De stad Zagreb ligt op de historische
en politieke grens tussen Oost en
West en haar unieke identiteit is
ontstaan uit deze samenvoeging
van continentale en mediterrane
invloeden. Zagreb is het culturele,
wetenschappelijke, economische,
politieke en administratieve
centrum van de republiek Kroatië
en is tevens de zetel van het
parlement, de president en de
overheid. De gunstige geografische
ligging tussen de Pannonische
vlakte, de Alpen en de Dinarische
Alpen heeft het mogelijk gemaakt
dat hier spontaan een centrum van
internationale communicatie kon
ontstaan. De berg Medvednica
in het noorden beschermt de stad
tegen de koude noordenwind,
terwijl de uitgestrekte vlakte en de
brede Sava rivier de stad ontsluiten
voor de rest van de wereld.
In Zagreb leeft bijna een kwart
van de totale Kroatische bevolking,
bijna één miljoen inwoners in
totaal. De inwoners kwamen
eeuwenlang vanuit verschillende
delen van Europa en in de meer
recente geschiedenis vanuit alle

Zagreb,
Stad van
een miljoen
harten
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delen van het land. Hun bijdrage
heeft de cultuur van de stad verrijkt.
Zagreb is een veilige metropool
waar de deuren altijd open staan en
heeft een turbulente geschiedenis
vol interessante persoonlijkheden.
Het is een stad die graag door u
ontdekt wil worden en zeker aan
al uw verwachtingen zal voldoen.
In deze stad is het makkelijk om
interessante ontmoetingen te hebben,
nieuwe vriendschappen te sluiten en

onvergetelijke avonturen te beleven.
Van de goed bewaarde façades kan
het verleden worden afgelezen, terwijl
de straten en pleinen het samengaan
van verschillende culturen reflecteren,
en zo de herkenbare ontspannen sfeer
scheppen die de metropool Zagreb
eigen is. Wij adviseren u om de sfeer
van de stad in u op te nemen, die zoals
men zegt, slechts overtroffen wordt
door de legendarische schoonheid
van de vrouwen van Zagreb.
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de buurt van Zagreb de nederzetting
Andautonia stichtten. De resten
hier van zijn nu nog te zien in het
archeologisch park in Ščitarjevo.
Het historische centrum van het
huidige Zagreb is in de middeleeuwen
op twee heuvels gebouwd: het
wereldlijke Gradec, de hedendaagse
Bovenstad, en het kerkelijke Kaptol.
De eerste schriftelijke vermelding van
de stad dateert uit 1094, toen de
Hongaarse koning Ladislaus op weg
naar de Adriatische Zee het bisdom
op het Kaptol stichtte. De Kathedraal
van Zagreb in de neogotische stijl
domineert nog steeds het stadsbeeld
van Zagreb en de stadsmuren uit de
renaissance die het Kaptol omringen
zijn als een van de weinigen bewaard
gebleven in dit deel van Europa.
In turbulente tijden, tijdens de
invallen van Mongoolse stammen in
Midden-Europa, vond een belangrijke
gebeurtenis in de geschiedenis
van Gradec plaats. In het midden
van de 13e eeuw verwoestten de
Tataren Hongarije en koning Béla IV,

De twee
heuvels van
Zagreb

Uit archeologisch onderzoek blijkt
dat menselijke bewoning rond het
hedendaagse Zagreb teruggaat tot
ver in de steentijd, tot ongeveer
35.000 v. Chr. Latere opgravingen
bevestigen de komst van de Illyriërs,
de oorspronkelijke bewoners van dit
gedeelte van Europa. De Kelten uit
het verre noorden zijn waarschijnlijk
pas in de 4e eeuw v. Chr. in deze
regio aangekomen. Zij werden
opgevolgd door de Romeinen, die in
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de koning van Hongarije, vluchtte
naar Zagreb, waar de burgers hem
een veilig onderkomen boden. Als
dank verkondigde hij Gradec in
1242 tot vrije koninklijke stad. Tot
op de dag van vandaag wordt als
herinnering aan dat heuglijke feit
elke dag om twaalf uur ‘s middags
een kanon afgevuurd vanaf de toren
van Lotrščak. In de middeleeuwen
werden de burgers bij het invallen
van de duisternis door middel van
klokkengelui opgeroepen terug
te keren naar de veiligheid van
de stadsmuren omdat de poorten
gesloten werden. De enige nog
bewaarde poort uit de middeleeuwen
is de Kamenita vrata (Stenen poort)
van Gradec. Deze werd door brand
verwoest in de eerste helft van de
18e eeuw, maar het icoon van de
Heilige Maria overleefde de brand
op wonderbaarlijke wijze en staat
tegenwoordig nog op het altaar.
Deze ‘Moeder Gods van de Stenen
poort’ is de beschermheilige van
de stad Zagreb en wordt elk jaar

op 31 mei tijdens een plechtige
processie geëerd. Die dag wordt
tevens de Dag van Zagreb gevierd.
De twee heuvels, die in de
middeleeuwen vaak tegen elkaar
streden, werden verdeeld en
verenigd door het Medveščak-beekje,
waar beide gemeenschappen
hun watermolens bouwden. De
vroegere vlakte rond dit beekje
is tegenwoordig de levendige
Tkalčićeva ulica (straat), waar onder
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het trottoir het water nog steeds
richting de rivier de Sava stroomt.
Naarmate de tijd verstreek,
verminderde het gevaar van aanvallen
en kon de stad zich geleidelijk
uitbreiden over de vlakte. Onderaan
de twee afzonderlijke heuvelnederzettingen ontstond een plein
waar alle handel zich concentreerde.
Het plein Trg bana Josipa Jelačića
is ook nu nog het hart van de stad

en de centrale ontmoetingsplek voor
de inwoners. De fontein op het plein
is verbonden aan de legende over
de oorsprong van de naam van de
stad. Veldheer Jelačić kwam op een
zonnige dag dorstig en vermoeid
terug van een veldtocht en vroeg het
eenvoudige meisje Manda of ze voor
hem water uit de bron wilde scheppen
(zagrabiti). Sinds die tijd heet de bron
Manduševac en de stad Zagreb.
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De
eenwording
van de stad
Zagreb

De steden op de twee heuvels
floreerden. In de 17e en 18e eeuw
werden er barokke kerken en paleizen
gebouwd. De Jezuïeten bouwden
in de Bovenstad de kerk van St.
Catherine die tegenwoordig een
van de best bewaarde exemplaren
van de barokke bouwkunst is. Sinds
de tweede helft van de 17e eeuw is
Zagreb een universiteitsstad, een van
de oudsten in Europa. In dezelfde
periode zetelde de regering zich in

Zagreb. De verschillen tussen de
bisschoppelijke stad Kaptol en de vrije
koninklijke stad Gradec verdwenen
langzaam maar uiteindelijk volledig in
1850, bij de eenwording van de stad
Zagreb, die toen 15.000 inwoners
telde. De gunstige ligging in het dal
bood goede mogelijkheden voor groei
en de stad spreidde zich al snel uit
naar de vallei van de rivier de Sava.
De ontwikkeling van industriële
productie, handel, transport en het
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bankwezen drukten in de tweede
helft van de 19e eeuw hun stempel
op het uiterlijk van de stad. Zagreb
groeide tot aan het treinspoor
dat de stad vanaf 1862 verbond
met andere Centraal-Europese
hoofdsteden. In deze tijd begon
men te bouwen volgens een
rechthoekig schaakbordpatroon.
Volgens het stadsplan moesten
alle straten in de Benedenstad
even recht en even breed zijn, en
alle gebouwen moesten dezelfde
hoogte hebben en in dezelfde
stijl gebouwd zijn. Uitgestrekte
pleinen, parken en monumentale
gebouwen in de stijl van de 19e
eeuw hebben zo het imago gecreëerd
van het hedendaagse Zagreb.
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Vanaf het Ban Jelačić plein leidt
de straat Praška naar een reeks
pleinen en parken, een variant op
de Weense Ring, het zogenaamde
‘groene hoefijzer’. Aan deze
U-vormige parkengordel staan
culturele monumenten en gebouwen.
Er is zorgvuldig nagedacht over
de verhoudingen van het groen
tot de architectuur, fonteinen
en paviljoens. Hier bevinden zich
onder meer het Centraal Station
(Glavni kolodvor), de Academie
van Kunsten en Wetenschappen,
verschillende faculteiten, de
Universiteitsbibliotheek, het
Nationaal Theater en meerdere
paleizen. De gele façades en lanen

van wilde kastanjes herinneren aan
de tijd waarin Kroatië deel uitmaakte
van de Oostenrijk-Hongaarse
Monarchie. De gelijkmatige
ruimtelijke invulling met helder
afgebakende groene ruimtes en
zorgvuldig geplaatste monumenten
gaat op een natuurlijke manier over
in de oude middeleeuwse Bovenstad.
In de Benedenstad verbinden de
ingangen van de gebouwen het
publieke leven met de privacy van
de binnentuinen. De combinatie
van de flair van een kleine stad
met de luxe van een CentraalEuropese metropool onderscheidt
Zagreb van vergelijkbare
steden uit dezelfde periode.
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De
moderne
tijd

Historische gebeurtenissen in de
20e eeuw veranderen de kaart van
de wereld en drukten een stempel
op het leven van de burgers van
Zagreb. Na het einde van de Eerste
Wereldoorlog verbreekt Kroatië de
banden met de Oostenrijk-Hongaarse
Monarchie en maakt vanaf 1918 deel
uit van het Koninkrijk van Serviërs,
Kroaten en Slovenen, de nieuwe
staat van de Zuid-Slavische volkeren.
De bevolking van Zagreb groeide

snel en nieuwe wijken verrezen in
het oosten en het westen, terwijl
in het gebied onder Medvednica
riante woningen werden gebouwd.
In het begin van de 20e eeuw
ontwikkelde Zagreb sterke banden
met de andere Europese centra van
cultuur, kunst en wetenschap.
Rond deze tijd begon het eerste
radiostation in dit deel van Europa
met uitzenden, de Beurs van Zagreb
opende haar deuren en de eerste

20 | Geschiedenis

aan de overkant van de Sava rivier,
waardoor op de zuidelijke rivierbank
nieuwe woonwijken ontstonden.
Hoewel de Sava door overstromingen
eeuwenlang een bedreiging vormde
voor de inwoners, bood ze echter ook
vanaf de middeleeuwen een goede
bescherming tegen indringers en
verbond zij als waterweg de stad
met afgelegen gebieden. Vanaf
het midden van de 20e eeuw
vormt zij de grens tussen het oude
centrum en de nieuwe stadsdelen
(Novi Zagreb). Vandaag worden
de twee oevers door 12 bruggen
verbonden. De Beurs van Zagreb,
een plek waar het internationale
bedrijfsleven samenkomt, werd
verplaatst van het stadscentrum
naar de zuidelijke oever van de
Sava. De Pleso luchthaven werd in
de vallei gebouwd, wolkenkrabbers
en nieuwe bedrijfsgebouwen
rezen op rond de hele stad,
evenals de nieuwe Nationale
en Universiteitsbibliotheek.

automatische telefooncentrale en
de eerste wolkenkrabber werden
gebouwd. De moderne tijden
veranderden in rap tempo alle
facetten van het dagelijks leven
tot aan de Tweede Wereldoorlog.
Na de Tweede Wereldoorlog werd
Kroatië één van de zes republieken
van Joegoslavië, met Zagreb als
hoofdstad. De rustige situatie in
de naoorlogse jaren leidde tot een
verdere uitbreiding van de stad tot
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Het Kroatische parlement riep in 1991
de onafhankelijkheid en soevereiniteit
van de Kroatische Republiek uit.
Zagreb werd de hoofdstad van dit
nieuwe onafhankelijke Europese
land, een gemeenschap van vrije
en gelijke burgers. Het Kroatische
parlement en de regering zijn
gevestigd in de Bovenstad, het oudste
wereldlijke centrum van de stad, waar
door de eeuwen heen historische
besluiten worden genomen.

In het nieuwe millennium is
de stad Zagreb het zakelijke
centrum van de regio, een plek
voor internationale zakelijke en
politieke communicatie en culturele
uitwisseling. Het zakelijk centrum
ligt buiten de oude stadskern en
beantwoordt aan de eisen van de
moderne tijd. Vanuit hier zet Zagreb
haar eeuwenlange betrokkenheid
bij de gebeurtenissen in Europa
en de rest van de wereld voort.
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Groen
Zagreb

Rond de hele stad zijn er plekken
voor recreatie te vinden. Dicht bij het
centrum van Zagreb ligt Medvednica,
een populaire plek voor uitstapjes. In
de stad zelf zijn er veel parken en
tuinen tussen de straten en pleinen.
In de 19e eeuw werd in de Bovenstad
de Strossmayerovo šetalište
(promenade) aangelegd, waar u
in het ‘gezelschap’ van de dichter
A.G. Matoš van een romantisch
stadspanorama kunt genieten.

Zoals al eerder vermeld is het
door architect Lenucci ontworpen
‘groene hoefijzer’ onderdeel van de
19e-eeuwse stadsplanning. Deze
serie van acht groene pleinen vormt
de ruggengraat van de Benedenstad.
Het populairste plein is Zrinjevac,
herkenbaar aan de platanen die
meer dan honderd jaar geleden
zijn overgebracht vanuit Triëste. De
fonteinen, het muziekpaviljoen en
de bustes van beroemdheden zijn
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een soort tijdmachine naar het
verleden. Al meer dan 120 jaar lang
komen de inwoners van Zagreb
naar de meteorologische pilaar
in dit park en controleren hier het
weer, de exacte tijd, de temperatuur,
luchtdruk en luchtvochtigheid.
Het plein Trg kralja Tomislava,
vernoemd naar de eerste Kroatische
koning, biedt treinreizigers een uniek
uitzicht op het Kunstpaviljoen en
de Kathedraal. Dit Kunstpaviljoen,
een plaats voor bijzondere
culturele evenementen, werd
gebouwd ter gelegenheid van de

Millenniumtentoonstelling in Boedapest
in 1896. Door de innovatieve ijzeren
constructie kon het paviljoen naar zijn
huidige plek worden vervoerd, waar
het twee jaar later werd opengesteld
voor het publiek. In de omgeving
zijn er nog andere plekken waar u
de stadsdrukte kunt ontvluchten. De
Botanische tuin heeft met ongeveer
10.000 plantensoorten één van de
rijkste verzamelingen planten in Europa.
Achter de muren rond de Kathedraal
ligt het park Ribnjak (Visvijver),
waar vroeger priesters elke vrijdag
de vis voor het vastenmaal vingen.
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In het oostelijk deel van de stad
ligt het grote park Maksimir. Dit
park is in de 19e eeuw aangelegd
in de Engelse landschapsstijl. In
de eerste helft van de 20e eeuw
werd er een dierentuin gebouwd.
Op een heuvel buiten het
stadscentrum ligt de grootste
begraafplaats van de stad, Mirogoj.

Monumentale gewelven, paviljoens
en koepels uit de late 19e eeuw zijn
het werk van de vooraanstaande
architect Hermann Bollé. Dit is
niet alleen de laatste rustplaats
van vele prominenten en één van
de mooiste begraafplaatsen in
Europa, maar ook een mooi park
en een openlucht kunstgalerij.
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Stad der
kunsten

Zagreb is een stad met een rijk en
gevarieerd cultureel en artistiek
leven. De dertig vaste en tijdelijke
theaters en podia, dertig musea, vele
galeries en vele theater-, muziek- en
dansfestivals zetten Zagreb op het
internationale kunstpodium. Van
klassiek tot alternatief, van amateur
tot professioneel, van kleinschalig
en intiem tot aan grootschalige
evenementen, de vele verschillende
kunstvormen weerspiegelen het

cultureel bewustzijn van de inwoners.
Het Kroatisch Nationaal Theater
huisvest het nationale ballet, de
opera en het theater. De bekendste
concertzaal is het Lisinski
Concertgebouw dat is vernoemd
naar de componist van de allereerste
Kroatische opera. Operettes, musicals,
opera en rock/pop-opera in het theater
Komedija, humor en satire in het
theater Kerempuh, hedendaags theater
op de planken van de theaters Gavella,
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ZKM, ITD, Exit… Het is moeilijk om ze
allemaal te vermelden en zeker om er
de beste uit te halen. Oordeelt u zelf.
Zagreb is gastheer van vele
internationale culturele evenementen.
Bijvoorbeeld het internationale
animatiefestival Animafest, het op
één na oudste animatiefestival van
Europa. Ook de Biënnale van Muziek,
de Week van Moderne Dans en
Eurokaz, een internationaal festival
van het hedendaagse theater, brengen
de wereld naar de podia in Zagreb.
We vertelden al dat de geschiedenis,
kunst en cultuur van Zagreb, Kroatië
en Europa aan de architectuur van de
stad af te lezen zijn, maar zeker ook
aan het grote aantal musea in Zagreb.
Het Archeologisch Museum

herbergt de mysterieuze mummie
van Zagreb. Deze vrouwelijke
mummie uit het Egyptische Thebe
is gewikkeld in linnen waarop de
langste onontcijferde tekst in de
Etruskische taal staat. Het Zagrebse
Stadsmuseum interpreteert op een
eigentijdse manier de historische
gebeurtenissen in Zagreb, van
de prehistorie tot aan het heden.
Het Museum voor Kunsten en
Ambachten is tegelijkertijd met een
school voor kunsten en ambachten
opgericht in de 19e eeuw om de
traditionele ambachten te behouden.
Een unieke collectie van kunst uit
verschillende periodes en gebieden
is sinds de Universiade van 1987
te zien in het Museum Mimara.
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De Strossmayergalerie van Oude
Meesters heeft een bekende collectie
Europese schilderkunst, die zeker niet
gemist mag worden door liefhebbers
van kunst uit de 15e tot de 19e
eeuw. In de buurt bevindt zich de
Moderna galerija (Galerie van de
Moderne Kunsten) die werken van alle
belangrijke beeldende kunstenaars uit

de 19e en 20e eeuw tentoonstelt. De
stad heeft de 21e eeuw verwelkomd
met de bouw van het Muzej
suvremene umjetnosti (Museum
van Hedendaagse Kunsten), dat
onlangs haar deuren heeft geopend.
In het voormalige jezuïetenklooster in
de Bovenstad is de galerie Klovićevi
dvori te vinden. De emoties, vitaliteit
en symboliek in de werken van
amateurs zijn te zien in het Muzej
naivne umjetnosti (Museum van
Naïeve Kunsten). In de omgeving
vinden we ook het Meštrović Atelier,
een tentoonstellingsruimte van de
beeldhouwer Ivan Meštrović, die met
zijn creatieve werk, net als Rodin,
zijn stempel heeft gedrukt op de 20e
eeuw. Naar zijn idee is een paviljoen
gebouwd met een cirkelvormig
grondplan dat tegenwoordig de Dom
hrvatskih umjetnika (Vereniging van
Kroatische kunstenaars) huisvest.
We hebben hier slechts een
paar plekken en evenementen
opgenoemd. Zagreb is een stad
van de kunsten, ontdek het zelf!
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Blauw Zagreb
Wit Zagreb

Blauw is de kleur van Zagreb.
Dat is niet alleen te zien op het
stadswapen, maar is ook op de trams,
bussen en de kabelspoorweg en
op de shirts van de sportclubs. De
inwoners van Zagreb houden van
sport, vooral voetbal. Blauw is ook
de kleur van FC Dinamo, de meest
succesvolle Kroatische voetbalclub.
Verspreid over de stad liggen
verschillende centra voor recreatieve
en professionele sporten. De zaal

van de basketbal club Cibona is
vernoemd naar de legendarische
speler Dražen Petrović. In een
voormalige tak van de rivier de Sava
ligt Sport- en recreatiecentrum
Jarun. Het is gebouwd ter
gelegenheid van de Universiade in
1987 en biedt fiets- en wandelpaden,
sportvelden en een meer waar
internationale roeiwedstrijden
worden gehouden. Rond het
meer Jarun bestaat er ook nog
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steeds ongerepte natuur: het is de
thuisbasis van honderden soorten
vogels, vissen, waterdieren en
insecten. De gigantische meerval
Jura is misschien slechts een mythe,
maar alle vissers geven toe dat
ze hem ooit hopen te vangen. De
overvolle stranden tijdens warme
zomerdagen geven Jarun zijn
tweede naam ‘Zagreb aan zee’.
Ook op zwaar besneeuwde
winterdagen wordt er aan sport
gedaan. Aan het begin van elk jaar is
Zagreb het centrum van The World
Ski Cup en rechtvaardigt hiermee

één van haar bijnamen, ‘Zagreb,
de witte stad’. Op slechts een half
uur van het centrale plein ligt de
hoogste piek van de berg Medvednica,
Sljeme (1035 m), die een speciale
plaats in de harten van de bevolking
inneemt. Broer en zus Ivica en
Janica Kostelić, bekende Kroatische
skiërs, bereiden zich hier voor op
hun internationale topprestaties.
Dankzij hen wordt de World Ski
Cup op de skipistes van Sljeme
gehouden. Sljeme is het hele jaar
door ook een geliefd recreatieoord
voor mensen van alle leeftijden.
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De cultuur
van het
dagelijkse
kopje koffie

Zagreb kan beschreven worden als
één groot terras. Zodra de zon zich
in het vroege voorjaar laat zien,
openen cafés, bars, restaurants
en koffiehuizen hun terrassen. De
straten en pleinen van de stad
worden plekken om te flaneren, van
koffie te genieten, te ontspannen en
te vergaderen. De unieke combinatie
van mediterrane gastvrijheid en
noordelijke zakelijkheid verleidt je
op het eerste gezicht; het lijkt alsof

iedereen elkaar kent. Het traditionele
Internationale Folklore Festival,
het internationale straatfestival
Cest is d’Best, openluchtconcerten,
het St. Maartenfeest en diverse
andere evenementen dragen bij
aan het gemeenschapsgevoel.
De huidige cafécultuur heeft zijn
wortels in een lange en rijke traditie
van grand cafés in deze stad. Het
‘groene hoefijzer’ en het centrale
plein speelden altijd al een grote rol
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in het sociale leven van Zagreb. Nu
is dat gebied uitgebreid tot het hele
centrum en de voetgangerszone - en
zelfs daarbuiten. Voor alle leeftijden
en temperamenten is er iets te
vinden. De grand cafés aan Trg bana
Jelačića (simpelweg Trg (het Plein)
genoemd) trekken de meer serieuze
gasten aan, terwijl het Preradovićev
trg, beter bekend als Cvjetni trg
(Bloemenplein), kunstenaars en
jonge mensen aantrekt. Tkalčićeva
ulica (straat), die in het verleden
Gradec en Kaptol verdeelde en
vroeger vol zat met ruige kroegen

en bordelen, is tegenwoordig
een bekende ontmoetings - en
uitgaangsplek voor het hele gezin. Als
u wat romantischer bent aangelegd,
stap dan in Ilica op de Uspinjača,
de kortste kabelspoorweg ter
wereld, die u in 55 seconden naar
Gornji grad (Bovenstad) brengt.
Al deze plaatsen zijn het toneel
voor de špica. Elke zaterdag rond
het middaguur stroomt het centrum
vol met mensen van alle leeftijden.
Het is de tijd en plaats om te zien
en gezien te worden. Het ritueel
is altijd hetzelfde: eerst wordt er
ontspannen koffie gedronken en de
zaterdageditie van de krant gelezen,
daarna worden er inkopen gedaan
op de Dolac-markt, en uiteindelijk
keert men huiswaarts om de lunch te
bereiden. Elke wijk heeft zo zijn eigen
ontmoetingsplekjes; wees welkom,
want daar zult u zich thuisvoelen.
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Smaken,
kleuren en
geuren

Het gastronomisch aanbod in Zagreb
bestaat uit een rijke combinatie van
verschillende keukens. De geschiedenis
en de geografische ligging van Zagreb
hebben grote invloed gehad op het
menu. Hoewel er in Zagreb veel thuis
wordt gekookt, zijn er vele plaatsen
waar er een uitgebreid aanbod
is aan traditionele, mediterrane
en internationale gerechten.
Štrukli (deeggerecht met kaas) is
een gerecht dat door iedere inwoner
van Zagreb wordt aanbevolen als
een lokale specialiteit. Het kan op
vele verschillende manieren bereid
worden: gekookt of gebakken, zoet of
zout. Purica s mlincima (kalkoen met
stukjes deeg) is één van de traditionele
gerechten uit het binnenland van
Kroatië. Voor vleesliefhebbers is er
de Zagreb schnitzel, een gepaneerde
kalfsschnitzel gevuld met kaas
en ham die lijkt op de beroemde

Weense schnitzel. Als ontbijt kunt
u verse zelfgemaakte room en kaas
proberen die u gekocht heeft van de
zogenaamde kumice (marktvrouwen)
uit de omgeving van Zagreb. De
markt is één van de bijzonderheden
van de stad. Bijna elke wijk heeft
er één, maar de meest bijzondere is
de Dolac-markt in de buurt van de
Kathedraal in het hart van Zagreb.
Hier bieden marktlui dagelijks verse
groenten, fruit, vlees en vis aan. Deze
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zogenaamde ‘platz’ is een unieke
plek die ook bekend staat als de ‘buik
van Zagreb’, waar fijnproevers hun
seizoensgebonden producten uit alle
regio’s van Kroatië kunnen vinden. De
bonte mengeling van kleuren, geuren,
smaken en geluiden maakt deze
markt tot een onvergetelijke ervaring.
Overdag kunt u in de directe
omgeving van de markt goedkope en
eenvoudige lokale gerechten proeven.
Op elke hoek zijn bijvoorbeeld
banketbakkerijen en bakkerijen te
vinden. Wij raden u aan ook één van
de vele restaurants die regionale
gerechten aanbieden te bezoeken.
Een echte aanrader is de strudel met
kersen-, kaas- of appelvulling. Probeer
ook zeker kremšnite (tompoezen), de
bekendste kremšnite worden in het
nabijgelegen stadje Samobor gemaakt.
Vergeet ook niet het wijnaanbod uit
de directe omgeving van Zagreb, waar

kwaliteitswijnen worden gemaakt.
Hoewel bier hier de populairste
alcoholische drank is, blijkt op 11
november tijdens de zegening van
de jonge wijn op het feest van
St. Maarten, de beschermheilige
van het wijnmakersgilde, hoe
belangrijk wijn hier eigenlijk is.

56 | Lifestyle, gastronomie, shopping

Uit Zagreb
met liefde

Een origineel souvenir van uw bezoek
aan Zagreb is de stropdas (kravata),
een authentiek Kroatisch product.
In de 17e eeuw droegen Kroatische
soldaten elegant geknoopte sjaals
rond hun nek en trokken daarmee
de aandacht van de Fransen, die
de stropdas wereldwijd bekend
maakten als mode-accessoire.
Eén van de belangrijkste uitvindingen
van de 20e eeuw, de balpen, werd
uitgevonden in Zagreb. De uitvinder

ingenieur Eduard Slavoljub Penkala
patenteerde in 1906 het eerste
vulpotlood ter wereld, en in 1907
patenteerde hij de allereerste vulpen.
Deze producten werden in Zagreb
geproduceerd en naar ruim zeventig
landen geëxporteerd. Deze pionier
van de moderne tijd heeft meer dan
80 uitvindingen op zijn naam staan
- zelfs op het gebied van luchtvaart.
In 1910, slechts enkele jaren na de
gebroeders Wright, bouwde Penkala
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gelegenheden als een uitdrukking
van liefde en genegenheid. De
rode paraplu’s uit Šestine zijn
onderdeel van de traditionele
klederdracht en beschermen onder
andere de marktverkopers op de
Dolac-markt tegen zon en regen.
Ze zijn een herkenbaar element
van de identiteit van de stad.
Voor de liefhebbers van antiek en
kunst wordt op het Britanski trg
(plein) elk weekend in de ochtend
een grote antiekmarkt in de
openlucht gehouden. In Zagreb kunt
u rondsnuffelen in kleine traditionele
winkeltjes of winkelen op de Ilica,
Zagreb’s beroemdste straat, of in
grote winkelcentra. Zagreb is een stad
die in de harten van haar bezoekers
altijd een warme plek zal innemen.

het eerste Kroatische vliegtuig.
De peperkoek Paprenjak, die gemaakt
wordt door vrouwen uit oud Zagreb,
is ook een origineel souvenir. De
combinatie van ingrediënten als
honing, noten en peper is een mooie
herinnering aan de contrasten van
Zagreb. Licitar, kleurrijk versierd
gebak in de vorm van een hart, wordt
gemaakt van honingdeeg en komt uit
Midden- en Oost-Kroatië. Het wordt
traditioneel geschonken bij speciale
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Zagreb is de hoofdstad van de Republiek Kroatië
Inwonersaantal: 779.145 (2001)
Oppervlakte: 641 km2
Hoogte: Zrinjevac 122 m,
Grič 158 m, Sljeme 1035 m
Klimaat: Continentaal
gemiddelde zomertemperatuur: 20˚C,
gemiddelde wintertemperatuur: 1˚C
Tijdzone: Midden-Europees
Telefoon: Kroatië +385; Zagreb (0)1
Valuta: kuna (kn)
Afstand tot: Wenen 370 km,
Boedapest 350 km, Venetië 380 km,
Dubrovnik 600 km, Amsterdam 1334 km,
Brussel 1286 km, Parijs 1400 km, Londen 1600 km.
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