
 

Afiyet olsun! 

 

We zijn te gast in de Ferdinand Allenstraat in Diest bij de familie Kurt . 

‘Ik weet het,‘ lacht papa Murat,’ bij jullie is Kurt een voornaam.’   

Vrouw Nezahat biedt een lekker kopje ‘çay’ aan. ‘In Turkije gaat er nu eenmaal 

niets zonder thee.’ 

Hun vier kinderen, allen prachtig zwart haar en mooie donkere ogen, zitten 

voorbeeldig kaarsrecht in de zetels van de kraaknette woonkamer. Slechts heel 

uitzonderlijk zullen ze tijdens het gesprek een woord vertalen als hun ouders hen 

daar om vragen. Mama en vooral papa spreken uitstekend Nederlands. 

Het gezin is dan ook geïntegreerd. Rukiye, de oudste dochter, volgt les aan het 

Koninklijk Atheneum. Haar broertje Hüseyin en haar zusje Mervenur gaan naar 

de basisschool. Zoontje Enes, de oogappel van de familie, is pas anderhalf jaar. 

Murat Kurt is in 1990 naar onze stad gekomen.  

‘Ik ben afkomstig uit Kirsehir. De dichtstbijzijnde grote stad is Ankara. Twee 

jaar volgde ik avondles in de school Mariëndaal om de Nederlandse taal te 

leren. Ik nam toen een abonnement op ‘Wablieft’ . Het is een krant in eenvoudig 

Nederlands. Elke week vind je er het nieuws uit België en uit de rest van de 

wereld.  Maar jullie taal heb ik vooral geleerd door ze met mijn collega’s op het 

werk te gebruiken.’ 

Begonnen als uitbener is Murat nu opgeklommen tot ‘chef snijzaal’ in het 

slachthuis van Olen. Dat levert hoofdzakelijk kalfsvlees aan grootwarenhuizen. 

Zoals alle Turken zijn ook Nezahat en Murat trots op hun gerechten. Terecht, 

want hun keuken neemt, na de Chinese en de Franse, de derde plaats in op de 

wereldranglijst. Veel recepten zijn in de loop der jaren onder invloed van 

verschillende culturen van generatie op generatie doorgegeven. Elke streek heeft 

wel zijn eigen specialiteiten. Zo houdt men in het oosten van Turkije meer van 

pikante vleesgerechten, langs de Zwarte Zee eet men meestal vis en gebruikt 

men vaak maïsmeel, in Midden-Turkije worden heel wat gerechten bereid met 

deegwaren en tarwe en aan de Middellandse Zee komen er dan weer meer 

groenten op tafel. Alle gerechten zijn uitmuntend door hun eenvoud en 

veelzijdigheid. 

We zijn benieuwd naar hun dagelijkse kost. 

‘Onze keuken is vrij zwaar,’ weet pa Kurt, ‘het ontbijt bestaat uit gebakken of 

gekookt ei, verschillende soorten kaas, soorten charcuterie zoals salami en 

worst met look en  olijven, jam en meestal Turks, maar ook Belgisch of Frans 

brood.’ 

De bereiding van Turkse gerechten kost heel wat tijd en begint bij het 

zorgvuldig uitzoeken van de verse ingrediënten. Mama Nezahat heeft dan ook 

haar handen vol. Van zelfgemaakt deeg vormt ze dunne blaadjes die in kleine 

stukjes worden geknipt. Ze legt een grote voorraad aan voor het gezin en de 

familie. Die stukjes, vaak gevuld met een beetje kalfs-of rundvlees, yoghurt en 



look worden gebakken. Hierbij wordt een dipsausje, meestal op basis van 

tomaten geserveerd. Soorten salade, komkommer, paprika, ui, peterselie, 

olijven, groene slablaadjes, aardappel of gekruide rijst, kippen- of rundvlees 

mogen bij het middagmaal niet ontbreken. 

Ook ’s avonds wordt er warm gegeten. In de snelkoker gaan bijvoorbeeld witte 

boontjes, olie, ui, tomaten en vlees. Of er worden aardappels, groene paprika, 

courgettes, aubergines en yoghurt, een ware delicatesse, opgediend.  

We waren ooit eens op een Turks huwelijksfeest en aten daar een erg zoete 

koek. 

‘Dat zal baklava geweest zijn’, zegt Nezahat, ‘bij feesten wordt er onder andere 

Baklava gemaakt. Dunne plakjes bladerdeeg met gemalen noten.’ 

‘Het is erg zoet, ‘ vervolgt haar man, ‘omdat er suikersiroop overheen gegoten 

wordt.’ 

En wat vinden ze van onze keuken? 

De Belgische keuken is hen niet zo bekend, omdat op restaurant gaan niet tot 

hun cultuur behoort en uit eten gaan omwille van het grote gezin niet zo evident 

is. Maar frieten kennen ze uiteraard wel en net als bij ons komt er ook bij hen 

bijvoorbeeld wortelpuree, erwten, prei, spinazie of rauw witlof op tafel. 

Gevraagd naar hun lievelingsgerecht, houden de zusjes Rukiye en Mervenur het 

bij kebab, waar talloze variaties van bestaan. 

En Hüseyin? 

’O, er is iets dat hij wel elke dag zou eten,’ zegt papa Kurt. 

Zoonlief kijkt verlegen, zegt dan: ‘Frietjes’. 

‘Ja, als je Hüseyin vraagt, wat hij wil eten, zegt hij: frieten. En ook de volgende 

dag: frieten en ook de volgende dag: frieten,’ lacht papa. 

Dus ook die Belgische lekkernij ontbreekt niet als het gezin aan tafel schuift. 

En soepen? De bekendste is Mercimek, een linzensoep. Hoe bereiden?  

Breng het water met de kippenbouillon aan de kook. 

Was de linzen in een zeef met koud water en voeg ze toe. 

Snijd wortel, ui en aardappel in stukken en doe ze in de pan. 

Voeg er twee grote eetlepels tomatenpuree bij. 

Roer alles goed door en breng het aan de kook. 

Als het goed gaar is met staafmixer pureren en overscheppen in een andere pan. 

Twee eetlepels boter laten smelten in een pannetje.  

Er een eetlepel nane (gedroogde mint) aan toevoegen. 

Eén minuutje zachtjes laten koken, bij de soep gieten en goed roeren. 

Doe er wat zwarte peper naar smaak bij en de linzensoep is klaar.  

Of er een Turkse Huysentruyt bestaat, weten we niet, maar in elk geval: dat 

hebben we vandaag geleerd, Piet. Smakelijk of Afiyet olsun! 
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