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● CDA-fractievoorzitter pleit voor barmhartige

‘Ik weet wat
het is om te
vluchten’
Het oude stadhuis van Rijssen. Het plan van het Rijssens Museum om het
pand te herbouwen blijkt geen 1 aprilgrap te zijn. foto Rijssens Museum

䢇

Herbouw stadhuis:
toch geen 1 aprilgrap?
RIJSSEN

W

komst iets moois mee kan gebeuren en waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen”, aldus
Bakker. „Het komt er in feite op
neer dat we als Rijssens Museum
willen voorsorteren op een transitie van het centrum waarbij we
wat terug willen halen van de historische sfeer van vroeger.”

as het nu een 1
aprilgrap? Of toch
niet? Het plan van
het Rijssens Museum om het oude stadhuis van
Rijssen op het Schild te herbouwen als dependance werkte gisteren in eerste instantie op de
lachspieren. Maar het
blijkt wel degelijk om
Plan voor
een serieuze zaak te
herbouw oude
gaan.

Als voorbeeld noemt Bakker het winkelpand op
het Schild tussen
Scheer & Foppen en
stadhuis op 1
Blokker. „Dat
„We kampen echt
voormalige
april werkte op
met een nijpend
AH-pand wordt in
lachspieren, maar
ruimteprobleem in
de centrumvisie geblijkt niet
het museum”, zegt
noemd als een lelijk
helemaal grap
bestuurslid Gerrit Dangebouw. Op die plek
nenberg. „Dat proberen
stond vroeger de openbawe op eigen terrein op te losre Schildschool. Als je daar nu
sen. Maar dat lukt nooit helede foto’s van ziet, dan is het uitmaal.”
zonderlijk jammer dat zo’n sfeerDaarbij komt: „We zitten met
vol pand indertijd is afgebroken.
kasteel De Oosterhof natuurlijk
We willen niet jammeren om wat
op een prachtige locatie. Maar wel geweest is, want iedere tijd heeft
met een groot nadeel: het ligt
zo zijn eigen werkwijzen. Maar de
enorm decentraal. We willen daar- tijd is nu rijp om een pleidooi te
om graag een verbinding maken
houden om dit soort panden in
met het centrum. Dat zou prima
oude luister te herstellen én om
kunnen door een dependance in
ze een zinvolle functie te geven,
de binnenstad te openen.”
want daar staat of valt alles mee”,
Volgens voorzitter Jan Bakker
aldus Bakker.
is de tijd nu rijp om stappen te zet„En als we dan toch met het
ten richting het Schild, omdat nu
Schild als historisch stadshart van
aangehaakt kan worden bij de on- Rijssen bezig gaan, dan kunnen
langs gepresenteerde nieuwe cen- we ook serieus nadenken over een
trumvisie van de gemeente. „In
mogelijke herbouw van het oude
de centrumvisie wijzen deskundi- stadshuis op het Schild, wat voor
gen van de gemeente en andere
ons als Rijssens Museum een
betrokkenen op verschillende
mooie dependance zou kunnen
plekken en panden waar in de toe- worden.”

Hij vluchtte als 8-jarig jochie naar Nederland. 33 jaar
later heeft Isa Kahraman het helemaal gemaakt in onze
maatschappij. „Het geheim? Je moet je aanpassen.”
door Jelle Boesveld
RIJSSEN

H

et contrast kan
haast niet groter
zijn. In Turkije
woonde hij in
een lemen hutje,
zonder waterleiding en elektriciteit. Nu viert hij
het leven in een luxe villa in Rijssen. CDA-fractievoorzitter Isa
Kahraman (41) uit Rijssen is een
schoolvoorbeeld van een geslaagde integratie van een vluchteling
in de Nederlandse maatschappij.
Isa groeide op in een Syrischorthodox gezin in een dorpje in
Zuidoost-Turkije, tegen de Syrische grens aan. „Een heuvelachtig gebied met lemen huisjes.
Mijn vader was boer, we leefden
van het land. Een school was er
niet. Als we daar waren blijven
wonen, was ik waarschijnlijk
schaapsherder geworden”, blikt
hij terug.

䢇

Het huisje in Turkije waar Isa opgroeide. foto Isa Kahraman

Lezingen over Wierden en IJssellinie
Cees
Hoogendijk van de Historische
Kring Wederden geeft donderdag
14 april in De Marke in Wierden
een lezing over de relatie tussen
de IJssellinie en Wierden tijdens
de Koude Oorlog.
Het bestuurslid, in het dagelijks leven werkzaam bij de luchtverdediging van de Koninklijke
Luchtmacht, legt uit hoe de Nederlandse verdediging tegen de
Sovjet-Unie op verouderde strategieën en denkpatronen berustte
en hoe de Wierdense bevolking

WIERDEN/NOTTER/YPELO.

hiervan de dupe had kunnen worden.
De IJssellinie is onder uiterst
strenge geheimhouding in de jaren vijftig aangelegd door meerdere bedrijven die niet van elkaar
mochten weten waar ze nou ei䢇 䢇 䢇

Cees Hoogendijk van de
Historische King is in het
dagelijks leven werkzaam bij
de luchtverdediging

Het liep anders. De spanningen tussen de Koerden en Turkije
in het gebied liepen op. „Er werd
zwaar gevochten. Jongens werden voor de keus gesteld: of vechten voor de Koerden of als kanonnenvoer het Turkse leger in. Mijn
vader wilde niet dat zijn jongens
zouden sneuvelen in een conflict
dat niet zijn oorlog was.”
Bovendien raakte het christelijke gezin in de verdrukking in de
islamitische omgeving. „Dochters van christenen werden soms
gekidnapt door moslims. Mijn vader was daar als de dood voor.
Daarom huwelijkte hij ze al op
14-jarige leeftijd uit aan een christelijke jongen.”
Het leven werd zo moeilijk,
dat het gezin geen andere uitweg
zag dan met vijf kinderen te
vluchten. „Mijn ouders hadden
elf kinderen, de anderen waren
al eerder gevlucht. Mijn broers
en zussen wonen onder meer in
Zweden, Duitsland, Zwitserland

genlijk mee bezig waren. Ook
over de precieze functie van het
geheel werd men in het ongewisse gelaten.
De lezing begint om 20.00
uur. Toegang bedraagt 3,50 euro,
donateurs HKW kunnen de lezing gratis bijwonen. Hoogendijk
trekt na Wierden met zijn verhaal langs het Kulturhus in Hoge
Hexel (vrijdag 22 april), Kulturhus Irene in Notter (donderdag
28 april) en Kulturhus Akkerhus
in Rectum-Ypelo (dinsdag 3
mei).

en Nederland. Mijn vader was
niet arm, hij had veel grond en
wist die te verkopen om te kunnen vluchten. We gingen met
het vliegtuig naar België. En vervolgens in een mini-van stiekem
de grens over naar Nederland. In
Hengelo woonde al een zus van
mij, die eerder gevlucht was.”

Gastgezin
Ze kwamen in Rijssen terecht,
waar al meerdere gevluchte Syrisch-orthodoxe gezinnen woonden. „We hadden helemaal niets
in Nederland en waren blij met
het kleine huisje dat we toegewezen kregen. We sliepen in stapelbedden, hadden weinig geld,
maar waren gelukkig. Vanuit de
kerk werden Syrisch-orthodoxe
gezinnen gekoppeld aan een gastgezin, dat ons hielp met allerlei
zaken. Bij ons was dat de familie
Schelhaas. We hebben nog steeds
goed contact met ze.”
De 8-jarige Isa kwam in groep
vijf van de Willem Alexanderschool. „Ik sprak de taal natuurlijk niet. Maar dat leerde ik snel
genoeg. Mijn vader kreeg een
baan bij Schuijtemaker, maar we
hadden het niet ruim. Er was
geen geld voor schoolreisjes. Gelukkig werd via de kerk geregeld
dat we toch meekonden.”
Na de basisschool ging Isa
naar de havo op scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal.
„Elke vakantie ging ik werken
om geld te verdienen, want zakgeld kregen we niet. Zo kwam ik
terecht bij slachterij Plukon in
Goor. Ik heb denk ik wel tienduizenden kippen geslacht. Leerzaam! Want zo wist ik in elk geval dat ik dat werk niet m’n hele
leven wilde gaan doen. Het was

Dé verre rondreizen specialist van Oost-Nederland!
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opvang vluchtelingen, ‘maar we moeten ophouden met pamperen en aaien’

䢇 Isa Kahraman woont samen met
zijn vrouw Feryal en drie dochters in
Rijssen. foto Lenneke Lingmont

een extra stimulans om te gaan
studeren.” Dankzij het geld van vakantiebaantjes kon hij lid worden
van voetbalvereniging Excelsior.
„Ik heb bijna tien jaar in het eerste gespeeld. Sommige mensen zagen in mij wel een profvoetballer,
haha.”
Isa koos echter voor de opleiding commerciële economie aan
de heao. „Daarna ging ik aan de
slag in de ICT-wereld. Ik kreeg
een baan bij Getronics PinkRoccade, later bij Cap Gemini,
SIM-groep en nu werk ik als global cliënt executive bij Atos in Amsterdam . Bovendien kreeg ik de
䢇 䢇 䢇

‘Als ik in Turkije was
gebleven was ik
waarschijnlijk
schaapsherder
geworden’

Pompgebouw
gereed
WIERDEN/NIJVERDAL. De restau-

ratie en interne verbouwing
van het oude pompgebouw aan
de Nijverdalsestraat in Wierden zijn gereed. Het gebouw is
eigendom van de Nijverdalse
Geraldi Maris. Zij wil het pand
als kantoorruimte aanbieden.
Wethouder Theo de Putter
opent het opgeknapte monument vrijdag met behulp van
de Historische Kring. Bezichtigen van 11.00 tot 15.00 uur.

kans om een universitaire studie
te gaan doen aan Nyenrode. Het
was zwaar om naast een fulltime
baan te studeren. Maar mijn vader
was enorm trots toen ik mijn doctoraal bedrijfseconomie haalde.”
Nog trotser was zijn vader toen
zijn gezicht op alle verkiezingsposters van het CDA in Rijssen-Holten prijkte „In Turkije konden wij
als christen nooit ambtenaar worden. Dat ik lijsttrekker en gemeenteraadslid werd heeft voor hem
daarom extra glans.”
Isa ging in 2006 de politiek in.
Waarom? „Toen we onze kerk
bouwden in Rijssen, ging ik al
vaak mee naar het gemeentehuis
om zaken te regelen. In 2006
kwam ik op een onverkiesbare
plek op de CDA-lijst, maar werd
met voorkeurstemmen gekozen.
In 2010 en 2015 werd ik lijsttrekker en fractievoorzitter.” Het is
zijn laatste raadsperiode, zegt hij.
Hij zat al in de commissie-Frissen,
die de verkiezingsnederlaag van
het CDA in 2010 onderzocht. Is de
Tweede Kamer de volgende stap?
„Ik heb nu een geweldige baan.
Maar als ze me vragen, ga ik het
zeker overwegen.”

‘Het is onze morele en christelijke
plicht om vluchtelingen te helpen’
Als geen ander weet Isa
Kahraman wat het is om
te vluchten. „Het is onze
morele en christelijke
plicht om vluchtelingen
te helpen”, spreekt hij
uit ervaring, nu het
vluchtelingenprobleem
het maatschappelijke debat domineert.
Hij is in het vluchtelingenkamp in Heumensoord geweest. „Mensonwaardig hoe vluchtelingen daar in tenten in de
modder moeten leven.
Zonder enige vorm van
privacy. Het is veel te
grootschalig. Daarom
hebben we Rijssen gekozen voor een opvang van
maximaal 250 mensen.”
Barmhartigheid en medemenselijkheid tonen.
Daar gaat het volgens Isa

ELKE ZONDAG KOOPZONDAG
NIEUINW- !

TU
restaurantede
Brasseri

gen tijdens de crisisnoodopvang hadden,
zegt wat dat betreft genoeg. Ik begrijp best dat
mensen zich zorgen maken over hun toekomst.
Mijn eigen vader vindt
het ook niets dat we
moslims opvangen. Hij
is voor het islamitisch
geweld gevlucht. Ik sta
daar zelf anders in.”
Dat mensen boos of
bang zijn? „Prima, maar
uit je mening dan op de
plek waar het hoort: bij
de gemeenteraadsvergadering. Maar toen wij
over opvang spraken,
zag je daar niemand.
Dan moet je ook niet
gaan schreeuwen op social media. Laat staan de
burgemeester bedreigen.
Echt verwerpelijk.”

Ook zijn broers zijn geom. Maar hij vindt aan
slaagd in de Nederlandde andere kant wel dat
se maatschappij. Eén
asielzoekers zich moeten aanpassen aan de Ne- heeft een autobedrijf,
een ander een bouwbederlandse cultuur, nordrijf in Rijssen. „Ondermen en waarden. „We
nemen zit ons in het
moeten ophouden met
bloed. Mijn vader
het aaien en pamging in Turperen. We mokije al als
gen best wat
Isa Kahraman:
pottenbakvan deze
‘We mogen best
ker op een
mensen
van deze mensen
ezel de
verwachverwachten dat
dorpen in
ten. Dat ze
ze integreren
om te verintegreren.
in onze
kopen.”
Ik ben nog
De hartelosteeds dankmaatschappij’
ze uitingen
baar over hoe
op internet en
we hier zijn opgesocial media steken
vangen, dat ik hier heb
hem. „Maar gelukkig
mogen studeren. Voor
de kansen die ik heb ge- hebben de schreeuwers
niet de overhand. Dat
kregen. Maar dat kon alwe in Rijssen meer vrijleen omdat ik me heb
willigers dan vluchtelinaangepast.”

VAN 10 - 17 UUR
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