
De H. Elisabeth behoort tot de bekendste
heiligen van het Duitse taalgebied. De uit-
gebreide getuigenissen van haar tijdgeno-
ten geven ons een goed inzicht in haar
figuur en betekenis. 

Zij werd in 1207 geboren op de Burg Sá-
rospatak bij Pressburg, het huidige Brati-
slava in Slowakije. Van haar ouders,
koning Andreas II van Hongarije en Ger-
trud von Andechs-Meranië, erft zij een vu-
rige aanleg, die zich echter, anders dan bij
haar ouders, niet in gewelddadigheid,
maar onder invloed van het evangelie, in
een radicale Christus- en naastenliefde uit.
Elisabeth was de nicht van Agnes van
Praag. 

Als vierjarige kleuter komt ze te wonen op
de Wartburg bij Eisenach, waar ze samen
met de erfgenamen van de Thüringse
landgraven opgevoed wordt en als veer-
tienjarige met landgraaf Ludwig IV in het
huwelijk treedt. Het huwelijk was van een
haast volmaakte toegewijdheid. Wel
maakte Ludwig zich dikwijls zorgen over
de overdreven devotie van zijn jonge
vrouw, die ’s nachts herhaaldelijk opstond
om naast haar bed langdurig te bidden. 
Opvallend in haar vorstelijke omgeving en
wonderlijk is het feit dat zij haar echtgenoot
evenzo hartelijk bemint als zij zich vrijgevig
bekommert om de hongerigen en de zie-
ken. 

Zij richt haar leven, en daarin is zij geeste-
lijk verwant aan de H. Franciscus, met
steeds duidelijker beslistheid, op de arme
en gekruisigde Christus. 

‘Eens was zij langs een bergpad op weg
naar Eisenach toen zij haar man met en-
kele jachtgenoten te paard plotseling op
een kruispunt van wegen ontmoette.
Onder haar wijde mantel droeg zij levens-
middelen, die bestemd waren voor de
armen en zieken. Ludwig vroeg wat zij
onder haar mantel verborgen hield,
waarop deze opengeslagen werd en wat
bleek, het voedsel was veranderd in een
bos witte en rode rozen’. Bij afbeeldingen
van Elisabeth wordt daarom altijd herin-
nerd aan dit wonder met de rozen. 

Haar korte maar gelukkige huwelijk,
waarin ze drie kinderen krijgt, eindigt in
1227, als haar echtgenoot als kruisvaarder
in Otranto (Zuid-Italië) aan de pest over-
lijdt. Ze verlaat dan de Wartburg en trekt
zich terug in Marburg. In deze stad behoort
het slot haar als weduwe, maar ze bouwt
in het dal haar derde ziekenhuis (na Gotha

H. ELISABETH VAN THÜRINGEN
PRINSES VAN HONGARIJE, 17 NOVEMBER



en Eisenach) waarin ze met hulp van de
franciscanen, zelf de zieken verpleegt. 

Omdat ze Ludwig (Lodewijk) gezworen
had nooit meer met een ander te willen
trouwen, weigert ze een huwelijksaanzoek
van haar zwager. Deze neemt haar de kin-
deren af en zij wordt door de adel beroofd
van al haar bezit, met inbegrip van het kas-
teel de Wartburg waaruit ze wordt verdre-
ven. Van paus Gregorius IX krijgt zij een
schadeloosstelling in geld en goed en mag
ze op slot Marburg gaan wonen. 

In 1229 wordt ze lid van de Derde orde van
Franciscus van Assisi en gaat ze haar ver-
dere leven de zieken verzorgen in het
Franciscaanse ziekenhuis dat ze liet bou-

wen bij slot Marburg. 

Vrij van vorstelijke en familiebanden leeft
en werkt zij hier als moeder van de armen
en zuster van de zieken totdat zij op 17 no-
vember 1231 sterft. Op 27 mei 1235 werd
ze heiligverklaard. 

Elisabeth werd de patrones van de caritas,
van Hongarije, van ziekenhuizen, ver-
pleegsters, bakkers, bruiden, kantklossers,
gravinnen, stervende kinderen, bannelin-
gen, bedelaars, wanhopige mensen, we-
duwen, wezen en weduwnaars, en van de
Derde Orde van Franciscus. 
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