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Heimwee naar Corfu
Het paleis van Sisi en Wilhelm II in het Rijksmuseum van Oudheden
Keizerin Sisi is vooral bekend uit de mierzoete films met Romy Schneider in de hoofdrol en
keizer Wilhelm II kent iedereen beter als bewoner van Huis Doorn. De twee zagen elkaar
geregeld op de Europese hofbals, maar er was meer dat hen bond. Hun passie voor het antieke
Griekenland. In het bijzonder: het Achilleion, hun wonderbaarlijke villa op het Ionische eiland
Corfu.
Urenlang kon de Oostenrijkse keizerin Sisi (1837-1898) door de tuinen van haar paleis op Corfoe
wandelen. Helemaal in haar eentje. Dan pas voelde zij zich gelukkig. Want haar huwelijk met
Franz Joseph was kil en het hofleven in Wenen met z'n strenge protocol vond ze vreselijk. Liever
liep ze tussen de bloeiende irissen, oleanders en sinaasappelbomen. Vaak stopte ze ven bij het
beeld van de stervende Achilles, die met zijn laatste krachten een enorme pijl uit zijn hiel
probeert te trekken. Ze voelde zich zo innig met hem verbonden dat ze het beeld een ereplaats
had gegeven, op het terras met het mooiste uitzicht op het eiland en in de verte de zee.
Sisi had haar zomerresidentie, genoemd naar haar favoriete held. Het oogverblindend witte
Achilleion was helemaal in Griekse stijl gebouwd, met fraaie zuilengalerijen Ook liet ze prachtige
decoraties in Pompejaanse stijl op de muren schilderen en overal stonden borstbeelden van
Homerus, Dionysus en Apollo en zijn muzen. Voor de beeldschone maar diepongelukkige Sisi
betekende haar villa op Corfu een vlucht uit de werkelijkheid.
De keizerin verzamelde op het eiland ook archeologische kunst: Griekse vazen, maar ook een
Romeinse wijnkan van brons en een aantal Egyptische beeldjes. 'Een kleine, maar fijne,' zegt
conservator Ruurd Halbertsma van het Rijksmuseum van Oudheden. 'Ook haar Griekse reisgidsen
en favoriete dichtbundels zijn bewaard gebleven. Ze worden allemaal tentoongesteld in Leiden.'
Er veranderde pas iets in het Achilleion toen de volgende bewoner, Wilhelm II (1859-1941), er
zijn intrek nam. De Duitse keizer, die jarenlang in Nederland, in Huis Doorn heeft gewoond, kocht
het paleis in 1907. Hij liet veel versieringen wegschilderen en verving de donkere meubels van Sisi
door witte met goudversiering. Het beeld van de stervende Achilles verving hij door een
triomferende Achilles – type echte man – van wel zes meter hoog.
Toen in 1909 archeologen de eerste resten van een Artemis-tempel op Corfu vonden, was
Wilhelm dolenthousiast. 'Ik vind opgraven een stuk spannender dan edelherten schieten,' riep hij.
Vooral de vondst van de enorme reliëfplaat met de Gorgo fascineerde hem enorm. Hij liet
penningen slaan met deze woest uitziende mythische figuur, had Gorgo-manchetknopen en
kocht terracotta Gorgo's in alle soorten en maten.

Die snuisterijen zijn ook te zien in het museum. Net als zijn andere (pseudo-)oudheden: een klok
met Achilles erop, een nepamfoor met Griekse krijgstaferelen. 'Zelf vind ik de kleine
prehistorische klokbeker die Wilhelm in de tuin van Huis Doorn heeft opgedolven het mooist,'
zegt Halbertsma. 'Hij liet het potje prachtig restaureren.'
Het Achilleion heeft veel losgemaakt bij Sisi en Wilhelm. Hun passie voor de Griekse oudheid is
nooit over gegaan. Als ze niet op Corfu waren, kregen ze subiet heimwee naar het idyllische
eiland. Een plek waar ze eindelijk zichzelf konden zijn. Tegenwoordig is hun paleis een museum,
waar iedereen zelf kan genieten van het schitterende uitzicht op Corfu en de zee. In het
Rijksmuseum van Oudheden mag iedereen alvast een voorproefje nemen. Let op dan ook op de
badmantel van Sisi. Die is versierd met dolfijnen. Het symbool van haar liefde voor Griekenland.
En het Achilleion in het bijzonder.
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