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T E L E V İ Z Y O N

Hollanda’da beş Türk ailesi
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‘BELGESEL SERİ: VEERBOOT NAAR HOLLAND’
‘Veerboot naar Holland’ (‘Hollanda’ya Feribot’) Hollanda’ya göç etmiş
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beş Türk ailesinin öykülerini anlatmakta. Yönetmen Fidan Ekiz,
öyküleri annesinin, babasının, onların arkadaşlarının, eşlerinin ve
çocuklarının ağızlarından dinledikten sonra kâğıda döktü. ‘Veerboot
naar Holland’ göç üzerine sevgi, dostluk, hayal kırıklıkları ve
umutlarla dolu, etkileyici ve duygulandırıcı bir öykü. Gidilecek yere
varıldığında başlıyor yolculuk aslında.
VARA’nın hazırladığı beş bölümlük ‘Veerboot naar Holland’ dizisi 21
Nisan Perşembe akşamı saat 21.25’ten itibaren Nederland 2’de, yani
‘Hollanda’nın 2inci kanalında, yayınlanmaya başlayacak.
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20. yüzyılın 60’lı ve 70’li yıllarında birçok erkek, beraberlerinde çiçeği
burnunda eşleri ve çok büyük umutları ile Rotterdam yakınlarındaki küçük bir
köy olan Rozenburg’a göç ettiler. Onların düşlerinin çoğu gerçekleşemedi ne
yazık ki! Kadınlar, Hollanda’nın toplumsal hayatında yerlerini bulamadılar.
Geçen yıllar ve aradaki mesafelerden dolayı da Türkiye’ye yabancılaştılar.
Erkekler de, hayal kırıklıklarına dişlerini sıkarak katlanmak zorunda kaldılar.
Çocuklar kucuk yasta ailelerine tercumanlık yaparak buyuk sorumluluklar
ustlendi. Kadınlar anavatanlarındaki aileleriyle bir araya gelemedikleri için
burada komsuları ile candan dostluklar kurdular.
Denilebilir ki, dostlar aynı zamanda Türkiye’deki ailelerin yerini de almış
oldular. Optimism, hümor ve birliğin önemli yer aldığı bu dostluk hayata
tutunabilmenin nedeni oldu.

Fidan Ekiz
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Fidan Ekiz, Nieuwe Waterweg üzerindeki küçük feribot iskelesine yakın
Rozenburg’da doğdu. “Çocukken, annemin babamın oradaki feribotla
Hollanda’ya geldiklerini düşünürdüm. Karşı taraftaki Maasluis Türkiye
olmalıydı. Gelip geçen gemilere el sallardım, belki de onların içinde
ailemizden birileri vardır diye.”
Fidan Ekiz gazetecilik okulunu bitirdikten sonra, Rotterdams Dagblad’da
çalıştı. Sonrasında muhabir olarak, Hollanda icin Türk-İran sınırından
Irak’taki savaşla ilgili haberler yaptı. Ardından Pauw&Witteman’da
redaktörlük yapmaya başladı. Fidan aynı zamanda Vrouw&Paard adlı canlı
tartışma programında sürekli panel üyesiydi.
Fidan Ekiz, beş bölümlük belgesel dizi Veerboot naar Holland’ı editör Kees
Schaap ile birlikte hazırladı.
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Internet: veerboot.vara.nl
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