
De panden Veestraat 39-41-43-45 

Nevenstaande foto trof ik aan tussen de foto's van mijn vader. Ik vroeg me 
af waarom hij deze foto bewaard had. Op de achterzijde schreef hij: Finus 
Semeij en Juul de Comter. Nasporing op internet leerde me dat in o.a. de 
Veestraat een Levinus Semeij gewoond had. Ook de naam Juul de 
Compter kwam in Helmond voor. Die laatste verhuisde in 1905 naar 
Rotterdam met moeder en zus (dus de foto werd voor 1905 gemaakt). Mijn 
vader kende die mannen. Maar waarom bewaarde hij die foto? Boven de 
deur is de tekst "Tabak Snuif en Sigaren" en de naam H.H. van Will te zien, 
een bekende naam in de Veestraat. 

Het nummer B10 boven de deur werd gebruikt 
aan de zuidwestzijde van de Veestraat. Ik vond 
een foto van mijn opa in de deuropening van 
zijn slagerij (na 1910). Boven de winkeldeur 

stond B24 en de buurman van Will had nummer B22. Dan zou B10 dus 
meer naar de brug over het kanaal geweest moeten zijn. Het kasteel had 
B2, B4 was het huis van de tuinman achter de poort naar het kasteel. Op 
B6 woonde notaris Dijkhof, B8 was Café Pareren en B10 Sociëteit 
Gezelligheid (later Warenhuis Nooijen), en B10 was dus niet het gebouw 
van de foto. Toen dacht ik: het pand rechts ervan lijkt er wel op: een deur 
met rechts ervan twee ramen en een soortgelijk stucwerk. Gevonden dus?! 
Nee dus!! 

Na inzending van de foto naar Zoekplaatjes.nl kwam iedereen daar met de 
oplossing: Veestraat 41-43. Het kon het hoekpand niet zijn, andere ramen 
en bovendien: in 1919 werden de B-nummers omgenummerd naar de huidige nummers, maar voor 
1910 werd ook al eens omgenummerd. En Veestraat 43 was voor 1919 B24 en voor 1910 was het 
B10!! De foto met Levinus en Juul was van voor 1905 en dus ons geboortehuis.  

Voor 1910 1910 - 1919 Na 1919 

B13 B32 35 

B12 B30 37 

B11 B28 Pellemans 39 Labro 

???? B26 Niessen 41 Niessen 

B10 van Will B24 van Will 43 Niessen 

B9 B22 van Bokhoven 45 Lindemans 

B8 B20 Craenen / Veribus Audax 47  

B7 B18 vd Vliert 49 

B6 B16  51 

B5 B14 Leloup 53 

???? B12 Nooijen kappers 55 Sociëteit Gezelligheid 

B4 B10 Soc Gezelligheid/ter Wee 57 Notaris Dijkhof 

 

Uit koopaktes in een van de mappen van mijn vader kon ik opmaken dat 'ons' huis gebouwd werd 
door de familie Wesselman.  

Hendrik Wesselman die omstreeks 1680 werd geboren in Diersfordt bij Wezel (Westfaalse Kreis), 
wordt vermeld in 1725 en overleed na 1736. Zijn kleinzoon Carel Frederik Wesselman (1746-1825) 
kocht de Heerlijkheid Helmond met het kasteel in 1781 waarna nazaten zich Wesselman van Helmond 
gingen noemen. Een zoon van laatstgenoemde, Carel Frederik (1780-1853), werd bij Koninklijk 
Besluit van 1 mei 1841 verheven in de Nederlandse adel en werd zo de stamvader van dit adellijke 
geslacht. Een aantal leden van deze tak verkreeg in 1881 vergunning zich Wesselman van Helmond 
te noemen. Het huidige kasteel werd gebouwd door de familie Van Berlaer in de 14e eeuw. De 
muntmeester Carel Frederik Wesselman (1746-1825) kocht de heerlijkheid met het kasteel Helmond 
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in 1781. Het bleef in de familie Wesselman tot in 1921 het kasteel overging op de gemeente Helmond. 
Vanaf 1923 werd het kasteel als raadhuis in gebruik genomen. Nu is het gemeentemuseum erin 
gevestigd. 

Jaren eerder (op 20 oktober 1695) werd het pand aan de Veestraat (zie 
kaartje linksonder) voor de prijs van 205,50 gulden aangekocht door de 
graaf van Arberg, Heer van Helmond. Buren waren toen Jan Rassen en 
Adriaan Leemans. Het huis droeg de naam "De Koning van Spanje" en 
werd bewoond door Jan Slootmaekers, van beroep knopenmaker. 
Verkopers waren de erfgenamen van Maria en Margaretha van Geffen. 
Door vererving en koop kwam het in het bezit van de familie Wesselman.  

De familie Wesselman liet aan de zuidzijde van het stuk 
Veestraat/Pantoffelstraat tussen de Aa/Zuidwillemsvaart(vanaf 1820) en 
de Aa aan het begin van de negentiende eeuw een aantal panden 
bouwen, met de bedoeling ofwel het uitzicht vanuit het kasteel te 
verfraaien, ofwel om bij de bewoners van de Veestraat te pronken met 
zijn kasteel en kasteelpark. De naam Pantoffelstraat/-steeg ontstond 
doordat de gegoede burgers uit dit deel van de straat op hun pantoffels 
door de straat flaneerden.  

In 1871 werd het huidige pand Veestraat 39-41-
43 door de familie Wesselman verkocht. Er 

bestond een conflict t.a.v. een recht van overpad door de gang met buurman 
Steijns, apotheker. Kopers waren voor het deel Veestraat 39 de heer 
Pellemans en voor Veestraat 41-43 de heer H.H. van Will. De schilder 
Pellemans woonde daar nog in 1910. Later (voor 1912) verhuisde Labro 
vanaf de overkant van de straat daarheen en begon een café. Het pand 
Veestraat 41-43 heeft als nummer ook gehad B10 en B22-B24. Aan de 
ramen van de eerste verdieping is nog duidelijk te zien dat deze panden 
eerst een geheel vormden. Dat bleek overigens ook bij de brand in de El-
Cabanabar uit het nasmeulende vuur in de doorlopende balklaag. 

 
H.H. van Will begon in zijn deel een winkel in comestibles en tabak en achter het huis een 
sigarenfabriek met op een gegeven moment 28 werknemers. Toen had de winkel (net als de andere 
huizen in dit deel van de straat) nog het uiterlijk van een woonhuis. Later werd eerst bij Pellemans (zie 
foto) en daarna ook bij van Will de ondergevel verbouwd en kwam er een echte winkelpui. Tevens 
bouwde Pellemans een extra verdieping met verhoogde gevel. Het rechter deel (nr.43) werd later 

(o.a.?) verhuurd aan bloemenzaak Flora. 
 
 
Vanaf 2 januari 1910 huurde mijn opa JHH Niessen, voor 
negen gulden per week, het linker deel van de winkel van de 
erven van Will en begon daar op 13 januari 1910 een slagerij. 
Op 18 januari 1910 trouwde hij met JJM Luijben. In 1916 kocht 
opa het gehele pand van de erven van Will voor fl. 16.000. 
Inwonend was ook tante Mina (tante van oma). Misschien is 
het pand deels gefinancierd door de hypotheken die zij had 
uitstaan en met volmacht aan opa werden ingelost, met de 
plicht om tante Mina te verzorgen tot aan haar dood. 
 
Achter de zaken was vanaf eind 1910 de Roltabakhandel v/h 
A. de Veth gevestigd en ook een suikerwerkfabriekje. In 1921 
op 9 mei brak brand uit in het magazijn voor suikerwerken van 
de heer L. Erken achter de winkel van de heer Niessen. Alleen 
de muren bleven staan. In september 1932 opende Mia (Zus) 
Niessen in het rechterdeel van het pand een bloemenzaak, 

genaamd "Mimosa". In oktober 1941 vertrok Zus uit Helmond en namen Sjef en Fons de zaak over. 
De winkel werd uitgebreid (later 43a Dagblad Oost-Brabant). 


