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mogelijk was. Isa ontvluchtte Turkije samen 
met zijn moeder en de overige familieleden. 
Ze kwamen via Wenen aan in Rijssen, waar 
ze werden opgevangen en begeleid door 
enkele leden van de Ontmoetingskerk in 
Rijssen. 

VAn SchAAPSherder tot StUdent  Toen 
het gezin Kahraman in 1982 in Rijssen kwam 
wonen, was Isa acht jaar oud. Omdat er in 
zijn woonplaats geen school voor hem be-

schikbaar was, moest hij thuis op de schapen 
passen. Bij zijn komst naar Rijssen ontving 
hij zijn eerste onderwijs aan de Willem 
Alexanderschool. Na de lagere school ging 
Isa naar de havo in Nijverdal. Hij vervolgde 
zijn studie aan de Saxion Hogeschool in En-
schede, om daar in 1998 zijn HBO-dipoma in 
ontvangst te nemen. Als kroon op zijn studie 
ging Isa studeren aan de Universiteit Nyen-
rode in Breukelen, om daar af te studeren als 
General Manager in de bedrijfskunde. 

VAn StUdent nAAr dIrecteUr Inmiddels 
voorzien van alle benodigde diploma’s ging 
Isa in 2001 aan de slag als accountmanager 
bij Getronics, een nationaal en international 
bedrijf in de ICT-branche. Bij dit bedrijf werd 
hij in 2005 bevorderd als account-director. In 
2006 maakte Isa de overstap naar het consul-
tancybedrijf Capgemini als principal consul-
tant. In 2010 kreeg hij een ultieme beloning 
voor zijn studiezin en doorzettingsvermogen, 
hij werd aangesteld als commercieel direc-
teur van de SIMgroep in Rotterdam, waar hij 
bijna iedere dag present is. 

AAn rIJSSen VerBonden Ondanks de 
afstand tussen Rijssen en Rotterdam peinst 
Isa er niet over dichter bij zijn werk te gaan 
wonen. Rijssen is voor hem de plaats waar 
hij wil blijven wonen met zijn vrouw Feryal  
en zijn drie kinderen Mara (7) Rebecca (5) en 
Elisa (3). De familie woont aan de Kolen-
brander 30. ‘Hier woont onze familie, vrien-
den en kennissen. Hier hebben de mensen 
nog begrip voor elkaar. Bovendien spreekt 
de mentaliteit van Rijssen en omgeving Isa 
en zijn vrouw Feryal persoonlijk erg aan. Wij 
houden van normen en waarden, zoals wij 
van huis uit geleerd hebben.’ 

De familie Kahraman is intussen uitgebreid 
naar 75 personen, verspreid wonend in heel 
Europa. De onderlinge band van de familie 
Kahraman is zo stevig dat de familie lief 
en leed met elkaar deelt, heel Europa door. 
Zelfs als er nichten of neven trouwen in het 
buitenland, is de familie Kahraman present. 
Dit levert regelmatig een buitenlands reisje 
op voor Isa en zijn familie.

 p Het gezin Kahraman woonde in een lemen huisje, zonder elektriciteitsvoorzieningen, zonder 
waterleiding en toiletmogelijkheden. 

 p Isa Kahraman werd geboren - samen met zijn acht zusters en twee broers - in het Turkse stadje Midyat. Op de foto hun huis. 

Isa Kahraman werd geboren - samen 
met zijn acht zusters en twee broers 
- in het Turkse stadje Midyat, ten 

noorden van Mesopotamie. Hij was een van 
jongste telgen uit het gezin van Gevrige en 
Rumi Kahraman. 

In het plaatsje Midyat woonden oorspron-
kelijk 500 gezinnen die lid waren van de 
syrisch-orthodoxe kerk. In de loop der jaren 
zijn er inmiddels 400 gevlucht naar Europa. 
De reden van het vertrek was dat de bevol-
king in het stadje voor het overgrote deel 
bestond uit Koerden en Turken. Deze Koer-
den en Turken hingen een ander godsdienst 
aan, en verdrukten daarom de syrisch-or-
thodoxe christenen. Ze werden door hun 
medebewoners behandeld als tweederangs 
burgers. Hier kwam nog bij de zeer slechte 
economische toestand van de jaren tachtig in 
dit gebied en de zeer erbarmelijke woonom-
standigheden van de gezinnen. Het gezin 
Kahraman woonde in een lemen huisje, 
zonder elektriciteitsvoorzieningen, zonder 
waterleiding en toiletmogelijkheden. Het 
water kwam uit een put en de wc was een 
gegraven gat in de grond. 

VLUchteLIngen  Bovengenoemde rede-
nen waren voor vader Gevrige Kahraman 
de aanleiding om in 1980 zijn woonplaats 
Midyat te ontvluchten en te vertrekken 
naar Nederland. Hier vond hij in Hengelo 
onderdak bij zijn broer, die al eerder Tur-
kije ontvlucht was. Vader Kahraman ging 
vervolgens aan de slag als pottenbakker in 
Enschede, om geld te verdienen voor zijn 
achtergebleven gezin, zodat ze op een later 
tijdstip over  konden komen naar Europa. 
Vier gezinsleden van de familie Kahraman 
waren inmiddels ook Turkije al ontvlucht en 
vonden onderdak bij familieleden in Zweden 
(Zurich),  Zwitserland (Stockholm) en in de 
Duitse plaatsen Oberhausen en Guntershlo. 
In 1982 bleek dat de overkomst van zijn nog 
in Turkije aanwezig gezinsleden financieel 

Isa Kahraman was nog 
maar acht jaar oud toen hij 
in 1982 in Rijssen kwam 
wonen. Met zijn familie 
vluchtte hij uit het Turkse 
stadje Midyat. ‘Ik kon niet 
lezen of schrijven toen ik 
hier kwam wonen’, vertelt 
de fractievoorzitter van 
CDA Rijssen-Holten. Deze 
studieachterstand heeft 
hem geen zichtbaar nadeel 
opgeleverd, aangezien hij 
zich in 2010 op 36-jarige 
leeftijd mocht presenteren 
als commercieel directeur 
van de SIMgroep uit 
Rotterdam, een frontoffice 
leverancier voor de 
overheid. Correspondent 
Dick Tukkers had een 
gesprek met deze 
Rijssenaar met een 
bijzonder levensverhaal.

Dick Tukkers

‘In Rijssen hebben de mensen nog begrip voor elkaar’
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