
Ziekte en waanzin in Wenen 2022 
 
Docent 
Arko Oderwald 
 
18 – 23 Juni 2022 
 
 
 
 
Wellicht lag de verwantschap van creativiteit en ziekte nergens zo duidelijk voor het 
oprapen als in het Wenen tussen 1880 en 1930. In het uiteenvallende Habsburgse rijk 
bloeide  kunst en  wetenschap als nooit te voren. Onder andere Hugo von 
Hoffmanstahl, Sigmund Freud, Elias Canetti, Gustav Klimt, Gustav Mahler, Arnold 
Schönberg, Robert Musil, Egon Schiele, Arthur Schnitzler en Ludwig Wittgenstein 
leefden allen in deze tijd in Wenen. 
 
Een belangrijke deel van de vijfdaagse cursus Ziekte en waanzin in Wenen omvat dan 
ook een bespreking van romans, verhalen en films uit en over deze periode. Maar ook 
de modernere tijd komt aan bod in de persoon van Thomas Bernhard. En, omdat de 
cursus ook in Wenen wordt gegeven, zal de bespreking van de romans en films wordt 
aangevuld met wandelingen en bezoeken aan belangrijke plaatsen uit deze romans en 
films, waaronder het museum voor psychiatrische kunst in Gugging.  
 
De volgende boeken worden besproken 
 Irvin Yalom: Nietzsche’s tranen 
 Joseph Roth: Job 
 Thomas Bernhard: De neef van Wittgenstein 
 Heinar Kipphardt: März 
 Michael Kumpfmüller: De heerlijkheid van het leven 
 Arthur Schnitzler: Rondedans & Droomnovelle & Juffrouw Else 
 Stefan Zweig Ongeduld 
 
Van de cursisten wordt verwacht dat ze de romans gelezen hebben. Er wordt ook veel 
gewandeld tijdens de cursus. 

Accommodatie 
U verblijft in het Regina hotel. Dit viersterren hotel ligt in het centrum van Wenen. Alle 
kamers zijn voorzien van airconditioning, kabel-TV, telefoon, minibar, safe, koffie- en 
theekoker, bad/wc en föhn. 

Cursuslocatie  
Alle colleges vinden plaats in het hotel.  
 
Maaltijden 
Het verblijf is op basis van logies en ontbijtbuffet (in het hotel), een welkomstdiner, 4 
lunches of 4 diners in hotel Regina, en een slotdiner in een Heurige (een typisch 
Oostenrijks Wijnhuis). Heeft u speciale dieetwensen (vegetarisch, glutenvrij), geef dit 
dan aan ons door. 



 
Vervoer naar Wenen 
Het vervoer naar Wenen is op eigen gelegenheid  
 
Vervoer in Wenen 
Een transportkaart die een week geldig is moet U zelf aanschaffen.  
 
Kosten 
Kosten bij 6 deelnemers 
1p kamer 1400 euro   
2p kamer 1150 euro pp 
 
Kosten bij 12 deelnemers 
1p kamer 1250 euro 
2p kamer 1000 euro pp 
 
Bij deze prijs is inbegrepen 
 6 overnachtingen in hotel Regina 
 6 x ontbijtbuffet (in het hotel), 
 5 x diner in hotel Regina (exclusief drankjes),  
 slotdiner op vrijdagavond.  
 koffie tijdens de pauzes gedurende de colleges 
 toeristenbelasting 
 entree Musea 
 
Niet inbegrepen  
 vervoer naar en van Wenen 
 verzekeringen 
 weekticket voor het openbaar vervoer  
 drankjes tijdens het eten (behalve het slotdiner) 
 5 x lunch 
 
Aanmelding  
Aanmelden kan tot 1 Januari 2022 via Arko Oderwald: website@litmed.nl 
 
 


