
Stichting was hem al bekend omdat hij een tijd lang als musi

cus regelmatig optrad in verschillende kerken verspreid over 

de provincie. Na een aantal gesprekken werd hij aangeno

men. ‘Op 1 januari 2017 ben ik hier begonnen. Oud en nieuw 

was mijn eerste nacht in Appingedam.’

De Stichting
In deze aflevering van ‘De Stichting’ leest u over het werk van de Stichting Oude Groninger Kerken en vindt u een 
selectie van de vele activiteiten in en rondom onze kerken.
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Zelf verhuisde David een flink aantal malen binnen de stad 

Groningen. Hij studeerde er Kunst, Cultuur en Media en was 

onder meer werkzaam als conceptbedenker bij een reclame

bureau en als maker van animaties. In 2016 overwoog hij de 

stap naar ‘buiten’ nadat hij een vacature zag van de Stichting 

Oude Groninger Kerken voor beheerder van De Vijgenhof. De 

‘De naam klinkt joods, maar ik ben het niet’, merkt David Lamain (30) meteen na het voorstellen op. Die  

associatie is niet geheel onterecht. David is beheerder van bed and breakfast De Vijgenhof, gelegen naast  

de synagoge van Appingedam. ‘Lamain is van oorsprong een Franse achternaam.’ Hugenoten misschien,  

in de zeventiende eeuw gevlucht naar de Republiek? ‘Dat is wel heel lang gedacht, maar nee hoor, gewoon 

verhuisd.’
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Een thuis in Appingedam
Interview met David Lamain



Ambitie
De Vijgenhof is gehuisvest in het voormalige joodse school

tje van Appingedam. Als beheerder woont David in de rabbi

naatswoning. De naastgelegen synagoge uit 1801, de oudste 

van de provincie Groningen, werd in 2015 gerestaureerd door 

de Stichting. Behalve voor de logies is David ook verantwoor

delijk voor de programmering en openstelling van het ge

bouw. ‘Verrassend veel Damsters weten niet eens dat dit een 

synagoge is. Die associëren het pand vooral met de Vrijge

maakte Kerk, die hier lange tijd onderdak had.’

 Graag geeft David bekendheid aan het bijzondere gebouw 

en zijn geschiedenis. ‘Grote publiekstrekkers zijn de evene

menten Terug naar het begin en Bie Daip. Tijdens dat laatste 

evenement, een internationaal shantyfestival, hadden we 

hier denk ik wel duizend bezoekers. Een aantal groepen 

sprak zich lovend uit over de akoestiek van het gebouw.’  

Uiteraard komen ook mensen specifiek voor het bewogen 

verleden van de synagoge. ‘Ik ben nu bezig om te kijken of 

we in 2019 hier een tentoonstelling over de joodse geschie

denis van Appingedam kunnen realiseren. Ook is er de ambi

tie om alles wat geschreven is over joods Appingedam hier 

op een centraal punt te verzamelen en ontsluiten.’

Beter dan verwacht
‘De kern van mijn werk is toch wel het rendabel exploiteren 

van de B&B. En dat loopt eigenlijk beter dan verwacht. Zelfs 

in de wintermaanden is er een redelijke bezetting. Door de 

week verblijven hier veelal mensen die werken in de Eems

haven – ik heb hier gasten van over de hele wereld gehad,  

uit Maleisië tot Canada en België. ’s Avonds parkeert er dan 

vaak een enorme Audi voor de deur.’

 Mensen met méér oog voor de historische locatie en om

geving zijn toeristen die getrokken worden door het logeren 

in een rijksmonument op een bijzondere locatie. ‘In de week

enden logeren hier veel stellen uit Duitsland.’ David weet 

daarnaast een veelvoud aan bijzondere logés op te noemen: 

‘Een beroemde Oostenrijkse wiskundige, en zelfs een promi

nente NoordAfrikaanse politicus waren het afgelopen jaar 

op bezoek.’ Indruk maakte ook rabbijn Arnold (‘Arnie’) Sleu

telberg uit Michigan, die hier op bezoek was. ‘Sleutelbergs 

opa is afkomstig uit Appingedam en vluchtte voor het uitbre

ken van de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten. 

Hij was hier op zoek naar de roots van zijn familie.’ Datzelfde 

gold voor een Amerikaanse mevrouw die hier een week ver

bleef. ‘Zij kerkte hier juist in de jaren vijftig, toen de synago

ge gebruikt werd door de Vrijgemaakte Kerk.’  

 Dat bezoekers de Vijgenhof weten te waarderen, blijkt on

der meer uit de recensies op de boekingssite booking.com. 

Gasten waarderen het verblijf met gemiddeld een 9,6. ‘Een 

thuis’ luidt één van de commentaren.


