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Hoe ben je in Nederland terecht-
gekomen? 
‘Goran en ik hadden voor de burgeroorlog 
al een relatie, maar we zijn elkaar een tijdje 
uit het oog verloren. Door de chaos van de 
oorlog konden we elkaar niet bereiken. 
Gelukkig heb ik zijn adres kunnen achter
halen en konden we elkaar weer zien. Toen 
Goran in Nederland een verblijfsvergunning 
kreeg konden we weer samen zijn en hier 
onze toekomst opbouwen.’

Wat mis je aan Kroatië? 
‘Ik mis mijn familie, mijn vriendinnen en de 
zon. Elk straaltje zon moet ik vangen! Als 
het hier somber weer is mis ik Kroatië het 
meest. Ik mis ook de spontaniteit; in Kroatië 
ga je veel makkelijker ongepland bij iemand 
langs. Inmiddels heb ik net als Nederlanders 
een drukke agenda en heb ik geen tijd meer 
voor spontaniteit, maar ik blijf dat missen.’ 

Wat zie je terug van Kroatië in je 
Nederlandse leven?
‘Thuis spreken wij een mix van Servo
 Kroatisch en Nederlands, maar onze 
dochter antwoordt in het Nederlands. Ons 
eetpatroon is anders dan dat van Neder
landers, wij zijn gewend ’s middags warm 
te eten en ’s avonds wat makkelijks te 
maken. Ik vond het in het begin ook heel 
raar om twee keer achter elkaar een 
broodmaaltijd te eten. We zijn gek op 

maar de rest van mijn familie woont nog in 
Kroatië. Vroeger gingen we op “grote 
tournee”. Dan gingen we via Duitsland bij 
iedereen langs. Onze ouders kwamen 
vroeger wel eens naar Nederland, maar dat 
is nu te zwaar voor hen. Via de telefoon en 
met Skype houden we tussendoor contact en 
praten we over alles.’ 

Wat is voor jou hét mediterrane 
gevoel? 
‘Sowieso de zon en de spontaniteit. En 
vooral ook het buitenleven. In Nederland 
zijn mensen niet gewend veel buiten te zijn 
omdat er weinig zon is. In Kroatië is dat 
heel anders, daar zitten de mensen in de 
dorpen voor hun huizen en heb je altijd 
aanspraak.’

Zou je ooit weer in Kroatië willen 
wonen? 
‘Daar denk ik vaak over na. Het liefst zou ik 
een gedeelte van het jaar in Kroatië en een 

gedeelte van het jaar in Nederland willen 
wonen. Als ik in Nederland ben mis ik 
Kroatië, maar als ik daar ben mis ik Neder
land weer. Beide landen horen bij mij.’ 

Wat zou je missen als je Neder-
land verliet?
‘De Nederlandse fietspaden. Ik ben 
verslaafd aan fietsen en vind het heerlijk om 
urenlang doelloos te fietsen als het lekker 
weer is. Wat ik ook fijn vind is dat je hier 
lang zelfstandig en actief blijft door 
technische hulpmiddelen als scootmobielen 
en elektrische fietsen.’

Wat vind je gek aan Nederland?
‘Ik vind het nog steeds vreemd als Neder
landers op een verjaardag iedereen felici
teren met de jarige. En in het begin vond ik 
het raar als mensen op terrasjes met hun 
gezicht naar de zon in een rijtje naast elkaar 
zitten en dan met de zon meedraaien, maar 
dit gebruik heb ik inmiddels overgenomen!’ •

De Kroatische styliste en fotografe Zrinka Oberman (46) woont al bijna twintig 
jaar in Nederland, maar groeide op in voormalig Joegoslavië. Samen met haar 
Servische man Goran Todorovic schreef ze het kookboek Smaak van een land dat 
niet meer bestaat, waarin zij recepten en herinneringen delen van hun thuisland. 
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mijn mediterrane gevoel
of je er nu bent geboren of niet: als de liefde voor de méditerranée  
je eenmaal heeft gegrepen, laat zij je nooit meer los.

verschillende keukens en eten thuis heel 
internationaal. Joegoslavisch eten heeft voor 
ons wel een speciaal plekje en daarom 
hebben we samen een Joegoslavisch 
kookboek gemaakt om onze recepten te 
delen met Nederlanders.’

Wat maakt de Joegoslavische 
keuken bijzonder?
‘In de Joegoslavische keuken komen de 
Turkse, OostenrijksHongaarse en de 
mediterrane keuken bij elkaar. Kruiden en 
specerijen worden weinig gebruikt; goede, 

verse ingrediënten zorgen voor de smaak. 
Elke regio heeft zijn eigen variant op een 
gerecht en daarom hebben Goran en ik 
vaak moeten uitvechten welke versie ons 
boek haalde.’ 

Kun je in Nederland wel de juiste 
producten vinden?
‘Er is veel te koop, maar niet alles is hier te 
krijgen. Ajvar of auberginepaprikapuree 
bijvoorbeeld. Als alternatief voor verse kaas 
gebruiken we feta met wat melk, maar het is 
toch niet helemaal hetzelfde. Verder is bijna 
alles wel te vinden, maar na iedere reis neem 
ik ambachtelijke vleeswaren en bevroren 
kastanjepuree mee terug naar Nederland.’

Hoe vaak ga je terug?
‘Eén keer per jaar. Ik heb een zus die in 
Engeland woont, en eentje in Duitsland, GOuDeN 

JOie Tip
‘De Kroatische eilanden zijn 
prachtig! Vooral de kust van 
Dalmatië is een aanrader. Daar 
is de natuur wat wilder dan in 
het toeristische Istrië en heb je 
bovendien een heerlijk klimaat.’ 

 ‘eLK STraaLTJe ZON 
MOeT iK VaNGeN!’

Goran Todorovic & Zrinka 
Oberman, ‘Smaak van  
een land dat niet meer 
bestaat. Recepten uit 
voormalig Joegoslavië’, 
Fontaine Uitgevers,  

ISBN 9789059564107, J 29,95.
Wil je kans maken op een van de 
vijf exemplaren van het kookboek 
die Joie de Vivre weggeeft, vul 

dan je gegevens in onder Mail & Win op 
www.joiedevivremagazine.nl.


