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Van La Spezia 
naar Ljubljana

Is er iets romantischer en nostalgischer dan reizen met de trein?  
In 23 dagen reisden journalist Vicky de la Cotera Manrique  
en fotograaf Martijn Senders in zestien treinen naar veertien  

steden in vier landen langs de Middellandse Zee.  
Het slot van een drieluik.

Sporen langs de Méditerranée 
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 De timing kan bijna niet beter: na 
vijf dagen zon laten we Cinque 
Terre achter in een wolk van 
mist. We kunnen de kleurrijke 
dorpjes nog net aan ons voorbij 
zien razen voor de trein de 
volgende tunnel in rijdt. Twee 
landen en 2840 kilometer verder 
zijn we begonnen aan onze 
laatste treinroute, die vanaf La 
Spezia in Noord-Italië zal 
eindigen in de Sloveense 

hoofdstad Ljubljana. Nog slaperig van het vroege tijdstip staar 
ik uit het raam van onze coupé, maar word al gauw afgeleid 
door het getik van de roodgelakte nagels op de telefoon van de 
Italiaanse die tegenover me zit. Ze draagt een prachtige donker-
blauwe strapless jurk met bijpassende ‘Manolo’s’. De mannen 
uit de coupé staren haar met open mond aan en ook de conduc-
teur kan zijn ogen niet van haar af houden als hij de kaartjes 

komt controleren. De femme fatale geeft me een knipoog 
wanneer we op ons eindstation arriveren. Benvenuti a Milano!

Brieven voor Giulietta
Hoge hakken en strakke pakken haasten ons voorbij als we de 
trein uitstappen. In één klap zijn we weer terug in de realiteit, de 
wereld waarin alles snel-snel moet en waarin er vijftien soorten 

koffie zijn om uit te kiezen. Veel tijd om na te denken hebben  
we niet, want Verona wacht op ons. De komende twee dagen 
verblijven we in de B&B van Eleonora, een rechtenstudent  
van midden twintig. Het appartement ziet er knus uit en ligt 
middenin het centrum. In de keuken hangt de geur van pasta 
aglio e olio. Eleonora verontschuldigt zich voor de boeken en 
losse papieren die over de keukentafel verspreid liggen; nog één 
examen en dan is ze afgestudeerd. We nemen ons bord pasta 
mee naar het balkonnetje en genieten van een prachtig uitzicht 
op de stad. We voelen ons meteen thuis. 
De binnenstad van Verona is na Rome de stad met de meeste 
Romeinse overblijfselen. Het amfitheater is het boegbeeld van de 
stad en wordt vanwege de uitstekende akoestiek nog steeds 
gebruikt, zoals voor het wereldberoemde operafestival in de 
zomer. Er is ruimte voor twintigduizend toeschouwers die op de 
nog originele stenen banken zitten. Maar het is de casa van 
Giulietta waar de mensen voor komen: Verona is tenslotte de 

Openingspagina’s: de rivier de Sile in treviso. 
Linkerpagina, met de klok mee: standbeeld van 
Giulietta in Verona; het treinstation van Milaan; 
het balkon van Casa di Giulietta in Verona. deze 
pagina, boven: de grensovergang van italië naar 
Slovenië; onder: vintagemarkt in treviso.

Hoge hakken en strakke 
pakken haasten ons voorbij 
als we de trein uitstappen 
op het station van Milaan

>
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stad van Shakespeare’s Romeo en Julia. De ooit zo romantische 
binnentuin is nu een toeristische attractie, maar het weerhoudt 
mensen er niet van om één voor één op de foto te gaan met 
Julia’s standbeeld. Liefdesbrieven tussen de richels van de 
muren stoppen mag niet meer, want Julia’s huis is nu een 
beschermd monument. Wie nu nog een brief voor haar wil 
achterlaten, stopt hem in de daarvoor bestemde brievenbus.
Buiten de poorten van casa di Giulietta is het echter rustig op 
straat. Prachtig geklede dames en verliefde stelletjes slenteren 
door de Corso Porta Borsari, de populairste winkelstraat.  
We lopen door naar de Corso Anastasia en snuffelen tussen de 
vintagewinkeltjes, koffiebars en gelaterie. Verliefd worden we 
echter op de straten rondom de Ponte Pietra, de oudste brug 
van Verona, speciaal gebouwd zodat mensen een snelle route 
hadden naar het amfitheater op de oostelijke oever. Vier bogen 
van de brug werden tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeblazen, 
maar konden in 1957 met de originele materialen gerestaureerd 
worden. Vlak voor de zon ondergaat wagen we ons nog aan de 
trappen van het Castel San Pietro tegenover de rivier, een 
middeleeuws kasteel dat ooit een strategisch Romeins fort was.  

amy Winehouse op repeat
We naderen de grens met Slovenië en de trein dendert richting 
eindbestemming Venetië. Het uitzicht is wederom spectaculair. 
We zien boeren aan het werk op het platteland, inwoners de >

deze pagina: treinstation van treviso. 
Linkerpagina, met de klok mee: winkel-
straat Via Calmaggiore in treviso; de 
 karakteristieke bouwstijl in Padova; 
Giardini Giusti in Verona. 

Wie een liefdesbrief wil achterlaten 
bij Julia’s huis, stopt hem in de 

daarvoor bestemde brievenbus
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kerk in lopen voor de dagelijkse mis en forenzen in- en uit-
stappen om naar hun werk te gaan. Maar we stappen eerst uit 
in Padova en haasten ons, in de stromende regen, naar het huis 
van onze host. Wanneer we druppend in zijn woonkamer staan, 
kijken zestien paar ogen ons vragend aan. Alessandro, onze 
twentysomething gastheer en student, verontschuldigt zich voor 
zijn familie die net op het punt staat om te vertrekken. In het 
midden van de woonkamer siert een grote pot Nutella de witte, 
ronde plastic tafel, her en der liggen lege pizzadozen op de 
vloer. We glimlachen: hier woont een echte Italiaan.
Belangrijk voor Padova was de stichting van de universiteit in 
1222, die als bakermat van het humanisme wordt beschouwd. 
Het is een van de oudste universiteiten van Europa en na 
Bologna de oudste van Italië. Tot de schatten van de universi-
teit behoren onder meer het katheder dat Galileo Galilei voor 
zijn colleges gebruikte en een anatomisch theater. 
De kleine, historische stad is knus en romantisch, met veel 
bogen en passages met beschilderde fresco’s. In de Via San 
Martino e Solferino ontdekken we leuke boetieks, hippe 
lunchrooms en gezellige terrassen. We dwalen door straten met 
kapelletjes en kerken terwijl de muziek van straatmuzikanten 
ons achtervolgt. We beseffen dat we, in de paar uur dat we hier 
zijn, maar één toerist hebben gezien. We strijken neer voor een 
espresso bij Balentes Café op de Via San Francesco. 
Mijmerend over het leven in deze stad dat aan ons voorbijtrekt, 

concluderen we dat Padova een stad is van contrasten.  
Enerzijds de studentikoze, jonge sfeer en anderzijds de chique 
Landrovers en designertassen van de flanerende vrouwen.  
Die avond stuiten we op Bacova Padovana, een fantastische 
trattoria gelegen in een van de smalle straatjes van de middel-
eeuwse binnenstad. Omdat we de menukaart niet kunnen 
ontcijferen, bestellen we onze primi en secondi met onze ogen 
dicht. Terwijl we wegzakken in de kussens op de houten 
bankjes, drinken we een verrukkelijke lokale wijn. Een jazzy  
cd van Amy Winehouse staat op repeat en de sfeer is zo sereen, 
dat we de zachte regen buiten ook niet meer erg vinden.  
Het maakt ons bezoek aan Padova juist heel romantisch. 
De volgende dag brengen we nog snel een bezoek aan de 
markt op de Prato della Valle, ten zuiden van de stadsmuren 
van Padova. Met negentigduizend vierkante meter is dit 
gigantische plein een van de grootste in Europa. Voordat het 
Museo del Precinema er werd gebouwd, was het plein een 

deze pagina: Ljubljana. rechterpagina, 
met de klok mee: de fresco’s van 
Palazzo della ragione in Padova; de 
draak is het symbool van Ljubljana; 
gondelvaarder op het Meer van Bled.

karakterloos, uitgestrekt, moerassig terrein. Nu is Prato della 
Valle dé ontmoetingsplek voor jong en oud en worden er 
regelmatig festivals en evenementen georganiseerd. 

Vintagemarkt uit de belle époque
Lang zijn de treinreizen van deze route niet, want de volgende 
ochtend zijn we binnen no time alweer bij onze volgende 
bestemming: Treviso. Treviso ligt veertig kilometer van Venetië 
en staat nadrukkelijk in de schaduw van deze toeristische 
topper. Het stadje heeft dezelfde prachtige kanalen (zonder 
gondels maar mét ronddobberende zwanen), maar is aanzien-
lijk minder druk en duur dan zijn grote broer. We bestellen  
een pizza op de Viale Cadorna vlakbij de Chiesa di San 
Nícolò, de trots van de stad. Deze kerk werd in 1303 gebouwd 
door de kardinaal van Treviso, Nicolò Bocassino. De kerk,  
in typisch Italiaans-gotische stijl, bestond voornamelijk uit 
hout, totdat hij bijna volledig werd platgebombardeerd. Pas 
zeshonderd jaar later besloot men de kerk te herbouwen en te 
restaureren, dit keer in steen. 
Het haastige gevoel dat we in Milaan ervoeren, is hier totaal 
verdwenen. Onze breed glim lachende serveerster vindt het in 
ieder geval geen probleem dat we na een half uur nog steeds 
geen keus hebben gemaakt uit de 83 verschillende pizza’s.
Slenterend over de Via Palestro werpen we alvast een steelse 
blik op de menukaarten voor vanavond. We hebben nog 

We dwalen door straten 
met kapelletjes en kerken 

terwijl de muziek van straat-
muzikanten ons achtervolgt

>

53Méditerranée



55Méditerranée

deze nacht helemaal niets. Maar de besneeuwde toppen die we 
te zien krijgen als onze trein door het gebergte zoeft, zijn 
werkelijk adembenemend. De warmte van Italië lijkt mijlenver 
weg en de zon laat zich de komende uren ook niet meer zien. 
In Ljubljana worden we door een koude deken omarmd. We 
scoren snel een pocketwoordenboek Engels-Sloveens en gaan 
op weg naar ons appartement.
Ljubljana is niet groot, maar wel heel veelzijdig. De eigenaar 
van restaurant Marley & Me vertelt ons in perfect Engels dat 
de Sloveense hoofdstad eigenlijk een mix van twee culturen 
is: aan de ene kant vind je veel mediterrane gerechten op de 
menukaarten, terwijl de gebouwen uit de renaissance en het 
classicisme juist een Oost-Europese sfeer creëren. We wagen 
ons aan de kranjska klobasa, een Sloveense worst van varkens-
gehakt, knoflook en peper. Vanaf de Tromostovje (de Drie 
Bruggen) zien we kleurrijke kerken en monumentale panden 
boven elkaar uittorenen, met aan de top de Ljubljanski Grad. 

We bezoeken de torens en de kapel van dit middeleeuwse 
kasteel, de rest van de burcht wordt alleen gebruikt voor 
optredens en exposities. Afgezien van de Ljubljanski Grad 
zijn veel gebouwen in de stad ontworpen door de Sloveense 
architect Jože Plečnik, die duidelijk zijn stempel op de stad 
heeft gedrukt. Voor de afdaling gebruiken we de beschikbare 
kabelbaan en met het kasteel op de achtergrond lijken we wel 
in een sprookje terecht te zijn gekomen.
De volgende ochtend slenteren we eerst langs de kraampjes  
op de dagelijkse markt op Vodnikov Trg, voordat deze om 
12.00 uur weer worden afgebroken. Het plein wordt omgeven 
door cafés, blijkbaar is dit dé ontmoetingsplek van de stad. 
Maar er zijn ook hippe kledingwinkels met Scandinavische 
merken en talloze koffiebarretjes in de historische binnenstad 
te vinden. We krijgen een tip om de bus te pakken naar Ucank, 
een gigantisch meer vlakbij Ljubljana. Dat doen we en we 
 ontdekken in de daaropvolgende dagen de omgeving van de 
Sloveense hoofdstad. Het land bestaat voor meer dan vijftig 
procent uit bos en na alle Italiaanse steden doet de rust van de 
groene natuur ons goed. Dat onze reis ten einde loopt en de 
terugvlucht naar Nederland in het vizier ligt, vinden we niet 
erg. Een betere afsluiting van ons drieweekse treinavontuur 
hadden we niet kunnen bedenken. •

www.interrail.eu >

deze pagina: het Meer van Bled. Linkerpagina, 
van boven naar beneden, v.l.n.r.: de drie 
Bruggen in Ljubljana; taartje van Lolita;  
het meer Ucank; de universiteit van Padova. 

geen uur geleden geluncht, maar dit is waarom Italië tot een 
van onze favorieten behoort: mangiare, mangiare e mangiare! 
Ons oog valt op een restaurantje op de Vicolo Rinaldi, vlak aan 
het stromende water van de rivier Sile. De kleurrijke stoelen  
en tafels op de kinderkopjes worden omgeven door witte 
opgebonden gordijnen en een wirwar aan lampionnen. Aan de 
vele bordjes riservato zien we dat we de juiste plek hebben 
gevonden voor ons diner. 
De volgende ochtend ontdekken we bijna per ongeluk een 
prachtige vintagemarkt op de Piazza Vittoria. We kijken onze 
ogen uit: de vrouwen achter de kraampjes lijken zo weggelopen 
te zijn uit de belle époque, met getailleerde mantelpakjes, wijde 
rokken en uitgesproken hoeden met veren. We zien nu al op 
tegen het afscheid van prachtig Italië. 

Sprookjesachtig Ljubljana
Voor het eerst sinds deze reis heb ik moeite met de reis naar 
onze volgende bestemming. Het stukje naar Venetië duurt 
slechts een kwartier, maar dan begint het lange wachten op het 
station tot de trein naar Ljubljana vertrekt. Via Villach in 
Oostenrijk welteverstaan, want een spoorverbinding tussen 
Italië en Slovenië bestaat niet. We zitten met zes mensen in één 
coupé: ruimte om je benen te strekken is er niet, laat staan een 
poging doen om in slaap te komen. Ook op het station in 
Villach wachten we uren op onze overstap en van slaap komt 

Ljubljana is een mix van 
twee culturen: mediterrane 
menukaarten en Oost-

Europese architectuur



 4x 
 doen in Verona,  
 PadoVa & TreViso
• Vermijd de drukte rondom Piazza  
 dell erbe en ga in Verona  
 lunchen in de straatjes rondom  
 de Ponte Pietro. onze favoriet:  
 Ostregheteria Sottoriva op  
 Via Sottoriva 23.
•	Geef geen fortuin uit aan  
 entreeprijzen voor de hotspots  
 van deze steden. Veel gebouwen  
 hebben ook van buitenaf een  
 prachtige architectuur en veel  
 binnenplaatsen zijn gratis te  
 bezoeken. 
•	Bezoek in Padova de dagelijkse  
 markt op de Prato della Valle aan  
 de zuidkant van de stad.
•	de Via Palestro in treviso is een  
 prachtige winkelstraat met een  
 aantal lokale enoteca’s die de  
 moeite waard zijn. onze favoriet:  
 Osteria a Corder op Vicolo  
 Rinaldi 3.

 4x 
 doen in LjuBLjana
• eet een taartje bij Lolita op  
 Cankarjevo Nabrežje 1, een  
 snoezig taartenwinkeltje geheel  
 in jarenvijftigstijl.
• Beklim de heuvel naar Ljubljanski  
 Grad of ga met het kabelbaantje  
 vanaf Vodnikov Trg. Let op: deze  
 gaat maar eens in het uur.
• Winkel op Stari Trg in de  
 historische binnenstad. Hier vind  
 je coole handmade gifts shops en  
 prachtige woonwinkels. 
• Pak de bus naar Ucank en Bled  
 voor een relaxte natuurwandeling  
 of bezoek de zoutwinningen bij  
 Piran en geniet van een middagje  
 zon aan de Middellandse Zee.

Met de klok mee: maskers op de markt 
in Verona; locals bij een café in treviso; 
muur-schrildering in Padova; typisch 
Sloveense worst.
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