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Film van Jan Beliën over Familie Beliën.

De gebruikte foto’s komen o.a. uit het archief van Wim Pompen. 
Verder zijn er foto’s van Erik van Asten en foto’s aangeleverd door 
de familie Beliën. 
De tekst is geschreven op basis van hetgeen verteld is in  
De Huiskamer. 
.
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Aflevering 32  
 
We gaan dit jaar. 2020, kijken naar alle winkels en winkeltjes die er 

waren in Leende. 
We starten vandaag met Beliën.  Dat doen we omdat we via Frans 
Simkens een film mogen laten zien die Jan Beliën vroeger gemaakt 
heeft, over bijzondere momenten in het leven van de familie Beliën. 
Verder hebben we ook informatie gehaald uit andere bronnen, zoals 
een boekje uit  1972 en uit Lind in beeld.  
Ook Leende had vroeger evenals zowat alle dorpen, een winkel die  de 
functie van  ‘warenhuis’ vervulde,  merkwaardigerwijs had elk dorp 
wel zo’n winkel en in Leende was dat Beliën.  Niet zelden zijn 
deze ‘warenhuizen’ rond 1900 ontstaan.  Ze werden ook wel ba-
zaar genoemd . De winkel van Beliën was er zo een in Leende. 
Het assortiment werd wel tot 1972 gehandhaafd en was  dikwijls  
uitgebreid.  Vo or de  winkel er kwam, was  in dit pand de  koper-
slagerij va n Jantje van Engelen gevestigd. 

De schilders familie Beliën. 
De fami1ie Beliën is een geslacht waarin per traditie het beroep van 
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huisschilder wordt uitgeoefend. Zo was het bijna een voorrecht van 
de Beliëns dat, wanneer het kasteel in Heeze aan een schilderbeurt 
toe was, aan hen de opdracht werd verstrekt. Het is bekend dat P.J. 
Beliën in 1857 van de steigers in de kasteelgracht is gestort en ver-
dronken.  
Er was het gezin van Henricus Franciscus Beliën (Driekske). Hij was 
in Leende geboren op 14 september 1836 en hij overleed op 21 au-
gustus 1916. Zijn vrouw is Kaat Beliën-van Asten. De kinderen zijn: 
Joseph (1877-1963), huisschilder. Tot op hoge leeftijd was hij actief 
betrokken bij het sociaal en cultureel gebeuren in zijn woonplaats. 
Bijna zestig jaar was hij lid van de “Philharmonie” als muzikant en 
vele jaren als voorzitter. Op zijn tachtigste legde hij de functie van 
voorzitter-secretaris van het Witgele Kruis, een vereniging die hij 
zelf had opgericht, neer. Verder was hij medeoprichter van de mid-
denstandsvereniging, lid van het kerkbestuur en schoolbesturen 
en lid van de kamer van koophandel in oostelijk Noord-Brabant. In 
1954 werd hij onderscheiden met de gouden medaille van Oran-
je-Nassau. Vervolgens  was er Trees Beliën en Johannes Josephus 
(Jan) Beliën (1871-1961) die onder meer inspecteur van het lager 
onderwijs en lid van gedeputeerde staten was. Hij heeft zich ook bij-
zonder ingezet voor de boerenstand in Brabant. Zijn dochter Geer-
truida Catharina (1902-1966) was, als mevrouw Smulders-Beliën, 
de eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland in de Beerzen. 
Jan Beliën was officier in de orde van Oranje-Nassau, Verder zien 
we Drika, gehuwd met Janus Simkens van de looiersfamilie en Anna, 
gehuwd met Gerard Verhoeven.

Het huis van de familie  
Beliën. 
Hier met 3 dakkapellen
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Uit Lind in Beeld  
Dit pand dateert van omstreeks 1832 en was van een boer die 
Van Kuijk heette. Eind 19de eeuw is het gekocht door Jantje van 
Engelen die getrouwd was met Truus Stienen. Jantje was winke-
lier en de laatste koperslager in de familie Van Engelen. Hij had 
ook schilders in dienst. In 1911 werd het pand overgenomen 
door Sjef Beliën uit Leende (in dat jaar getrouwd met Cato van 

Sjef en Cato Beliën - van Engelen Het gezin Beliën. boverste rij vlnr Joep, Sjef, Cato,  
Jan, onderste rij Frans, Gerard (Gery), Harry

oma Beliën
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Engelen, de enige dochter van Jantje en Truus). Sjef had een 
schildersbedrijf en Cato bouwde de winkel uit tot een ware ba-
zaar. Ze kregen vijf zonen. Jan, de oudste, zette vanaf 1946 de 
zaak voort. Hij was toen getrouwd met Toos Rozemeijer. Kort 
voor het overlijden van Jan is de winkel op slot gegaan. In 1962, 

dat is 38 jaar geleden gestopt. In 1984 was daar de eerste kleding-
beurs.  
Van de andere zonen Beliën genieten vooral Harrie (als ouder-
bond- en fanfarevoorzitter) en Gery (als pater Augustijn) in 
Leende bekendheid. 

bellen bij Beliën
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inkoop voor een feestje 
Let op het telefoonnummer.

achterkant van het bonnetje 

Je kon je fotorolletje naar 
Beliën brengen, om te laten 
ontwikkelen. 

      drogisterij Beliën.

Jan Beliën Harrie Beliën Gery Beliën 
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Het bellen bij Beliën. De winkel Beliën had al heel vroeg een          
telefoon. Leendenaren mochten komen bellen in ‘het kantoor’. 
De telefoon had een tikker. Je betaalde voor het aantal tikken.  
In het eerste begin opereerde de telefoon  met ‘doorverbinden’ de 
winkel Beliën was een begrip in Leende. Je kon er voor zowat 
alles terecht.  
Speelgoed; b.v. Janus herinnert zich een mooie rijdende trein in 
de etalage. 
Huishoudelijke artikelen, linnengoed, waaronder ook ondergoed 
en b.v. ook badpakken.  Iemand uit het publijk herinnert zich er 
een rood badpak gekocht te hebben. Helemaal elastisch. Passen was 
niet nodig. De paskamer van Beliën was (ook) in ‘het kantoor’. 
Beliën fungeerde verder eveneens als drogisterij. Je kon er b.v. 
witte boorzalf kopen en jodium.  
Je kon er stoffen kopen om zelf kleding mee te maken, Op de toon-
bank was een vaste meetlat aangebracht om de stof af te meten.  
En Beliën verkocht vuurwerk.  
Vanaf 1929 waren er al geboortekaartjes. En ook die kon je via Beli-
en bestellen. en kopen 
Op zondag (na de H. Mis) konden de mensen (uit Leenderstrijp) 
er terecht. 
Toos Beliën, de vrouw van Jan Beliën,  stond in de winkel. Het 
huishouden werd gerund door ‘tante Sien’. Sien Verhoeven (De 
Smet) een alleenstaande dame afkomstig uit Leenderstrijp.  
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Petra Beliën heeft nog wat materiaal meegebracht uit  uit de winkel. 
van vroeger.  

Over de auto Beliën 
Uit Lind in Beeld  
In dit oude autootje is nog net schilderspatroon Sjef Beliën zicht-
baar. Hij rijdt hier zijn voertuig ‘uit de poort’ (opslagruimte naast 
de winkel) de weg op. Sjef was een vooraanstaand Leendenaar, 
gemeenteraadslid, kerkmeester (lid van het parochiebestuur) en 
fanfarevoorzitter. 
Sjef van Engelen legde zijn oor te luisteren om te horen of de auto 
van de dokter eraan kwam’. 
Sjef Beliën (Jozef) is tijdens de oorlogsjaren met een voet klem ko-
men te zitten tussen de stoep voor zijn pand aan de Dorpstraat en 
een legervoertuig. Dit heeft hem zijn voet gekost en hij was voor de 
rest van zijn leven op een prothese aangewezen. De stoep is bij dit 
incident zo beschadigd dat men op die plek een grote steen gelegd 
heeft. Waarschijnlijk om de stoep tegen verdere beschadigingen te 
beschermen.

Gery woonde bij de paters in Venlo. Toen hij terug was uit de missie 
in Bolivia. Hij was heel vaak op bezoek bij Harrie Beliën. 
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Frans Simkens 
De Beliën film,

Jan Beliën, zoon van Sjef en Cato, was behalve huisvader ook winke-
lier en had nog verschillende hobby’s. Hij was lid van toneelvereni-
ging KNAL, zanger bij kerkkoor Sint Ceacilia en speelde tenorsaxo-
foon bij de plaatselijke fanfare Philharmonie in Leende.  
In 1938, nog voordat hij zijn vrouw Toos Roozemeijer leerde ken-
nen begon hij aan, een voor toen die tijd nog ongebruikelijke hobby; 
het maken van films. In de zo direct  volgende voorstelling volgt 
een samenvatting van de diverse films die Jan tussen 1938 en 1962 
gemaakt heeft. Met opnames van o.a. hotel “de Ster”,  verschillende 
feestelijke gelegenheden in Leende, schaatsen op de vennen, een 
wielerwedstrijd van Leende naar Strijp,  het kerkkoor met de bus 
naar Luxemburg en nog veel andere fragmenten. 
Een neef van Jan, Guus Beliën, wonend in Bennebroek, heeft al die 
films verzameld en er een videoband van gemaakt en voorzien van 

gepaste muziek. Zijn Vader, Joep, de broer van Jan heeft de diverse 
fragmenten ingesproken met toelichtend commentaar. De kwali-
teit van het materiaal laat soms wat te wensen over maar omdat 
het zo’n unieke beelden zijn willen we die jullie toch laten zien. De 
samensteller  van deze film Guus, heeft zijn toestemming gegeven 
om deze film in Leende aan een breder publiek te vertonen. Leende 
heeft bij hem nog altijd een speciaal plekje.  
 

Oma Beliën met een emmer 
bij de put.
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Dan rijst natuurlijk de vraag; hoe kom je aan deze film? 
Hiervan zal ik een korte uitleg geven. Toen mijn dochter Mascha 
van de middelbare school  moest gaan stage lopen, zou ze graag 
over een autootje beschikken. Daarvoor heb ik toen een oldtimertje 
gekocht, een Fiatje 500 met de bedoeling om deze tijdens mijn va-
kantie  op te knappen. Echter bleek die tijd veel te kort en toen hij 
uiteindelijk klaar was, was de stageperiode alweer voorbij.  
Inmiddels had ik wel een mooi blinkend autootje en heb toen con-
tact opgenomen met de landelijke club van Fiat 500 bezitters. Het 
bleek Guus Beliën de secretaris was en dat hij Leendse roots had. 
Vanuit dit contact ben ik uiteindelijk in het bezit gekomen van die 
videoband.Deze band heb ik vervolgens omgezet naar een DVD.

De Jonge Wacht in Leende ging over in verkenners. 
Deze verkenners zijn; op de achterste rij vlnr Dré Fransen, Jan van 
Weert, Dorus de Win, Jo Versteijnen 
voorste rij: Jan Valkenaars, Peter Willems, Bart van Weert en hop-
man  Marinus de Win.
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Wat is de Jonge Wacht? 
Jonge Wacht (1928-1942) was, in Nederland, een katholie-
ke jeugdbeweging, voortgekomen uit de Patronaten maar met 
elementen van scouting.  De Jonge Wacht was een beweging die 
heel wat overnam van de verkenners, maar niet gebonden was aan 
hun wet.

In 1942 werd de Jonge Wacht samen met de andere jeugdbewegin-
gen in opdracht van de Duitse bezetter opgeheven. In 1945 werd 
de Jonge Wacht niet heropgericht maar ging op in de Katholieke 
Jeugdbeweging. In Leende  warn dat de verkenners en later Jong 
Nederland. 


