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Het einde van Engeland
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Het Namen van 
Christophe Deborsu  
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Sissi kwam, zag en werd verliefd. Op het Griekse eiland Korfoe. Achilleion,
het paleis van de Oostenrijkse keizerin, is er nog altijd de populairste
trekpleister. Maar er is veel meer. Witte kloosters, romantische pleintjes,
spectaculaire bergetappes en een wereld aan verleidelijke drankjes.

KeizerlijkKORFOE

TINEKE ZWIJGERS

Grieks eiland was de lievelingsplek van keizerin Sissi

REIZEN

Romy Schneider speelt 
de hoofdrol in de beroemde
Sissi-films. Foto Kos

Het Vlacherna-klooster in Kanoni. In de achtergrond het Pontikonissi- of Muizeneiland. Foto Dorien Koppenberg 

Foto Vier
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korfoe, noordelijk gelegen in de Ionische Zee, is een van de populairste
Griekse eilanden. Toch kun je er goed ontsnappen aan de toeristische
drukte. Ga wandelen op onverharde paden, daal af naar een rustige baai
of maak een toer door de bergen. Dan lijken volle musea, stranden en
 terrassen ver weg.

Een zonnige ochtend op ons privéterras van
Niki Apartments. Ik roer in mijn kopje
 Nescafé en denk aan de Oostenrijkse keizerin
Sissi. Haar paleis stond op deze zelfde berg en
bood net zo’n weids uitzicht op de Ionische
Zee en het Griekse vasteland. Begon Sissi
haar dag ook zo relaxed op het terras en
werd ze daar dan blij van? Ik hoop het
voor haar, ze had zo’n tragisch leven.
Toen zij zich rond 1892 op Korfoe
 terugtrok, had ze vele doden te
 betreuren. Onder hen haar enige
zoon Rudolf, die zelfmoord pleeg-

de nadat hij zijn maîtresse had
 gedood.
Na het ontbijt wandelen we het
dorp Gastoúri in. «Kali méra»,
groet een in het zwart geklede
dame en ook wij wensen haar een
goede dag. Op het dorpsterras zit

de plaatselijke priester in vol zwart ornaat
aan een hartversterkertje, terwijl hij met zijn
tafelgenoten het nieuws van de dag door-
neemt. Aan de rand van het dorp kopen we

een kaartje voor Achilleion, het paleis dat
 Sissi rond 1890 voor zichzelf liet bouwen.
Het witte gebouw met zijn Dorische zuilen
oogt verzorgd. Geen wonder, het is dé trek-
pleister van het eiland. We komen binnen in
de ontvangstzaal, met een plafondschilde-
ring van de vier jaargetijden en een rijkver-
sierd trappenhuis. Om ons heen horen we
‘Wunderbar’ en ‘Sehr schön’. Het paleis is een
bedevaartsoord voor aanhangers van de laat-
ste Duitse keizer Wilhelm II, die het Achil -
leion na Sissi’s dood kocht en er zijn zomers
doorbracht. Bijzonder aan het paleis is dat je
tijdens het bezoek opstijgt naar de derde ver-
dieping en pas dan de tuinen betreedt, die
langzaam afdalen langs de berg.
Overal zijn beelden te zien van de mytho -
logische held Achilles, de naamgever van het
paleis die Sissi bewonderde om zijn schoon-
heid en onoverwinnelijkheid. Wij bewonde-
ren vooral het schitterende uitzicht vanaf het
terras, op de hoofdstad Kerkyra en de bergen
in het noorden.

Zwarte locomotief
Tegenover het paleis nodigt een jonge vrouw
ons uit om kumquatlikeur te proeven, het
 bekendste drankje van Korfoe. Daar vinden
we het nog wat vroeg voor, maar we beloven
terug te komen. Wij gaan vandaag de wande-
ling ‘Het uitzicht van keizerin Sissi’ maken,
uit de wandelgids van One Day Walks. Die
voert ons in een ruime kring om het paleis en
biedt naast het uitzicht van de keizerin ook
geregeld een uitzicht óp de keizerin, dat wil
zeggen: op haar paleis.
Het groene en bergachtige Korfoe is voor
Griekse begrippen een ideaal wandeleiland.
Je vindt er op hete dagen altijd wel een olijf-
boom of cipres om onder te schuilen en na
elke klim word je beloond met een mooi ver-
gezicht. We dalen af naar Benitses, de bad-
plaats waarmee de vorstelijke bewoners van
het Achilleion een ‘luchtbrug’ hadden. De
trap zelf is afgebroken, maar het rijk versier-
de bordes (Kaiser’s Bridge) steekt nog altijd
fier in zee. Of Sissi er baadde, is onbekend,
maar in haar biografie lezen we dat de bewo-
ners van Benitses haar ‘de zwarte locomotief’

noemden. De in rouwgewaad geklede keize-
rin rende vaak met haar honden over het
strand.
Benitses oogt wat als vergane glorie. De eco-
nomische crisis lijkt er te hebben huisgehou-
den, maar op het strand treffen we ook nieu-
we bars en terrassen. «Dat klopt», vertelt
 Eleni, de eigenares van het kleurrijke Avra on
the Beach. «Vroeger verdienden de inwoners
geld als water met het verhuren van kamers
en uitbaten van taverna's. Dat geld maakten
ze in de winter allemaal op en aan investeren
dacht men niet. De mensen kwamen toch
wel.» Nu lijkt de oudere garde de boot te mis-
sen. «De toerist is veeleisender geworden»,
aldus de jonge econome, die een goede baan
opzegde en vanuit Thessaloniki naar Korfoe
kwam om een hotel-restaurant op te zetten.
«Je moet als uitbater veel doen aan online-
promotie en geregeld iets extra’s organise-
ren. Wij, jongeren, zijn dat meer gewend.»

Verkoelend gemberbier
Hoogtepunt van ons verblijf op Korfoe is een
‘rondje om de noord’. We volgen de slinge-
rende kustweg, die ons na elke bocht trak-
teert op een nieuw zeezicht, en rijden Kas -
siópi binnen: een schilderachtige havenkom
met bankjes en terrassen aan het water. Het

NIET TE MISSEN
• Paleokastritsá is een badplaats met in-
tieme baaien, grotten en leuke terrassen.
Op loopafstand vind je een romantisch, wit
klooster en in de buurt de hooggelegen
ruïneburcht Angelókastro.
• Vanaf een uitzichtpunt op een rots
 genoot Wilhelm II van de zonsondergang
en overzag hij bijna heel Korfoe. Je bereikt
Kaizer's Throne via het gezellige berg-
dorp Pélekas.
• De oude stad van Kerkyra is een oase van
smalle straatjes met volle waslijnen, intie-
me pleintjes en majestueuze arcades.In Gastoúri schenkt Maria Lena ons kumquatlikeur. Die wordt gemaakt

van dwergsinaasappels die op het eiland zelf groeien.

Voor 
wandelaars is

Korfoe een ideale
bestemming:

elke klim eindigt
met een prachtig

zicht op het
eiland.

Foto Corbis   
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Groene bergen,

blauwe baaien
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is een gek idee dat we ons hier vlak bij het
voormalige IJzeren Gordijn bevinden: op
slechts enkele kilometers zien we Albanië, tot
1991 het laatste communistische bolwerk
van Europa. Je kunt er een dagtocht heen
 maken en, zo horen we van andere toeristen,
een kleine cultuurschok ondergaan. Kassiópi
strekt zich uit langs de randen van een schier-
eiland, met bovenop de ruïne van een mid-
deleeuwse burcht. We wandelen rond het
schiereiland en pauzeren op een idyllisch
strandje aan de blauwe zee.
We vervolgen de autotocht langs de noord-
kust en slaan in Roda linksaf de bergen in

voor een spectaculaire bergetappe. Via haar-
speldbochten stijgen we over smalle weg -
getjes tot Sokráki, waar ons op het bescha-
duwde dorpsplein een culinaire verrassing
wacht: tsisimbira, een niet-alcoholisch gem-
berbier dat op Korfoe wordt gebrouwen. Als
de waard van Emily’s Bar de dop van het flesje
licht, vindt een kleine explosie plaats en
schuimt de drank over tafel. Dankzij de
 citroen smaakt het verkoelend.
We dalen verder af in zuidelijke richting en
treffen op het dorpsplein van Doukádes een
volgende verrassing: Taverna Elizabeth. Geen
ode aan de Oostenrijkse keizerin, maar het

PRAKTISCH
• GEHEEL VERZORGD: Met Eliza Was Here boek je de
vliegreis naar Korfoe, autohuur en verblijf in één. Het
motto ‘Waar iedereen rechts afslaat, gaat Eliza links-
af’ staat garant voor bijzon-
dere en kleinschalige accom-
modaties. Een achtdaagse
reis voor 2 personen op basis
van logies in Niki Apartments
(foto) is deze zomer te boe-
ken vanaf 1.398 euro (juli-au-
gustus) of 1.030 euro (sep-
tember) (www.elizawas -
here.been 070-35 00 50).
• BESTE TIJD:Tussen mei en

september is het droog, warm en zonnig. In mei staat
Korfoe in bloei en vind je er onder meer wilde orchi-
deeën. Wandelaars kiezen het best voor mei of sep-
tember, als het niet te warm is.
• REISGIDS: ‘Lannoo’s Kaartgids Korfoe’ (2011;  9,99

euro) is een inspirerende
reisgids voor de eerste ken-
nismaking met het Griekse
eiland, met leuke adressen
en tips. Wandelliefhebbers
kunnen uit de voeten met
‘Wandelen op Korfoe’ van
One Day Walks (2011; 14,50
euro; updates via www.wan-
delenopkorfoe.nl). 
• MEER INFO:www.korfoe.nl
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Het idyllische
haventje van
Kassiópi, perfect
om even tot rust
te komen. 

In Taverna Elizabeth serveren drie generaties vrouwen menu’s aan ‘special price’.

eethuis van drie generaties vrouwen van wie
de grootmoeder en kleindochter Elizabeth
heten. De jongste somt zo veel plaatselijke
lekkernijen op dat we geen keuze kunnen
maken. «Ik maak wel een schotel met van
 alles wat voor een special price», beslist de
gastvrouw en beent naar binnen. We horen
haar rammelen in de keuken en smullen al
snel van gegrilde groentjes, kaas, olijven, dol-
mades en een kruidig aardappelgerechtje.
Zoals beloofd rekenen we een speciale prijs
af:    12 euro, inclusief brood, wijn uit eigen
wijngaard en een dessertje van het huis.

Vurig en sportief
Het is vroeg en nog fris als we de wagen par-
keren langs de Esplanade van Kerkyra. In het
noorden zien we het oude fort, dat het eiland
ooit beschermde tegen Turken en piraten,
maar wij keren de steven zuidwaarts en wan-
delen naar het schiereiland Analipsis. Hier
beginnen vele stadsbewoners hun dag spor-
tief. Mannen nemen vanaf de pier een och-
tendduik in zee en in het park Mon Repos
snellen ons joggers voorbij. We kijken binnen
bij het ‘koninklijk paleis’ in het park, een
 gepleisterde villa. Hier logeerde Sissi toen zij
Korfoe in 1861 voor het eerst bezocht. Kort
daarna kwam het in bezit van de Griekse
 koninklijke familie en in 1921 werd prins Phi-
lip er geboren, de prins-gemaal van de Britse
 koningin Elizabeth. Nu herbergt Mon Repos
een archeologisch museum, maar enkele
vertrekken herinneren aan de vorstelijke his-
torie. 
Op de zuidelijke punt van Analipsis stuiten
we op een bekend beeld van Korfoe: de
 eilandjes Vlachérna met het gelijknamige

klooster en Pontikoníssi met een middel-
eeuws kerkje. Toen Sissi deze plek in 1861
 bezocht, woonden de monniken er uiterst
 afgelegen. Nu razen de vliegtuigen laag over
om een paar honderd meter verder te landen
op de luchthaven van Kerkyra. Gek genoeg
doet dit weinig af aan de romantische sfeer
van de plek, waar je heerlijk luncht op een
strandterras of borrelt in een hoger gelegen
loungebar.
Wij borrelen vandaag elders en lossen in
Gastoúri een belofte in bij Vassilakis, maker
van de kumquatlikeur. De vriendelijke Maria
Lena schenkt kleine glaasjes in en verleidt
 bezoekers tot grote aankopen. De likeur, op
basis van de dwergsinaasappels die we op
Korfoe in de bomen zien rijpen, smaakt zoet
en zacht. Wij vallen vooral voor het distillaat
met gekristalliseerde vruchtjes. De kum-
quats zien eruit als sneeuwvlokken, het
drankje is kleurloos en brandt op de tong.
Geen wonder, het alcoholpercentage beslaat
maar liefst 40 procent.

Hier voelde 
Sissi zich vrij
«Dit is mijn asiel, hier trek ik mij terug
uit de wereld.» In 1861 bezoekt Elisa-
beth van Oostenrijk Korfoe voor haar
gezondheid. Ver van de strakke hof -
etiquette en haar ongelukkig huwelijk
komt ze tot rust en voelt ze zich vrij. Ze
keert terug in 1871, bezoekt meer
Griekse bestemmingen en besluit in
1890 tot de bouw van een eigen paleis
op Korfoe: Achilleion. Hier wil ze blij-
ven. In 1898 wordt de keizerin in
 Genève vermoord door een anarchist.
Niet lang daarna verkoopt haar doch-
ter Gisela het paleis aan de Duitse
 keizer Wilhelm II. Achilleion, het paleis van keizerin Sissi.

blauwe baaien

Hoogtepunt is de
kustweg naar 

Kassiópi: na elke
bocht wacht er een

spectaculair zeezicht
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