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Graftombes Ester en Mordechai onder vuur 

HAMADAN - Voor het Iraanse regime is het joodse Purimfeest een soort 
holocaust. Dit jaar zijn de graven van Ester en Mordechai het doelwit. 

Het verhaal van Ester heeft in Iran een heel andere interpretatie dan in de Bijbel. 
Volgens het regime gaat het bij het Joodse Purimfeest om de viering van een 
holocaust op ruim 75.000 Iraanse voorouders, op touw gezet door koningin Ester en 
haar joodse oom Mordechai. Elk jaar krijgt het antisemitisme in Iran met deze data 
ruimer baan, schrijft Israel Today.  

Dit jaar komt daar een dimensie bij, volgens de Iraanse persbureaus Fars en MEHR. 
De graftombes van Ester en Mordechai in de stad Hamadan, middenin Iran, zijn 
formeel ontdaan van hun pelgrimsstatus. Daardoor verdwijnt het religieus en 
toeristisch belang ervan en de bescherming door de Iraanse autoriteiten. Bijna 
driehonderd radicaal islamitische Iraanse studenten bivakkeren al drie weken 
rondom de tombes en dreigen ze te vernielen. 

Op 20 en 21 maart vieren de joden hun Purimfeest. Op die data wordt herdacht hoe 
de joden, die in de vijfde eeuw vChr. in Perzische ballingschap verkeerden, 
ontkwamen aan een massale moordpartij, op touw gezet door Haman, grootvizier van 
koning Xerxes (in het Bijbelboek Ester: Ahasveros). 

Xerxes I (485-465) verstoot in 484 zijn vrouw Vasthi voor Ester (Perzisch voor 'ster' 
en de nieuwe naam voor Hadassa). Zij wordt in 480 koningin, haar oom Mordechai 
een belangrijk hoveling. Hij buigt niet voor Haman ('de magnifieke'), de Perzische 
'premier'. Daarom wil Haman de joden laten doden en bedriegt daarvoor de koning. 
Maar hij wordt gespietst nadat de leugen uitkomt. 

In Ester 9 staat hoe de joden van Xerxes hun vijanden twee dagen mogen doden. De 
tien zonen van Haman, driehonderd mensen in de burcht Susa en 75.000 mensen in 
heel het rijk komen daarbij om. Het Purimfeest (de veertiende en vijftiende dag van 
de maand adar) wordt door Mordechai ingesteld. Xerxes blijkt overigens snel na zijn 



   

huwelijk met Ester een verliezer. Het Griekse leger verslaat hem bij Plataea en de 
Griekse vloot vernietigt de Perzische marine in de baai van Salamis (479 v.Chr.). 



   

 


