geschiedenis met Jahwe. Van de goden van je vader, moest je niets 

meer hebben. Steeds vaker verliet je in de nacht onze tent om met Jahwe, volgens jou de 

enige ware en levende God, te praten. Of God mag weten wat je in die nachtelijke uren in je 

schild voerde. Want mij werd daarover geen enkele mededeling gedaan. Je sloot je voor mij 

af, je sloot me buiten. ‘Die dritte im Bunde’, was ik dat eigenlijk niet van begin af aan?  

 

Later heb ik wel begrepen dat Jahwe jou tijdens die nachtelijke uren een schone toekomst 

voorspelde. Een nageslacht zo omvangrijk als de sterren aan de hemel. Wishful thinking, 

dacht ik toen nog.  Een bron van zegen zou je worden voor alle volken op aarde. Aan al die 

schone beloften klampte je je vast. En ik, werd mijn naam ook maar zijdelings genoemd? 

Wat was mijn erfdeel? Het was allemaal Abraham wat de klok sloeg.  

Maar het gevolg was wél dat we ons boeltje konden oppakken. Want jij moest zo nodig die 

Stem volgen die jou al dat moois ver weg in het land Kanaän beloofde. Herinner je nog de 

tranen van je oude vader Terach die met de rest van de familie in Haran achterbleef?  

Alleen neefje Lot ging met ons mee. Het ongewisse avontuur trok mij wel, maar nooit 

zouden wij onze familie meer terugzien.   

 

Kanaän was niet ons land. Vreemdelingen waren we er. We werden er zoals alle 

vreemdelingen geduld maar waren niet echt welkom. We trokken rond van Noord, naar 

Oost en West. En op al die plekken bouwde jij voor Jahwe een altaar. Dacht je zo het land 

voor Jahwe en jezelf in bezit te kunnen nemen? Nou, dat is je niet erg gelukt, want van pure 

armoede zijn we niet lang daarna naar Egypte afgedaald. Want zo voelde het wel, we zakten 

letterlijk en figuurlijk af naar een miserabel leven. Of zie jij dat soms anders?  

 

Daar heb je me voor het eerst als een baksteen laten vallen. Ik zie je nog voor mijn staan met 

van die wegdraaiende ogen: ‘Sara, je bent zo ontzettend mooi en verleidelijk, de dienaren 

van de farao zullen zeker hun oog op je laten vallen, je moet straks in Egypte maar zeggen 

dat je mijn zus bent en niet mijn vrouw’. De aap kwam uit de mouw: je vreesde voor je eigen 

leven. Je was doodsbang dat ze je zouden omleggen als ze hoorden dat je mijn man was.  

Een weduwe was immers altijd welkom in de harem van de farao, een wettige echtgenote 

allerminst. Zo joeg je mij willens en wetens in de armen van de farao en zelf werd je er ook 



nog eens veel beter van. Overladen met rijkdommen werd je door het afstaan van je 

zogenaamde zus.  

 

Abraham, hoe zie je dat nu, na al die jaren? Is er iets van schaamte of van berouw in jou over 

die geschiedenis? Ik die opgesloten en opgetrommeld werd om met de farao het bed te 

delen en jij badend in plotselinge weelde? Wat een hilarisch plaatje, als het niet zo diep 

triest was geweest.  

 

En dan te bedenken dat eenzelfde geschiedenis zich later nog en keer zou herhalen met 

koning Abimelech, toen we in Gerar woonden.  

 
Maar, het moet gezegd, de farao en ook koning Abimelech, over wie jij zo schamper sprak 

als heidenen, hadden heel wat meer fatsoen en compassie in hun donder dan jij, held op 

sokken. Farao liet mij galant vrijuit gaan toen bleek dat al die plagen in zijn huis aan mijn 

aanwezigheid te wijten waren. Wat denk je trouwens, zou Jahwe daar soms achter hebben 

gezeten? Jij kwam er met een koninklijke schrobbering heel genadig af. Met hangende 

pootjes keerden we weer terug naar Kanaän, in materieel opzicht inderdaad heel wat rijker, 

maar ik was duizend illusies armer.  



Nadat Lot was vertrokken en in Sodom was gaan wonen, werd het wat stilletjes rond onze 

tenten. Jij werd nog eenzelviger, tot gekmakends toe. Op een dag zag ik je in de weer met 

een koe, een geit een ram en een paar duiven. De dieren sneed je midden door, op de vogels 

na. De helften van de bloedende dieren legde je tegenover elkaar. Ik zag het wel vanuit mijn 

tent. Als een bezetene ging je te keer. Een verbond met Jahwe was het, zei je de volgende 

dag, om Hem aan zijn woord en beloften te houden, maar ik dacht: wat een ellendig 

wanhoops ritueel! Jij jouw wanhoopsdaad, ik de mijne.  

Daar en op dat moment heb ik de knoop doorgehakt. Als het mij niet lukte om voor 

nageslacht te zorgen, dan in hemelsnaam maar mijn dienstmeid Hagar. Zij moest maar de 

draagmoeder van ons kind worden. Hoe dom kan een mens zijn!  

 

Je was maar wat graag bereid om aan mijn voorstel mee te werken. Veel te graag naar mijn 

zin. Het kind kwam er dus, Ismael, maar jou zag ik nauwelijks meer. Steeds vaker zocht je het 

gezelschap van Hagar en de kleine jongen. Langzaam maar zeker leken de rollen wel 

omgekeerd: Hagar de meesteres van het huis en jouw geliefde en ik hing er als een soort 

bijwagen bij. Zoals je weet heb ik ten langen leste, toen Izak opgroeide, hardhandig 

ingegrepen.  

 



Hagar en Ismael moesten het veld ruimen. Ik duldde ze niet langer in ons leven. Nu vraag ik 

me af of ik er goed aan heb gedaan om ze de woestijn in te sturen. Want nooit heb ik jou zo 

verdrietig gezien, als op de dag dat zij vertrokken. Het was een zwarte dag in mijn leven, in 

ons leven.  Vergeef me, Abram.  

 

Nu zijn naam gevallen is, moeten we het over hem hebben: Jitschaak, Izak, wat lach 

betekent. En terecht, want dit kind bracht de lach weer terug in ons leven. Blijdschap en 

vrolijkheid. Herinner je je je nog het merkwaardige bezoek van die drie vreemdelingen een 

jaar voor zijn geboorte? En dat zij voorspelden dat ik, negentig jarige, zwanger zou worden?   

 

Het waren engelen denk ik, engelen van Jahwe. Engelen brengen toch altijd een blijde 

boodschap? Want hoewel ik alleen al bij de gedachte aan een baby moest gniffelen, bloeide 

er ook een vreemde hoop in mij op. Alsof na een heel mensenleven Jahwe ook mij, Sara, de 

onvruchtbare, eindelijk zag staan en zich via zijn boden tot mij richtte: ik zou zwanger 

worden en een zoon baren.  

 

De zwangerschap en de kinder- en jeugdjaren van Izak zijn de gelukkigste van mijn leven 

geweest.  Hij was mijn alles, mijn oogappel en ik bewaakte hem als een leeuwin. Voor jou 



had ik minder oog, maar je was ook zo druk met al je bezigheden; de kuddes, het personeel, 

het beveiligen van ons leefgebied, het onderhandelen met onze naaste buren.  

Vergis ik me of was er in die tijd ook voor Jahwe minder tijd en aandacht in je leven? Hoe het 

ook zij, na jarenlang ogenschijnlijk harmonieus samenleven, barstte de bom.  

 

Je moest op pad, samen met Isaak, zei je. Je moest Jahwe een offer gaan brengen op de berg 

Moria. Kan dat dan niet zonder Isaak vroeg ik nog, want ik vertrouwde de zaak voor geen 

meter. Je deed zo vreemd.  Zo had ik je wel vaker gezien en dat beloofde weinig goeds.  

 

 

 

Had ik toen maar ingegrepen, had ik je toen maar tegengehouden, maar met lede ogen heb 

ik jullie zien vertrekken. Een paar dagen later kwamen jullie weer terug; haveloos, 

afgepeigerd en oververmoeid. Niemand hoefde mij te vertellen wat er gepasseerd was. Ik 

zag het aan de ogen van mijn zoon Izak, ze lachten niet meer. Ik zag het aan jouw ontwijkend 

blik.  

 



Toen heb ik mijn boeltje gepakt en ben ik bij je weggegaan. Hoe zou ik nog kunnen 

samenleven met een man die het leven van mijn enig kind, het liefste in mijn leven, in de 

waagschaal stelde voor een God die daarom vroeg. Wat is dat trouwens voor een God die 

zoiets durft te vragen?   

 
Abraham, hou op met huilen.  Geef me liever antwoord”. 

 

We gaan luisteren naar een Laatste Lied (tekst Colet van der Ven) 

 
Laatste lied - voor Sara 
 
Je staat in avondlicht, 
je schaduw valt steeds korter. 
De verte nadert snel, 
je blik richt zich naar binnen 
Een laatste lied klinkt op, 
verwachting van de nacht. 
 
In hart en hand gegrift 
de dagen van je leven 
de passie en de pijn, 
je liefde, barensweeën, 
van bitterkruid geproefd, 
van zuur en zout en zoet. 
 



Niet voor de haat gezwicht, 
niet voor de angst bezweken. 
Geleefd een zee van tijd 
de eeuwen in je ogen, 
de namen in je palm, 
je ziel in je gezicht. 
 

Nadat Sara haar laatste adem had uitgeblazen stond Abraham op van voor het aangezicht 

van zijn dode. Zo staat het er letterlijk. Er stond hem iets te doen. Na al die jaren was hij nog 

steeds een vreemdeling in Kanaän, geduld en gezien vanwege zijn succes en rijkdom. Maar 

nog geen vierkante meter grond van het beloofde land was van hem, was zijn rechtmatig 

eigendom. Maar Sara, zijn vrouw, zijn levensgezellin, zijn ex zou hij begraven op land dat 

hem en zijn nageslacht voor altijd zou toebehoren. In de aarde van Kanaän, het beloofde 

land zou hij haar leggen, al moest hij er zijn laatste cent voor neertellen. Dat was hij aan haar 

verplicht.  

 

In de grot van Machpela, die hij tezamen met een akker voor de woekerprijs van 

vierhonderd sjekel zilver van Efron kocht, werd Sara begraven. Vlakbij Hebron, de plek waar 

ze ooit zo gelukkig hadden samengeleefd. Alsof het zo moest zijn.  

Jaren later zou Abraham in datzelfde graf worden gelegd. Dezelfde aarde van het beloofde 

land zou hen beide toedekken. Het waren de twee halfbroers, Izak en Ismael, zonen van 

Hagar en Sara, en volgens de overlevering de stamvaders van de Arabieren en de Israëlieten, 

die samen hun oude vader ten grave droegen. Zij aan zij.   

 

We luisteren vanaf cd naar een gezongen gedicht van M. Vasalis:  

‘In de oudste lagen van mijn ziel’  

In de oudste lagen van mijn ziel,  
waar hij van stenen is gemaakt,  
bloeit als een gaaf, ontkleurd fossiel 
de stenen bloem van uw gelaat.  
Ik kan mij niet van u bevrijden, 
er bloeit niets in mijn steen dan gij. 
De oude weelden zijn voorbij 
maar niets kan mij meer van u scheiden 
 


