
   

 

Welkom in Castle Howard, al 300 jaar het huis van de familie Howard 

 

In 1699 koos de rijke edelman en politicus Charles Howard, 3e graaf van Carlisle, de architecten 

John Vanbrugh en Nicholas Hawksmoor om een nieuw landhuis voor hem te bouwen. Samen 

schiepen deze drie mannen een van de mooiste 18e-eeuwse barokke huizen van Engeland en 

vulden het landschap eromheen met tempels, monumenten en een mausoleum. 

 

Grote trap en overloop met porseleinkast 

Onder het dakraam hangen portretten van de eerste zes graven van Carlisle en een charmant 

portret van de drie dochters van de 3e graaf door Antonio Pellegrini. Op de porseleinen overloop 

hangen ook twee portretten van de 9e graaf en gravin. Na hun overlijden aan het begin van de 

20e eeuw werden de familiebezittingen verdeeld onder hun kinderen. Tegenwoordig wonen de 

nakomelingen van Geoffrey Howard, de jongste zoon van de 9e graaf en gravin, in Castle 

Howard. Het portret van Simon Howard in het ambtsgewaad van de schout van Noord-Yorkshire 

is gemaakt door de Chinese kunstenaar Chen Yan Ning. De Victoriaanse porseleinkast is gevuld 

met porseleinen serviesgoed, 300 stuks in totaal, voornamelijk van Meissen, Sèvres en Chelsea. 

 

De slaapkamer en kleedkamer van lady Georgiana 

In 1801 verenigde het huwelijk tussen Georgiana Cavendish en de 6e graaf van Carlisle de twee 

grote huizen van Castle Howard en Chatsworth in Derbyshire. De slaapkamer hangt vol 19e-

eeuwse portretten van de familie Howard en hun familieleden. Aan de oostelijke muur hangt 

een verzilverde rammelaar met koralen handvat, met erboven een portret van Georgiana als 

baby, die eenzelfde rammelaar vasthoudt. In de kleedkamer staat een 18e-eeuwse Nederlandse 

opklaptafel, die er als een kast uitziet, maar onder het opklapbare blad bevinden zich een 

tinnen ketel, een wasbak en twee spiegels. 

 

Kleedkamer en slaapkamer van Castle Howard 

De satijnhouten slaapkamermeubels zijn gemaakt door de Georgian meubelmaker John Linnell 

en stammen uit de periode 1777-1789. In de loop van de 19e eeuw werd de bekleding van het 
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hemelbed drastisch veranderd: de oorspronkelijk koepelvormige hemel werd 

ingekort, kreeg een platte bovenkant en werd bekroond met een vergulde mand. 

De grote satijnhouten kledingkast dateert uit circa 1775 en wordt toegeschreven 

aan Christopher Furlohg, en de landschappen zijn van de Venetiaanse kunstenaar 

Marco Ricci, die in 1709-1710 in Castle Howard werkte.  

 

Antieke passage 

De tentoongestelde borstbeelden, standbeelden, marmeren tafelbladen en urnen 

werden in korte tijd verzameld door de 4e graaf tijdens zijn tweede bezoek aan 

Italië in 1739-1740. De meeste stukken stammen uit de oudheid, hoewel er ook 

reproducties van na de oudheid bij zitten. 

 

Grote hal 

De grote hal is het absolute hoogtepunt van Vanbrughs ontwerp. Buiten geeft de 

koepel, die 21 meter in de lucht verrijst, Castle Howard een uniek silhouet. Binnen is 

de koepel een triomf van drama en ruimte. De door Antonio Pellegrini gemaakte 

muurschilderingen stellen de vier elementen voor, de sterrenbeelden en het verhaal 

van Phaëton, die van zijn vaders zonnewagen viel. In 1940 verwoestte een brand 

grote delen van Castle Howard, waaronder de koepel, maar die werd in 1960-1962 

herbouwd. De barsten in de vloer zijn ontstaan door naar beneden vallend puin.  

 

High South 

Toen het huis aan het begin van de 18e eeuw werd gebouwd, kreeg de serie 

vertrekken op de bovenverdieping de naam ‘de High South’. Dit gedeelte was een 

uitbouw van de grote hal en zou gebruikt worden om bij openbare gelegenheden 

belangrijke gasten te ontvangen. In de 19e eeuw werden er slaapkamers van 

gemaakt en koningin Victoria verbleef hier toen ze Castle Howard in 1850 bezocht. 

De muren waren oorspronkelijk versierd met fresco’s van Antonio Pellegrini, maar 

die werden tijdens de desastreuze brand van 1940 allemaal verwoest. Het grootste 

deel van de 20e eeuw was dit gedeelte leeg en vervallen, maar in de jaren 90 werd 

er een loden dak geïnstalleerd en in 2007 werden de drie kamers gebruikt als filmset 

voor Brideshead. Dit was de tweede keer dat Evelyn Waugh’s beroemde roman 

Brideshead Revisited werd verfilmd in Castle Howard (de eerste keer was door 

Granada Television in 1981) en het productiebedrijf transformeerde het middelste 

vertrek in een spectaculaire geschilderde kamer. De muren, fresco’s, openhaard, 

spiegel en deurposten zijn allemaal onecht, evenals het grote bed; de enige 

uitzondering is de eikenhouten vloer, die na de filmopnames werd geplaatst. Voor 

de eerste keer in de geschiedenis is de bovenverdieping van het huis toegankelijk 

voor bezoekers, die vanaf het balkon kunnen genieten van de spectaculaire 
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architectuur van de grote hal en van het uitzicht op de tuinen beneden.  

 

Tuinhal 

Ook de tuinhal was ooit versierd met fresco’s van Pellegrini, maar die zijn allemaal 

verloren gegaan tijdens de brand van 1940. De filmopnames van het beroemde 

televisiedrama Brideshead Revisited in 1981 waren een goede gelegenheid om deze 

ruimte te restaureren en volledig nieuw in te richten. De geschilderde capriccio’s van 

Felix Kelly stellen fictieve gebouwen van Vanbrugh voor. Naast het kabinet is een 

ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. 

 

Muziekkamer 

De Broadwood-piano’s dateren uit 1796 en 1805 en de harp is ook Engels en circa 

1800 gebouwd. Er werd veel gemusiceerd in de familie en er is een grote collectie 

bladmuziek en partituren uit de 18e en 19e eeuw bewaard gebleven. De schilderijen 

in de kamer werden door de 5e graaf verzameld en zijn van Leandro Bassano, 

Giralomo Bedoli en Annibale Carracci. The Opera Rehearsal maakt deel uit van een 

serie kleine conversatiestukken, geschilderd door Marco Ricci. 

 

Karmozijnrode eetkamer 

Het Crown Derby-dessertservies stamt uit de periode 1796-1801 en is versierd met 

een felgele rand en plant- en bloemmotieven. In de kamer hangen nu onder andere 

stadsgezichten van Venetië door Bellotto en Canaletto en schilderijen met paarden 

van George Stubbs en John Wootton. 

 

Turquoise zitkamer 

In deze kamer, die in 2002 opnieuw is behangen met turquoise damast, hangt een 

belangrijke collectie portretten, waaronder het indrukwekkende schilderij van de 5e 

graaf door sir Joshua Reynolds, met aan zijn voeten zijn hond Rover, die hem in 1768 

op zijn reis naar Italië begeleidde. Op de oostelijke muur hangt een portret van de 

9e gravin door Frederic Leighton, vlak na haar huwelijk in 1865 geschilderd. Thomas 

Gainsborough’s landelijke tafereel, Girl with Pigs, is het populairste schilderij op 

Castle Howard. Het met bladgoud overtrokken houten meubilair is gemaakt door 

Linnell en dateert uit circa 1775. 

 

Museumkamer 

De landschappen zijn van de 9e graaf en zijn Italiaanse mentor Giovanni Costa, met 

wie hij in 1878 de Etruskische schilderschool oprichtte. De 17e-eeuwse Italiaanse 

kabinetten zijn ingelegd met verschillende soorten marmer en halfedelstenen. De 

grote tulpenvaas van Delfts blauw is ook eind zeventiende-eeuws. De bloemen 



 4 

werden in de tuiten geplaatst, die de vorm hebben van de mond van een monster. 

 

Lange galerij 

De lange galerij is 54 meter lang. Het middelste deel staat bekend als de Octagon 

(achthoek). De galerij werd gebouwd als tentoonstellingsruimte en het interieur 

werd tussen 1800 en 1810 afgewerkt op basis van ontwerpen van Charles Heathcote 

Tatham. De wandtapijten in de Octagon, waarop de vier jaargetijden staan 

afgebeeld, zijn gemaakt door John Vanderbank en werden tussen 1706 en 1712 

gekocht. De wijnkoeler is van in laagveen geconserveerd zwart eikenhout. Hij werd 

de 7e graaf aangeboden na zijn nederlaag bij de parlementsverkiezingen van 1841. 

Aan de noordkant van de galerij hangen zes fictieve stadsgezichten van Rome door 

Paolo Pannini en vier door William Marlow geschilderde vergezichten van Castle 

Howard aan het einde van de 18e eeuw.  

 

De kapel 

Net als veel andere grote landhuizen heeft Castle Howard een privékapel. Tussen 

1870 en 1875 werd hij opgeknapt door de beroemde Engelse firma Morris & Co. De 

fresco’s werden ontworpen door Charles Kempe en de glas-in-loodramen met scènes 

uit het leven van Christus zijn van Edward Burne-Jones. Het geborduurde scherm is 

van William Morris en beeldt drie heldinnen uit legendes af. De kapel is vanaf het 

begin anglicaans geweest en wordt het hele jaar door gebruikt. 


