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Yusuf Aydin is kok en kookt al sinds 1988 voor de 
ouderen van Aalsmeer. Eerst in de keuken van 
verzorgingshuis Seringenpark en na de fusie van 
Zorgcentrum Aelsmeer. Dat is dus al 33 jaar en 
naar het zich laat aanzien gaat hij de 35 jaar wel vol 
maken.

Toch stond zijn wieg, zoals de naam Yusuf doet 
vermoeden, niet in Aalsmeer, maar ergens in het 
binnenland van Turkije, zo’n 1100 kilometer van 
Istanbul. Als jongeman ging hij in een hotel werken 
in Istanbul en ontmoette daar veel buitenlandse 

toeristen die jaar na jaar terugkwamen. Eén van 
hen, een Duitser, nodigde hem uit om eens op 
tegenbezoek te komen. En dus vertrok de toen 22 
jarige Yusuf op 16 oktober 1978 naar Duitsland om 
daar enige tijd te blijven.

“800 gulden borgsom om Nederland in te
 komen.”

Een bekende uit Nederland – ook een geregelde 
gast in Istanbul- nodigde hem uit om vanuit 
Duitsland ook een paar weken naar Nederland te 
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In Gesprek met
Kok van wereldformaat

Yusuf Aydin,

komen. Dus voorzien van zijn spaargeld, maar liefst 
zeshonderd D-mark, meldde hij zich bij de grens. 
Daar echter bleek dat hij een borgsom van 800 gul-
den moest betalen om het land in te komen. 
Die zou hij terugontvangen als hij het land weer  
verliet. Men was kennelijk bang dat hij anders in 
Nederland zou blijven. Goede raad was duur.
Hij belde met het Nederlandse gezin, zij kwamen 
meteen naar de grens, betaalden het resterende 
bedrag en Yusuf betrad Nederlandse bodem. 
Uiteindelijk bleef hij een jaar bij dit Nederlandse 
gezin logeren, na twee weken had hij al een 
baantje. De borg is dus nooit meer door hem 
opgehaald.

Drie jaar na zijn komst ging Yusuf werken bij 
restaurant De Oude Dorpshoek. Hij werkte daar van 
1982 tot 1988 en volgde er ook de koksopleiding. 
Het was in het begin niet zo eenvoudig om met zijn 
Turkse afkomst te koken voor Nederlandse mensen, 
maar hij leerde veel in de opleiding en de 
menukaart was ook internationaal georiënteerd. 

“Het was in het begin niet zo 

eenvoudig om met zijn 

Turkse afkomst te koken voor 

Nederlandse mensen.”

In 1988 verloofde hij zich met een Turks meisje en 
wilde graag wat meer regelmaat in zijn leven. Hij 
kreeg een baan als souschef in verzorgingshuis 
Seringenpark onder chef-kok Gerard Cornelissen. 
Dat was wel heel anders koken dan in de horeca. 
“In de Oude Dorpshoek pasten de klanten zich aan 
het menu aan, maar in een zorginstelling moet je 
het menu juist aanpassen aan de mensen,” zo 
vertelt hij. “Ook kook je in de horeca per persoon 
terwijl je in een verzorgingshuis voor een hele 
groep mensen tegelijk kookt.”

Wat is er bijzonder aan het koken voor ouderen? 
“In de eerste plaats is het bijzonder dankbaar werk. 
In de Horeca gaat het om luxe: mensen die het zich 
kunnen veroorloven kunnen daar flink uitpakken. 

Maar dit is werk wat echt noodzakelijk is en dat 
bevalt mij beter. Verder is het koken wat 
traditioneler. Af en toe kun je bewoners verleiden 
tot iets anders door het als bijgerecht te geven, zo 
van ‘probeer het eens!’. Tegelijk is er ook aandacht 
voor gerechten van vroeger en serveren we Stiense 
bonen met appels en spek of wordt er Paling met 
stroop geserveerd”.

“In de horeca passen klanten zich 

aan aan het menu. In een zorgin-

stelling pas je het menu juist aan 

aan de mensen.”

Toch is er veel veranderd in 35 jaar. “Mensen 
kenden toen sommige groenten niet zoals 
aubergines, courgette. En de maaltijden zijn ook 
gevarieerder dan toen. Het keuzemenu dat werd 
ingevoerd geeft de bewoners veel mogelijkheden 
tot variatie. Wat dat betreft hebben we in 
Zorgcentrum Aelsmeer een hele goede keuken.”


