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Astense schependomszegel
'11

Het zegel uit 1446

Een abonnement op dit blad is inberJr p n in h L lidmaatschap van een van die verenigingen.
De redaktie bestaat uit:
Karel Brüsewitz, Wiro van Heugten, Hans van de Laarschot en Jan van Ooij.
Het typewerk wordt verzorgd door Bernadette van der
Vlies.
Stuur uw artikelen, ideeën, commentaren e.d. naar:
Derpsestraat 15, 5751 KA DEURNE, of
Wolfsberg 26, 5721 HT ASTEN.
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Bij het omslag
De volgende vier nummers willen w het kader
voor op het omslag vullen met. afbe ldingen van
schepenzegels.
Nu hebben we een Astens schep ndolllsz (J 1 uit
1446 dat aan een charter uit het oud-archief van
Deurne hangt, aanwezig in Streekarchivariaat
Peelland. Hierover kunt U trouwens in dit nummer
meer lezen.
De wapens rond het kader zijn weer die van:
linksboven Deurne, rechtsboven Asten, linksonder
Someren en rechtsonder Lierop-Vlierden-Peelland.
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Zoals burgemeester en wethouders tegenwoordig
met hun handtekeningen offioiële stukken bekrachtigen, zo gebeurde dat ten tijde van de sohepencolleges door bezegeling van de akten. In kleine
plaatsen, zoals Asten en Deurne, gebruikten de
sohepenen gezamenlijk één zegel; in grotere
plaatsen, zoals Helmond en 's-Hertogenbosch, waar
meer rechtshandelingen gepleegd werden en waar
vaak slechts twee sohepenen bij zo'n handeling
getuigden, besohikte iedere schepen over een
eigen zegel.
Een akte op perkament geschreven en voorzien van
één of meer zegels wordt in archief termen een
charter genoemd. In het oud-archief van Deurne
bevindt zich een serie van ciroa 150 charters,
voornamelijk met betrekking tot de Tafel van de
Heilige Geest, die toendertijd de zorg voor de
armen had. De meeste ervan zijn uitgevaardigd door
de schepenen van "Doerren". Het charter van 20
december 1446 (1) is eohter van het schepencollege
van Asten uitgegaan. De schepenen die toen het
"gemeyn segel" van Asten aan de akte verbonden
waren Peter Verdijsseldonck, Thijs van Bergelen,
Jan Verhoven, Jan Colen, Jan Vleminok, Henric van
Oustaden en Merselys Willems. En wonderwel hangt
aan een perkamenten zegels taart het bijna gave
Astense schependomszegel. Wonderwel, want bij veel
overgebleven charters is door slecht beheer in het
verleden en verzamelwoede de relatie tussen zegel
en charter verloren gegaan. Waarsohijnlijk is dit
zegel het enig overgeblevene uit die periode.
Vanwege het figuratieve aspekt spreken zegels meer
aan dan handtekeningen. Vaak zie je, dat in het
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zegel de verbondenheid met het geestelijke en
wereldlijke gezag tot uitdrukking wordt gebracht.
Deze twee elementen vinden we ook in het Astense
zegel uit 1446.
In een 16-1obbige aroatuur wordt "de boodsohap
aan Maria" verbeeld. Tegen een aohtergrond van
fijne takjes staat links een knielende engel afgebeeld. Deze heft de linkerhand ten teken van
groet in de hoogte. In de rechterhand houdt de
engel (een deel van) de tekst van de groet. De
maker van het zegelstempel, dat gebruikt werd om
de zegelafbeelding in de was te laten verschijnen
verstond zijn vak erg goed. De goede leesbaarheid'
van onder andere de tekst van de groet getuigt
hiervan. In letters van nog geen millimeter is te
lezen "AVE GRAT", hetgeen waarschijnlijk de aanhef
is van "ave gratia Maria". Rechts van de engel
staat Maria, die haar rechterhand opheft en met
de linker een boek vasthoudt.
Mar}~ speelde en speelt nog een vooraanstaande
rol ~n het religieuze leven in Asten. Enkele
voorbeelden.
De 1530 kilo zware klok, die in 1447 in de toren
van de toenmalige kerk van de parochie Asten is
gehangen, droeg als opschrift "MARIA VOCOR"
(Maria word ik genoemd). (2) De huidige centrumparochie draagt als naam Onze Lieve Vrouw Presentatie.
Onder het tafereel en in onderbreking van het
randschrift is een wapenschild afgebeeld. Het
wapen is dat van het Brabantse geslacht Van Kuyo.
Rietstap (3) beschrijft dit als volgt, "In goud
twee rode dwarsbalken, vergezeld van acht zoomswijze geplaatste roode meerl tjes ', 3 van boven,
2 aan de zijde tussohen de twee balken en 3 aan
de sohi1dpunt". Afgezien van de kleuren zijn al
deze elementen in het wapensohi1d van het zegel
te ontdekken. (Meer1tjes of merlets zijn eendjes
zonder bek of poten.)

Dit wapen komt onder andere voor in het tegenzegel
van Jan I van Kuyo (0.1230-1308) en in het zegel
van Jan III van Kuyc (0.1295- 1 357). (4)
Leden van het geslacht Kuyc zijn lange tijd heer
van Asten geweest.
Van het ronde zegel, met een doorsnede van
c. 44 millimeter, is enkel een deel van het randschrift beschadigd. Het behouden deel vermeldt:
"SIGILLU ••••••••••••••• DE ASTEn" (allemaal hoofdletters, behalve de laatste letter). Samen met het
ontbrekende tekstdeel zal het randschrift vermoedelijk zijn geweest. "sigillum scabinorum de Asten" - zegel van het sohependom van Asten.
Hans van de Laarsohot.

(1) Streekarohivariaat Peelland. Verzameling
charters Deurne, vlnr. 22.
Idem. Dokumentatie Asten.
RIET STAP, J.B. De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Neder1andschen adel.
Groningen, 1890.
COLDEWEY, J.A. De heren van Kuyo, 1096-1400.
Tilburg, 1981. (Bijdragen tot de geschiedeniS
van het zuiden van Nederland, dl.50.)
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V olksmuziek in onze streek

Het Boerenmiddagmaal

Deze keer een speciaal lied, om de liefhbbers van
het dialekt eens flink aan hun trekken te laten
komen; nl. Het Boerenmiddagmaal, ook wel Mop, mop,
genaamd.
Waar dit lied oorspronkelijk vandaan komt, is mij
niet bekend, evenmin wanneer het ontstaan is.
Wel is het frappant, dat het het meest bekend en
gezongen is in de omgeving van Asten.
Zou het daar ook ontstaan zijn?
Misschien kan iemand van de lezers hierover opheldering geven.
De toelichting komt van de HeuBdense volksmuziekgroep "Horlepiep", di. dit lied ook op de plaat
"Zoals de ouden zongen" hebben staan.
Prbbeer eerst de betekenis van de woorden te
aohterhalen, voordat U de toeliohting raadpleegt.
Veel plezier en een smakelijk eten met het Boerenmiddagmaal.
Jan van Ooij.

/,/e!- 13
•

(!)

erf? 11 Ol ( Or cl C?J /7)

#7)':' ." .ê .';# ~.

L. k_·

_

•
•

1::01 } .;

1

"c 1 }\.

1. St6t de kaar op as ze ~nkumt, mop, mop.
Op den èère (1) in de schuur, mop, mop.
'd'Erpels zijn al h6st gezove (2) 2x
'k Heur 't pènneke al op 't vuur, mop, mop.
2. G6 den os zinne sop uurst lenge (3), mop, mop.
Op de vurstal (4) sti ze al kl~~r, mop, mop.
Nel zal wel wA boegend (5) spuite 2x
Boegend is medenne (6) g~~r, mop, mop.

3. Allé jonges, gauw an ft ète, mop, mop.

Schoert (7) vurketten (a), lJppels gauw, mop, mop.
Breng den brokant (9) en g6 zitte 2x
Anders wordt de m8lk (10) mer kaauw, mop, mop.

4. Driekske hé gin burdje, w6nne, mop, mop.
Erpels vraogt ie, is 't nie waor? Mop, mop.
't Menneke lust nog wA van 't kuuske (11) 2x
Moeder mákt de r8mkes (12) klaor, mop, mop.

5. Z8n we nie h6st wa lijnzed (13) zaaien, mop, mop.
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Algemeen bekend in deze streek.
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't Is ter goe toe (14) mein ik Trien, mop, mop.
Op den dries (15) daor wè~st 't g~re 2x
En we kanne 't ok mèr beziej (16), mop, mop.

6. Lijnzed moete we altijd hebben, mop, mop.
Vur den toebaat (17), is 't nie waor? Mop, mop.
Miej twee hemde, Nel twee scholke (1è) 2x
Heilige deugd, wa vèèlt 't zwaor, mop, mop.

1
3

.,

, ,.
5

7.

Peer de scheper nog ne wammes (19), mop, mop.
En de kn~cht ne lijnen (20), keel (21), mop,mop.
Ok al zaaje we hil ons drieske 2x
Dan hebbe we nog gin vlas te veul, mop, mop.

8. Jè, veul jaore al veur dizze, mop, mop.
Toen was ft spinne nog wa werd, mop, mop.
M~ den Bommis (22) en nog vruuger, 2x
Stond ft wiel al op den herd, mop, mop.

9. Nee, ft kan nie mir beschiejte (23), mop, mop.
Elke dag 'n klöske of twee, mop, mop,
ft Is of 't kumt nie nao de w~ver 2x
As ft nie gauw wa bitter gi, mop, mop.

10. Allo, jonges, gauw an 't beijne (24), mop, mop.
Den os h~ zinne sop al uit, mop, mop.
't Is host tijd um op te hëuke (25) 2x
Allo, stao op, dan trekken w' eruit, mop, mop.
'

..
1 • schuurherd

2. gaar
3. met water vermengen

4. voorstal
5. boekweit
6. dalik
7. schuurt
8. vorken
9. broodkant
10. karnemelk
11. verkske
12. melk
13. lijnzaad
14. 'n gunstige tijd
15. bleek
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16. we zoeken 't wel

uit
bijverdienste
schorten
wambuis
linnen
kiel
Feest van St.Bavo
(f653) op 1 oktober
Patroon van Gent
en Haarlem.
23. de moeite niet
waard
24. binden
25. weer aan de slag
te gaan.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Geschiedenis van de waterleiding
in de gemeente Asten
Men verwondert er zich niet over, dat wanneer men
de kraan opendraait, er op dat moment water van
behoorlijke kwaliteit uitstroomt.
Het is echter nog niet zo héél lang geleden, dat
men zich op heel wat primitievere wijze moest behelpen. Ik spreek hier over de buitenstedelijke
gebieden.
De toestand in Asten, begin dertiger jaren, was
niet veel beter dan elders. Het drinkwater werd
betrokken uit welputten, ~~ms door middel van de
handpomp, soms werd het opgehaald met een emmer
en de zog-putmik. Deze welputten waren rondgegraven gaten van ± 1.20 m. tot 1.70 diameter.
De wand van deze putten werd versterkt tegen instorten door opgestapelde stenen of heiplaggen,
turfplaggen. Deze reikten dan tot in het grondwater. Daar deze welputten meestal gelegen waren
nabij de keuken, om transport van het water te
vergemakkelijken, zal het niemand verbazen dat
dit nu niet een ideale manier was voor de drinkwaterwinning. Het afvalwater van de keuken liep
gewoonlijk dicht langs de welput naar de tuin,
want evenals waterleiding was ook rioolafvoer in
die tijd nog een vrome wens!
Wat de pompen betref ta deze waren dikwijls van
een loden bak voorzien, terwijl de zuigbuis in
veel gevallen 66k van lood was. Dit had een té
hoog loodgehalte in het drinkwater tot gevolg.
Voor de open putten was het nèg ergers hier was
de mogelijkheid aanwezig dat verdere ongerechtigheden (en ik doe dan een beroep op Uw verbeeldingsvermogen1) helemá~l vrij toegang hadden. D~ze
putten werden meestal gegraven in de periode dat
het grondwater erg laag was, zodat men bijna altijd
7
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Het bluswater bij een brand werd betrokken uit
speciaal daarvoor aangelegde brandkuilen. Gegraven, open kuilen die, voor wat het centrum van
Asten betreft, gelegen waren in:
de Tuinstraat,
de Wolfsberg,
de st. Jozefstraat,
de Markt en
mogelijk de Lindenstraat.
Het zal niemand verbazen dat in tijden van langdurige droogte, wanneer het gevaar voor brand het
grootst was, deze kuilen hoegenaamd g~~n water
bevattenJ Men had verder nog wèl de beschikking

Achter het gemeentehuis voor de oude school.

verzekerd was van water.
In extr~~m droge tijden liep men de kans verstoken te zijn van water, als niet door de gemeente een ketting met slot gelegd werd op haar
openbare pompen en slechts op bepaalde tijden
water werd verstrekt (een eenvoudige distributie
dusl) De openbare pompen in de gemeente Asten
waren gelegen -dit voor geinteresseerden-.
achter het gemeentehuis,
daar waar nu de Rabobank staat
en nabij de prote.tantse kerk (zie de fotoIS).
Interessant is het misschien nog te weten, dat
voor het spoelen van de was vaak gebruik gemaakt
werd van het kanaal, omdat het water thuis dikwijls enigermate gekleurd was door organische
bestanddelen, of o~dat het ijzer bevatte.
Dit wat het drinkwater betreft.
8

Huidige Rabobank!

over 2 nortonputten van ± 43 mtr. diep, die water
konden leveren in voldoende mate. (Nortonputten
zijn door middel van pulsen of boren gemaakte
putten, die reiken tot aan een goed waterdoorlatende laag. Deze zit in onze regio ongeveer 40
meter diep.)
9

Pomp tegenover protestantse kerkje.

Dit was echter ongeschikt voor drinkwater, omdat
het veel ijzer en zwavelwaterstof bevatte. "Rotte
ei;renlucht" zoals men wel zei. Ondanks deze
slechte toestand wat de algehele watervoorziening
betrof, was het animo van velen voor een waterleiding niet erg groot.
Misschien zag men niet de noodzaak in van geleide
watervoorziening, als het water z6 uit de grond te
putten was. Voor niks en z~nder instanties.
Toch waren er zoetjesaan diverse gemeentebesturen
die gingen beseffen dat dit een zorgelijke toestand was. Het was bekend dat men in de stedelijke
gebieden van Brabant, reeds een openbare watervoorziening had. Het diepe grondwater, dat teveel ijzer
bevatte, werd daar door beluchten en filtratie gezuiverd en vervolgens gedistribueerd. Om de vereiste druk op dit water te bereiken, beschikte men
over zuigerpompen, aangedreven door stoom.
Daar het moeilijk was de waterlevering van deze
pompen aan te passen aan het optredende verbruik,
bouwde men watertorens, die het overtollige water
opspaarden en in tijden van groter wordend verbruik supleerden. U begrijpt het al, een vrij kostbare installatie!
10

De ontwikkeling van de centrifugaalpomp en het snelfilter maakte het mogelijk met bescheiden middelen
tot een goed funotionerend systeem van waterreiniging en distributie te komen.
De centrifugaalpomp, die een bovengrens heeft waardoor de druk nooit hoger kan worden dan de druk
waarvoor hij is berekend, maakte het mogelijk een
waterleiding te construeren z~nder toren.
Deze ontwikkelingen leidden ertoe dat waterleiding
binnen het bereik van kleinere gemeenten kwam.
In Asten is het probleem van de brandblussing de
grote aanleiding geweest om tot aanleg van een
waterleidingnet over te gaan. In die zin ls aus ae
raadsvergadering van 10 mei 1929 legendarisch,
omdat deze de eerste aanzet was tot het uiteindelijke besluit om een waterleidingnet aan te leggen.
Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen op
het gebied van de waterhuishouding, is het misschien interessant het verloop van deze raadsvergaderingen te volgen.
Het betrof, zoals U wel begrepen zult hebben, de
brandbeveiliging. Het voorstel deed de ronde om
schuimblusapparaten aan te schaffen en wel, 200 ltr
apparaten voor de kommen der dorpen en 10 ltr apparaten voor de individuele brandbestrijding.
De heer van Goch stelde voor, om in geval van brand,
uit de op het Marktplein aanwezige nortonput, water
te pompen in het toen inmiddels wèl bestaande
rioolsysteem. Daar zou het dan uit de dichtstbij
de brand gelegen inspectieput weer opgepompt kunnen
worden. De heer van Golstein Brouwers antwoordde
hierop dat soortgelijke gedachten reeds kenbaar
gemaakt waren, maar dat na een onderhoud met de
heer van Bakel, technisch ambtenaar te Helmond, gebleken was dat dit plan niet uitvoerbaar was.
De raadsvergadering stelde voor om een commissie
naar Helmond te zenden, alwaar een demonstratie
zou plaatsvinden van schuimblusapparaten.
De commissie, die deze demonstratie bezocht,
bracht hiervan verslag uit in de raadsvergadering
van 17 juli '29. De bevinding was dat schuimblusapparaten naar behoren functioneerden, maar dat
11

echter in geval van grote brand, water in voldoende
mate te verkiezen was. Ook had men tijdens deze
demonstratie contact gehad met een dorpsgenoot, de
heer J. Verleisdonk, welke voorstelde een brandblusleiding aan te leggen in de kom van de dorpen.
Deze moest van bluswater voorzien worden door middel van een centrifugaalpomp die onder het raadhuis geplaatst zou worden en die vervolgens aangesloten zou worden op de reeds aanwezige nortonput. De eerste stap was gezetl
Het brandblussysteem moet zijn gereed gekomen
v66r 23 juli '30, want in een raadsverslag van de
gemeente Zundert kunnen we lezen dat men heeft
besloten om met een gedeelte van de raad en de
brandweercommandant een bezoek aan Asten te
brengen om aldaar een en ander te bezichtigen,
alvorens men zelf een soortgelijk systeem wil
aanbrengen.

l
l

Het zou erg eentonig worden, alle aan de waterleiding gewijde raadsverslagen te vermelden.
In een notedop hier enkele punten.
8 november. vaststellen begroting '30.
De heer van Heugten vraagt of men
hat brandblussysteem zo kan maken,
dat het later ook geschikt is
voor de drinkwaterdistributie.
3 april '30ade heer Verleisdonk biedt de gemeente een plan aan. waterlevering
via het brandblusnet met pompstation,in de oude aardappeldrogerij.
14 mei '30. de heer van Goch vraagt wanneer
met de aanleg van het waterleidingnet wordt begonnen.
8 aug. '30. vergadering gewijdt aan het plan
Verleisdonk. Drie kloosters en een
fabriek vragen spoed te betraohten.
Men merkt. ook toen ging het in
de ambtelijke wereld niet met sneltreinvaart.
16 jan.'31. lezen we dat er een bespreking
plaatsvindt, tussen de heer Verleisdonk en het rijksbureau voor drinkwatervoorziening. Door de voortvarendheid van de gemeente Asten
dreigt het streekbelang te worden
geschaadl
28 mrt.'31. nogmaals worden de mogelijkheden
besproken. De paters van het Heilig
Hart vragen wederom om bespoediging
van de uitvoering en spreken hun
voorkeur uit voor het plan van de
heer Verleisdonk. Reden daarvoor.
het is goedkoper en het kent geen
verplichting tot aansluiten.

Demonstratie voor andere gemeenten ca. augustus 1930
in de Pr.Bernardstraat voor het huis van smid Bakens.
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Op 7 augustus '31 worden de concessievoorwaarden
voor een particuliere waterleiding aan Verleisdonk geaccepteerd. Het reeds aanwezige buizennet
wordt ter beschikking gesteld tegen een symbolisch
bedrag van 25 cent per jaar. Met de restrictie dat
gratis water geleverd zal worden voor het gemeenteen kerkplantsoen.
Ter Uwer oriëntatie. 8 leden stemmen v66r en 2
tegen.
De waterleiding is nu een feit, maar de wolken
zijn nog niet opgetrokken.
Burgemeester en wethouders worden in Den Bosch
bij Ged. staten ontboden. Concessieverlening is
een zaak van Ged.Staten en niet van de gemeenteraad.
Punt. Uit.
Maar ZO gemakkelijk gaan onze vroede vaderen niet
overstag. Men laat weten, ondanks alles, tooh door
te gaan met het waterleidingbedrijf van de heer
Verleisdonk en op 15 februari '33 is alles rond.
Ged •• Staten geven een vergunning af. Evenwel niet
voor 10 jaar, maar tot wederopzegging.
Hierdoor had de gemeente Asten reeds + acht a
negen jaar eerder dan de gemeente Deurne, een openbare watervoorziening. Someren moest nog tot '54
wachten.
Voor het verdere verloopr
het waterleidingbedrijf van de heer Verleisdonk
heeft bestaan tot 1942. Toen werd het genaast en
ondergebracht in het streekwaterleidingbedrijf
Oost Brabant.
Voor diegenen onder ons die de heer Verleisdonk
niet gekend hebben.
Hij was een zoon van Friet Verleisdonk.
Zijn vader is vroeg gestorven, waarna zijn moeder
Welten hertrouwde met Januske Wouters.
Zijn vader was timmerman-wagemaker.
Jan Verleisdonk was een leerling van Meester Tenhaeften. Na thuis gewerkt te hebben, werd hij
modelmaker bij de ijzergieterij van Van Rijsdijk.

Door zelfstudie heeft hij zich ontwikkeld, waardoor hij uiteindelijk chef-tekenkamer werd bij
de N.V. Begeman te Helmond.
A. Smulders.
Met dank aan Mevrouw Verleisdonk.
foto'sl J. Manders
Mevrouw Verleisdonk.

Locatie: Lochtenstraat bij café "De Herberg" met zicht
richting Ommel.
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Tekst van een toespraak, gehouden bij de
Frans Babylon-herdenking in de "Vierspan"
te Deurne, op zaterdag 31 maart 1984.

Leeuweriksgewijs
Wie was Frans Babylon?
Als Frans Babylon hier lijfelijk aanwezig zou
zijn -zoals hij dat geestelijk is en zeker straks
zal zijn, door middel van zijn gedichten- zou hij
ongetwijfeld denk ik, (want wie zou ten opzichte van
hem iets met zekerheid durven beweren?) een beetje
lachen, deels meewarig, deels ondeugend, wat hier
gebeurt strookt immers helemaal niet met zijn opvattipgen en inzichten! "Delven wij waar wij staan,
want waar wij staan is Klonkyke".
Frans Obers werd op 18 maart 1924 te Deurne geboren
uit ouders, die allebei van Limburgse afkomst waren.
Zijn vader kwam over Kelpen en Baexem oorspronkelijk uit de omgeving van Swalmen, de Coopmansen,
van zijn moederskant, kwamen uit Venray. Wakkere
middenstanders van boeren kom-af, in Deurne heel
gezien. Harrie Obers, die Frans als een ideale vader
zou blijven bewonderen, had nog geboerd voordat hij
zich vanuit de Neerkant in het centrum van Deurne
vestigde. Frans verrichtte zelf ook graag boerenwerk.
Hij had ook iets van een landman, hij ging niet, hij
sohreed.
Frans ging in Deurne naar de Fratersschool aan de
Visser en maakte, ondermeer als misdienaar, in de
Oude Parochie pastoor Roes mee, een sociaal priester
van formaat. Vervolgens bezooht hij de katholieke
HBS van Eindhoven, waar hij rond dr. Gerard Knuvelder verscheidene leeftijdgenoten leerde kennen, die
16

later op het culturele terrein op de voorgrond zouden treden, Bas de Bont (die zijn zwager zou wor~
den), Harriet Laurey, Ton Smits, Albert Troost;
Pieter Wiegersma kende hij natuurlijk al van Deurne.
Al heel vroeg moet hij begonnen zijn met het schrijven van gedichten. Als jongen was hij blijkbaar gepakt door de klimmende leeuwerik, "leeuweriksgewijs"
wilde hij opstijgen uit het Peellandse koren, om
telkens en telkens weer tierelierend en klimmend,
ergens verloren te vliegen tussen de wolken. Maar
hij wist en besefte toen niet, dat in de Peellandse
volksmond de leeuwerik eigenlijk een wat tragische
vogel is. Hij klimt en klimt, tot je hem niet meer
ziet, maar dan valt hijl vanuit die hemelkoepel
valt hij als een kei naar beneden. Waarom? Omdat
hij -ik heb dat in mijn kinderjaren meermalen horen zeggen- God gevloekt heeft. In zijn stoute
op-vlucht is de leeuwerik overmoedig -t~ overmoedig-,
met zijn hoog getierelier wil hij de grens van het
aardse overstijgen en als hij dat, ondanks al zijn
gefladder, niet kan, vloekt hij God. En stort naar
benden. De leeuwerik zou als motief in zijn poëzie
blijven terugkeren. Hij heeft het dan over de
"leeuwerik van zijn verlangen", ergens over zijn
"bloedleeuwerik", een diep in hem kloppend streven
naar het hogere.
Op zekere dag in het oorlogsjaar 1943 kwamen we
samen van de trein en sprak hij me aan, hij vertelde, dat hij ook gedichten schreef. Ik nodigde hem
bij mij thuis voor een nadere kennismaking, van
toen af kwam hij geregeld. We lazen elkaar onze
verzen voor. ~e zijne verrasten mij door twee dingen, het gemak waarmee deze jongeman - hij moest
nog twintig worden- de toch niet gemakkelijke
dichtvorm van het sonnet hanteerde en de vrijmoedigheid, waarmee hij zich uitsprak. Hij moet
toen heel wat hebben opgestoken uit de vier jaargangen van het weekblad "De Nieuwe Eeuw", van 1933
tot 1937, die ik hem leende. In dat blad redigeerde
de met dr. Hendrik Wiegersma bevriende dichter
Jan Engelman een vrij omvangrijke kunst- en let17

terenrubriek; hij publiceerde daarin hem toegezonden gedichten ,o.a. van Paul Vlemminx, Chris de
Graaff en Hendrik Marsman en een enkel van mij),
maar ook beschouwingen over beeldende kunst en
bouwkunst en verder nuttig cultureel nieuws. Frans
speldde ze helemaal uit. Zo maakte hij kennis met
het werk van de Katholieke Jongeren van de jaren 30.
Door mij kwam hij verder in contact met de dichter
A.JoD. van Oosten, een Hollander, die tot de kring
rond het tijdschrift "De Gemeenschap" behoorde en
terecht was gekomen in een voormalig verenigingsgebouw in Mierlo; hij redigeerde het bedrijfsblad
"It Getouw" van Hatema en organiseerde tentoonstellingen van beeldende kunst. Toen ik nog v66r
het einde van de oorlog, in 1944, mijn eerste
diohtbundel "Het Daagt", publiceerde, volgde Frans
al gauw dat voorbeeld. hij toog naar Waalre en liet
daar Antoon Coolen zijn verzen lezen, toen deze ze
rijp genoeg vond gaf hij ze nog in datzelfde oorlogsjaar uit. Hij noemde dat debuut "Jeugdalbum".
Hij pad kennis gekregen met Tinie Nies en droeg
deze eerste bundel aan haar op, de bundel werd
trouwens in de drukkerij van haar vader, die van
de gebroeders Nies, in Deurne .gedrukt. Mogelijk
meer omdat hij de naam Obers te Duits vond dan om
zich te verschuilen, nam hij de schuilnaam Frans
Babylon aan. Wat hij met dat "Babylon" precies
bedoelde, is mij nooit duidelijk geworden. had het
te maken met "spraakverwarring", met de geestelijke
ontreddering, waarin de Tweede Wereldoorlog was
geëindigd? Of met de Babylonische ballingschap.
voelde hij zich een balling, vervreemd van zijn
wezen en oorsprong en wilde hij de stem zijn van
een generatie met een dergelijk levensgevoel?
Dat hij zich Frans bleef noemen kwam gewoon omdat
hij zich geestelijk verwant voelde met Francisous
van Assisi, de middeleeuwse geestelijke minnestreel maar ook met diens tegenpool, de Franse
middeleeuwse poète maudit Fran90is Villon.
Frans had onder de oorlog, om te ontkomen aan
tewerkstelling in Duitsland, op een boerderij
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gewerkt. Toen de oorlog voorbij was, kreeg hij
werk op de gemeentesecretarie van Deurne. Dat zou
evenwel niet van lange duur zijn, niet zozeer omdat hij nu eenmaal niet geschikt was voor een bureaustoel, dan wel omdat hij toen in een publicatie inzake het Indonesische conflict op een wijze
stelling nam, die de overheid niet kon gedogen.
tegen Nederland en v66r Indonesië. Dat standpunt
werd beslist niet ingegeven door partijpolitiek
-want Frans was geen partijman-, maar eenvoudig
door de gedachte, dat Nederland de vrijheid, die
het zelf wilde en waarvoor het zopas had gevochten,
ook aan anderen moest gunnen.
Toen begon dan een bewogen dichtersbestaan. Op
verschillende plaatsen (Delft, Breda, Helmond) beproefde hij zijn geluk in de journalistiek, met
name in de sector van de beeldende kunst. Onder
de oorlog had hij mij verteld, dat hij, min of
meer in het voetspoor van Bertus Aafjes en naar
het model van de druivenplukker den Doolaard, naar
het zonnige zuiden zou trekken, nu toog hij naar
Frankrijk. Pater Balm, een van de jonge Eindhovense Augustijnen, die onder de oorlog te Deurne
in "Sanota Maria" verbleven, werd studentenpastor
in Parijs; "dat zal hem wel aangemoedigd en de weg
gewezen hebben. Maar na enige tijd keerde de jonge
dichter "louter van de eenzaamheid en de armoede",
zoals zijn verloofde Tinie het later uitdrukte, op
zijn Peellandse basis terug. Hij nam in die tijd
deel aan enkele culturele ontmoetingen, die werden
georganiseerd door Pater Knipping, een Franciscaan.
De roep om vernieuwing, die toen zoveel jonge
sohrijvers en kunstenaars sterk aansprak, dreef
hem naar het centrum van die vernieuwing. Amsterdam. Daar trachtte hij in zijn onderhoud te voorzien door oolportage met een leesmap. Hij vond er
vooral aansluiting bij jonge kunstenaars uit het
zuiden.
In deze strijd om het bestaan -want dat was het
wel-, scheen een wending gekomen te zijn toen
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Frans enige tijd later verkering had gekregen met
Toosje de Vries uit Helmond en zij trouwden. Ze
vonden in Deurne een bescheiden woning -een Wehrmachtshuisje aan de rand van de open Peelvlakteen zijn vriend Louis Vrijdag kon hem op zijn trouwdag mededelen, dat hij een baan voor hem had op het
kantoor van zijn drukkerij. Met die vastigheid begon een van de beste, vruchtbaarste periodes van
zijn leven. soms verschenen er twee dichtbundels in
~~n jaarl En hij kreeg belangrijke relaties in
Vlaanderen. Hij werkte mee aan de Vlaamse tijdschriften "Nieuwe stemmen" en "De Meridiaan", woonde meermalen de Nederlandse Cultuurdagen van het ErasmusGenootschap in Gent bij en nam deel aan de weekends
van het tijdschrift "Dietsohe Warande en Belfort".
Maar het was te voorzien, dat deze periode niet lang
zou duren. vast kantoorwerk strookte nu eenmaal niet
met het karakter van deze vrije vogel. Er was toen
ook een~haduw gevallen over zijn gevoelig bestaan,
door het overlijden van zijn broer Leon,eveneens
een .egaafd jong diohter. hij verdronk op 23 augustus 1951 in de Noordervaart. Frans verhuisde met
zijn gez i n naar St. Oedenrode en trachtte opnieuw
als vrij publicist van de pen te leven.
Vanaf het begin had Frans Babylon goede contacten
gehad met Eindhoven. Daar was, al meteen in 1945,
bij van Eupen zijn tweede dichtbundel "Fragmenten"
versohenen, een bundeloorlogspoëzie, opgedragen
aan Jan Campert. Met de Eindhovense jongeren Harriet Laurey en Lou Vleugelhof gaf hij de bundel
"Triple Alliantie" uit. Nu ging hij, vooral als
promotor, in de grootste stad van het zuiden een
vooraanstaande rol spelen op het gebied van kunst
en letteren. Dat deed hij met behulp van twee instellingen. de culturele sociëteit "Cultureel Contact",
die hij met de architect Jan Henselmans en de dichter Lodewijk van Woensel (Louis Vrijdag) in de zomer
van 1953 oprichtte en later van "Opwenteling", een
coöperatieve vereniging van auteurs, waarvan de
dichter Joop Oversteegen de voornaamste stuwende
kracht was. Vooral de eerste jaren heeft "Cultureel
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Contact" met name door de initiatieven van Frans
Babylon, uitstekend werk verricht. Met haar tentoonstellingen en voordrachtsavonden en haar aandeel in de organisatie van de Eindhovense kunstmarkt -de eerste van het zuiden-, heeft deze sociëteit heel wat kunstenaars en schrijvers geprikkeld tot bedrijvigheid, ondersteund met belangstelling en publiciteit en bijeengebracht in een
sfeer van vriendschap en gezelligheid. Frans
Babylon, die de merkwaardige gave bezat zowat
iedereen te kennen, die zioh in het zuiden met
kunst en letteren bezighieldt, zorgde voor al die
nuttige contaoten. Belangrijk, ook voor later,
was zijn kennismaking met de Eindhovense dichter
Jef van Turnhout, alias Roe Turne en de schrijver
en dichter mr. Johan Stakenburg uit Oisterwijk.
Op den duur ontstonden er evenwel moeilijkheden
in het bestuur. Frans van Babylon trad er uit.
Op de zolder van "Het Rozenknopje" aan de Gestelsestraat stichtte hij toen een eigen sociëteit,
die hij "Nu" noemde, hij richtte daar meteen een
tentoonstelling van literaire publicaties in, maar
de opzet mislukte.
Frans Babylon trok toen maar weer naar Amsterdam.
En naár Frankrijk. Maar hij bleef contaot houden
met Eindhoven, vooral met "Opwenteling". In Amsterdam had hij goede relaties met de dichter
Gerard den Brabander, die hij zeer bewonderde.
Hij trouwde daar, voor de tweede maal, met Nel
Waller Zeper. Vier jaar verbleef hij met zijn
tweede vrouw ononderbroken in Rousillon, in het
schilderachtige zuidwesten van Frankrijk. Daar
schreef hij ook gedichten in het Frans. Hij bundelde die verzen en wilde ze onder de titel
"Clapotis de source" (de klaterende bron) uitgeven, de drukproeven waren al klaar, maar toen
was er geen geld meer voor de drukker! Ook zijn
tweede huwelijk mislukte. De laatste twee jaren
van zijn leven werkte hij in het archief van het
Stedelijk Museum in Amsterdam, met tegenzin, liet hij
Peter Vink, die hem daar eens bezocht duidelijk
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merken.
Ondanks alles bouwde de dichter Frans Babylon een
vrij omvangrijk oeuvre op. een twintigtal dichtbundels, daarbij gaf hij verzen van zijn broer
Leon uit en verzorgde hij de bloemlezingen "Brabantia Nova" van Noord-Brabantse dichters in 1954
en "stemmen van het jeugdland", met poëzie van
vier Deurnese dichters over de Peel, die in 1956
door de Deurnese R.K~ Middenstandsvereniging werd
uit-gegeven bij gelegenheid van een braderieo Nog
veel meer van zijn hand ligt verspreid in bladen
en tijdschriften, over kunst en cultuur, ook wel
poëzie. Er werd werk van hem opgenomen in de bloemlezing "Spiegel der Nederlandse poëzie" van Victor
van Vries land en zelfs in een Argentijnse bloemlezing, maar kreeg hij uiteindelijk de erkenning,
waarvan hij ondanks zijn uiterlijke onverschilligheid toch wel gedroomd moet hebben? Hier mag
overigens de vraag gesteld worden of het volgens
sommigen wat flierefluiterachtige van zijn gedrag
toc~ niet een veel ernstiger en diepgaander dichterschap versluierde. Toen ik hem in 1953 eens in
st. Oedenrode bezocht, schonk hij me een kleine
uitgave van "De Beuk", een essay van Giovanni
Papini, een van de belangrijkste Italiaanse
schrijvers uit het Interbellum, over "De schrijver"
eigenlijk een reeks scherpe tegenstellingen. de
'
schrijver dlt, maar de schrijver ook dàt. Papini
opent dit geschrift met deze nogal apodictische
uitspraak, die men zou kunnen toepassen op heel het
leven van de dichter Frans Babylon en vooral op het
tragische einde daarvan. "De schrijver -dat houd ik
vol- verschilt z6veel van andere mensen en is dermate met vloek beladen, dat voorspoed hem verslapt,
grootheid hem vernedert, goedheid hem kwelt, rijkdom hem verarmt, roem hem verduistert- en alleen de
doolil: hem soms kan doen herleven"o Waarom gaf hij
mij dat boekje? Waarschijnlijk omdat hij er, met
zijn eigen levensproblematiek, zelf vC'l van wasl
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Het bericht van z~Jn dood bij Bloemendaal, in de
zomer van 1968 op 21 augustus -feitelijk het einde
van een zwervend, door onrust gedreven, driehoeksbestaan tussen Eindhoven en omstreken, Amsterdam
en Frankrijk-, heeft zeker velen van zijn vrienden
en kennissen geschokt, maar even zeker hen niet
a llemaal verrast. Moest een aanhoudend overmatig
drankgebruik, onder invloed van Gerard den Brabander, zijn gestel niet hebben ondermijnd en de
depressies, waaraan hij al lang leed, niet hebben
verhevigd? Hij vond de verdrinkingsdood in de zee
bij Bloemendaal -dat is wel zeker- in een depressieve toestand. Hij had "leeuweriksgewijs" willen
opstijgen uit het korenveld van zijn jeugd in
Peelland, maar was hij niet beladen met de vloek
van een authentiek dichtersohap? Alleen de dood
kon hem, soms, doen herleven •••••
De uitvaart in Deurne, bij zijn broer Leon en
zijn op het einde van de oorlog aan een hersenvliesontsteking overleden broer Pieter, bracht
velen bijeen. Ik zelf droeg aan de open groeve
mijn gedicht "Tot hier is hij gezworven" voor,
vervolgens spraken de dichter Joop Oversteegen,
de Eindhovense schrijver en schilder Jan van
Griensven en Jef van Turnhout; zijn jeugdvriend
Leonard van de Laar uit Delft gaf al zijn dichtbundels mee in het graf. Toen al was er sprake
van een reünie. Deze kwam niet tot stand, wel werd
na enige tijd een Comité van Vrienden van Frans
Babylon gevormd. Dit comité liet in 1973 een bloemlezing uit zijn gedichten verschijnen, met een
voorwoord van dr. Harrie Kapteijns. Tien jaar na
zijn dood gaf "Opwenteling" de bloemlezing "Een
liefhebbend geheugen korrigeert" uit en werd Frans
Babylon in Deurne herdaoht, in de herberg-galerie
"De Roode Leeuw", met zijn Deurnese vriend Piet
Thielen als voornaamste spreker en een tentoonstelling, die "Schilders rond Frans Babylon" heette.
Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog was Frans
Babylon voor menigeen een veelbelovend jong
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dichter: heeft hij die belofte ingelost? Heeft
de "leeuwerik van zijn verlangen" de hoogte bereikt, die hij had willen bereiken? Zeker is,
dat hij een rol van betekenis heeft gespeeld in
de na-oorlogse culturele ontwikkeling van het
zuiden. Als kunstenaar van het woord blijft deze
dichter -die ook dichter zou zijn geweest als hij
geen hand op papier zou hebben gezet- voortleven
in zijn werk, wat er in ons letterkundige wereldje ook voor stromingen en opvattingen mogen komen
en gaan. Over zijn blijvende betekenis zal de
geschiedenis oordelen, zoals over ons allen.
Zij is onverbiddelijk, maar ook rechtvaardig.
Deurne, 28 maart 1984,
W.A.M e van Heugten.

Brief van H. van Santvoort aan Antony la Forme,
drossaard en secretaris van de heerlijkheden
Deurne en Liessel, dd. 1 maart 1761,
"Met extreme haast; alsoo het water so danig
wast, dat het mogelijk tijd sal worden, om mij,
met mijne familie en goederen na boven te transporteren, hoewel ik het niet gelave; maar de
vrouwtjes sijn altijd meerder in de voorbaat,
als de mans; en, als men getrouwt is, moet men
al dikwil*t willens, niet willens, haar onderdanig sijn."
(Oud Archief Deurne, inv.n1. XXV/47)

24

Inhoudsopgave
Astenze schepenzegels. Het zegel uit 1446 (Hans
van de Laarschot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Volksmuziek in onze streek. Het boerenmiddagmaal
(Jan van Ooij).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

4

Geschiedenis van de waterleiding in de gemeente
Asten (A. Smulders) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·····

7

Leeuweriksgewijs. Wie was Frans Babylon? (W.A.M.
/! van Heugten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

