
Het favoriete 
plekje van… 

Ze zijn een gewaardeerde en welkome steun en toeverlaat van ons museum. Ze weten 
precies hoe ze hun gasten op een leerzame maar ook leuke manier kennis bijbrengen 
van de grootste waterburcht van het land. Ze kennen meestal ook (bijna) alle (geheime) 
plekjes in het kasteel. En nu zijn zij, onze kasteelgidsen, aan de beurt om te vertellen 
over hun favoriete plekje in Kasteel Helmond. Kasteelgids Elly Hezemans verhaalt over de 
Wesselman kamer als sluitstuk van de rondleiding:

“Bij een rondleiding door het kasteel is de Wesselman kamer als sluitstuk toch altijd wel een verrassingselement. De bezoekers 

vinden het leuk om te zien hoe de laatste bewoners van het kasteel leefden. De meubilering geeft de sfeer weer van de periode 

van de laatste bewoners namelijk de familie Carel Frederik IV Wesselman van Helmond.

 

Het mooie theeservies voor 2 personen vind ik een leuk item om bij stil te staan. De naam van de eigenaresse Anna Wilhelmina 

Margaretha staat onder de tuit van het theepotje. Zij is de oudste dochter van Carel Frederik II. Zijn portret hangt in deze 

kamer. Hij is de man met het krulletje op zijn voorhoofd. Anna trouwt met een Amsterdammer de latere grondlegger van de 

Helmondse textielmaatschappij Carp. Dit feit is dan weer een mooi terugkoppeling naar de tentoongestelde vondsten die naar 

boven zijn gekomen bij opgravingen van het terrein van de afgebroken Carp fabriek. Bij het begin van de rondleiding te zien in de 

torenkamer.

Freule Elisabeth erft het 

servies van haar tante Anna. 

Elisabeth is getrouwd met 

de Helmondse bankier 

Lotichius. Na haar dood 

geeft de tweede vrouw van 

de bankier het servies als 

huwelijksgeschenk aan haar 

dienstmeisje! Zou zij er blij 

mee geweest zijn? Dat kan je 

jezelf afvragen. Wat moet zij 

met zo’n kostbaar servies in 

haar, waarschijnlijk, nederige 

woning? Wellicht had zij liever 

geld gehad. Wij denken van 

wel, want zij verkoopt het. 

De koper van het servies 

verkoopt het ook, en wel aan 

het Museum Helmond en zo is 

het mooie servies weer terug 

in het kasteel. De prachtige 

kast wordt ook altijd zeer 

bewonderd met de opmerking 

dat zoiets niet meer gemaakt 

wordt. Veel te kostbaar! Heel 

leuk voor de kinderfeestjes is 

om de plaats van het geheime 

slot te laten raden!

Ik ben rondleidster bij het 

kasteel om voornamelijk 

kinderfeestjes te begeleiden. 

Heel leuk maar ook heel druk 

soms. Daarom vind ik het ook 

heel fijn om zo nu en dan 

volwassen bezoekers rond te 

leiden in ons mooie kasteel.”

In deze tijdelijke rubriek 

Het favoriete plekje van... 

delen we met jou het verhaal van 

onze medewerkers. Ook nu Kasteel 

Helmond gesloten is, blijven we met 

elkaar in verbinding door het delen 

van weetjes en interessante feiten 

en het (door)vertellen van verhalen 

die inspireren. 

Het theeservies links in de vitrine.


