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Teesdale, in het zuidoosten van de regio North East England, is een lieflijke streek die 
haar naam dankt aan de rivier de Tees. Glooiende heuvels, veel groen en witte huisjes 
die over het land verstrooid liggen, kenmerken het landschap in het binnenland. Zo 
op het oog één en al rust. Maar dat is niet altijd zo geweest. Om de rust en gunstige 
ligging is vaak strijd geleverd. Belangrijke families drukten hun stempel op Teesdale. 
En zij wisten wel dat het er goed wonen was, want meer dan de helft van het 
grondgebied is privé bezit! Zo maakte niet alleen de natuur Teesdale, maar zeker ook 
de mens. Een impressie.

Teesdale’s beroemde 
families en gasten
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Een van de belangrijke Teesdale families is 
de familie Balliol die in de 12e eeuw een fort 
in handen kregen dat door de Noormannen 
gebouwd was om de oversteek over de rivier 
de Tees te bewaken. En één van hen, de Schot 
Bernard Balliol, gaf zijn naam aan het fort. Zo 
ontstond Barnard Castle. Nu is het een ‘market 
town’ met de plaatselijke bijnaam ‘Barney’, waar 
antiekliefhebbers hun hart kunnen ophalen. 

De stad staat bekend om de vele antiekwinkels. 
Eén van de belangrijke gasten was in 1838 
Charles Dickens. Hij verbleef in het King’s Head 
Hotel. Vlakbij was het klokkenwinkeltje dat hem 
inspireerde voor de column ‘Master Humphrey’s 
Clock’.

Een andere heel belangrijke familie die grote 
invloed had op ´Barnard Castle´ was de familie 
Bowes. Sir George Bowes verdedigde in 1569 
het kasteel gedurende 11 dagen ten behoeve 
van Elizabeth I gedurende de ‘Rising of the 
North’. Onder deze naam is de opstand bekend 
van de katholieken uit Noord-Engeland tegen 
de protestante Elizabeth I. Doel was haar af 
te zetten en Mary van Schotland te kronen als 
‘Queen of England’. Mary, die zelf gevangen zat, 
wist van niets en toen ze hoorde van de opstand 
heeft ze geprobeerd dit te verhinderen. Het 
mocht niet baten, het kasteel werd belegerd en 
had veel te lijden.

Dan is er nog de familie Vane, ooit de eigenaren 
van Raby Castle. Dit kasteel werd in de 14e eeuw 
gebouwd door de familie Nevill. Veel van het 
bouwmateriaal werd ontnomen van Barnard 
Castle dat gaandeweg een ruïne werd. De familie 
Nevill woonde tot 1569 op het kasteel. Na de 

Tip: High Force Round.
Er loop een prachtige 
wandelroute door de Tees 
Valley. De wandeling 
voert langs de rivier en 
de grootste waterval van 
Engeland. Wanneer het 
in de Pennines, waar het 
water vandaan komt, veel 
geregend heeft of het 
ijs smelt, stort het water 
met donderend geraas 
naar beneden. Altijd een 
fascinerend schouwspel. 
Vanaf de heuvels zijn er 
prachtige vergezichten. 
Het beste startpunt is 
vanaf de parkeerplaats 
bij de brug over Bowlees 
Beck aan de B6277, 
zo’n 5 kilometer ten 
westen van Middleton-in-
Teesdale. De wandelroute 
wordt ter (3,6 miles) en 
de moeilijkheidsgraad 
varieert van gemakkelijk 
tot gemiddeld. U loopt er 
2 a 3 uur over.

www.sobritishenirish.nl 15



So British & Irish…..! www.sobritishenirish.nl 

Raby Castle ligt bij 
Staindrop, Darlington.
Het kasteel is open 
in mei/juni en 
september van zondag 
t/m woensdag. In juli 
en augustus dagelijks, 
zaterdags gesloten.
Openingstijden kasteel: 
13 tot 17 uur, Park en 
tuinen 11-17.30uur.

Evenementen Raby Castle
10 juni Plantenfair
24 juni Vintage Vehicle 
Rally. Groots festijn met 
meer dan 400 klassieke 
auto’s. 

Info:
Teesdale ligt op een 
60 km afstand van 
Newcastle, dus makkelijk 
te bereiken via ferry of 
vliegtuig.
Ferry: DFDS Seaways 
vaart van IJmuiden naar 
Newcastle. 
Vliegen: Lowcost 
maatschappij Jet2com 
vliegt op Newcastle 
International Airport.
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mislukte Rising of the North (1569) werd het 
kasteel met de bijbehorende grond door de 
staat geconfisqueerd. Vanaf 1626 kwam het 
kasteel in handen van de familie van Lord 
Barnard. Het kasteel was aangekocht door zijn 
voorvader Sir Henry Vane.
Raby Castle is de afgelopen eeuwen veel 
verbouwd. Het prachtig ingerichte kasteel wordt 
nog steeds bewoond en staat open voor bezoek.

Een ander maar heel bijzonder ‘kasteel’ is het 
Bowes Museum dat vlakbij Barnard Castle ligt. 
Het kasteel lijkt in niets op de oude kastelen. 
Het is ook tamelijk nieuw, het werd in 1892 
geopend. Het is gebouwd naar voorbeeld van 
de Franse paleizen en al in de opzet gebouwd 
als museum. Het is nooit bedoeld als woonhuis. 
Alle verzamelingen van John en Josephine 
Bowes konden er worden tentoongesteld. Het 
kinderloze echtpaar leefde geheel voor de 
kunst. Het meest belangrijke museumstuk is 
de zilveren zwaan. Als u in de buurt bent moet 
u dit echt gaan zien! Het museum is overigens 
erg afwisselend wat betreft de tentoongestelde 
stukken. Liefhebbers van porselein kunnen er 
hun hart ophalen. Ook tegenwoordig behoort 
de familie Bowes-Lyon nog tot de belangrijkste 
landeigenaren van Teesdale.

Niet ver van het museum ligt Rokeby Hall en 
Park. Dit was in 1809 eigendom van John Bacon 
Morritt. Hij had als gast de beroemde Schotse 
schrijver Sir Walter Scott die hier geïnspireerd 
werd en er het beroemde gedicht ‘Rokeby’ 
schreef.
Rokeby inspireerde echter veel meer artiesten. 
Zo hadden J.M.W. Turner en J.S. Cotman een 
bijzondere band met dit deel van Teesdale. Het 
beroemde schilderij van Turner ‘The Meeting 
of the Waters’ verbeeldt de Tees en Greta bij 
Rokeby. 


