
Stadsportretten
uit Zagreb
Pleinen, musea, kerken: mooi allemaal, maar de sfeer in 
een stad wordt toch voor een goed deel bepaald door 
de bewoners. Deel 3 van een serie stadsportretten: 
Zagreb, Kroatië.
tekst en foto’s THIJS HESLENFELD

Andres Kiss (56) laat zijn hond Zara uit in de oude stad. Andres werd geboren in 
Chili, het land waar zijn Joodse moeder tijdens de oorlog vanuit Kroatië naartoe

vluchtte. De volledige familie van zijn moeder werd tijdens de oorlog vermoord, zodat
Andres nu de enige erfgenaam is van wat toen één van de rijkste families van Zagreb
was. 
“Sinds 1991 ben ik verwikkeld in een juridische strijd met de overheid om onze eigen-
dommen terug te krijgen. Maar het is een eindeloos gevecht tegen corruptie en on-
eerlijkheid. Eigenlijk gaat het me niet eens meer om het geld, het is vooral het princi-
pe.”
Hond Zara is een Chinese shar-pei en de meestal toch koele Kroatische schonen op
straat smelten allemaal voor de grappige hond. Overigens blijkt de shar-pei ondanks
zijn goedmoedige uiterlijk en vriendelijke omgangsvormen oorspronkelijk een vecht-
hond te zijn. Waarmee maar weer is aangetoond dat alle honden op hun baasje lijken.

Doen of laten

Aanrader: de stad zit afgeladen vol
met kleine, knusse barretjes. ’s Och-
tends drink je er koffie, later op de
dag een borrel of een biertje. Leuke
plekken om contact te maken. 

Handig: de Zagreb Card biedt 24 of
72 uur gebruik van al het openbaar
vervoer (prima trams!), plus kortin-
gen op de toegangsprijs van vrijwel
alle musea.

De bekende In your Pocket Guides
bieden altijd actuele tips over de
leukste en interessantste plekken in
een stad, bijzondere optredens en
populaire restaurants en uitgaans-
gelegenheden. Je kunt In Your Pocket
Zagreb nu ook online bestellen:
www.inyourpocket.com

De Dolacmarkt in het centrum is
een kleurrijke, sfeervolle plaats om
kennis te maken met lokale ingredi-
ënten. Er is een aparte visafdeling en
ook hier zijn volop leuke tentjes om
wat te drinken – vooral op zaterdag-
ochtend een populaire bezigheid.

Let op: fietsers gebruiken hier stan-
daard de stoep.

Zagreb is een eldorado voor rokers.
Het lijkt wel alsof iederéén hier
rookt, van jong tot oud.

In de badkamer van je hotel vind je
een trekkoordje, maar dat is niét van
de ventilator! Als je eraan trekt, gaat
een alarm bij de receptie af en sturen
ze direct iemand naar boven om je
leven te redden.

De prachtige kathedraal is niet zo-
zeer een toeristische attractie als
wel een plek waar het katholieke ge-
loof vol overtuiging wordt beleden.
In het weekeinde staan lange rijen
voor de biechthokjes – waar zie je
dat nog?
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Boris Pavlovic (31) werkt als ober op één van de populaire terrassen op wat in de
volksmond Cvjetni Trg of het bloemenplein heet. Zijn leven neemt binnenkort een

dramatische wending. “Ik stap over twee weken op het vliegtuig naar Perth, Australië
om een nieuw leven te beginnen. Daar heb ik een contract om vier jaar als opzichter 
te werken bij bouwprojecten in de outback. Het verdient goed en ik hoop in die vier
jaar genoeg te sparen om daarna mijn droom te verwezenlijken: grafisch ontwerper
worden. Want dat ben ik eigenlijk.” 
Boris heeft geprobeerd een eigen bedrijf in zijn vak te beginnen, maar dat liep spaak.
“Ik werd helemaal gek van alle bureaucratie en de regeltjes. Zelfstandig ondernemen
in een klein bedrijfje is hier praktisch onmogelijk.”
Hij is niet bang voor de toekomst. “Ik ben gescheiden en ik heb geen kinderen. Boven-
dien houd ik van verandering en van reizen, dus Australië wordt vast goed voor me. Ik
begin helemaal opnieuw. Ik heb geen bankrekening meer, helemaal niks, zelfs geen 
e-mailadres!”

Locatie: Zagreb, Kroatië
Sfeer: rustig, geen stress
Mensen: tikje afstandelijk
Weer: er hangt lente in de
lucht
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Morana Saracevic(32, links) en Martina Cicko Karapetric zijn
kleindochters van de beroemde hoedenontwerpster Djurdji-

ca Cicko. De tweeling richtte acht jaar geleden het eigen modelabel
Boudoir op en heeft daar veel succes mee in Kroatië. Verkoop en pro-
ductie gebeurt vanuit een kleine pijpenla in een achterafhofje aan
de Radiceva. Maar de dames hebben grote plannen: “Binnenkort
verhuizen we naar een pand iets verderop, op een veel betere plek.
En we hopen van harte dat Kroatië snel toetreedt tot de EU, want
dan kunnen we serieus aan export gaan denken.”

Ivica Pracnjak (60) staat op het bloemenplein met een héél kleine
draaimolen: drie paardjes draaien een minuscuul rondje op het

mooie antieke molentje. “Een rondje kost vijf kuna (ongeveer zeven-
tig eurocent) en ik sta op een prima plek, want moeders met kinde-
ren komen hier graag naartoe voor de terrassen. Op een goede dag
draai ik zo zestig rondjes of meer!”

Dr. Slavko Komar (92) en zijn vrouw Nada (82) hebben net ge-
luncht in het chique Palace Hotel. Komar was de Joegoslavi-

sche minister van Land- en Bosbouw en ambassadeur in India in de
dagen van Tito. Het krasse echtpaar toont zich bezorgd over de mo-
derne samenleving in Kroatië: “Sinds de val van de Muur en de zelf-
standigheid van Kroatië is het leven er voor veel mensen niet beter
op geworden. Er heerst chaos en veel mensen zijn niet meer geluk-
kig in hun eigen land. We zien zo veel goed opgeleide jonge mensen
vertrekken, het is een catastrofe…” Nada wijst me er nog even op
dat haar man een nationale beroemdheid is: “Hij is twee keer be-
noemd tot nationale held!” Op Google vind ik een verhaal waaruit
blijkt dat hij een verzetsheld was in de Tweede Wereldoorlog.

Ivana Ceclek (16, krulletjes) geniet met haar vriendinnen van het
lentezonnetje op het plein voor de Nationale Opera. De meiden

zitten op een nabijgelegen middelbare school in de tweede klas.
Vandaag balen ze, want in de hele stad staan lange rijen jongeren
die kaartjes voor het komende U2-concert willen bemachtigen.
Voor Ivana en haar vriendinnen zit dat er niet in: “Eén kaartje kost
zevenhonderd kuna, bijna honderd euro. Wie kan dat in godsnaam
betalen?”

Zoran Havranek (23, links) en Andro Androic (28) werken als kok in
het restaurant Nocturno. Ze hebben de drukke zaterdagavond

voor de boeg, maar zien er niet tegenop. “Het is leuk werk,” vindt An-
dro.

Marijana Kolic (45) heeft de derde klas van de Retkovec-
basisschool uit een buitenwijk meegenomen naar de oude

stad voor een live geschiedenisles. De klas kreeg net uitleg over de
beroemde Sveti Markakerk en het naastgelegen parlement. 
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