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FACTSHEET
Biografie Keizerin Elisabeth ´Sisi´ van Beieren (1837-1898)
Jeugd
Op 24 december 1837 werd hertogin Elisabeth Amalie Eugenie,
zoals haar volledige naam luidde, geboren te München. Ze was het
vierde kind van hertog Maximiliaan Jozef van Beieren en prinses
Ludovika. Met haar zeven broers en zussen kende Elisabeth een
gelukkige jeugd in het Hertog-Max-Paleis te München en in het
hertogelijke zomerkasteel Slot Possenhofen aan de Starnberger
See. Doordat Elisabeths ouders geen verplichtingen hadden aan het
Beierse hof genoot de jonge hertogin een zorgeloze en liberale
opvoeding. ‘Sisi’, zoals ze door haar familie werd genoemd, was
daarom niet bekend met hofetiquette en het leven in een keurslijf,
iets dat in haar latere leven voor grote problemen zou zorgen.
Op 15-jarige leeftijd was Sisi met haar moeder en oudere zus
Helene te gast op het verjaardagsfeest van de Oostenrijkse keizer Frans Jozef I te Bad Ischl. Terwijl
het de bedoeling was dat Helene de aandacht van de ongetrouwde keizer zou trekken, was het Sisi
die zijn affecties mocht ontvangen. De twee traden op 24 april 1854 in het huwelijk te Wenen,
waarmee Sisi keizerin van Oostenrijk werd.
Keizerlijk leven
Aan het Habsburgse hof had Sisi direct moeite met de strenge hofetiquette en de ingrijpende
beperkingen van haar vrijheid. Het huwelijk met Frans Jozef leek naar de buitenwereld toe
aanvankelijk vlekkeloos te zijn, maar Sisi was ongelukkig, met name vanwege de constante
bemoeienissen van haar schoonmoeder, aartshertogin Sophie. De drie kinderen die Sisi in korte tijd
baarde, Sophie (1855-1857), Gisela (1856-1932) en Rudolf (1858-1889), ontvingen hun opvoeding
van de aartshertogin en Sisi kreeg te verstaan dat ze zich er buiten diende te houden.
In 1857 overleed Sisi’s oudste dochter Sophie, een gebeurtenis die de jonge keizerin voor de rest van
haar leven zou achtervolgen. Deze tragedie en de overspeligheid van Frans Jozef waren aanleiding
voor een scheuring in het keizerlijk huwelijk en het bracht Sisi tot een leven van rusteloos reizen door
Europa, waarbij ze onder andere Madeira en Corfu bezocht. Het stel zou zich pas jaren later, in 1867,
weer verzoenen. In dat jaar werd de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije opgericht, waarmee de
langdurige wens van de Hongaren om een apart koninkrijk te vormen onder de Habsburgers, na een
lange strijd gerealiseerd werd. Sisi, die altijd had gesympathiseerd met de Hongaren, werd op 8 juni
1867 in Boedapest tot koningin van Hongarije gekroond. Tien maanden later werd haar vierde kind
Marie-Valerie (1868-1924) geboren.
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Sisi en Griekenland
Naast haar liefde voor Hongarije kende Sisi ook haar hele leven een grote liefde voor Griekenland. Ze
verdiepte zich intensief in Homerus’ Ilias en Odyssee en leerde vloeiend Grieks spreken en schrijven.
Ze liet zich door haar Griekse leraren vergezellen op urenlange wandelingen, waarop zij haar in het
Grieks moesten voorlezen. Sisi bezocht ook de plaatsen uit Homerus’ werken en toonde grote
interesse in de opgravingen van Schliemann in Troje. In 1881 liet Frans Jozef in Wenen de zogeheten
Hermesvilla bouwen, met in de tuin een marmeren standbeeld van de wakende god Hermes. Het
was een poging van de keizer om zijn vrouw, die kort na hun verzoening weer was vervallen in haar
oude reislustige patroon, vaker en langer in Wenen te houden.
Sisi bleef echter reizen en de geplaagde keizerin nam daarbij grote persoonlijke risico’s die grensden
aan suïcidaal gedrag. Daarnaast leed Sisi al jarenlang aan anorexia en kreeg de om haar schoonheid
bekend staande keizerin een groeiende afkeer van haar eigen, verouderde uiterlijk. Om deze reden
verborg ze haar gezicht achter waaiers en mochten er van af 1875 geen foto’s meer van haar worden
gemaakt. In 1889 pleegde Sisi’s zoon Rudolf zelfmoord, iets dat de keizerin in een diepe depressie
deed wegzinken. Ze vertoonde zich alleen nog maar in zwarte kleding en droeg geen sieraden meer.
Haar passie voor reizen werd een obsessie en de keizerin zwierf, vaak zonder duidelijk reisdoel, rond
door Europa, waarbij ze zich vrijwel nooit meer in Wenen liet zien.
Na de dood van Rudolf liet Sisi een groots paleis bouwen op Corfu, genaamd het Achilleion, naar de
tragische Homerische held Achilles. De bouw van het paleis, door de Italiaanse architect Rafaello
Carito, begon in het jaar 1890, maar werd na de oplevering slechts zelden door de keizerin bezocht.
Het paleis kende tal van schilderijen en standbeelden van Achilles, waaronder de Stervende Achilles
van beeldhouwer Ernst Herter, die het middelpunt vormde van de schitterende tuinen. Tussen de
cipressen op Corfu, met uitzicht over de Ionische zee, rouwde Sisi om haar overleden zoon.
Laatste jaren
De tragische keizerin werd in 1898 op 60-jarige leeftijd om het leven gebracht in Genève,
Zwitersland. Op weg naar de lijnboot naar Montreaux werd Sisi aangevallen door de Italiaanse
anarchist Luigi Lucheni. Hij stak haar in de borst met een geslepen vijl en doorboorde daarbij haar
hart, waarna de inwendige bloeding haar fataal werd. Zo kwam er een einde aan het leven van Sisi en
aan haar lange vlucht van haar misère en van zichzelf.
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