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Miriam Kahsai woont al een
paar jaar in Kortenbos en runt
sinds 1997 het Eritrese restaurant
Mogogo. Zij nam ook deel aan de
Pareldag van 14 mei waar zij in
De Kronkel authentieke Eritrese
recepten serveerde.
We spreken met Miriam af in
haar knusse restaurant aan de
Gedempte Burgwal midden
in Chinatown. Ze heeft al een
bewogen leven achter de rug. Op
haar zeventiende sloeg ze op de
vlucht voor het oorlogsgeweld
tussen Eritrea en Ethiopië. Ze
werd opgevangen in Alphen aan
den Rijn.
“Ik ging de Nederlandse taal
studeren in Amsterdam en
ik vond het in Alphen wat te
rustig. Uiteindelijk kwam ik in
Den Haag terecht. Ik volgde een
opleiding tot ziekenverzorgende
aan het Mondriaan College”,
vertelt Miriam. Zo vond ze haar
draai in Den Haag. Ze werkte
onder andere in verzorgingshuis
De Strijp in Rijswijk. Ze moest
altijd uitleggen waar Eritrea
lag en dat dit sinds 1991 een
zelfstandige natie is. “Daarom
kwam ik op het idee mensen
via eten kennis te laten maken
Een zomerochtend. In tuinplunje
loop ik door de Assendelftstraat.
Er heerst een vakantiesfeer. Geen
gehaaste mensen en scheurende
automobilisten te bespeuren.
Toch wordt er volop gewerkt
in de straat. Bij Moesman
staan de deuren wijd open:
Goedemorgen! Even verderop
staat Rooie Ruud aan een gevel
te schuren: Hallo! Kapper Frank
staat in de deuropening: Alles
goed? Ik krijg een euforisch
gevoel van die rust en uitgewis
selde vriendelijkheden. Terwijl
ik mijmerend doorloop zie ik
het duidelijk voor me: zo moet
het zijn, dit is de ideale wijk, de
gemoedelijkheid van een dorp in
een bruisende stad.
Via Vleer- en Zuilingstraat loop
ik op het Kortenbos door het
hek van de weelderige school- en
buurttuin. Het is heerlijk om zo
tussen het steen vandaan deze
kleurrijke tuin in te stappen:
lange rijen bloemen en gewassen,
de kas met tomaten en kom
kommers, houtsnipperpaadjes,
gezellige zitjes. Daarnaast liggen
de moestuintjes er fris en stil bij.
Nog niemand te zien. Alle groen
ten, kruiden en bloemen staan
me heerlijk geurend te verwel
komen. Terwijl ik over de tuin
loop en de diverse perceeltjes in
me opneem, treft het me hoe ver
schillend ze zijn. Ik stel me voor
dat je een aardige karakterana
lyse zou kunnen maken aan de
hand van de staat van iemands
moestuintje. Er zijn supernette,
zonder een verkeerd sprietje. Er
zijn ook een paar overwoekerd
geraakt; toch tegengevallen
waarschijnlijk. Kriskras gezaaid
of strakke rijtjes. Aan sommige
zie je dat er met een doordacht
schema van start is gegaan, dat
later losgelaten is, omdat de

met Eritrea. Zodoende kreeg ik
plannen voor een eigen restau
rant. Ik heb daar heel lang mee
rondgelopen, omdat je natuurlijk
veel moet regelen. Als ik een
vrij moment had schreef ik op
hoe ik het wilde hebben.” Zo
begon ze haar eerste restaurant
aan de Regentesselaan. In 1997
verhuisde ze naar Gortstraat
in de Haagse binnenstad waar
Mogogo, dat ‘oven’ betekent, van
start ging. Erg druk was het eerst
niet, omdat de Eritrese keuken
onbekend was. Zo zat het bij
Panini - haar buren - vol, maar
kreeg zij maar weinig eters. Dat
veranderde met een positieve
recensie in de Haagse Courant.
“Ik weet nog dat de eigenaar van
Panini mij de recensie liet lezen.
Het heeft heel goed gewerkt,
omdat het daarna goed begon
te lopen”, blikt Miriam terug.
Toch kreeg ze de jaren daarna
ook tegenslag door een conflict
met de eigenaar van het pand en
door overlast van een coffeeshop.
Ze werd genoodzaakt het pand
te verlaten. Zonder meer een
moeilijke tijd en ze zat een tijdje
zonder restaurant en zonder
werk. Miriam: “Mensen belden

mij op en vroegen wanneer
Mogogo weer open ging. Zo ging
ik op zoek naar een nieuw pand.
Uiteindelijk kreeg ik toestem
ming van de gemeente om aan
de Gedempte Burgwal Mogogo
te heropenen. Gemakkelijk ging
dat overigens niet, omdat de
gemeente slechte ervaringen had
met de vorige eigenaar van dit
pand. Er is daar zelfs iemand
doodgeschoten. Het kostte mij
heel veel stress om het allemaal
voor elkaar te boksen.”
Ook op deze plek duurde het
even voordat de zaak weer flo
reerde, maar na het plaatsen van
het zonnescherm met de typische
Eritrese kleuren, blauw, groen en
rood wisten mensen haar zaak
weer te vinden. Het unieke van
de Eritrese keuken is dat je met
je handen eet. Je eet de gerech
ten met hulp van flinterdunne
pannenkoeken van zuurdesem.
Onlangs klaagde een recensent
van Den Haag Centraal zich
hierover, omdat zij geen bestek
kreeg. Miriam is volstrekt helder:
“Ik wil geen ijzer in mijn eten.
Mensen uit Eritrea vinden dat
een belediging. Ik geef daar ook
niet aan toe. Je eet toch ook patat

foto Arno van den Bos

Allemaal kortenbossers

met je handen? Bestek kennen we
overigens wel. Als wij pasta eten,
gebruiken wij wel een vork.” Ze
is werkelijk van alle markten
thuis. Ze kookt, bedient, rekent
af en wast ook zelf af. Soms heeft
ze hulp, maar vaak kan ze het
wel alleen af. Ook als het restau
rant helemaal vol zit. Ze is erg
blij dat ze in Kortenbos woont,
op een kleine afstand van haar
zaak. “Het is een leuke omgeving
en een rustige wijk.” Ze maakt

enkele enthousiastelingen. Leuk
hoor, daar kan iedereen van mee
genieten.
In het park, aan de andere kant
van het hek, zit een stel vrouwen
op de bankjes terwijl de kinderen
zich vermaken op de speelob
jecten. Op andere tijdstippen
worden de bankjes gebruikt door
chillende jongeren die van de
ruimte en het groen, maar mis
schien meer van elkaar genie
ten. Een echtpaar loopt langs
en begint enthousiast te praten
en te wijzen. Verstaan doe ik ze
niet, maar het is overduidelijk
dat de aanblik van de tuin hun
goedkeuring kan wegdragen. We
wisselen een vriendelijke blik
en knik. De tot lustige weelde
uitgegroeide moestuin blijkt op
veel mensen een aantrekkings
kracht te hebben. Kinderen,
ouderen en alles er tussen in,
inclusief de wijkagent, ze blijven
even staan en maken waarde
rende of nieuwsgierige opmer
kingen: Ziet er goed uit hoor!
Zijn de bonen al rijp? Wat is dat
voor een groente? Bij een oude

Tekst Jan Spijk

Veenkade-Noordwal
op de schop

Zomer in Kortenbos

natuur zijn eigen plan blijkt te
trekken. In die categorie valt die
van mij. Als je niet veel ervaring
hebt, kan het je aan het vertrou
wen ontbreken dat jij het samen
met de zaadjes tot grote, eetbare
knollen en kroppen kan brengen.
En dan word je verrast door de
afmetingen die ze toch blijken
aan te nemen en passen ze niet
meer in je plan. Er valt nog meer
waar te nemen, de verschillende
stijlen naar afkomst. De wijktui
niers van zuidelijke origine heb
ben een wat lossere en ruimere
stijl van zaaien dan de autochto
nen. Als de laatsten voorzichtig
kleine plukjes van dit en dat en
ook nog wat bloemetjes neer
zetten, zaaien de eersten royale
stukken met ui, munt, waterkers
en nog zo iets mij onbekends.
Na wat schoffelen, zaaien en oog
sten, pauzeer ik met een thermos
koffie op de tot bank gezaagde
boomstam en kijk genoegzaam
rond. De grond is goed benut.
Alle ruimte buiten de persoon
lijke perceeltjes is inmiddels
ook bewerkt en beplant door

lange dagen, soms tot 02.00 uur
’s nachts. Om te voorkomen dat
haar dagopbrengst wordt gesto
len heeft ze sinds kort een pinau
tomaat aangeschaft. Zorgen over
een inbraak of overval maakt
ze zich overigens niet. “Ach, ik
doe het niet voor het geld. Ik wil
mensen blij maken door lekker
eten voor ze klaar te maken. Dan
ben ik ook tevreden.”

dame komen de herinneringen
los en ze vertelt over haar eigen
moestuin van vroeger. Ik vraag
of ik haar blij kan maken met
een bosje raapsteeltjes. En dat
kan ik zeker, ze is er dol op.
Inmiddels heb ik gezelschap
gekregen van een paar tuinbu
ren. Even bij elkaar kijken en
bespreken hoe het ervoor staat.
Ik geef wat andijvieplantjes weg
die ik niet meer kwijt kan en
krijg een bloemkoolplantje. Het
is hier een gemoedelijke boel,
naast plantjes wordt er nog van
alles uitgewisseld; ervaringen op
tuin- en allerlei ander gebied en
natuurlijk de persoonlijke en de
buurtnieuwtjes. Na een zeer aan
gename ochtend verlaat ik het
park met een tas waar mijn oogst
van vandaag uitpuilt. Als ik nog
even een winkel binnen ga, ben
ik plots weer in de stad en voel
me er als een boerin die van het
land komt. Heerlijk. Wat men er
ook van zegt, voor mij is het een
geweldige zomer en daar hoef ik
de wijk niet eens voor uit!
tekst en foto Sophia Jochems

Ongeveer 80 jaar geleden besloot
de gemeente de gracht tussen
de Noordwal en de Veenkade
te overkluizen. Op deze manier
kwam er een directe verbinding
tussen de Torenstraat en de
Bilderdijkstraat.
Nu, anno 2011, verwijdert men de
overkluizing en herstelt men het
straatbeeld in zijn oude glorie.
Er komt klassieke verlichting aan
de gevels en langs het water, en
er worden lindebomen geplant.
Deze ontwikkeling is onder
deel van het in 2009 ingestelde
verkeerscirculatieplan. Door de
herinrichting zal een groot aantal
bovengrondse parkeerplaatsen
verdwijnen. De gemeente zorgt
voor een oplossing: onder de
gracht komt een volautomatische
autoberging (VAB). Hoe werkt
de VAB? Je parkeert je auto in
een lifthuisje, stapt uit, waarna
de autoberging je auto volledig
automatisch opbergt op de voor
jou gereserveerde parkeerplaats.
De garage is dan ook alleen te
gebruiken door mensen met een
abonnement en dus niet door
dagjesmensen. Vanaf maart 2012
start de bouw van deze onder
grondse parkeergarage. Medio
2014 zijn de bouw van de VAB en
de herinrichting klaar.
Dit najaar volgt een informatie
avond voor omwonenden over de
uitvoering van het project. Later
vindt er nog een informatiebijeen
komst plaats voor diegenen die
geïnteresseerd zijn in een abon
nement voor de VAB.
Meer informatie is te vinden op
de website www.denhaag.nl/
veenkade.
tekst Kim van Buuren

