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NameN bij de foto’s eN boereNorgaNisaties
zondag 12 februari 2023. Aflevering 58. De foto’s komen uit het archief van Wim Pompen, maar 
zijn door anderen gemaakt. Er zijn foto’s van Mary Verhagen bij en van Erik van Asten. 
Het team Witte nog....? bestaat uit Erik van Asten, Cintha Bax, Johan Bax, Toos van Lieshout, Frans van Mierlo, Janus de Vocht 
en Erik Willems.

Martina (Tin) van Zon-Verduijn. Nel van Alphen en Nel Bos

Harry van Montfort op het Marktplein met
Peter Hulsen. Waarschijnlijk gemaakt op deparkeerplaats 
tegenover Fried Postuma tijdens de verzamelaarstentoon-
stelling, die enkele jaren tijdens de Braderie van de Klein 
Kerk werd gehouden. , 

vlnr: Tony Roothans, Anneke Keijzers, Nel 
Groenen Nel Maas van Mierlo, Anneke Keijzers.
Dit is aan de Valkenswaardseweg we bij het huis 
van. Cardinaal, de schorsschuur. 1948
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Huis van Toon Maas, Valkenswaardseweg, 
vanuit het Zwarte Pad. Rechts de oude Boerderij 
van Frans Maas. De kindjes zijn Toon en Frans 
Rutten.

Dak vernieuwen. Stro was vroeger normaal.
De boerderij van van Gastel. Frits van Gastel, 
Toon van Gastel.  
Jan de Schatter, van Laarhoven was ook slachter 
en dakdekker. Toos. Ome Jan de Slachter.  
Mogelijk zijn Willem Dielis en zoon Jac hier 
bezig.

Frans van Mensvoort (1874- 1947) en Trees  van Asten 
(1879- 1969) . 
onder vlnr: Everard van Menvoort,  Laurens van Mensvoort 
en Sina van Mensvoort. Sina is later geëmigreerd. Zij zijn 
vertrokken voor de nieuwe weg naar Eindhoven
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Tiny van Mensvoort vertelt:
Mijn opa , Frans van Mensvoort (1874-1947) was  de 2e zoon van Evert van Mensvoort en Clasina van 
Krieken. Wonende in Vught.
Oma overlijdt in het kraambed bij de 10e bevalling. Slechts drie kinderen werden volwassen en van de 
overige zeven kwamen er vier levenloos ter wereld. Vader en Moeder van mijn oma waren:  Laurens van 
Asten (3-10-1835) gehuwd met Jacoba van Hooff (14-2-1844).
Drie andere kinderen zijn naar het klooster gegaan. Dus twee personen die over bleven hebben kin-
deren gekregen.  Een daarvan was dus mijn oma Trees en de andere haar oudere broer  Hendr. Ant. 
(Harrie) Van Asten (28-12-1877) (22-12-1965+). Hij trouwde met Lien van Asten.
Ze kregen negen 9 kinderen (Laurens, Koos, An, Fridus, Wilh. Franc. Wim, Frans, Adriaan).
Evert van Mensvoort hertrouwde met Henrica Berkelmans en zij kregen samen 5 kinderen.
De oudste zoon Nico, mocht van zijn ouders naar een vervolgopleiding omdat ze er geen boer in zagen.
Op deze school attendeerde een pater/leraar hem rtop dat er in Leende nog een vrijgezelle dame zou 
wonen die wel iets voor hem zou kunnen zijn. nl Jena Simkens.
Het verhaal gaat dat hij op een goede zondag naar Leende fietste en bij Simkens aanbelde.
Echter Helena, de zus van Jena, deed open en het klikte heel snel tussen deze twee. Dus er werd niet 
meer over Jena gesproken.
Nico maakte zijn half broer Frans er op attent (vrijgezel tot 38 jaar) dat er in Leende nog een 33 jarige 
ongehuwde boerendochter woonde, nl. Trees van Asten.
Hun oudste zoon was Laurens van Asten. Frans pakte zijn fietst , en reed op goed geluk  naar Leende 
en belde daar bij de familie van Asten aan.  En zo is het begonnen. Op 14 oktober 1912 trouwden ze 
met elkaar. Hun oudste zoon was Laurens van Asten. Omdat mijn oma (Trees van Asten) alleen op de 
boerderij woonde, bleven ze in leende wonen.

Dezelfde locatie als de vorige foto. 
Zou een van Asten moeten zijn. Hun 
oudste zoon was Laurens van Asten. Dus 
daarom denk dat dit Harrie en Lien van 
Asten zijn, met hun zoontje Laurens.

Dit is de familie Bax van de klein Kerk, Go van 
Mensvoort- Bax, Drieka Bierings- Bax, en ? 
Raassens, ? Clement . 3 zusjes zijn op dezelfde 
dag getrouwd.
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Met meisje (Bax?)een meisje van Domme-
len. Rechts boven Koos van Asten.
Foto op zondag  gemaakt. Lena Raassens 
met witte schort.  Riek van Mensvoort.

Eentje lijkt een Verduijn.

vrouw met een ouderwetse 
kinderwagen.

De tweede man is Harrie van Meijl.

Koningin Juliana en burgemeester Manders. 
Godefridus Johannes Alphonsus (Fried) Manders (Prin-
cenhage, 25 augustus 1901 – Breda, 3 februari 1978) was 
een Nederlands politicus van de KVP.

Burgemeeter Manders was een zeer verdienstelijk man 
voor Leende. Helaas is hem tot op heden de verdiende 
eer nooit toegekomen. 
Hiernaast zijn verhaal. 

De foto is waarschijnlijk niet in Leende gemaakt. 
Juliana was koningin vanaf 1948. Of Juliana was op 
dat moment nog kroonprinses. Manders is in 1947 tot 
burgemeerster van Zundert benoemd.



Witte nog ....

5verhalen van vroeger uit Leende

Hij werd geboren als zoon van Godefridus Johannes Manders (1851-1919;  
boekhouder) en Maria van Lieshout (1862-1940). Hij volgde in 1927 de kort  
daarvoor overleden P. Wolsky op als gemeente-ontvanger bij de gemeente  
Princenhage. Daarnaast was hij reserve-officier; ten tijde van de Duitse inval van 
mei 1940 was hij reserve-kapitein. Er waren vergevorderde plannen om de ge-
meente Princenhage op te heffen en daaraan voorafgaand werd hij in februari 1941 
de burgemeester van Leende. Vanaf juli 1943 was hij daarnaast enkele maanden 
waarnemend burgemeester van Budel. In 1944 weigerde hij, net als enkele andere 
Noord-Brabantse burgemeesters om inwoners van zijn gemeente aan te wijzen 
voor voor het maken van verdedigingswerken op het eiland Walcheren. Zij moes-
ten zich in juli 1944 melden bij het bureau van de Beauftragte Heinrich Sellmer in 
Vught. Degene die bleven weigeren, waaronder Manders, werden  
geïnterneerd in Kamp Vught. Op 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) werd hij per 
trein op transport gesteld naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Begin 1945 
kwam hij via onder andere Bergen-Belsen in Neuengamme. Toen dat  
concentratiekamp eind april 1945 ontruimd moest worden vanwege het naderen 
van de geallieerde legers werd hij met vele andere gevangen gestuurd naar schepen 
in de Lübecker Bocht. Duizenden gevangenen zijn in mei 1945 omgekomen toen 
Engelse bommenwerpers schepen die zich daar bevonden (zoals Cap Arcona) 
bombardeerden. Manders overleefde alle verschrikkingen en het lukte hem om 
naar Leende terug te keren. In 1944 was hij ontslagen als burgemeester maar in 
augustus 1945 werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van Leende en het 
jaar erop was hij daar weer burgemeester. In 1947 volgde zijn benoeming tot  
burgemeester van Zundert. Daarnaast was hij dijkgraaf van het  
Hoogheemraadschap van de Mark en Dintel en lid van Provinciale Staten van 
Noord-Brabant. Vanwege zijn benoeming tot Gedeputeerde midden 1966 wordt 
hem ontslag verleend als burgemeester van Zundert. Vier jaar later stelde hij zich 
niet meer herkiesbaar en ging hij met pensioen. Begin 1978 overleed Manders op 
76-jarige leeftijd.

Meest rechtse dame is Dina van Zon. 
Gelet op de palmbomen is de foto niet 
in Leende/Nederland gemaakt. 
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Dit is Petrus en Petronella Valkenaars.
Opa, Petrus Valkenaars zit op een wagentje dat voortge-
trokken wordt door een pony.
Zij woonden op Langstraat 9 in Leende tegenover Du 
Commerce.
De zonen Sjef en Jan hebben in 1944 het bedrijf Gebrs 
Valkenaars opgericht.
Jan had een bedrijf met winkel in Bergeyk.
Sjef had een bedrijf met winkel in Leende aan de 
Dorpstraat 96 te Leende.
Het bedrijf is even verhuisd naar Budel-Dorplein en 
in 1969 is het pand gebouwd aan de Schoolstraat 2 te 
Leende.
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boereNorgaNisaties

Gerlacus van den Elsen, O. Praem. (Gemert, 1853 - 1925) was een 
Nederlandse pater van de Abdij van Berne te Heeswijk en is de 
geschiedenis ingegaan als de ‘Boerenapostel’.

Als prior van de abdij wist hij een grote bijdrage te leveren aan een 
nieuwe structuur voor zijn klooster (de Norbertijnen), die ten gevolge 
van de Franse Revolutie en de secularisatie van 1803 versnipperd was 
geraakt. In 1857 is het gemeenschappelijk leven opnieuw aangevan-
gen op het Slotje in Heeswijk.

De Boerenapostel Gerlacus van den Elsen heeft een grote rol gespeeld 
bij de ontwikkeling van het Oost-Brabantse platteland in de tweede 
helft van de negentiende eeuw.

Van den Elsen startte in 1886 in de abdij het Gymnasium St. Norber-
tus, de voorloper van het Gymnasium Bernrode.

Van den Elsen zette zich bijzonder in voor de belangen van de noodlijdende boeren. De Noordbrabantse 
Christelijke Boerenbond (NCB), het huidige ZLTO, heeft zijn bestaan onder andere aan Van den Elsen 
te danken. Van den Elsen was de organisatorische en ideologische basis waarop de Boerenbond kon 
ontstaan. Van Den Elsen speelde in op bestaande antisemitische vooroordelen van de Brabantse boeren-
bevolking, toen hij de NCB van de grond trachtte te krijgen. Al in zijn kapelaanstijd tussen 1878 en 1880 
had Van den Elsen, in meest negatieve zin, over de joden geschreven in Blomhofke van Ruth (1892). In 
de beginfase van de NCB heeft Van den Elsen de Brabantse boeren bewust gemanipuleerd door hen aan 
te spreken op de (al dan niet vermeende) oplichterspraktijken van de zogenaamde ‘kalverjoden’, die de 
tussenhandel tussen veehouders en vleesverwerkende industrie en vee-exportbedrijven verzorgden, en 
op de (evenzeer al dan niet vermeende) woekerpraktijken van joodse geldschieters. (informatie uit: Jan 
Ramakers, ‘Godsmoordenaars en addergebroed’, in De zachte kant van de politiek, Den Haag, SDU, 1990, 
p. 100).

Ook de Rabobank ontstond dankzij de inspanningen van Van den Elsen: hij was de oprichter van de 
Boerenleenbank, die later opgegaan is in de Rabobank.

In de torenmuur van de aanbouw van de abdijkerk is een hoeksteen met zijn beeltenis te zien, gemaakt 
door Jozef Cantré. Deze uitbouw van de abdijkerk in 1927 is gebouwd met medewerking van de NCB.

Het geboortehuis van Gerlacus van den Elsen bevindt zich in de Gemertse buurtschap Pandelaar. Hier 
is een herinneringssteen aangebracht. Bovendien is hier het Boerenbondsmuseum opgericht dat de 
landbouwpraktijk uit omstreeks 1900 tot leven brengt. Langs de weg van Veldhoven naar Waalre-Dorp 
bevindt zich een boerderij die op de voorgevel de naam ‘Pater van den Elsenhoeve’ draagt.

Onder de bezielende leiding van Joannes Baptista Essens, de toenmalige pastoor van Leende, werd op 
zondag 7 februari 1897 ook een afdeling van de NCB in Leende opgericht. Zie ook pagina 12.  
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Boerenbond Leende. 
Zestiger jaren.
Burgemeester van de Lokkant  
(midden) kapelaan van Stapperhoef, 
rechts van hem, de vrouw van Louis  
Bax, Anna Bax- van Son,  voorzitter 
van de boerinnenbond.
Staand Pau Smulders, links van hem 
Frans Engelen. Een vergadering in 
Leende in de zestiger jaren over de 
Sreekverbeterinverbetering.

Uit Lind in beeld: De foto is gemaakt op een 
boerengezinsdag tijdens de jaren zestig in het 
oude patronaat aan de Valkenswaardseweg. Vlnr, 
zittend: Jan van Dijk, Reinier Smeets, Toon Groe-
nen, Dorus de Werdt, Fried van Mierlo ((Friedje 
van Meeijskes van Bartelefrit) en Jan van Hooff; 
staande: Willeke Maas, Nol van Rijsingen, Driek 
van Dijk, Hein van Asten, Janus Raassens, Driek 
Maas en Kobus Verduijn. 
Let ook op de vlag van de Jonge Boerenstand. 

Er is een feest. Men is aan het voorbidden. We 
zien kapelaan Stappershoef. Mimi van Enge-
len. Jan Verhoeven, (de Smed). Peer of Kobus 
Verduijn. Lena Raassens? Marietje Swinkels, 
de vrouw van Jan Verhoeven en de zus van de 
vader van Ria Swinkels.
Dit zou kunnen zijn in het huis van opa  
Beliën. Een feestje met Siena Verduijn rond 
Pasen. 

Dit zijn veelal onbekende mannen, Het lijkt 
te maken te hebben met een boerenorgani-
satie. Een van de mannen is  de  vader van 
Toos. van Lieshout, Sjef van Lieshout.
Verder worden Sint Jutten en Laurens Raas-
sens herkend. Het lijkt een retraite foto. De  
geestelijken zijn niet uit Leende.  
Het is rond 1940. 
Volgens Wim Jansen lijkt het een foto van 
een retraite in Vugt.
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getuikschrift landbouwschool van Wim 
van Weert

Jan Bax leenderstrijp. Dit is in de Zandberg 
nu Strijperstraat 66. Deze foto is gemaakt 
in het kader van de Streekverbetering. Zijn 
ouders woonden op de spiltsing Strijper-
straat, Klooster, ook wel den tip genoemd.  
Er waren veel Bax’en in Leenderstrijp. Zijn 
moeder kreeg de bijnaam Dientje Wip van 
den tip. 

Een maquette voor voorlichting door de ncb, 
de Nederlande Christelijke Boerenbond, een  
boerenorganisatie die voorlichting gaf over 
Sociaal economische zaken in het boeren 
bedrijfsleven. Leende 1962 

1945? Uit een foto van de Jonge Boerenstand. 
Dit is Wim van Meijl Voets uit Leenderstrijp. Er was een 
jubileum. De Jonge Boerenstand is in Leende opgericht 
in 1922. 
De naam Voets kwam van zijn moeder’s kant. Deze extra 
naam onderscheidde de familie van de andere families 
van Meijl in Leende.  
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1945  Jonge mannen die een pyramide bouwen, 

Naast hard werken deed een aantal jonge boeren ook aan georganiseerd sporten om de 
conditie op peil te houden. Daarvoor kende de Jonge Boerenstand (RKJB) een sportclub. Die 
hield zich vooral bezig met turnen.
Op sportdagen werden de vorderingen gedemonstreerd.

Jonge boeren die 
gehuldigd worden 
vanwege hun inzet 
voor de organisatie. 
vlnr: Jan Seijkens,  
Jan van Meijl, Jan 
Verberne, Jan van 
Dijk en Jan van der 
Heijden,
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De Jonge Boerenatand. Let op de vlag. 
zittend: Harrie Bax, Jan Rutten, meester Antoon Vugts, kapelaan Stappershoef, Nico Maas, Theo 
van Kuijk. 
2e rij: Jan van de Heijden, Jan van Meijl, Jan Verberne, Peer van Veldhoven, Sjaak Verduin, Janus 
Seijkens, Theo Groenen, Balth Snoeks, Jan Groenen, Siem Liebregts.  
3e rij:  v. Kuijk? Jan Seijkens, Frits Bax,  Adriaan van der Heijden, Harrie Bax, ? Jan Bax, Tiny van 
Meijl, Jan van Dijk, Bart van Mierlo.
bovenst rij: ? Piet Groenen?  Toon Bax, Jan van Dijk, Sjaak van Weert, Piet van Dijk, Jan Bekkers, 
Gerie van Dijk,  ? Liebregts, Harrie Geven, Wim Verduijn, Gérard van der Palen. Piet van Hooff.

Een foto uit het  archief van  Tiny 
van Mensvoort “de Jonge Boeren-
stand “waar zijn vader 2e van links  
is met daarboven Laurens Raassens 
en  3e rechtsonder is Laurens van 
Mensvoort.
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Oprichting van de NCB Leende:

De Meijereische Courant schrijft hierover het volgende:

LEENDE. 7 Febr. Ook in deze gemeente is men gaan inzien, dat 
samenwerking  tegenwoordig eene noodzakelijkheid is.
Heden morgen werd door onzen Eerw. Herder aangekondigd 
dat des namiddags om vier uur eene vergadering zou worden 
gehouden in het schoollokaal, waartoe alle belangstellenden 
werden uitgenoodigd. De vergadering zou ten doel hebben het 
oprichten eener afdeeling van den Christelijken Boerenbond. 
Op tijd was het schoollokaal met belangstellenden gevuld.
De Eerw. Heer Pastoor schetste in duidelijke bewoordingen 
de voordeelen dezer  vereeniging, en gaf weder, zoals altijd, de 
duidelijkste blijken, hoe nauw de belangen zijner parochianen 
hem aan het hart liggen.
Tot ons genoegen kunnen wij mededeelen, dat ZEerw.. ten 
minste eenigszins zijn  onvermoeiden ijver kon beloond zien 
doordat reeds een honderdtal van landbouwers en anderen zich 
onmiddellijk als lid aanmeldden. 
Besloten werd de volgende vergadering te houden op hetzelfde 
uur. Zondag den 21 Februari.


