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 Gonny Croes vertelt over de
torenkamer, “een kamertje om stil van te worden.”
“Ik ben, sinds mijn pensioen als leerkracht basisonderwijs in 2013, vrijwilliger op Kasteel Helmond. Een van de intiemste ruimtes
in het stoere kasteel is de zuidwestelijke torenkamer op de bel-etage. Als je binnenstapt kom je in een andere wereld. Prachtige
stuc-reliëfs in wit op ronde pastelkleurige muren, gemaakt door een anonieme ambachtsman/kunstenaar. In opdracht van Carel
Frederik Wesselman in 1795.
De torenkamer was vanaf midden vijftiende eeuw in gebruik als kapel van de adellijke bewoners en werd ook gebruikt als
opslagruimte. Dat bleef zo tot in 1781 Carel Frederik Wesselman het kasteel kocht als woonhuis voor zijn gezin. Een kapel was niet
nodig, de familie was van protestantse huize. De kerkinventaris werd overgedragen aan de Helmondse parochie.
Er volgde een restauratie om het gebouw geschikt te maken voor familiebewoning. De kapel kreeg de functie van kantoor van
Handelsman en Heer des huizes en moest er natuurlijk voornaam uitzien. Daarom kwam er kunstig en smaakvol stucwerk, net
als in sommige andere kamers, dat sindsdien niet meer veranderd is. De naam “kapel” bleef gek genoeg bij alle Wesselman
generaties gewoon in gebruik!
Nadat het kasteel door de Gemeente Helmond was gekocht in 1920 en tot kasteel/raadhuis/gemeentehuis werd verbouwd, kreeg
eerst een wethouder en later de burgemeester hier zijn kantoor: ”de Burgemeesterskamer”.
En nu is dit pareltje met zijn gestucte afbeelding van het kasteel anno MDCCXC (1790) en met zes prachtige wandpanelen die de
visserij, de jacht en het spel uitbeelden nog steeds een kamertje om stil van te worden.

In deze tijdelijke rubriek
Het favoriete plekje van…
delen we met jou het verhaal van
onze medewerkers. We blijven met
elkaar in verbinding door het delen
van weetjes en interessante feiten
en het (door)vertellen van verhalen
die inspireren.

