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De gravin van de Hazenberg Elisabeth 
Mechtild Maria Sophia Louise gravin 
van Aldenburg Bentinck werd op 31 mei 
1892 geboren op kasteel Amerongen. Zij 
was het derde kind en de enige dochter 
van de zes kinderen die Godard van 
Aldenburg Bentinck en Augustine gravin 
van Bylandt kregen. Elisabeth trouwde 
op 7 oktober 1920 met Sigurd von 
Ilsemann. Ze kregen drie zoons. Met een 
korte onderbreking heeft zij haar leven 
lang op kasteel Amerongen gewoond. Zij 
overleed op 15 februari 1971.

Elisabeth is opgegroeid in een heel 
belangrijke familie, een familie die 
banden had met de koninklijke familie. 
Al eeuwen lang was haar familie 
verbonden met het landgoed en met de 
omgeving van Amerongen. Elisabeth 
heeft altijd haar best gedaan om een 
goede kasteelvrouw te zijn en om haar 
familie eer hoog te houden. 

Daarnaast groeide zij natuurlijk op in 
een heel mooi gebied. Bossen, landerijen 
en water in de directe omgeving. 
Haar vader hield erg van paarden en die 
liefde bracht hij over aan Elisabeth. Al 
heel jong kon Elisabeth paardrijden. Ook 
zorgde zij heel goed voor alle huisdieren 
van het kasteel. Zo konden de katten 
door speciale gangen en poortjes vrij 
in en uit lopen! Dat was in die tijd heel 
ongewoon. Elisabeth zorgde er ook 
voor dat, als de dieren doodgingen, ze 
netjes in de tuin begraven werden. Met 
een echte steen op hun graf. Opvallend 
is dat ook (ex) keizer Wilhelm II, die 
een tijdlang op kasteel Amerongen 

logeerde, later ook bij Huis Doorn 
(waar hij ging wonen) dierengraven 
liet maken voor zijn lievelingsdieren.
Elisabeth werd al heel jong lid van de 
dierenbescherming. Ze vond het heel 
erg als er dieren mishandeld werden. 
Dames met zeehondenbont sprak zij 
ook aan, ze vond het maar niks, zo’n 
‘tweedehandsjas’. 

De moeder van Elisabeth stierf al in 
1916. Elisabeth heeft haar sindsdien 
als kasteelvrouwe vervangen. (Haar 
vader trouwde nooit meer.) Dat was 
best een grote taak voor Elisabeth, ze 
was immers nog maar 23 jaar. In 1918 
kwam keizer Wilhelm II van Duitsland 
naar Amerongen, hij was gevlucht voor 
zijn eigen volk. Hij kreeg de schuld van 
de Eerste Wereldoorlog. Hij bracht veel 
militairen mee om hem te beschermen, 
waaronder Sigurd von Ilsemann. 
Elisabeth en Sigurd werden verliefd 
op elkaar en twee jaar later zijn ze 
getrouwd. 

Bijlage 6:
Elisabeth van Aldenburg Bentinck  
(1892-1971) Gravin van de Hazenberg
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Van keizerin Auguste Victoria kreeg 
Elisabeth een heel bijzonder cadeau: 
haar lievelingspaard Uranus. Uranus 
werd ook het lievelingspaard van 
Elisabeth. Toen Uranus stierf kreeg hij 
een prachtig paardengraf in de tuin.

Elisabeth maakte gebruik van haar hoge 
komaf om voor dieren een beter leven 
te bewerkstelligen. Zo zorgde zij er voor 
dat de ‘kettinghond’ werd afgeschaft 
en dat verwaarloosde en mishandelde 
paarden uit Indonesië opgekocht werden 
en in speciale kampen aan konden 
sterken en verpleegd worden. Natuurlijk 
werkte ze samen met heel veel andere 
mensen die hetzelfde vonden als zij.
De Tweede Wereldoorlog was voor 
Elisabeth erg ingewikkeld. Haar 
zoons moesten in dienst in Duitsland 
bijvoorbeeld en kasteel Amerongen 
moest onderdak bieden voor militairen. 
Haar vader en de Duitse keizer waren 
aan het begin van de oorlog overleden. 
Sigurd, die al die tijd de adjudant van 
de keizer was geweest, moest de boel 
op Huis Doorn regelen en Elisabeth 
had haar handen vol aan kasteel 
Amerongen. 

Toen Sigurd in 1952 stierf wierp 
Elisabeth zich helemaal op de zorg van 
de dieren. Steeds meer mensen kwamen 
naar kasteel Amerongen om hun zieke 
dieren door haar te laten behandelen. 
Uiteindelijk liep het op het kasteel toch 
een beetje uit de hand. Waar moest ze 
al die dieren laten?

Er kwam een organisatie aankloppen, 
Stichting Amivedi, die een dierenasiel 
in Den Haag had opgericht. Zij wilden 
graag 20 ha voor een dierenasiel in 
de omgeving van Amerongen. Dat 
vond Elisabeth een goed idee. Het 
land dat zij beschikbaar stelde lag op 

een helling van de Amerongse berg 
die van oudsher De Hazenberg werd 
genoemd. Hier verrees in 1955 (60 jaar 
geleden dus!) een eerste dierenasiel, 
in een kinderhuisje afkomstig uit het 
park van Huis Doorn. Het dierenasiel 
kreeg de naam: Stichting Nationaal 
Dierenpark De Hazenberg. Het asiel was 
(en is) bestemd voor zwerfdieren en de 
bedoeling was en is om de dieren weer 
een nieuwe baas te geven als ze weer 
opgeknapt zijn. 

In 1956 kon er een nieuw gebouw worden 
neergezet op De Hazenberg. Elisabeth 
had geld ingezameld met tuinfeesten bij 
het kasteel, maar ook de bloemencorso in 
Leersum leverde geld op.

Elisabeth Bentinck was een bijzondere 
bewoonster van onze regio. Ze heeft in 
ons hele land een grote invloed gehad 
in verband met de kijk op dierenwelzijn. 
Ze wordt daar alom voor geprezen. 
Elisabeth is gestorven in 1971. 
Sindsdien is kasteel Amerongen ook niet 
meer bewoond door de familie...


