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A AST E 'S W OOR DEN BOE K

maol
mangel
meid
mèrge
midinne
min
mert
moet
mölk
mök
mulder
mudserds
monnika
moor
mutje schieten
mertkörref
melling
mennerrie

vaars
strijkpers
verloofde
morgen
direkt-meteen
mijn
markt
tante
karnemelk
kalf
molenaar-meikever
takkenbossen
accordeon
waterketel
centen kop of munt
Vlaamse gaai
merel
dorsmachine aangedreven door paardenkracht.

Hieronder volgen de statuten van de Astense Raad waarin geprobeerd wordt ene zwakbegaafde Maria Dirck Coolen tegen betaling
in een gastgezin te plaatsen.

Vergaderinghe Maendagh 31 October 1712.

Vergaderinghe der provisoire taeffelen der
Grondt Heerlijckheijdt Asten.

Opt geproverde ter vergaderingh (g ) is nae delibratie goet gevonden ende verstaen dat (2) jaer van de bestedinge van Maria
Wed. Dirck Colen geexspireert dat deselve Maria opnieuw voor alle
man aen de minst willende aennemen zal worden bestelt en dat op
seecker conditie en voorwaerden op d'heren provisoire der Arme
taeffelen van deze Grongtheerlyckheuydt van Asten van mening
zijn publickelyk ende voor alle man naer voorga ende proclamatie
ende klockeslagh te bestellen Maria Wed. Dirck Coolen.
Deselve Maria Colen zal aenstonts bij den aennemer en dat niet
alleen haer persoon nemen oock de cast van deselve waerin sy als
sinneloos en opgesloten moeten worden.
Den aennemer sal haer moeten besorgen behoorlycke cost ende
dranck, mitsgaders te onderhouden en wasschen en styven gelyck
het behoort.
Den aennemer sal haar nouw moeten bewaren en op haer goede
opsight ( oete) dragen opdat sy nouw niet verongelucke.
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Den aennemer sal deselve soo veel mogelijck is behandelen met
alle sachtmoedigheyt dagh in gevallen sy daer naer geen gehoor en
gave op redelycke wyze te bestraffen en te corrigeren.

HET BOEK VOOR MOEDER EN DOCHTER.
Volledig onderricht in alles wat eene vrouw als huishoudster en
moeder dient te weten.

In gevalle de voorschreven Maria binnen 1 jaer quam te sterven
soo sal 1 costgelt naer advenant des tijts gereeckent worden.
De voornoemde Maria Dirck Coolen werdt op alle voorgaende
condities bestelt voor den tijt van een geheel jaer mgaende op dato
deses en zijnden de op dato deses over een jaer.

"Met den bloei of het verval der huisgezinnen houdt de bloei of het
verval der geheele menschheid gelijken tred.
Het huisgezin is de wieg der burgelijke maatschappij en voor een
groot deel Ilgt het lot der staten in het huisgezin".
Aldus Paus Leo xm op 10 januari 1890.

Ende sal de betaelinge dan drie tot drie maenden aen den aennemer
die bij dese daertoe werden geordonneert worden gedaen.
ARBEIDZAAMHEID.
De redaktie heeft de hand kunnen leggen op een oud boekje, uitgegeven in 1907. Zij is van plan om hieruit een bloemlezing te maken
en dit te publiceren in deze en de volgende nummers van "de Vonder".
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Eene vrouw • die haar
huishouden goed wil
bestieren, haar huis met
alles wat daarin is altijd
ordelijk en zindelijk wil
houden, haar kinderen
netjes voor den dag wil
laten komen. heeft den
ganschen dag de handen
vol werk en behoeft
nooit te vragen:
Wat moet ik nu doen?".
's Morgens is zij het
eerste het bed uit en

's avonds kruipt zij het laatst achter het gordijn, met het zalig bewustzijn haar dag goed besteed te hebben.
.... Alles wat zij aanpakt, doet zij handig en vlug. Maar vooral goed,
half werk staat haar tegen, niets doen is haar een gruwel, leeglopen
kent zij niet...
.
Als zij koken moet, loopt zij niet weg van het vuur om iets anders
te doen, wat later even goed kan gebeuren, terwijl ondertussen het
eten overkookt of aanbrandt.
Neen, wat zij doet, doet zij goed en op tijd en om dat te doen moet
zij duchtig de handen uit de mouwen steken.
En binnen de wanden
Daar rept zich de vrouw Daar steekt zij de handen
Met vlijt uit de mouw
Haar zorgen verhoogen
Het'eerlijk gewin Zij dwingt met haar oogen
Het gansche gezin
De dartelsten leert ze
De wildsten regeert ze
Door wijsheid en liefde
Geliefde gemalin.
Er zijn, helaas, vrouwen die met hun tijd geen raad schijnen te
weten en soms halve dagen zoek brengen met buurpraatjes.
Maar vraag dan niet hoe het er in haar huis uitziet.
Haare kinderen loopen op straat in vuile, havelooze kleeren. De
man wordt ontevreden, hij gaat zijn troost zoeken in de herberg,
waar voor geld en goede woorden alles te koop is.
En wie draagt daarvan de schuld????
8

-De vrouw.
Onderhoud van huis en huisraad .

In elke ordelievende familie wordt de huiskamer 's morgens het
eerst in orde gebracht. Het maakt immers een prettigen indruk, als
de huisgenoten 's morgens binnentreden in eene zindelijke, welgeordende huiskamer, waar eene vriendelijke ontbijttafel hen wacht.
In den winter moet de kachel tijdig worden aangelegd en opgestookt, althans voor het verrichten der andere bezigheden in de
kamer.
Men opene dan de vensters, opdat de versche, reine lucht toegang
hebbe en het stof, dat bij het poetsen opvliegt,een uitweg vinde.
Vegen. De huiskamer moet dagelijks minstens éénmaal geveegd
worden. Alvorens daarmeede te beginnen sluit men kasten en laden,
neemt matten en tapijten weg, die men buiten uitklopt, zet stoelen
en andere kleine meubelen opzij en dan veegt men de vloer, daarbij
acht gevende dat het stof niet te zeer opvliege.
Onder kasten of andere meubelstukken verwijdere men het stof
door middel van een handveger.
Stof afnemen. Het afstoffen moet geschieden met een zachten
katoenen doek, die men nu en dan buiten het venster uitklopt. Men
vergete niet de pooten van tafels en stoelen, de lijsten van spiegels
of schilderijen en alle andere kleine voorwerpen mede af te stoffen.
Eene verstandige huisvrouw wacht, wanneer zij de kamer geveegd
heeft, minstens 5 minuten alvorens met afstoffen te beginnen , want
het stof door het vegen opgejaagd, blijft eenigen tijd in de kamer
ronddwarrelen.
9

Poetsen van kachels. De kachels (en hetzelfde geldt voor het fornuis) worden wekelijks gepotlood.
Gelakte kachels worden eenvoudig afgewassen.
Alvorens de kachel gepoetst worde moet ze koud zijn.
Men begint met de asschen weg te nemen en de kachel inwendig
van roet en stof te ontdoen.
De vlekken worden weggenomen met zandt steenkolenasch of
schuurpapier.
Roestvlekken wrijft men eerst in met petroleum.
Om eene kachel altijd schoon te houdent wrijve men ze eIken dag
met eenen ouden fluwelen lap en verwijdere terstond alle vlekken.

HEEMKAMPEN IN BRABANT.

Nooit mag olie in de kachel gegoten worden,zelfs dan niet als ze
schijnbaar uitgedoofd is.
Deze onvoorzichtigheid heeft reeds aan veele menschen het leven
gekost.
Het eenige wat men zou moge doen iS t het hout of den turft vóórdat men ze in de kachel legt t met eenige druppels petroleum drenken.

Pastoor Willem Binckt toenmalig voorzitter van Brabants Heem, zal
zeker niet vermoed hebben dat het eerste Werkkamp een dergelijk
vervolg zou kennen.
Het is tekenend dat de formule ook nu nog model staat voor de
opzet van dit jaarlijkse gebeuren.
Het aantal deelnemers is intussen meer dan verdubbeld.

Schoorsteenbrand ontstaat somtijds als er teveel roet in den
schoorsteen aanwezig is. Men bluscht het vuur door een handvol
zwavelbloem of zout in de brandende kachel te werpen en alle
openîngen t desnoods met een natte doek of zak te sluiten. Bij gebrek aan lucht wordet dan het vuur gedoofd.

Het is al ettelijke jaren geleden dat het Eerste Werkkamp
van de Stichting Brabants Heem te Alphen afgesloten werd.
Bedoeld als een echt werkkamp maar door de overgrote belangstelling uitgegroeid tot een gezellig en leerzaam heemkamp.
Leerzaam en gezellig is het gebleven . De belangstelling uit heel de
provincie is gebleven. Toevallige deelnemers werden vaste deelnemers en er kwamen steeds nieuwe bij.

Meer dan 40 keert 3 dagen lang in een onderling gelijkgerichte
belangstelling t een deel van Brabant verkennen. Het door de kring
opgemaakte werkprogramma afdoen.
Daarnaast onderlinge contakten leggent ideeën uitwisselent inspiratie opdoent elkaar stimuleren en behulpzaam zijn in en voor het
werk in de eigen Kring.
Over het eerste werkkamp op initiatief van Pastoor W.Binckt wordt
gesproken van een Archeologisch Werkkamp.
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling dat de deelnemers/sters aan
dit kamp aktief zouden meewerken bij een opgraving t die tijdens
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dit werkkamp, op Leeverkeneik onder Alphen plaatsvond.
De grote deelname aan dit kamp maakte dit echter onmogelijk.
Ruim 50 deelnemers waren er de eerste keer.
Het tweede Werkkamp vond in de Kempen plaats, met Eersel als
middelpunt en de "Acht Zaligheden" als organiserende Kring.
Hoewel de weersomstandigheden slecht waren, was het succes van
dit kamp buitengewoon groot.
In 1951 had de Kring Peelland de eer om het Werkkamp te organiseren. Ter vergelijking diene dat de kosten van deelname toen, voor
het hele Werkkamp A.lO,- bedroegen.
Het bleek dat de basis voor deze heemkundige aktiviteit was gelegd
en hoewel er noch gewerkt, noch gekampt wordt, blijft het Werkkamp een vaste plaats innemen binnen het aktiviteitenschema van
de Stichting.
Wat door sommigen niet voor mogelijk werd gehouden, werd in
1972. toch gerealiseerd. Een werkkamp in een stad.
De eerste dag was ingeruimd voor een bezoek aan Nuenen met zijn
Hooidonckse watermolen, huize Soeterbeek en Nederwetten.
Later de Opwettense watermolen, het van Goghhuis en de Hervormde Kerk.De tweede dag kon men in Eidhoven naar keuze, het
van Abbe-museum, Kempenland of de Catharinakerk bezoeken.
Op de laatste dag van dit kamp werd een bezoek gebracht aan het
Wilibrorduskerkje te Waalre. Op dit fraaie met bomen omzoomde
plein werd dit werkkamp passend afgesloten.
Verrassend is het dat elk werkkamp toch weer iets eigens weet te
bieden.

Het Kerkstempel van de Hervormde Gemeente Someren CA.

De meeste kerken en parochies bezitten hun
eigen kerkstempel om op officiele stukken ,
zoals b.v. een doopbewijs, te plaatsen.
Sinds 1821 had ook de Hervormde Gemeente
van Someren en Lierop zo'n stempel.
Kerkvoogd Gerrit Hagedoom {1764-1823) bestelde in dat jaar het
z.g."cachet" bij de boekdrukkers E.Lion en Zonen te den Bosch.
Hij schreef het volgende:

"Daar onzen kerkenraad een kachet met verzeegeling mankeerd,
verzoek ik U een soodanig te laaten maken, op een koperen stift,
een weinig kleijnder als een Hollandsehen gulden. Binnen in
moet een Kristusbeeld aan het kruijs gesneede worde en om den
rand met letters: Kerkenraad der Hervormde Gemeente van Someren en Lierop; vooral so goed moogelijk"

J

Het cachet is wel geleverd en kostte samen met andere bestelde
zaken, zoals papier, lak etc. totaal A.6,-, welk bedrag Hagedoom
op 5 maart 1821 aan de firma E.Lion en Zn.heeft betaald.
Ook in de inventaris-staat van de kerkelijke bezittingen over 1821
is het vermeld en tevens dat het bewaard werd op de pastorie.
Toch moet het op een of andere manier verloren zijn geraakt.

Met dank aan 40 jaar Heemkundig Werkkamp.
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Of is het nooit gebruikt ?

liD E N B OOM E N" L IER 0 P .
Op geen enkel stuk in het oude kerkarchief komt een afdruk voor.
In opdracht van Ds. R.J.van der Meulen, predikant van 1931-1943,
inventariseerde de heer J.L. van der Gouw (later Prof. v.d. Gouw)
uit Helmond, het gehele aanwezige archief. Ook ontwierp hij toen
een nieuw kerkstempel wat nu al 56 jaar wordt gebruikt'
Een kerkstempel is een traditie en tevens een visitekaartje van een
kerkelijke gemeente.
Het zou jammer zijn als het in onbruik zou raken en alleen nog
maar interessant zou zijn voor verzamelaars.
Het is tevens een getuigenis van geloof.

M.Kooistra-Kruiiff.
Arcliivaris.

Langs de oevers van het riviertje de Aa ontstaat op het grondgebied
van het latere dorp Lierop in een héél ver verleden een nederzet ting.
Moeilijk is het om na te gaan, hoe ver in het verleden. Het kan
zowel 500 jaren vóór het begin van de jaartelling zijn, als 500 jaren
nadien.
Voor het bepalen van de ouderdom zijn we aangewezen op wat de
bodem voor ons bewaarde. Helaas zijn er op Den Hoornen geen
belangrijke bodernvondsten gedaan.
Mensen die een schatting durven wagen denken aan zo'n 600 jaren
na Christus.
Zo'n dikke eeuw eerder dan de grote apostel Willibrord door deze
streken trok.
Zeker is dat den Hoornen al heel vroeg uitgroeide tot een middelpunt. Voor de echte geschiedenis van het gehucht moeten we
terug naar de A bdij van Postel.
De door de H.Norbertus van Xanten gestichte abdij diende als
pleisterplaats voor de reizende Norbertus.
De eeuwen door hebben de monniken van de abdij een rijk archief
bewaard met een schat aan gegevens en hieruit kan geput worden
voor heel deze streek.
De abdij was een weldaad voor de streek. Van de adel in Peel-en
Kempenland kreeg de abdij pachthoeven, molens, landerijen, beemden, vijvers en bossen.
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Daarnaast ook nog tienden maar ook het Z.g. begevingsrecht. Dit is
het recht om de pastoor van de parochie te benoemen.
Het begevingsrecht van de parochie Lierop heeft Postel gekregen
van Willem de Roovere, heer van Stakenborg.
Op deze manier kwam Postel ook in het bezit van de Stipdonkse
watermolen en van-7 boerderijen in Lierop.(Opvallend is ook dat de
Roovere in haar wapenschild het Z.g. molenijzer voert, wat ook
voorkomt in het wapen van de Abdij van Postel.)
In 1254 komt de hoeve Ten Boome aan Postel, het was toen al een
middelpunt. Jaarlijks trok de Abdij de vruchten van de hoeve Ten
Boome en dat is zo gebleven tot de Vrede van Munster gesloten
werd in 1648.
De Meijerij van den Bosch kwam toen aan den Haag.

Vanuit den Haag werd meteen een begerig oog geworpen op de
rijke bezittingen van de Abdij in de Meijerij.
Omdat de nieuwe grenslijn door de eigendommen van de Abdij
liep, werden de in de Meijerij gelegen goederen en gronden door
den Haag genaast.
Maar liefst 48 boerderijen en 12 molens vielen op deze manier in
handen van de staat.
Ook de hoeve Ten Boomen hoorde hierbij. Over deze onrechtmatige daad heeft de Abdij een lange en zeer intense strijd gevoerd, zonder een enkel succes.
De staat gaf de goederen niet temg, dus ook hoeve Ten Boomen
niet. Toch had de staat er weinig voordeel van. Men wist er niet
goed weg mee.
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De houding van de omwonenden waren voor een groot deel hieraan
schuld. Zij bekeken de boerderijen met een scheeloog, omdat ze,
ro redeneerde men "zwart goed" geworden waren. Aan pachten
durfde men nog wel eens aan, maar kopen, nee dat was niet verantwoord.
Zodoende schijnt hoeve Ten Boome de eerste jaren na de Vrede
van Munster zelfs leeg gestaan te hebben. Pas 16 jaren later, in
1664, wordt de hoeve gepacht en wel door Huybert Baeckermans,
een jonge boer, die er met vrouwen een paar kleine kinderen intrekt. Hij was afkomstig uit Sterksel.
Nog enkele jaren gaat deze door het leven met zijn oorspronkelijke
naam "Baeckermans" maar wordt dan later "van den Boomen" genoemd.
Deze van den Boomen is de stamvader van een groot geslacht en
de nazaten hebben zich dan ook over een groot gedeelte van OostBrabant verspreid. Ook de grote in Eindhoven wonende tak stamt
hiervan.
In 1711 staat Huybert van den Boomen te boek als "gewesene

hoevenaer" op den Boomen. De pacht is dan overgenomen door
zijn zoon Jan Huybertszoon van den Boornen, die op zijn beurt de
pacht weer overdraagt aan zijn zoon Amoldus, die op 23 november
1738 trouwt met ene Gertrudis Swinkels. In 1736 is Amoldus van
den Boomen "slants hoevenaer op de hoeve Ten Boorne" , hoevenaar van het land.
De familie van den Boomen heeft drie generaties lang op Den
Boornen gewoond.
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Ondertussen is de staat successievelijk overgegaan tot verkoop van
de 48 boerderijen en 12 molens, maar de bevolking in de omgeving
blijft afzijdig.
In 1741 blijkt de boerderij verkocht te zijn aan een zekere Versterre, een vreemdeling die de boerderij verhuurt aan de eveneens
vreemde Willem Broekhorst. Een bijbehorende schuur verkoopt
J.L.Versterre aan een zekere N.Draak, eveneens een vreemdeling.
Deze N.Draak maakt van de schuur een woonhuis dat hij verhuurt
aan Antonie van Bussel, een echte Lieroppenaar. Deze omgebouwde schuur is het huidige huis van Hans van den Eijnden.
Van de hoeve Ten Boome bleef Versterre eigenaar tot 1749 toen hij
deze verkocht aan Francis van Bussel, afkomstig uit Lierop. Waarom kocht Francis van Bussel deze boerderij wel? Deze was namelijk al in het bezit geweest van een particulier persoon en daarom
geen "zwart goed" meer.
Ondertussen verpacht van Bussel de Boomse hoeve aan de
niet uit Lierop afkomstige Laurentius van Asten, die gehuwd was
met een Lieropse nl. Jenneke van Moorse!.
Na het overlijden van Laurentius hertrouwt de weduwe met Lambertus Vlemmix. Deze Vlemmix is eerst pachter en later eigenaar
van de hoeve. Ondertussen is de ossenstal omgebouwd als woonhuis en verhuurd aan Jan Vrients en nog later aan de broer van
Lambertus Vlemmix nl. Jan Vlemmix.
De eigenlijke Boomse hoeve blijft in het bezit van de drie zonen
uit het eerste huwelijk van Jenneke van Moorsel met Laurentius
van Asten.
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Na de boedelscheiding in 1782 komt de hoeve in het bezit van
Antonius van Asten, de jongste van de drie zonen, die ook in dit
huis geboren is.
Jan, de oudste van de drie zonen, had voordat hij in 1765 trouwde
met Mieke van Dijk een nieuw huis gebouwd op den Boomen, nog
bekend als het huis van de familie Knoops 'en gesloopt tijdens de
ruilverkaveling in de jaren 50.
De middelste zoon werd priester en achtereenvolgens kapelaan in
Made en pastoor in Valkenswaard en Asten.
Nazaten van Antonius van Asten zijn in het bezit gebleven van de
Boomse hoeve , tot de laatste eigenaar: Driek Aarts overleed in
1954.
Tot 1741 stond er op het gehucht Boomen slechts één boerderij, de
grote Postelse hoeve. De landerijen die er bijhoorden waren enonn
uitgestrekt. Een aardige anekdote ons overgeleverd uit die tijd is:
De eigenaar moest voor de bewerking drie paarden houden maar
bezat slechts twee zadels. De knecht die het laatste op het werk
verscheen moest zich tevreden stellen met een graszode.
Voor de knechten was het dus zaak om niet te lang in bed te blijven liggen.
De geweldige uitgestrektheid van de landerijen leidde tot verkaveling. Ten gevolge hiervan groeide de nederzetting uit van één
boerderij tot een verzameling van boerderijen en zo ontstond het
gehucht Den Boomen.
Nadat een schuur en een ossenstal waren omgebouwd tot woonhuis,
werd uit het nog aanwezige materiaal door Antoon van den Eijnden
een tweede schuur omgebouwd tot woonhuis. Door Willem van
Dijk werd de schaapskooi tot woonhuis verbouwd.
19

Deze gedaanteverwisseling van het gehucht voltrok zich in een
vijftal jaren,nl. tussen 1741 en 1746. Het hele ~oo~alige Postel~~
bezit is dan in handen van Lieroppenaren en dit bhJft zo tot de tiJd
van de ruilverkavelingen.
Toch zou Ten Boomen nog meer uitbreiding ondergaan. In 1810
huwt Willem van Asten met PetronelIa van Eijk. Voor hem wordt
het huis gebouwd, waar het laatst de familie Maas woonde, ook dit
huis viel ten offer aan de ruilverkaveling in de 50er jaren.
In 1890 zou nog een huis door de familie van Asten op den Boomen gebouwd worden. Het was Gijsbertus die een kapitale boerderij
liet bouwen, later bewoond door Jan van Asten en zijn zoon Toon.
In 1964 schreef men dat dankzij de kortzichtigheid van het ge-

meentebestuur en de moderne tijd, deze historische plek met grove
middelen van de kaart zou worden geveegd.
In een ander artikel zegt de Cultuurtechnische Dienst:"ondoelmatig
en dus de helft slopen".
Daartegenover zegt Brabants Heem: Waardevol dokument en dus
bewaren"
Het was dus een touwtrekken tussen efficiency en Heemkunde. De
grote winnaar werd de Cultuurtechnische Dienst en niet het Brabants Heem.
Het gehucht Boomen is lang een economisch middelpunt geweest,
of er tengevolge hiervan een logement-herberg is ontstaan ofwel het
omaekeerde is niet meer te achterhalen. Een belangrijke pleisterpla:ts was het in ieder geval. De ligging was er ook de oorzaak van
dat er een verzamelplaats ontstond voor het in de omgeving opgekochte vee.
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In de 18e eeuw liep een grote verkeersweg, van midden Limburg

naar het westen, over Meyel, Asten, Lierop, Geldrop naar Eindhoven over het gehucht den Boomen.Er ontstond zodoende een pleisterplaats voor reizende kooplui. Toen deze weg voor verharding in
aanmerking kwam, (lezen we in de Lieropse geschiedenis) voelde
het gemeentebestuur er niets voor, omdat men bang was voor teveel
vreemd volk in het dorp.
Rond 1900 kwam er puinverharding op de weg van Sluis X naar de
kom van Lierop, over het gehucht den Boomen. Het puin was afkomstig van de afgebroken kerk en de grafzerken van het langs en
achter de kerk gelegen kerkhof.
Een stuk Lieropse geschiedenis ligt dus onder de weg van Sluis X
naar de kerk.
In 1939 kwam er klinkerverharding en werd de weg verlegd vanaf
de familie Welten tot Sluis X. Na het gereed komen van de A67
had de weg zoveel zwaar verkeer moeten verwerken dat er over de
klinkerbestrating een laag asfalt werd gestort.
.
Thans bevinden we ons in een situatie, dat het huidige véél kleinere
gehucht is aangewezen als "beschermd dorpsgezicht'en de weg een
aanpassing vraagt voor de toegenomen intensiteit van het verkeer
en de veiligheid van de fietser.
Hopelijk kunnen nog velen, ook na ons, genieten van het kleinere
maar toch mooie gehucht Den Boornen

Met dank aan dhr. Maas, Lierop.
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PRACHTIG BOEK OVER ONTGINNINGEN IN SOMEREN
GESCHREVEN
"NOESTE WERKERS OP WOESTE GROND"
Een van onze leden, Kees Verhagen heeft na vier jaar interviewen
en archiefzoek een boek geschreven over de ontginningen in Someren.
Inhoud
Het boek vertelt de lotgevallen van de grote groep jonge boerenzonen die uit Holland, Utrecht, Gelderland, Limburg en Brabant
naar Someren "emigreerden". Zij veranderden met hun noeste arbeid de Diepenhoek, de Vale Peel (Over 't kanaal), de Hutte en
Somerense heide in wat het nu is.
De schrijver van het boek Kees Verhagen zegt: "Ik heb geluk gehad enkele pioniers te kunnen interviewen, maar de meeste verhalen zjjn verteld door de kinderen van deze pioniers". Na een inleiding beschrijft hij de ontginningen in Someren-Heide, de Diepenhoek, de Hutte en Over 't Kanaal. Omdat in Someren-Heide sprake
was van een grootschalige aanpak, heeft de
schrijver in dit boek daar het accent gelegd.
Het boek beslaat 120 pagina's met een groot aantal foto's, kaarten
en enkele tekeningen. De 52 foto's komen voor het grootste gedeelte uit de familiealbums van de geïnterviewde families en geven,
ook al zijn enige opname wat minder van kwaliteit, een goed beeld
van hoe men leefde en werkte. De foto's vertellen hun eigen verhaal en staan los van de geschreven tekst.
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In het boek komen veel aspecten van de ontginningen aan de orde,
zoals de werkverschaffmg, hoe men te werk ging en het wel en
wee van de pioniers. Ook heeft de schrijver de ontginningen in een
historisch kader geplaatst.
Wat zeer bijzonder in het boek is dat hij v~ veel families, zoals
b.v. van Dillen, Velings, Hendriks, Oomen, Comelisen, Dijkmans,
Respen, Boerekamp, v.d. Moosdijk, Gerritsen, van Mierlo, van Roy,
van Vliet, Reinders, van TuIden en Bijnen, de achtergrond
beschrijft waarom ze naar Someren kwamen en vaak ook nog hun
lotgevallen.
Expositie
Niet alle foto's konden in het boek geplaatst worden. Om die reden
wordt in Gasterij Erica in Someren-Heide van 4 Mei tot en met 11
Mei een expositie gehouden van deze foto's, ook de foto's die in
het boek staan zijn dan in groot formaat te zien. Iedereen kan dan
in een gezellige omgeving zijn herinneringen ophalen. Het boek is
te koop bij boekhandel van de Moosdijk in Someren-Dorp en tijdens de expositie in Gasterij Erica. Het boek met een formaat van
24 bij 17 cm, is genaaid en gebrocheerd en de prijs bedraagt 29,75.
Vele anekdotes en wetenswaardigheden sieren het boek en op de
voorkant staat Martien TIüjs die met zijn zoon Noud de klaver aan
het ploegen is.
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