
Eigenlijk dacht ze niet dat ze nog kinderen zou krijgen, 
maar op advies van de psycholoog ging programmamaakster  
Fidan Ekiz (37) ervoor. ‘Ik dacht: fuck, het moet nú gebeuren!’ 

Ik wIl nIet 
bevallen ’
‘Er is één probleEm, zei ik. 

“Ik ben verslaafd aan Ferran! O man, kinde-
ren... Ik wist al dat ik ze wilde toen ik twaalf 
was.” In de box, met uitzicht op het haventje 
van IJburg, ligt zoon Ferran van zes maanden 
oud te schateren. Fidan aait hem: ‘Je wilt 
aandacht hè? Je bent net je moeder’.”
Ze is een familiemens. Haar ouders behoor-
den tot de eerste generatie Turkse immigran-
ten die begin jaren zeventig naar Nederland 

kwamen voor felbegeerde maar loodzware 
banen in de industrie. Die tegenstelling  
inspireert haar. Ze verfilmde de strijd om een 
nieuw bestaan van haar ouders in de docu-
mentaireserie ‘Veerboot naar Holland’ 
(2011). Een jaar later portretteerde ze in de 
film ‘Ik zie een verre reis’ haar jongste zus, 
die net als zij in Nederland opgroeide maar 
droomt van een leven in Istanbul.  ›

Als hij slAApt, moet ze zich inhouden hem  
niet wAkker te mAken. dAn mist ze hem Al. 



O bOok de zorg voor Ferran is een family affair. 
Fidans moeder en twee zussen springen  
regelmatig bij. Ze overweegt naar Rotterdam 
te verhuizen, dicht bij haar ouderlijk huis in 
de wijk Rozenburg. Zo krijgt hij meteen de 
Turkse taal mee.

Toch had het niet veel gescheeld of Fidan 
was kinderloos gebleven. In 2011 inter-
viewde ik haar al eens. Toen zei ze: “Ik wil 
kinderen, absoluut. En ik wil uiteindelijk ook 
trouwen. Maar ik denk dat het niet gebeurt.” 
Haar knipperlichtrelatie met de zeventien 
jaar oudere buitenlandcorrespondent Wierd 
Duk leek voorgoed bezweken aan het  
cultuurverschil dat hen in 2004 juist had 
aangetrokken. Ze formuleerde het toen zo: 
“We zijn zo verschillend. Ik ben tegen het 
botte aan eerlijk en heb Turks temperament: 
aanwezig, druk en onvoorspelbaar. Hij is 
voorzichtiger, nuchter, Hollands.”
Ze leerden elkaar elf jaar geleden kennen. 
Fidan was 26 toen ze de kans kreeg om in  

Istanbul als correspondent te werken. Ze 
vroeg oude rot Duk, gestationeerd in Berlijn, 
om advies voor haar eerste grote verhaal. 
Fidan: “Hij had er enorm in zitten hakken. Ik 
was kwaad, en hij vond me een ondankbaar 
nest.” Pas twee jaar later legden ze opnieuw 
contact, omdat ze werkten aan hetzelfde  
politieke onderwerp. Al snel belden en  
mailden ze elke dag. “We hadden dezelfde 
interesses. Wow, dacht ik, wat een ongeloof-
lijke man, die vragen stelt en nieuwsgierig is. 
We werden verliefd zonder elkaar te zien. 
Toen hij voor het eerst naar Istanbul kwam, 
hield ik eigenlijk al van hem.

In het begin vonden we het leuk, die  
cultuurverschillen, maar we botsten steeds 
vaker. Ik kreeg bindingsangst en verlatings-
angst. Toen we een paar maanden samen wa-
ren, zei hij grappend: ‘We moeten maar gaan 
trouwen.’ We wilden allebei trouwen en sa-
men kinderen krijgen, toch kwam hij niet 
over de brug met een ring. Daar kregen we 
ruzies over. Als hij naar Istanbul zou komen 
en het ging niet door, dan ontplofte ik met-
een. Dat was hij niet gewend.”

Rond 2009 ging Fidan naar een psycholoog. 
“Volgens Wierd heeft mijn verlatingsangst te 
maken met de push-pull-relatie met mijn 
vader. Al zei hij maar iets als ‘mijn lieve 
dochter’ dan zocht ik toenadering, maar dan 
nam hij weer afstand.” Fidans vader werkte 
lange dagen als lasser bij een scheepswerf, 
haar moeder deed schoonmaakwerk en zocht 
’s avonds troost voor haar heimwee bij  
vriendinnen. “Mijn zus en ik waren vaak 
alleen thuis. Zij was zes en ik vier, ik vond 
het eng. Soms dacht ik: komen ze wel terug? 
Mijn vader was depressief, ik zag hem altijd 
piekeren. Zijn familie verwachtte geld van 
hem, het was: Yüksel is naar Europa gegaan 
om wat van zijn leven te maken. Dat moest 
hij waar zien te maken. Hij dronk veel en dat 
gaf spanningen tussen mijn ouders. Veel 
huwelijken van Turken in Rozenburg gingen 

door drank kapot. Ik dacht: zie je wel, 
relaties lopen altijd op de klippen. Ik sprak 
met een psycholoog. Die zei: ‘Maar later ben 
je toch liefdevol opgevoed door je ouders?’ 
Dat klopt. Mijn vader stopte met drinken, 
het huwelijk werd beter. Dat harde werken 
deden ze voor ons. Uiteindelijk zei die  
psycholoog: ‘Stop met zeuren en focus je op 
het positieve. Ga trouwen, maak kinderen 
met Wierd, hij klinkt als een lieve man.’ 
Inmiddels was ik 36. Vrienden om me heen 
konden geen kinderen krijgen. Ik dacht: 
fuck, het moet nú gebeuren! Toen ik vertelde 
dat ik zwanger was, zag ik tranen in Wierds 
ogen. Het moederschap heeft me rustiger  
gemaakt. Ik kan niet meer wegrennen. Nu 
moet ik verantwoordelijk zijn.”

Fidan pakte de voorbereiding op de geboorte 
grondig aan, vertelt Wierd. “Ze was onzeker 
of ze wel een goede moeder zou zijn, want ze 
is een perfectionist. (lachend) Ferrans garde-
robe ligt al voor tien jaar klaar.” Ze verslond 
mamabladen en opvoedboeken. Fidan: “Mijn 
buik was huge, en ik vond het geweldig.” 
Maar door haar blijdschap heen sijpelde 
angst. De moeizame bevalling van haar zus 
had indruk gemaakt. “Het eerste wat ik tegen 
de verloskundige zei was: ‘Er is één probleem, 
ik wil niet bevallen.’ (lacht). Ik was bang voor 
wat er mis kon gaan. Daarom wilde ik per se 
bevallen in het ziekenhuis. Ik wilde pijn- 
stilling, maar nog liever een keizersnee. Het 
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litteken, daar zat ik niet mee. Dat zit zo laag, 
wie ziet dat? In Nederland roepen ze: stuit-
bevalling? Gewoon doen! Doorgaan met die 
marteling, pak de vacuümpomp er maar bij. 
Niet bang zijn, liefst alles zonder verdoving. 
Als het maar natuurlijk gaat. Nou doei!”

Het contact met de verloskundigen verliep 
moeizaam. “Telkens als ik vertelde dat ik 
bang was en een keizersnee wilde, zeiden ze 
(zet zalvende stem op): ‘Daar gaan we zeker 
over praten. Dat is héél belangrijk.’ Zelfs toen 
ik al vijf maanden zwanger was, namen ze 
me nog niet serieus.” De gynaecoloog deed 
dat wel. “Die ruggenprik zegde hij meteen 
toe, maar een keizersnee wilde hij niet doen 
zonder strikte noodzaak, omdat elke operatie 
een risico is. Oké, dacht ik, dan ga ik  
helemaal voor de natuurlijke bevalling. Ik 
ben geen watje!” Uiteindelijk beviel Fidan 
toch met een keizersnee, omdat ze in de 41e 
week geen ontsluiting kreeg en haar baby al 
behoorlijk groot was. “Het was geweldig.  
Tegenwoordig hebben ze de gentle section, 
dan wordt je baby meteen lekker warm inge-
pakt bij je neergelegd.”

Fidan maakt een flesje warm voor Ferran. 
De eerste dagen in het ziekenhuis gaf ze 
borstvoeding, maar eenmaal thuis lukte het 
niet meer om hem aan te leggen. “Ik raakte  
overspannen. Ik dacht: straks krijgt hij te 
weinig, ik doe alles verkeerd! Het huis zat vol 
familie maar ik kon niemand verdragen. Na 
twee weken proberen besloot de kraamver-
zorgster dat ik moest stoppen. Toen mijn 
borsten werden afgetaped, tegen de stuwing, 
heb ik wel wat tranen gelaten. Het was zo’n 
concreet afscheid.”

Na een paar weken keerde ze terug op de 
roze wolk. Ferran sliep, dankzij een strak 
schema, al snel nachten door. “Hij was vanaf 
het begin heel chill. Toen hij ineens begon te 
huilen, dachten we: o, huilt hij ook?! Haha.  
’s Nachts, als hij wakker wordt en ik me af-
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vraag of hij me wel goed ziet, zet hij een big 
smile op. Zodra hij slaapt, zeg ik tegen Wierd: 
‘Zullen we hem wakker maken? Ik mis hem!’”

Ferran is nog maar zes maanden, maar Fidan 
droomt al over zijn toekomst. Stralend: “Mijn 
dagboek staat vol ideeën: naar welke musea 
ik hem mee wil nemen, naar welke films. Ik 
wil hem allemaal soorten muziek laten horen. 
Elke avond lees ik hem voor, ook al is hij nog 
maar mini. Ik wil hem de wereld laten zien.”

Wierd groeide op in een hervormd dominees-
gezin in het Zeeland. Fidan. “We hebben  
allebei een strenge, sobere opvoeding gehad. 
In domineesgezinnen moet je je naar buiten 
toe voorbeeldig gedragen. Dat is niet heel  
anders dan in een hechte Turkse gemeen-
schap opgroeien met veel sociale controle. 
We mochten onze ouders niet te kijk zetten. 
Als we bezoek kregen, zaten we er keurig 
bij. Snoepen mocht niet. Ik kwam thuis en 
werd meteen naar mijn kamer gestuurd om 
huiswerk te maken, en daarna was het vroeg 
naar bed. Mijn ouders konden zich heel 
kwaad maken om: wel hier de kansen heb-
ben, maar niet je best doen. Mijn vader was 
een keiharde calvinist. Van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat alleen maar werken.

De discipline van onze ouders vonden Wierd 
en ik als kind vervelend, maar we hebben er 
veel aan gehad. Mijn leven wordt nu ook 
gedomineerd door werk. Wierd vindt het 
vreselijk, maar ik hou niet zo van vakantie. Ik 
hoop dat Ferran het later ook leuk vindt om 
te leren en te werken. Ik wil niet dat hij ver-
wend wordt. Ik hoor te vaak om me heen 
dat kinderen alles bepalen. Als hij straks 
voor het eten gaat zeuren om een ijsje, ga ik 
niet toegeven. Maar dat is makkelijk gezegd. 
Toen ik voor het eerst thuis ging werken, had 
ik de neiging om een dvd van Nijntje aan te 
zetten, want dan bleef hij rustig. Aha, dacht 
ik, zodra je het drukker krijgt, word je  
gemakzuchtig. Nee Fidan, niet doen.”

Als Duitslandcorrespondent woont Wierd 
doordeweeks in Berlijn. De LAT-constructie 
heeft haar relatie gered, vindt Fidan. “De 
eerste jaren woonde ik in Istanbul en hij in 
Berlijn. Het ging pas mis toen we terug in 
Nederland waren. Ik vond het te close. Ons 
leven is nu ideaal. Na de bevalling zaten we 
weken op elkaars lip, pfff. Toen hij weer naar 
Berlijn ging, dacht ik: eindelijk! Ik moet niet 

kom ik vrolijk en energiek over, maar ik ga 
dood van de zenuwen. De verlegenheid van 
vroeger doemt altijd weer op. Tijdens mijn 
zwangerschap voelde ik me kwetsbaar. Ik 
was vooral bezig met het leven in mijn buik 
en had ineens tijd om te bedenken: wat gaat 
er nou mis in mijn werk? Ik besefte dat ik 
altijd streng voor mezelf ben geweest. De lat 
lag hoog, ik raakte verlamd door mijn  
eigen eisen en pakte niet door uit angst 
om teleurgesteld te raken als iets niet perfect 
was. Toen heb ik besloten: als ze me nu bel-
len om mijn eigen talkshow te ontwikkelen, 
tuurlijk, dan ren ik juichend naakt de straat 
op. Maar het moet geen obsessie zijn. Er is 
zoveel meer dan die ene droom.”

Een week na het interview belt ze met groot 
nieuws. Ze verlaat de VARA en wordt zelf-
standige. Een gedurfde stap. “Iedereen zegt 
dat ik gek ben om in crisistijd uit vaste dienst 
te gaan terwijl ik net een kind heb. Als eigen 
baas bouw ik geen pensioen op en krijg ik 
geen betaald zwangerschapsverlof. Dat was 
best een dilemma, want ik wil zeker nog een 
kind. Maar ik wil niet afhankelijk zijn van 
een omroep die zegt: we hebben even niks 
voor je, ga maar op een redactie werken. Als 
zelfstandige kan ik een filmplan naar een 
andere omroep brengen als het wordt afge-
wezen. En ik kan mijn eigen tijd indelen, zo-
dat ik vaker bij Ferran kan zijn. Maar thuis 
zitten? Dat nooit. Ik móet presteren. Ik wil 
programma’s blijven maken, en ik zou graag 
weer correspondent willen zijn, ergens in de 
wereld. Ik wil dat Ferran later trots op me is.”

‘Ik moet niet  
denkEn aan eEn 
huwelijk waar-
bij je DAg eN 
NAcht saMen benT ’
denken aan een huwelijk waarbij je dag en 
nacht samen bent. En hij is gek op Ferran, ik 
moet elke dag foto’s en filmpjes sturen.”

Binnenkort gaat Fidan weer vier dagen per 
week werken. De zorg voor Ferran wordt  
verdeeld over haar en Wierd, familie en even-
tueel een gastouder. Het moederschap heeft 
haar toekomstdromen op scherp gezet. “De 
laatste weken van mijn zwangerschapsverlof 
vond ik ineens dat ik het niet goed heb ge-
daan in mijn werk. Het is het allemaal net 
niet.” Hoewel haar films lof oogsten, komt 
haar presentatiecarrière niet van de grond. 
“Mensen denken: Fidan durft wel. Op tv 

OP TV IS ZE VROLIjk EN ENERGIEk, MAAR 
ZE GAAT DOOD VAN DE ZENuWEN.
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