
Triëst 2023 
 
8 – 13 Mei 2023 
 
 

    
 
 
Triëst wordt ook wel de stad van de wind genoemd. Dan gaat het over de Bora, een 
koude noordelijke wind, die af en toe opsteekt. Triëst was lang de havenstad van 
Oostenrijk/Hongarije, totdat daar in 1918 een eind aan kwam. Het werd een 
Italiaanse stad, maar niet zonder claims van het Slavische deel van de bevolking; 
Slovenië ligt bijna overal op loopafstand. En Triëst werd ook bekend vanwege de 
schrijvers die hier woonden of tijdelijk verbleven. De bekendsten daarvan zijn Rainer 
Maria Rilke, Umberto Saba, James Joyce, Italo Svevo, Ivo Andric en Claudio Magris. Al 
deze schrijvers komen in deze cursus aan bod, aangevuld met Pascal Mercier.   
De opzet van deze nieuwe cursus is dat we naast het bespreken van de romans en 
verhalen, Triëst verkennen in een literaire wandeling en ook een tocht langs de 
Adriatische kust maken.  
Wat de reis betreft: de meest voor de hand liggende manier is vliegen naar Venetië 
en dan met de trein naar Triëst. Wie het vliegtuig van 9.00 uur neemt kan om 
ongeveer 15 uur in Triëst zijn. Maar ook de trein is mogelijk: vertrek 08.15 in 
Amsterdam (Thalys), via Parijs en Turijn om 23.40 in Triëst. 
 
Plaats 
Victoria Hotel Literario 
 
Docenten 
Arko Oderwald 
 
Te lezen romans en verhalen: 
James Joyce: De doden (stackbox) 
Claudio Magris: Het museum van oorlog 
Claudio Magris: Gekromde tijd in Krems 



Italo Svevo: Een man wordt ouder 
Italo Svevo: De bekentenissen van Zeno 
Pascal Mercier: Het gewicht van de woorden 
Rainer Maria Rilke: De elegieën van Duino (fragment in stackbox) 
Umberto Saba: Fragmenten in stackbox 
Ivo Andric: Fragmenten in stackbox 
 
 
Programma 
 
Maandag 8 Mei 2023 
Welkomsdiner 
 
Dinsdag 9 Mei 2023 
Ochtend 
Inleiding Triest  
Schrijvers in Triest: Andric, Saba, Rilke  
 
Middag 
James Joyce en Italo Svevo 
James Joyce: The Dead 
 
Diner 
 
Woensdag 10 Mei 2023 
Ochtend 
Claudio Magris: Het museum van oorlog 
Claudio Magris: Gekromde tijd in Krems 
 
Middag 
Bezoek Museum van de oorlog 
Bezoek Risiera di San Sabba 
 
Donderdag 11 Mei 2023 
Italo Svevo: Een man wordt ouder 
Italo Svevo: De bekentenissen van Zeno  
 
Middag vrij 
 
Vrijdag 12 Mei 2023 
Ochtend 
Literaire wandeling door Triëst, bezoek aan het Svevo/Joyce museum 
 
Middag 
Pascal Mercier: Het gewicht van de woorden  
 
Zaterdag 13 Mei 2023 
Bezoek aan het slot Duino 
Via het Rilkepad wandelen naar Sistiana 
Lunch, mogelijkheid tot zwemmen in zee  
Met de boot of bus naar Grignano 
Bezoek aan kasteel Miramare 
 
Slotdiner in Grignano 



 
Verdere informatie 
 
Kosten 
 
6 Personen 
1p kamer 1850 euro 
2p kamer 1680 euro  
 
15 personen 
1p kamer 1130 euro 
2p kamer 960 euro 
 
De prijs wordt uiteindelijk bepaald door het exacte aantal deelnemers. 
 
Inclusief 
 6 overnachtingen  
 Cursuskosten 
 6x Ontbijt 
 Vervoer in Triëst 
 Toegang musea 
 3x diner 
 
Exclusief 
Reis naar Triëst 

o Vliegen naar Venetië ca 350 euro; vliegveld – station 18 euro (retour), 
treinretour Triëst 40 euro.  

o Trein: circa 450 euro retour. 
 3 x diner 
 6 x lunch 
 
 
Hoe kunt u laten weten dat u mee wilt doen? 
 
1. Als U mee wilt gaan moet U zich voor 1 Januari 2023 opgeven.  
2. Als er op 1 Januari minimaal zes belangstellenden zijn gaat de cursus door. U 

krijgt daarvan bericht, samen met de definitieve prijs. U wordt dan verzocht om 
voor 1 februari dat bedrag te betalen.  

3. Wie na de definitieve inschrijving en betaling toch afzegt kan er niet zeker van 
zijn dat het betaalde bedrag geretourneerd wordt. Het gedeelte van het bedrag 
dat behoort tot de cursuskosten (organisatie, faciliteiten, kosten van docenten) 
en afhankelijk is van het aantal deelnemers kan zeker niet worden 
geretourneerd. Hotelkosten en andere verblijfskosten worden vooraf door ons 
betaald en kunnen alleen worden geretourneerd als de hotels en restaurants 
daaraan willen meewerken. Dat is niet altijd het geval. Het is daarom zeer 
aanbevelingswaardig om een annuleringsverzekering af te sluiten of te 
controleren of uw reisverzekering ook annuleringskosten vergoedt. 

 
Als u geïnteresseerd bent dan kunt u dat voor 1 Januari 2023 aan Arko Oderwald 
kenbaar maken via een e-mail aan website@litmed.nl 
 
Wilt u in uw mail vermelden: 
 Uw volledige naam en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. 



 Welke kamer u wenst in het hotel: 
- Een kamer alleen, of een kamer met iemand anders (en met wie). 
- Wel of geen gescheiden bedden voor de 2 persoonskamer  

 Of u dieetwensen heeft 


