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Uitgelicht

In deze wekelijkse rubriek beschrijft 
Broer Roolvink het leven van onlangs overleden 
bekende en minder bekende mensen uit deze regio.
Hebt u een tip of wilt u reageren? Mail dan naar 
b.roolvink@gmail.com of bel 06-18888168.

Het was ook voor de vijfjarige Bram een enorme overgang. Zijn
vader, die dominee was op het Friese platteland, werd hoogle-
raar in Leiden. Toch liet Bram zich door die verandering niet
uit het veld slaan. Nieuwsgierig verkende hij in zijn eentje de
stad. Op zijn step. En toen hij een jaar later naar school ging en
de juf streng zei: ’Wij gaan nu niet meer naar de wc’, sprak
Bram de legendarische woorden: ’Maar juffrouw, ik wil ook
liever alleen naar de wc.’ Bram was kennelijk niet bang. Hij
vond het als joch van 11 jaar fantastisch dat hij de Leeuwarder
Courant, die zijn ouders nog lazen, elke dag mocht brengen
naar de Friese soldaten, die op het Noordeindeplein gemobili-
seerd lagen. In de jaren negentig beschreef Bram zijn Leidse
oorlogservaringen als tiener in de wijkkrant De Vreewijker.
Soms humoristisch. Maar hij beleefde die oorlogsjaren zeer
intens. En om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz en de honger
reisde hij in 1944 alleen weer terug naar Friesland. Avontuurlijk
als dat jongetje op die step. Hij vond er lieve mensen die hem
opvingen en eten gaven. 
Terug in Leiden studeert Bram na zijn gymnasiumtijd, sterren-
en wiskunde. Moet na zijn kandidaats in dienst en wordt luite-
nant ter zee bij de meteodienst op vliegveld Valkenburg.
Trouwt met Aleid Blink. Ze gaan wonen in de Witte Rozen-
straat. Later gaan zij, met hun kinderen, voorgoed wonen aan
de Rijn- en Schiekade. Steeds vlakbij de Witte Singel, waar het
voor Bram allemaal in Leiden begon. En Sevenster is wiskunde-
leraar aan de Louise de Coligny Scholengemeenschap/Da Vinci
College. Zeer geliefd bij leerlingen en ouders. Hij is grappig.
Kan goed orde houden. En ze leren veel van hem. Laadt er zelf
aan op. Komt nooit moe thuis. Ook al is hij met zijn gezin vaak
in zijn boerderij aan de Friese Waddenzeedijk, toch zijn vooral
Leiden en de leerlingen zijn lust en zijn leven. 
Na vut en pensionering, die voor hem te vroeg kwamen, wordt
Sevenster bestuurslid van de Eerste Leidse Schoolvereniging en
bij de Stichting Diogenes, die historische panden in Leiden
restaureert. Verder gaat hij bij het Hoger Onderwijs voor Oude-
ren een aantal colleges volgen en neemt teken- en schilderles.
In de namiddag en avond van zijn leven is deze zeer beminne-
lijke man met zijn alpinopet een bekende verschijning in Lei-
den. Hij fiets de hele stad door. Ziet overal bekenden. Vaak oud
leerlingen. Stapt af. Maakt een praatje. Ze lachen. Waar Bram
verschijnt gaat de zon even schijnen.
Zijn laatste jaar is moeilijk. ,,Maar de dag van zijn uitvaart een
heel mooie dag’’, zegt zijn vrouw Aleid. ,,Reacties uit alle lagen
van de Leidse samenleving. Van de marktkooplui en van de
universiteit. Helemaal in zijn stijl, zoals hij echt was.’’ Ja, en zo
vertederend als die man op zijn fiets. Dat jochie op zijn step. 

Broer Roolvink

Die aardige man met
alpinopet op zijn fiets 
Abraham Sevenster 
Geboren: 2 december 1928, Purmerend 
Overleden: 30 december 2015, Leiden 

Samen met je dochter deel je de
kamer in de opvang. Hoe is het als
moeder om het thuisland te verla-
ten?
„De moeilijkste beslissing in mijn
leven. Mijn man is met de andere
twee dochters nog in Syrië, terwijl
ik met de oudste de zware over-
tocht heb gemaakt. Op de gewaag-
de bootreis van Turkije naar Grie-
kenland begon ik plots te huilen,
want ik wist niet hoe en of ik mijn
dochter veilig naar Nederland kon
brengen. Ze keek naar me en zei
dat ik mij niet hoef te bekomme-
ren om haar. Na deze troost ver-
scheen er een groep dolfijnen
boven het water. Deze vlucht is de
enige optie om mijn dochters een
voorspoedige toekomst te bieden.”

Waarom heb je uiteindelijk geko-
zen voor Nederland?
„Nederland heeft een van de beste
onderwijssystemen van Europa. Ik
wil dat mijn dochters een goede
scholing krijgen.
Daarnaast zijn we een week in
Duitsland opgevangen en dat was
vreselijk. Het personeel was nors,
we moesten betalen voor water en

we kregen maar twee sandwiches
per dag. Ook al zijn de avond-
maaltijden hier niet van hoge

kwaliteit, we krijgen wel meer dan
genoeg. En de mensen zijn hier
vrolijker en vriendelijker.”

Begrijp je de mensen die bang zijn
voor de gevolgen van de grote
vluchtelingenstroom?

„Enerzijds wel, want er is een
explosie aan vluchtelingen uit
Syrië. Anderzijds niet, omdat we
nergens anders veilig zijn of een
beter leven kunnen leiden. De
mensen die bang zijn, zouden
moeten beseffen hoe het is om vijf
jaar lang in oorlogsgebied te le-
ven, waar je niet eens weet of je na
het boodschappen doen nog heel-
huids thuiskomt.”

Voel je je hier in de noodopvang
ook onvrij?
„In Syrië hebben we geen enkele
bewegingsvrijheid. Ik wacht nog
liever hier op een betere toekomst
dan in Syrië. Hoewel ik gebonden
ben aan de opvang, merk ik dat er
in Nederland een grote vrijheid
van leven en religie is. Niemand
zich hier druk over waar, wanneer
en of ik als moslima naar de mos-
kee ga.”

Hoe zie je de toekomst voor je?
„Ik hoop op een baan als Arabisch/
Nederlandse vertaler. Maar boven-
al hoop ik dat mijn gezin dan
weer verenigd is en we hier wonen
tussen de kleurrijke narcissen en
de rustgevende grachten. (Glimla-
chend)”

Inaam met haar dochter en vriendinnetje op hun kamer aan de Wassenaarseweg.

In leiden ben je al een beroemd-
heid. Tijdens het Hello Leiden con-
cert in januari overhandigde je een
schilderij van toeristische plekken
in Leiden aan de burgemeester. Was
je in Aleppo actief als kunstenaar?
„Nee, ik was daar derdejaars stu-
dent werktuigbouwkunde. Maar
toen onze woning, de buurt en de
universiteit verwoest waren, was
studeren onmogelijk geworden.
Als je niet studeert op mijn leef-
tijd, moet je meevechten in het
leger van Assad, en dat zag ik niet
zitten. Dus ik besloot te vluchten.
Gelukkig kon mijn moeder als
beschermengel mee.”

Hoe heeft je moeder je tijdens de
vlucht geholpen?
„Met ’hulp’ van Turkse smokke-
laars tilden we een rubberboot naar
de zee aan de Turkse kust om de
oversteek naar Griekenland te
maken. Dit ging ze echter te lang-
zaam, waarop één van hen een
pistool tegen mijn voorhoofd druk-
te. Mijn moeder werd razend. Op
bevel van haar, schrok de smokke-
laar terug.
Eenmaal in het water zonk de boot
binnen no-time. We waren met

vijfendertig man, terwijl hij was
bedoeld voor twaalf personen.
Uiteindelijk redde de Turkse kust-
wacht ons. De tweede poging was
succesvoller. Tevergeefs werd mijn
moeder ziek in Griekenland. Na
een paar dagen konden we met een
vals paspoort een vliegtuig pakken
naar Eindhoven.”

Wat vind je van Leiden?
„Omdat het een studentenstad is,
zijn mensen gewend om Engels-
sprekenden van andere culturen te
zien. In korte tijd heb ik al veel

vrienden kunnen maken. Ook zijn
er veel activiteiten van vrijwilligers
die ons bij de Leidse gemeenschap
betrekken. Ik denk dat dit belang-
rijk is, om eerst een sociaal netwerk
op te bouwen. Medevluchtelingen
in andere kampen in Nederland
hebben die mogelijkheid veel min-
der.”

Hoe zie je de toekomst voor je?
„Alhoewel het nog lang zal duren,
vanwege de procedure, hoop ik
hier mijn studie aan een technische
universiteit af te kunnen maken.”

Simon weet alles over de Leidse geschiedenis. De Burcht is zijn favoriete plek.

’Ik wacht nog liever hier dan in Syrië’

In een volgeschreven schrift heb je
al een eigen woordenboek Ara-
bisch-Nederlands samengesteld.
Vanwaar deze ijverige haast?
,,Ik doe mijn best. (Lachend) Hoe
sneller ik de Nederlandse taal
beheers, des te eerder ik het toela-
tingsexamen kan halen, en wel-
licht werk kan krijgen. Ik wil na-
melijk dat mijn vrouw en twee

kinderen ook overkomen, zodat we
hier een stabiel leven kunnen op-
bouwen. Ze zijn nog in Syrië, on-
dergedoken uit angst en onveilig-
heid. We zijn christenen, dus we
staan op de dodenlijst van IS.”

Hoe heeft de oorlog in Syrië jouw
leven veranderd?
,,Radicaal. Voor de oorlog had ik
twee huizen, twee auto’s en een
goedbetaalde baan bij een water-
zuiveringsinstallatie. Tijdens de

oorlog zijn deze dingen van mij
afgenomen. Toen er ook een ge-
brek aan de basale levensbehoeften
was, zoals voedsel en elektriciteit,
besloot ik de overtocht naar Euro-
pa te maken. In vergelijking met
de levensgevaarlijke boottocht, de
illegale taxiritten en volgepropte

treinen, verblijf ik sinds oktober in
een vrij paradijselijke omgeving.”

Is het verblijf in de noodopvang na
een half jaar nog steeds paradijse-
lijk?
,,Hoewel het leven hier tenminste
veilig is, is mijn verblijfssituatie

sinds oktober 2015 niet veel veran-
derd. Neem bijvoorbeeld het eento-
nige eten. We krijgen elke dag
opwarmmaaltijden met rubberach-
tige hamburgers. In plaats daarvan
willen we liever een klein bedrag
om zelf eten te kopen en te koken.
We hebben met het COA hierover

gesproken, maar ze gaven ons geen
andere optie.
Los daarvan is de sfeer ontspannen.
De opvang bestaat voornamelijk
uit Syriërs, die allemaal in hetzelf-
de schuitje zitten. Ook al zijn er
christelijke en islamitische Syriërs,
daar heb ik geen problemen mee.”

Hoe zie je de toekomst voor je?
,,Een rustig leven met mijn hele
gezin in deze fijne veilige stad. Ik
weet wel dat ik nu niet meer op
hetzelfde niveau kan leven als
destijds in Aleppo. Ik ben al heel
blij als ik kan beginnen als lood-
gieter.”

Shadi Toumeh op de Rembrandtbrug. Bruggen zijn Shadi’s favoriete plekken.

’Ik ben al blij als
ik als loodgieter

mag beginnen’

Shadi Tomeh (40) 

Gevlucht uit Aleppo

’De mensen zijn hier vrolijker en vriendelijker’
Simon Nakze (24) 

Gevlucht uit Aleppo.Inaam (31) 

Gevlucht uit Damascus

Simon, Shadi en Inaam zijn vorig jaar afzonderlijk

uit Syrië gevlucht. Ze verblijven al een half jaar in de

noodopvang aan de Wassenaarseweg in Leiden.

Verslaggever Chester Vacquier en fotograaf Patricia

Nauta zochten hun op en spraken met hen over hun

vlucht, het verblijf in Leiden en hun blik op de

toekomst.


