
Ik neem het nog steeds
voor mijn ouders op
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In de serie Thuis& elke
week een interview over
familie en gezin. In deze
eerste aflevering: Fidan
Ekiz, programmamaker
en journalist.
Brigit Kooijman

Als ik dingen niet
mocht, was dat vanwege
de buitenwereld

F idan Ekiz (36) groeide met twee
zussen en een broer op in Rozen-
burg , waar haar vader als lasser
werkte bij scheepswerf Verolme.

Haar moeder is schoonmaakster. Het verhaal
van de emigratie van haar ouders uit Istanbul
legde ze vast in de documentaireserie Ve e r b o o t
naar Holland (2011). Ekiz woont in Amster-
dam.

Welke rol spelen uw ouders nu nog in uw
leven?
„We zijn heel close, en ik ben dol op allebei.
Als kinderen moesten wij onze ouders weg-
wijs maken in de Nederlandse maatschappij.
Ik heb nooit last gehad van die omkering van
rollen. Ik vond het altijd wel stoer dat ik die
verantwoordelijkheid kreeg als jong kind. Het
heeft me gemaakt tot wat ik ben. Ik heb een
grote mond en zeg altijd eerlijk wat ik vind, op
het botte af soms. Het patroon van vroeger is
er zo ingesleten, dat ik nog steeds het gevoel
heb het voor mijn ouders te moeten opnemen.
Laatst gedroeg een caissière in de supermarkt
zich denigrerend tegenover mijn vader omdat
hij haar niet begreep. Ze dacht dat hij geen Ne-
derlands verstond, maar hij is gewoon een
beetje doof aan het worden. Toen ontplofte ik.
Mijn vader bleef vriendelijk en kalm, hoewel
hij eigenlijk net als ik een kort lontje heeft.”

Lijkt u op uw vader?
„Ik heb de uitbundigheid en de vrolijkheid
van mijn moeder en het impulsieve en driftige
van mijn vader. Hij en ik lijken allebei op Son-
ny, de oudste zoon van maffiabaas Don Vito
uit The Godfather. Ik moet nog altijd lachen om
die film. Mijn broer, zussen en ik zijn filmver-
slaafd. Dat hebben we van mijn vader. Hij had
in Istanbul Ben Hur en Spartacus al gezien. We
keken vroeger thuis samen naar de films van
Clint Eastwood en Marlon Brando. En The God-
father, dat is echt de rode draad door ons leven.
Zegt iemand ineens: „Je gedraagt je nu wel
heel erg als Fredo.” In de weekenden komen
we vaak bij elkaar. ‘Zet er iemand even The
Godfather op?’ is het dan. En niemand die zegt:
‘Maar we hebben ‘m toch al honderd keer ge-
zien?’”

Viert u Sinterklaas?
„Ja, met de kinderen van mijn oudste zus.
Vroeger als kind niet. In Veerboot naar Holland
vertel ik hoe mijn oudste zus en ik ’s nachts
onze schoen zetten en sinterklaasliedjes zon-
gen bij de kachel. Er zat nooit wat in. Omdat
we op vier hoog woonden, vermoedden we, of
omdat we geen echte open haard hadden. On-

ze ouders hadden geen idee, ze kenden de Ne-
derlandse tradities niet. En waarom wij het
’s nachts deden? Ik weet het niet meer. Vildan
en ik hielden wel vaker nachtfeestjes. Dan
kochten we chocolademelk en pennywafels en
chips. Slaperig zaten we dan te eten en te drin-
ken op onze kamer. Dat vonden we spannend.
In de kinderboekenseries Kitty en De Vijf deden
ze dat ook. We speelden alles na uit die boe-
ken, het was onze fantasiewereld.”

Wat wilde u als kind worden?
„Vanaf het begin van de middelbare school
wilde ik journalist worden. Daarvoor al deden
Vildan en ik op feestjes altijd een televisie-act,
met het journaal, reclame en muziek. Ik deed
Fred Emmer na, de nieuwslezer. Op de havo
zeiden ze dat ik talent voor schrijven had, net
als mijn zus. We schreven de prachtigste op-
stellen. Eenmaal op de School voor Journalis-
tiek in Utrecht merkte ik dat ik toch een ach-
terstand had. Ik wist nauwelijks hoe een com-
puter werkte, die hadden we thuis niet. We
hadden ook geen Nederlandse krant thuis. Ik
las wel veel, maar alleen buitenshuis. Mijn
medeleerlingen wisten gewoon veel meer. Ze
hadden het over columnisten van wie ik nog
nooit gehoord had.”

Welke les heeft u van uw ouders meege-
kregen?
„Dat je heel erg je best moet doen om vooruit

te komen in de Nederlandse maatschappij.
Aanpakken. Trots kunnen zijn op de dingen
die je doet. Dus na de lessen bleef ik een paar
uur op school om aan de computer te werken
en kranten door te bladeren. ’s Avonds kwam
ik weer thuis in Rozenburg, in een helemaal
Turkse omgeving. Ik vond het ook wel iets
spannends hebben. ‘Jullie zouden eens moe-
ten weten dat ik uit een heel andere wereld
kom’, dacht ik weleens.”

Waar heeft u minder leuke herinneringen
aan?
„De sociale controle kan heel knellend zijn on-
der Turken. Mijn vader is eigenlijk heel libe-
raal, dus als ik dingen niet mocht, was dat van-
wege de buitenwereld die er schande van zou
spreken. Mijn vader heeft een tijd veel gedron-
ken. Hij had een vrolijke dronk, maar wat het
heftig maakte waren de roddels over hem bin-
nen de Turkse gemeenschap. En ik had er
moeite mee dat hij er vaak niet was. Hij was of
aan het werk, of in het café. Mijn moeder
werkte ook, in de avonduren. Vildan en ik wa-
ren als kleuters vaak alleen thuis. Een keer
hadden de buren ons over de kozijnen zien lo-
pen. Tegen mijn moeder zeiden ze: ‘Stel dat je
vergeet het raam dicht te doen, dan vallen ze
naar beneden’. Toen schrok mijn moeder en
heeft ze een oppas genomen.
Ik heb er een bepaalde verlatingsangst aan
overgehouden. Mijn vriend gaat om de zoveel

tijd een week naar Berlijn. Als ik onrustig
word voor zijn vertrek, zegt hij: ‘Je weet waar-
om ik wegga en je weet ook dat ik terugkom.’
Het is raar om dat tegen een vrouw van 36 te
moeten zeggen, maar die angst zit er wel de-
g e l ij k . ”

Hoe vult uw partner u aan?
„Ik ben de clown , mijn vriend is serieuzer. Als
hij even niet lekker in zijn vel zit, kan ik hem
opvrolijken door hem te confronteren met
grappige dingen. Mijn moeder doet dat ook
bij mijn vader, al is zij daar nog veel beter in
dan ik. Ik vroeg laatst aan mijn vriend of hij
niet vond dat wij een beetje op mijn vader en
moeder leken. Daar moest hij erg om lachen.”

Wat verwijt u uw ouders?
„Niets. Veel Turkse ouders lieten hun kinde-
ren alleen, dat was heel normaal in die tijd. We
zijn heel liefdevol opgevoed. Mijn moeder
houdt altijd de moed erin, wat er ook gebeurt.
Mijn vader is op een meer verborgen manier
met ons begaan. Zo heeft hij vlak voor Vildan
ging trouwen twee dagen in crisistoestand op
bed gelegen. Hij was niet aanspreekbaar, we
wisten niet wat hij mankeerde. Hij lag erbij
alsof hij doodging. De arts zei dat er niks aan
de hand was. Achteraf denk ik dat het een
soort depressie was, of een stressaanval, omdat
Vildan ging trouwen en hij het gevoel had dat
hij haar kwijtraakte.”
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