
HEEMKUWDEKKIITG "PEELLAKD" HELMOND 

en de 

Tentoonstelling van geschilderde portretten 

van 

bekende Helmonders op 

9 en 10 juni 1957. 

Voor een ordelijk verloop worden de bezoex.ers 

verzocht de hieronder aangegeven route te volgen. 

Op verschildende plaatsen in het kasteel zijn 

richtingwijzers geplaatst zodat ieder op eigen ge

legenheid gemakkelijk de voor het publiek toeganke

lijke lokalen kan bezoeken. 

Het Kasteel dateert van 1402 en is gerestau

reerd tussen I92O-I923. Het Kasteel was vroeger 

een versterkt en verdedigbaar slot wat nog te zien 

is aan verschillende schietgaten en sporen van een 

ophaalbrug. 

Door de poort komen wij op het binnenplein dat 

geplaveid is met grote kiezels zoals die vroeger 

ook op de Helmondse straten lagen. 
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ROHDGANG. 

Langs de Trompetterstoren komt men in de oude 

-wijnkelder door een lange niemv aangebouv/de gang 

passeert men rechts de oude voorraadskelder, de keu

ken, het salon van het personeel. 

Thans komt men in het vroegere washuis met prachtige 

kruisgeivelven, thans ingericht als een gedeelte van 

het ia If S E ü M , hoofdzakelijk met voorwerpen uit 

het huiselijk leven en do huisnijverheid. 

Door een later aangebrachte deur komt men in de 

vroegere"boevenkeld£r" zonder licht ef lucht; daar

na in de gijzelkamer en van daar in het z.g. solda-

tenverblijf vmarin een verzameling van diverse 

houtsoorten. 

Thanb gaat men dezelfde v/eg terug tot aan de 

trap rechts, gaan die op en komt dan in de hoofdgang, 

die toegang geeft tot; 

1) Ie klas trouwkaner met diverse oude portretten 

van de voormalige Kasteelbev/oners | daaraan sluit 

de Z.O.Torenkamer, 

2) Raadzaal, oorspronkelijk ridderzaal, later 

ontvangzaal, 

3) 2e klas trouwzaal met merkwaardig historisch 

wapenbord en grote schilderij van Velasque2(c0pie) 

aansluitend de Z.W.torenkamer met merkwaardig 

stucwerk van 1790. 
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Thans bezoekt men de vergaderzaal van 

Burgemeester en Vethouders. Hierin treft men weer 

aan mooi oud stucwerk in plafond en schouw met 

een eind 18-eeuY7s schilderstuk. 

Hierna kont men m de z.g. conmissiekamer, 

v;aarin de a.g, "Liegbank met bezetting". 

Men gaat thans langs de smalle wenteltrap naar de 

bovenverdieping waar het lil ïï s E ïï i[ is onder

gebracht. 

Hier is bijeengebracht en zoveel mogelijk 

tentoongesteld wat op de geschiedenis van Hi-lmond 

betrekking heeft. 

PORTRLTTENTfiWTOOFSTELLIRG. 

In de diverse gangen en in enkele zalen 

hangen een groot aantal portretten van bekende 

Helraonders. 

Op elk schilderij is eer. nuniner aange

bracht dat overeenkomt met bijgaande lijst van 

portretten. 


