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U heeft er voor gekozen om met uw leer-
lingen kennis te maken met het project 
rond de vensters 4: Kastelen, buitens en 
de invloed van de bewoners op hun om-
geving, 6: Toeristen en patiënten......
Het Canonproject is aanvankelijk tot 
stand gekomen in een samenwerkings-
verband van Kunst Centraal, Landschap 
Erfgoed Utrecht en Annet Werkhoven 
van De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’. 
In 2013 heeft het project een doorstart 
gemaakt. Annet Werkhoven heeft samen 
met Maja van Eijndthoven  
(cultuurcoach en verbonden aan de  
bibliotheken van  Z-O-U-T) de ontwik-
keling, organisatie en uitvoering van het 
project voor hun rekening genomen. 
De vormgeving van het materiaal ligt in 
handen van Bert Koning, van 
De Hoop& Koning.

Doelgroep
Aanvankelijk zijn de projectlessen van-
uit het Canonproject gemaakt voor de 
groepen 7 en 8, maar deze locatie en de 
invulling van deze projectles leent zich 
er goed voor om ook aan te bieden aan 
lagere groepen:  de groepen 5 en 6 van 
het primair onderwijs. Leerlingen uit deze 
groepen werken aan de historische tijd en 
aan historisch besef, met andere woorden 
aan de oriëntatie in heden, verleden en 
toekomst.  Leerlingen van groep 5 en 6 
kunnen technisch goed lezen en beheer-
sen de basisvaardigheden die nodig zijn 

Dit project sluit aan bij een aantal vensters uit het boek ‘Over Heerweg 

en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug.’ Dit boek, met bijbehorend werkboek,  hebben alle scholen van 

de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2008 in meervoud ontvangen. 

Voorwoord

om meer inhoudelijk  op het lesmateriaal 
in te gaan.

Doelstelling
De leerlingen maken kennis met erfgoed 
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 
kunnen zich inleven in een andere tijd, 
en zijn in staat opgedane kennis toe te 
passen door middel van werkopdrachten. 
Daarnaast weten ze de resultaten vorm 
te geven en te presenteren.  
De kerndoelen 54, 55 en 56 van het pri-
mair onderwijs worden d.m.v. dit project 
behaald:
54:  De leerlingen leren beelden, taal, muziek 

en beweging te gebruiken om er gevoe-
lens en ervaringen mee uit te drukken en 
om er mee te communiceren.

55:  De leerlingen leren om eigen werk en dat 
van anderen te reflecteren.

56:  De leerlingen verwerven enige kennis 
over en krijgen waardering voor aspecten 
van cultureel erfgoed.

Inhoud
Om de leerlingen voor te bereiden op 
het bezoek aan de locatie krijgen ze 
uitleg over het onderwerp en maken 
opdrachten. Door in de voorbereidende 
les aandacht aan het thema te besteden, 
gaan de leerlingen voorbereid naar de 
locatie. Ze zijn al verwonderd en geprik-
keld en zullen ter plekke meer begrijpen 
en opnemen van wat ze zien. Na afloop 
volgt een creatieve verwerking, waardoor 

Canon van de Utrechtse Heuvelrug

4



5

Organisatie
Bij dit project is de lokale culturele om-
geving van uw gemeente betrokken.  
De leerlingen brengen een bezoek aan 
het park en het Kasteel Amerongen. 
Maja van Eijndthoven en Annet  
Werkhoven zorgen voor afspraken met 
de locatie en maken de roosters voor het 
bezoek.

Kwaliteit
We vragen u nadrukkelijk na afloop van 
het project uw bevindingen met ons te 
delen via een evaluatieformulier, dat u 
kunt downloaden van de website: www.
dewerkhoven.nl Uw reactie/beoorde-
ling is voor ons stimulerend en richting-
gevend bij de kwaliteitsverbetering van 
onze diensten. De visie, zoals verwoord 
op de achterkant van het boek ‘Over 
Heerweg en Schapendriften. Geschie-
deniscanon van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug’, is de grondslag van dit pro-
ject. Namelijk dat de lokale geschiede-
nis een positieve bijdrage levert aan het 
gevoel van binding met de omgeving, de 
eigen buurt, het dorp of de stad. Daar-
naast is het voor schoolgaande jeugd 
van groot belang om kennis te nemen 
van het historische en culturele erfgoed 
van de eigen omgeving. Het bevordert 
het historisch besef en de belangstelling 
voor de schatten van de eigen omge-
ving. Hieraan werkt dit project op een 
educatief, interactieve en bijzondere (in 
de vorm van drama-acts) manier mee.

Lessenoverzicht

Les Korte inhoud van de les Nodig

Les 1
Voorbereiding in de klas door de 
leerkracht

Naar aanleiding van een ansicht-
kaart start de les met voorberei-
dende informatie over het leven 
en werk van Elisabeth van Alden-
burg Bentinck, haar verbonden-
heid met dieren en de omgeving.

Ansichtkaart, bijlagen, ppt. 

Les 2
Bezoek op locatie o.l.v. gast- 
docenten, o.a. Annet Werkhoven

U brengt een bezoek aan Kasteel 
Amerongen, met name aan de 
tuin

Passende kleding en vervoer

Les 3
Verwerking in de klas door de 
leerkracht

De leerlingen maken een  
werkstuk met als onderwerp:  
mijn lievelingsdier

Papier, karton, potloden, kleurpotloden, 
plakstiften, kosteloos materiaal, bijlage 4

Canon van de Utrechtse Heuvelrug

het project een mooi rond geheel vormt. 
Ieder project bestaat uit drie lessen. Les 
1 wordt in de klas gegeven, les 2 betreft 
een bezoek op locatie, les 3 wordt weer 

in de klas gegeven. De lessen in deze 
handleiding zijn beschreven aan de hand 
van een vaste structuur: inleiding-kern-
afsluiting.
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Inleiding

Wat is een canon?

Het woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer, en in die zin is het 

hier bedoeld: het richtsnoer van kennis over onze cultuur en geschie-

denis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners willen meegeven. 

Het woord werd geïntroduceerd door de landelijke canon www.entoen.nu, 

bestaand uit vijftig ‘vensters’, die samen de hoogtepunten tonen van de 

geschiedenis en cultuur van Nederland.

Het doel ervan is dat iedereen een geza-
menlijk beeld heeft van wat Nederland 
heeft gevormd en gemaakt tot het land 
dat het nu is.

Naar aanleiding van de landelijke canon 
zijn er overal regionale en lokale canons 
gemaakt. Door deze lokale canon komt 
de geschiedenis voor leerlingen dich-
terbij en wordt ze tastbaar. Maar ook 
leerkrachten kunnen op deze wijze de 
eigen omgeving actief bij de les be-
trekken. Met dit Canonproject leren de 
leerlingen over een thema uit hun eigen 
omgeving, en ze gaan vervolgens kijken 
op locatie om te ervaren hoe het vroeger 
was en nu nog is. Daarom is dit Canon-
project ook geschikt voor leerlingen van 
de groepen 5 en 6. Omdat juist de eigen 
omgeving centraal staat, dichtbij de be-
levingswereld van de leerling uit de mid-
denbouw, een thema waar mee gestart 
wordt in het aanvankelijk geschiedenis-
onderwijs: De tijd van opa en oma.

Aansluiting bij de canon, tijd-
vakken en geschiedenis me-
thodes?

Omdat de regionale en nationale on-
derwijscanons met name gemaakt zijn 
voor de bovenbouw (de groepen 7 en 8) 
is het wat lastiger om meteen aan te 
sluiten bij de lessen en informatie die 
vanuit die canons wordt aangeboden. 
Als achtergrondinformatie kan het wel 
bekeken worden door de leerkracht en 
dan ‘vertaald worden’ naar het niveau 
van de eigen groep. Nationale Canon 
de vensters: 35 en 37. Regionale Canon 
het venster: Wilhelm II in Huis Doorn. 
De Canon van het Utrechts Verleden de 
vensters: 44-50. 

Echter: de eigen methode biedt eigen-
lijk meer aanknopingspunten voor deze 
projectles, omdat het een ‘dichtbij huis’ 
onderwerp is en het gaat over de tijd van 
de opa en oma van ‘opa en oma’. Ver-
der zijn er twee boeken met wat meer 
informatie over Elisabeth van Aldenburg 
Bentinck waarin haar  grote affiniteit 
met dieren onder andere beschreven 
wordt: 1) Utrechtse biografieën. De 
Utrechtse Heuvelrug-Zuid. Elisabeth van 
Aldenburg Bentinck. De gravin van de 
Hazenberg. SPOU Utrecht.  2) Wachten 
op de keizer van Dolf Verroen.

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Inleiding Ansichtkaart (5 min.)
De klas heeft een kaart ontvangen. U 
laat de kaart aan de klas zien en laat 
een leerling aan de anderen vertellen 
wat op de voorkant staat (De gravin van 
Aldenburg Bentinck op het paard 
Uranus). U of een leerling leest voor wat 
op de achterkant van de kaart staat 
(bijlage 1).U gaat graag in op de uitnodi-
ging en zegt zoiets als: ‘Wat zou Elisa-
beth bedoelen’? ‘Een mooie kans om zo’n 
mooi huis en zo’n prachtige tuin eens te 

bekijken. Laten we ons dan maar eens 
voorbereiden op dit bezoek’. (Dit ter in-
troductie op de rest van de les).

Voorkennis leerlingen (5 min.)
U bespreekt met de lln. wat ze weten 
van Kasteel Amerongen en van Gravin 
Elisabeth Bentinck en haar liefde voor 
dieren. Zijn ze al eens eerder in Kasteel 
Amerongen of op het landgoed geweest? 
Weten de lln. al iets te vertellen over Eli-
sabeth Bentinck en Kasteel Amerongen? 

Les1:  Voorbereiding in de klas

Canon van de Utrechtse Heuvelrug

Activiteit:   Klassengesprek aan de hand van powerpointpresentatie (ppt) en individuele 
opdrachten.

Vak:  Geschiedenis, heemkunde
Doel:   Leerlingen weten wie Elisabeth van Aldenburg Bentinck was en wat zij 

betekende voor hulpbehoevende dieren in onze omgeving, maar ook in heel 
Nederland. Leerlingen komen op een interactieve manier in contact met de 
tijd van hun opa’s en oma’s opa en oma. Leren dat het in het begin van 
de 20e eeuw heel bijzonder was om dieren als huisdieren te zien die een 
bepaalde sociale rol kunnen vullen in een gezin. 

Duur:  Maximaal 60 minuten. 
Lespakket: - Docentenhandleiding
  - Ansichtkaart
 -  Ppt + bijlage met notities en werkblad.
Voorbereiding:  -  Voorlezen: p. 43, 44, 68, 69 (voor een tijdsbeeld van Amerongen) van het 

boek van Annet Werkhoven: Over Heerweg en Schapendriften. Geschiede-
niscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Vensters 4 en 6) en een 
bewerking voor de groepen 5 en 6 van het verhaal over Elisabeth  van 
Aldenburg Bentinck. De gravin van de Hazenberg ( bijlage 6) en pagina 
21-24  en 53-55 en 62-64 van Wachten op de keizer. 

 - Stuur de Ansichtkaart aan de klas (bijlage 1).
 - De ppt. met notities ( bijlage 2) kunt u downloaden van de website:
   www.dewerkhoven.nl
 - Leerlingenwerkblad kopiëren (bijlage 3).
Aansluiting Canons:  - Nationale Canon: 35, 37
 - Regionale Canon Utrecht Zuidoost: Keizer Wilhelm II in Huis Doorn;
 - De Canon van het Utrechts Verleden: vensters 44-50
Aansluiting methode:   GS:  De tijd van wereldoorlogen en crises (1900-1950), maar geschikter is 

de methode voor groep 5 en 6 te volgen als het gaat om de tijd van 
opa en oma en de geschiedenis van de eigen omgeving.

Meer informatie:   -    Kasteel Amerongen www.kasteel-Amerongen.nl 
   Dierenasiel De Hazenberg te Amerongen www.dierenasiel-dehazenberg.nl
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Kern (10 min.)
U start de ppt. over Elisabeth en de 
dieren (10 min.) en vertelt daarbij. In 
bijlage 2 van deze handleiding vindt u de 
ppt. pagina’s met notities die u kunt 
gebruiken tijdens en na de ppt. Per dia 
heeft u informatie over de les.

Opgedane kennis leerlingen 
(10 min.)
U bespreekt met de lln.  wat zij nu weten 
over Gravin Elisabeth Bentinck en haar 
liefde voor dieren:
 - Wie was Elisabeth van Aldenburg  
    Bentinck? Waar woonde zij?
 - Waar heeft zij haar hele leven voor  
    gezorgd? 
 - Hoe heeft ze dat gedaan?
 - Waar werden dieren in het begin van             
    de 20e eeuw nog vaak voor gebruikt? 
 - Wanneer heeft Elisabeth dierenasiel
    De Hazenberg opgericht?
 - Hoe gaan wij nu met dieren om?

Opdrachten (10 min.)
U laat de leerlingen Het leerlingenwerk-
blad (bijlage 3) maken.

Afsluiting (10 min.)
U bespreekt de antwoorden van het 
werkblad en u inventariseert met de 
leerlingen wat zij te weten zijn geko-
men. In de volgende les brengt u een 
bezoek aan Kasteel Amerongen te 
Amerongen.

Tips
www.entoen.nu

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Inleiding
Gravin Elisabeth van Aldenburg Bentinck 
vertelt wie ze is, waar ze zijn en dat er 
een probleem is. De lln. kunnen helpen 
met het zoeken naar de oplossing.

Kern 
De leerlingen gaan in twee groepen mee 
met de dienstbodes. Door te zoeken 
naar de objecten die op de fotokaarten 
staan  en er over te vertellen vinden ze 
uiteindelijk het woord. Op de achterkant 
van de kaarten staan namelijk letters. 
De letters samen vormen een woord 
(DIERENHULP)

Afsluiting
Leerlingen krijgen de opdracht te horen 
die op school gemaakt kan worden.  
Elisabeth en de dienstbodes bedanken 
de leerlingen en zwaaien ze uit.

Les 2:  Bezoek op locatie

Doel:    De leerlingen krijgen op een interactieve manier informatie over de tuin, de dieren 
en Elisabeth en de Hazenberg.

Tijd: 60 minuten
Nodig:  Bij de weersomstandigheden passende kleding
Voorbereiding:   Regel zelf vervoer voor de leerlingen naar Kasteel Amerongen. Misschien is het 

leuk om een fototoestel mee te nemen.
Locatie:  Kasteel Amerongen, tuin.
Verloop van 
de activiteit:  De leerlingen met begeleiders worden welkom geheten bij het poorthuis van 

Kasteel Amerongen door Gravin Elisabeth van Aldenburg Bentinck. De leerlingen 
doen een speurtocht door de tuin aan de hand van fotokaarten. Achterop staan 
letters. Als ze weer terug zijn bij Elisabeth blijken ze de code te hebben door de 
kaarten om te draaien: de letters vormen een woord! 

Korte inhoud van de les
De leerlingen bezoeken Kasteel Amerongen in Amerongen.

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Inleiding
Herinner de leerlingen aan de vraag van 
Gravin Elisabeth. Kringgesprek over lie-
velingsdieren. Wat is jouw lievelingsdier 
en waarom?

Kern
Aan de slag! Individueel, maar samen-
werken met de stiften e.d.

Afsluiting
Het werkstuk kan gestuurd worden  
naar Kasteel Amerongen o.v.v.  
‘Mijn lievelingsdier’ voor Elisabeth.

Les 3: Verwerking in de klas

Korte inhoud van de les
Individueel wordt een werkstuk gemaakt met als onderwerp: Mijn lievelingsdier.

Canon van de Utrechtse Heuvelrug

Doel:   De leerlingen maken een werkstuk van hun lievelingsdier
Tijd: 60 minuten
Nodig:   papier, karton, kosteloos materiaal, stiften, kleurtjes, verf, plakstiften, enz.
Voorbereiding: Leg alle materialen klaar en print genoeg bijlagen uit..
Locatie:  Eigen klaslokaal of handvaardigheidslokaal.
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Bijlage 1: Ansichtkaart

Bij les 1 
De ansichtkaart van Kasteel Amerongen

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Bijlage 2:  Beknopt overzicht  
powerpointpresentatie

bij les 1

Deze dieren hebben allemaal gewoond op het Kasteel. 
Deze dieren zijn ook allemaal begraven in een dierengraf 
in de kasteeltuin. Denk je dat alle mensen dat vroeger 
deden? Hun dieren in de tuin begraven? Nee hoor…dieren 
werden vroeger vaak gebruikt om geld mee te verdienen 
(hondenkarren, paard en wagen, Kees de Gashond (die 
naar gaslekken moest snuffelen) en als ze niet goed meer 
mee konden werden ze gewoon doodgemaakt. Pas in het 
begin van de 20e eeuw kwamen er steeds meer dieren bij 
mensen thuis om ze gezelschap te houden. ‘Gezelschaps-
dieren’ werden ze ook wel genoemd. Houd jij ook van 
dieren? Heb jij een dier thuis? Wie zorgt voor het dier?

Hier zie je de kinderen van Graaf Godard van Aldenburgh 
Bentinck. Het meisje op de foto is Elisabeth. Deze foto is 
meer dan 100 jaar geleden genomen. Elisabeth is geboren 
in 1892, op de foto is ze ongeveer 8 jaar oud…dan is het 
1900. Samen staan ze op de brug bij het kasteel Amerongen. 
Elisabeth heeft takken geplukt in de tuin zie je dat?  Op de 
andere foto zie je Graaf Godard van Aldenburgh Bentinck 
met zijn hond. Misschien is dat wel Hector. Hector heeft een 
prachtige begraafplaats gekregen in de tuin van het Kasteel. 
Graaf Godard hield erg van dieren, vooral honden en paar-
den. Elisabeth heeft dat vast van haar vader overgenomen. 
Hoe zou jij het vinden om op het Kasteel te wonen en te 
kunnen spelen met de kinderen van de graaf?

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Toen Elisabeth nog een jong meisje was leerde ze al 
paardrijden (hier zit ze op een ezel in ‘amazonezit’ met 
twee benen aan een kant). Elisabeth heeft totdat ze heeel 
erg oud was paardgereden. Er werden op het Kasteel vaak 
rijtochten met de paarden georganiseerd. Ook waren er 
altijd honden en katten op het kasteel. Elisabeth heeft er 
voor gezorgd dat de katten altijd naar binnen konden: 
overal bij de deuren waren speciale gaten waar ze door 
konden! Elisabeth vond dieren die mishandeld werden erg 
zielig. Ze probeerde ze altijd zo goed mogelijk te helpen. 
Ze was dan wel een gravin, ze zag er vaak heel eenvoudig 
uit doordat ze altijd met dieren in de weer was.

Hier zie je Graaf Godard van Aldenburg Bentinck in de 
huiskamer met de hond Berry. Hij hield erg veel van de 
hond. Trouwens iedereen was dol op Berry. Weet je wat 
voor soort hond het is?
Op de andere foto zie je de (ex-) keizer Wilhelm II met 
twee bediendes en zijn hond Senta. Wilhelm was erg dol 
op deze hond. De hond heeft met hem de Eerste Wereld-
oorlog meegemaakt. Bij Huis Doorn zijn ook dierengraven: 
alle honden van de keizer liggen netjes op een rij. De 
keizer hield ook van de zwanen in de grachten van Kasteel 
Amerongen. Telkens als hij op bezoek kwam bij de familie 
Van Aldenburg Bentinck zocht hij even de zwanen op. Mis-
schien heeft hij de zwanen leren kennen toen hij 1 ½ jaar 
logeerde op Kasteel Amerongen!

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Hier zie je dat de kinderen van Elisabeth ook veel met de 
dieren optrokken. Op de onderste foto’s zie je Rudy op 
een paard en Rudy met Berry. Op de bovenste foto zie je 
Gravin Elisabeth op Uranus en naast haar lopen twee van 
haar drie kinderen en haar man Sigurd von Ilsemann.  
Hoe zou jij het vinden als je moeder altijd met dieren in 
de weer was? 

Elisabeth was al lid van de dierenbescherming geworden 
toen ze nog kind was. Zo vond ze het maar niks dat er 
vrouwen liepen met jassen van zeehondenbabybont. Elisa-
beth heeft haar positie als gravin gebruikt om de dieren 
die mishandeld en verwaarloosd werden te helpen. In de 
tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog probeerde ze bijvoor-
beeld zoveel mogelijk mishandelde paarden te kopen om ze 
in speciale kampen te laten aansterken. Dit deed Elisabeth 
niet in haar eentje. Ze deed samen met allerlei organisaties 
voor dierenbescherming die vanaf het begin van de 20e 
eeuw bestonden en waar zij lid van was. Toen haar man 
in 1952 overleed, wierp Elisabeth zich helemaal op als 
helper van zieke en mishandelde dieren. Heel veel mensen 
brachten dieren naar Kasteel Amerongen. Elisabeth ving 
de dieren op en had altijd goede raad. Het Kasteel was 
op een gegeven moment eigenlijk te klein voor alle dieren 
en ook niet zo geschikt. Toen kwam er een organisatie bij 
Elisabeth, Amivedi uit den Haag, die daar al een dieren-
asiel was gestart, en vroeg of Elisabeth een groot stuk van 
haar land wilde afstaan voor een dierenasiel. Dat wilde zij 
wel. Op de helling van de Amerongse berg, van oudsher 
‘De Hazenberg’ genoemd, verrees in 1955 dierenasiel De 
Hazenberg. Allerlei dieren vonden er onderdak en goede 
zorg. 

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Het is al meer dan 60 jaar geleden dat Elisabeth de Ha-
zenberg heeft gesticht. Het dierenasiel is er nog steeds en 
het heet officieel zelfs: Stichting nationaal dierenpark voor 
zwerfdieren. De bedoeling was van het begin af aan om 
mishandelde en verwaarloosde dieren te verzorgen en dan 
op den duur weer een nieuw baasje te geven. Elisabeth 
heeft tot haar dood in 1971 heel veel gedaan voor dieren. 
Ze is voor heel veel mensen een voorbeeld geweest. 
Ze leerden van haar hoe je het beste met dieren om kunt 
gaan…ken je voorbeelden van nu? Hoe gaan wij nu om met 
onze dieren?

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Bijlage 3: Leerlingenwerkblad
bij les 1

1.  Elisabeth van Aldenburg Bentinck is geboren in 1892.  
Wie is haar vader en waar woonden zij?

 
  .................................................................................................................
 
 
2.  Hier zie je Elisabeth op een ............................................ 

 
Wat weet je te vertellen over Elisabeth toen ze klein was? 
 
..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 .................................................................................................................. 
 
 .................................................................................................................. 
 
 ..................................................................................................................

3.  Eigenlijk was Elisabeth dus heel deftig en had ze een heel deftige familie.

 De derde foto is van haar trouwerij.
 
 Met wie ging zij trouwen?...........................................................................
  
 Hoe had ze hem leren kennen? ...................................................................
  
 Herken je nog meer mensen op de foto? .....................................................

 ..................................................................................................................

 .................................................................................................................. 
 
 ..................................................................................................................

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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4.  Elisabeth hield heel erg van dieren. Ze verzorgde ze altijd heel goed. Dieren die 
verwaarloosd en ziek waren hielp zij. In de tuin is iets te zien dat te maken heeft 
met de dieren die op het Kasteel hebben gewoond. Wat wordt er bedoeld? Kijk 
maar eens naar foto 4 dat zijn

 .................................................................................................................

5.  Elisabeth werd wel de Gravin van de Hazenberg genoemd. Wat is de 
  Hazenberg? Kijk maar naar de laatste foto. Wat wordt er bedoeld met: ‘Op de 

Hazenberg is het altijd dierendag’? 
 
 ................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................. 
 
 .................................................................................................................

6.  Elisabeth heeft heel veel betekent voor dieren en organisaties die dierenleed tegen 
wilde gaan. Behandelden we vroeger de dieren dan niet goed?  
Vertel wat je weet ....................................................................................

 ................................................................................................................ 

 ................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................. 
 
 .................................................................................................................

7.  Hoe is dat nu? Zijn wij tegenwoordig wel goed voor onze dieren? Wat vind jij?  
Leg uit: 

 ................................................................................................................ 

 ................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................. 
 
 .................................................................................................................

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Antwoorden werkblad

1.  Elisabeth van Aldenburg Bentinck is geboren in 1892. Wie is haar vader en waar 
woonden zij? Haar vader was Graaf Godard van Aldenburg Bentinck. Ze woon-
den op Kasteel Amerongen vanaf eind 19e tot midden 20e eeuw.

2.  Hier zie je Elisabeth op een ezel. Wat weet je te vertellen over Elisabeth toen ze 
klein was? Ze kon al heel vroeg paardrijden en ze hield erg van dieren. Ze heeft 
een heleboel broertjes, zij was de enige dochter. Haar moeder overleed toen 
ze nog heel jong was. Zij heeft toen veel taken overgenomen van haar moeder 
(gasten ontvangen bijvoorbeeld).

3.  Eigenlijk was Elisabeth dus heel deftig en had ze een heel deftige familie….De 
derde foto is van haar trouwerij. Met wie ging zij trouwen? Hoe had ze hem leren 
kennen? Herken je nog meer mensen op de foto? Elisabeth ging trouwen met 
de Duitse vleugeladjudant van de (ex) keizer Wilhelm II, Sigurd von Ilsemann. Ze 
trouwde met hem op 7 oktober 1920. Haar vader en de keizer staan ook op de 
foto.  

                  
4.  Elisabeth hield heel erg van dieren. Ze verzorgde ze altijd heel goed. Dieren die 

verwaarloosd en ziek waren hielp zij. In de tuin is iets te zien dat te maken heeft 
met de dieren die op het Kasteel hebben gewoond. Wat wordt er bedoeld? Kijk 
maar eens naar foto 4 dat zijn dierengraven.

5.  Elisabeth werd wel de Gravin van de Hazenberg genoemd. Wat is de Hazenberg? 
Kijk maar naar de laatste foto. Wat wordt er bedoeld met: ‘Op de Hazenberg is 
het altijd dierendag’? De Hazenberg is een dierenasiel.Er wordt mee bedoeld dat 
de dieren er altijd heel goed verzorgd worden. Al meer dan 60 jaar!

6.  Elisabeth heeft heel veel betekend voor dieren en organisaties die dierenleed 
tegen wilde gaan. Behandelden we vroeger de dieren dan niet goed? Vertel wat je 
weet: (Bijvoorbeeld) Vroeger werden honden en paarden veel meer gebruikt om te 
werken. Er waren hondenkarren, paard en wagen, ezel en wagen. Dieren werden 
niet zo als later in huis gehouden om ze goed te verzorgen. Ze hadden een taak. 
De kat werd gehouden om muizen te vangen, niet om mee te knuffelen.

7.  Hoe is dat nu? Zijn wij tegenwoordig wel goed voor onze dieren? Wat vind jij? Leg 
uit: Misschien is deze vraag geschikt voor een kleine discussie: we zijn heel goed 
voor onze huisdieren (katten, honden, konijnen, vissen, cavia’s, vogels, enz.) maar 
zijn we ook zo goed voor varkens, koeien, kippen en schapen? (‘varkensflats’, kip-
pen in te kleine hokken, enz) Zijn we nu op de goede weg? Wat had Elisabeth van 
de varkensflats gevonden?

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Bijlage 4: Mijn lievelingsdier
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Bijlage 5:  Informatie over de  
docent en de locatie

Uitvoerend docent
Annet Werkhoven-Scherpel is historica en geschie-
denisdocent. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring  in het 
basis-speciaal-en voortgezet onderwijs. Zij maakt 
projecten voor alle leeftijdsgroepen en voert ze ook 
(mede) uit. Dit doet ze vanuit het in 2007 opge-
richte bedrijf De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’. 
Annet’s grote passie is de lokale geschiedenis, de 
eigen omgeving. Die geschiedenis zou bij iedereen, 
jong en oud, bekend moeten zijn. Ze stelt zich 
graag tot doel dit te bereiken.

Zie voor overige activiteiten: 
www.dewerkhoven.nl   
info@dewerkhoven.nl 
Locatie: Arnhemsebovenweg 243
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Locatie
Kasteel Amerongen
Drostestraat 20, 3958 BK Amerongen 
0343-563766   
www.kasteel-amerongen.nl  
info@kasteel-amerongen.nl

Kasteel Amerongen is een uniek historisch  
complex van kasteel, interieur en tuin van grote culturele 
en landschappelijke waarde. De Stichting Kasteel Ameron-
gen is verantwoordelijk voor de instandhouding en 
openstelling van het unieke 17e-eeuwse erfgoed Kasteel 
Amerongen. De Stichting rekent onder andere tot haar 
opdracht om het ensemble voor een zo breed mogelijk 
publiek open te stellen. Heel veel vrijwilligers zijn verbon-
den aan de Stichting om dit doel te bereiken. Voor het 
Canonproject zijn leden van de educatiewerkgroep, onder 
andere José Willers en Heleen, nauw betrokken bij de 
ontwikkeling en uitvoering van de belevingsles op locatie. 

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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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...


