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Wij hebben de eer U uit te nodigen tot bijwo
ning van een vergadering van onze Kring op; 

woensdag, 30 oktober a.s. ^ 

des avonds om 8 uur in een der zalen van, 
" Hotel vi/estende " 

De Heer Luc.van Hoek uit Tilburg zal eeTi lezing met 
lichtbeelc'en houden over; 

DE Sl̂ OET ALS KÏÏFSTVOm.1 
Stoeten, optochten, vnl. m de vorm van rituele proces
sies behoren tot het beschavingsgoed van vrigwel alle 
tijden en volken. Zij gev̂ en uitdrukking aan een groeps-
ervaring; leed, vreugde, angst, beroiiw, Godsvertrouwen. 
De toeschouwer ondergaat de emotie die de stoet veroor
zaakt, zonder dat er, meesten.tijds, bewust gestreefd 
IS naar een adequate verbeelding van de idee. 
Nochtans worden er middelen gebruikt; bouwen in de 
ruimte, kleurstellingen (althans kleuren) klank, bewe
ging, die door een kunstenaar gebruikt kunnen worden 
bij de overdracht van zijn idee op de toeschouwer en 
die hij dan o'ok bewust en ordenend toepast, wanneer hij, 
varwege een groepservaring daartoe aangezet, en vanuit 
dez'e ervaring geïnspireerd, dankbaar de stoet aanvaart 
als medium om zijn visie mee "te delen aan de toeschou
wer. 

STiiAATNAMEN 

Het officieel vaststellen van namen van straten dateert 
pas van 1890. In de vergadering van 19 juli van genoemd 
jaar deden Burgemeester en Wethouders aan de raad het 
voorstel om aan 59 straten en pleinen o"Pficieel een 
naam te geven* 

- In 1907 -
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In 1907 werd nog voor een aantal straten een officiële 
naam vastgesteld. Eerst in 1920 kregen 38 slobben in 
onze stad hun officiële naam. 
Uit de notulen van de raad laten wij hieronder een ge
deelte volgen betrekking hebbende op het vaststellen 
der ikamen. 
NOTULEN 1890 

Bij de behandeling der benaming Veestraat acht de 
Voorzitter (Burgemeester van Hoek) het nodig Veestraat 
te nemen vanaf de Markt tot aan de Kanaalbrug. 
Hij kon niet verklaren hoe een gedeelte dezer straat 
de naam hoeft gekregen van Pantoffelstraat. In zijne 
jeugd heeft hij nimmer van deze laatste naam iets ge
hoord. De Heer Bogaerg zou de naam Pantoffelstraat 
willen behouden aangezien die benaming er nu eenmaal 
is en hare bewoners aan de h ndhaving daarvan hech
ten. De Heer Pistorius vindt niet, dat deze benaming 
moet behouden blijven. Vroeger bestond waar nu de 
Kanaalbrug is de Veesche poort hetgeen duidelijk te 
kennen geeft dat wij zullen terugkeren tot de oude 
juiste benaming wanneer de straat van de Markt naar 
de Kanaalbrug Veestraat zal genoemd v;ordeny De Heer 
Pijkhoff geeft gaarne toe, dat de oudste traditie 
ook voor de Pantoffelstraat terugv^ijst op de naam 
van Veestraat; maar hij vraagt zich af of het mag wor
den uit het oog verloren, dat de latere benaming van 
Pantoffel straat ontstaan ongeveer 60 jaren geleden, bij 
de invoering van het kadaster, ook een traditie is, 
door de bewoners dier straat lief gekregen ? 
De Pistorius weet niet aan welke fantasie de naam Pan
toffelstraat kan te danken zijn; maar zeker is het dat 
de oorspronkelijke benaming Veestraat is. Tenslotte 
brengt de Voorzitter in stemming om de straat vanaf 
de Markt tot aan de Kanaalbrug Veostraat te noemen. 
Vóór stemden de herens V/.Berings, J.A.Stevens, J.A. 
Pistorius, C.J.van Hoof, Karel Raymakers, G.Coovels 
en de voorzitter (burgemeester van Hoek). 
Tegen de herens Jhr.A.G-.?/esselman van Helmond, A.Dijk-
hoff en P.Bogaers-
NOTULEN 1907 

De voorzitter zegt o.m. 
Ter herinnering aan de Stichter van het Beelsfonds, 
Dr.Beels, zou de weg langs de werkliedenvereniging 
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door het Hemelrijk kunnen genoemd worden Beelsstraat. 
Tijestraatje zou meer in overeenstemming met de werke
lijkheid kunnen genoemd worden Tijeganske. De straat die 
de verbinding vormt tussen de Markt en de Steenweg wordt 
nu eens genoemd Veestraat dan weer Veesstraat. De oudtijd 
bestaande stadspoort ter plaatse waar thans de ophaalbrug 
over het kanaalis, was bekend als Veeschepoort. Op het ka
daster vindt men melding gemaakt van Veesche akkers en 
Veestraat. Er over nadenkende hoe de naam Veestraat zou 
kunnen ontstaan zijn, kwam ik, zegt spreker, tot de vol
gende conclusies 
Voordat de Zuid-Willemsvaart bestond, was het land aan 
die zijöe der stad uitsluitend hooi- en weiland. De 
meeste ingezetenen der stad, hetzij landbouwers, hetzij 
burgers, hielden vee, speciaal melkvee. Het vee v/erd 
stellig door die poort naar de graslanden gedreven. Ion-
gevolge daarvan is waarschijnlijk de naam Vcestraat ont
staan. 
De Heer Coovels vraagt of het niet wenselijk zou zijn in 
aansluiting van de benamingen Veesche poort en Veesche 
akkers bedoelde straat te noemen Veesche straat. 
De Heer Pistorius zou niet van de oudsher bekende schrijf
wijze afv.'ijken, indien daarvoor, zoals in dit geval, 
geen overwegende reden bestaat; hij zou zoals van ouds 

Veestraat schrijven met ene _s. De raad kan zich 
hiermede verenigui. Verder doet de voorzitter het voor
stel de verschillende Haagstraten (deze werden in 1890 
vastgesteld alsi Smalle Kaagstraat; Middenhaagstraat 
en Brede Haagstraat;) vast te stellen als Ie 2e en 3e 
Haagstraat, en het weggedeelte Kruisstraat en de Zwa-
poelstraat in eens te noemen "Stiphoutseweg". Ook hier
mede kan de raad zich verenigen. 
Zoals onze leden wel bekend is, adviseert het bestuur 
van onze Kring sinds 1953 bij het geven van namen aan 
nieuwe straten. Tot heden is het advies voor ongeveer 
30 straten door Burgemieester en Wethouders overgenomen. 
Ons lid de heer Drs.Verhaak verleent het bestuur zijn 
gewaardeerde medewerking. 

A 
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TENTOONSTELLING "HELT4OND IN OORLOGSTIJD EN BEVRIJDING 

De door onze Kring, tijdens do bevrijdingsdagen op 21 
en 22 sept̂ ember j.l., georganiseerde expositie van 
documenten uit dt bezettingstijd en vlak na onze be
vrijding is door + 2000 personen bezocht. 

EXCURSIE NAAR DE 

ACHELSE LUIS 

Niettegenstaande het slecht YJOBT vertrokken wij met 
35 personen op 8 september j.l. naar de Achelse 
Kluis. 
De wandeling naar V/eerderhuys kon v/egens de regen 
niet doorgaan. Verder '.verd het vastgestelde pro
gram afge¥;erkt. 
Het Bestuur brengt gaarne een v̂ /oord van dank aan 
de HoogEerv^.Pater Abt en de ZeurEerw.Pater de 
Jong die ervoor geijverd hebben ons eê i waarlijk 
leerzame en genoeglijke middag tt, bezorgen. 


