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Voor de geschiedenis van de boerderij van de familie Van Kleef aan de Hintelstraat, voorheen D68, moeten 
we eigenlijk terug naar Christianus van de Tillaar in 1840. We lazen reeds over hem in de Heise Kranten 
van april en september 2011. Christianus woonde dus oorspronkelijk op de eeuwenoude boerderij op 
Kruisstraat 12 (nu familie Van der Wielen). Hij breidde zijn bezittingen flink uit. Eerst bouwde hij in 1840 
een boerderij op het huidige adres Kruisstraat 8 (tegenwoordig bewoond door Will Dobbelsteen).  
Van 1840 tot 1850 woonde zoon Martinus (1808) met Johanna Timmers (1802) uit Erp daar. In 1850 
kochten ze de boerderij van de buurman 
aan de andere zijde, sloopten deze en 
bouwden een nieuwe boerderij op het 
naastgelegen weiland met 
kadasternummer B510. Deze staat dwars 
op de oude hoeve. Antoon van Kleef kwam 
vroeger nog wel eens stenen tegen van 
het oude huis, als hij het land bewerkte. 
 
Detail van de kadasterkaart uit 1832. 
A: is de oorspronkelijk boerderij, nu 
Kruisstraat 12 
B: is de in 1840 gebouwde boerderij, nu 
Kruisstraat 10. 
C: is de in 1850 gesloopte boerderij. 
D: is de in 1850 nieuwe boerderij, 
nu Hintelstraat 8-10. 
 
De gesloopte boerderij stond volgens het 
kadaster in 1832 op naam van Petrus van 
Lieshout.  
Later werd de boerderij verkocht aan de 
weduwe Anna Maria Versteegde-Pepers. 
Petrus van Lieshout hield het 
vruchtgebruik en trok op latere leeftijd na 
de dood van zijn vrouw in bij zijn zoon op 
Derpt. ( Nu Scheiweg 2). 
 
Martinus van de Tillaar ging dus in 1850 
op de nieuwe boerderij (D) wonen. Zijn zus Maria op Kruisstraat 10 (B).  
Martinus kreeg met Johanna Timmers 3 kinderen. Beide zoons stierven jong. Dochter Johanna Maria 
trouwde in 1875 met Petrus van Cleef (oude schrijfwijze, die bij sommige takken van de familie nog 
gebruikt wordt). Het echtpaar bleef kinderloos 
 
Antoon van Kleef vertelde in 2012 dat zijn vroegere buren Van de Tillaar altijd welgesteld zijn geweest. Jan 
van de Tillaar (1858), Jan- Hannekes genaamd, ging met de deken van Veghel paardrijden. Hij ging ook  
samen met de deken en Petrus van Cleef met de trein naar Kevelaer op bedevaart. Onderweg is toen 
gesproken over een eigen parochie voor de Hei. De deken adviseerde de heren om eens naar Waspik te 
gaan, waar een kapelaan uit een rijke familie woonde. De basis van onze parochie kon dus wel eens in de 
trein naar Kevelaer gelegd zijn. 
 



 

 

Petrus of Piet van Cleef (1848-1927) was een van de eerste drie 
kerkmeesters bij de oprichting van de parochie van Maria-Heide. 
Op zijn grond tegenover de boerderij werd ook de tijdelijke 
noodkerk gebouwd in 1907. 
De laatste jaren van zijn leven woonde Piet van Cleef in het 
klooster in Maria-Heide, wat toen Liefdesgesticht werd genoemd. 
 
Hiernaast: Piet van Cleef 
 
 
Broer Hendrikus van Cleef (1856-1942) en zijn vrouw Johanna 
Maria van der Linden kregen 9 kinderen. Volgens het 
bevolkingsregister zes met de naam Van Kleef en drie met de 
naam Van Cleef.  
Een maand na de geboorte van de jongste dochter Lambertha 
(de latere juffrouw Van Kleef) overleed moeder Johanna. De 
jongste kinderen werden bij familie ondergebracht. 
 
 
 
 
 
 

 
Zo kwam Ties van Kleef (1901-1993) bij oom Piet aan de Hei 
en verwierf na zijn overlijden de boerderij. 
Ties wilde heel graag priester worden en ging naar het 
college in Uden. Toen hij daar vanwege zijn slechte ogen en 
zijn astma werd weggestuurd, was dat de slechtste dag uit 
zijn leven, weet Antoon van Kleef nog.  
 

 
 
 
Hiernaast: 
Ties van 
Kleef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ties bleef vrijgezel en begon in Uden een drukkerij, terwijl 
zijn broer Hannes met zijn gezin op zijn boerderij kwam.  
Voor zijn eigen administratie had Ties geen drukkerij 
nodig zoals op het overzicht hiernaast te zien is. 
 
 
 
 
 



 

 

Zijn zus Bertha is jarenlang onderwijzeres 
geweest op de jongensschool in Maria-Heide. 
Veel ouderen onder ons hebben  
bij juffrouw Van Kleef in de klas gezeten.  
 
Hiernaast: Bertha van Kleef 
 
 De akte van benoeming van juffrouw 
Lambertha van Kleef in 1921. Zij is tot haar 
pensioen onderwijzeres geweest aan de 
jongensschool in Maria-Heide 

 
 
 
Hannes die aan de Hintel op de boerderij van zijn broer 
Ties was komen wonen, was met Hendrika van der 
Heijden uit Dinther getrouwd.  
 
Uit het huwelijk werden 6 kinderen geboren.  
Hendrika stierf ook al jong in 1933 en Hannes hertrouwde 
in 1942 met Adelheid Grieving, die oorspronkelijk uit 
Duitsland kwam en door iedereen Letta werd genoemd.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De familie van Hannes 
van Kleef: 
Achter vlnr: Antoon, 
Sjaan, Miet (later 
zuster Concilia) en 
Harrie, 
Vooraan vlnr: Piet, 
Hannes, Letta en Jo. 



 

 

De boerderij in de jaren 
vijftig, toen nog langs de 
onverharde Hintelstraat. 
 
 
Toen in 1953 Hannes’ 
zoon Antoon met de 
Heise Tonny van 
Asseldonk trouwde, 
gingen Hannes en Letta 
met twee van hun 
kinderen in de 
verbouwde ‘Hennekoi’ 
wonen. Deze 
noodwoning is daarna 
jarenlang bewoond 
geweest door tal van 
mensen.  
 
 
 

 
De tot woning verbouwde ‘Hennekoi’. 
  
In 1957 kocht Antoon van Kleef de 
boerderij van zijn oom Ties.  
Jo van Kleef en Albert van den 
Nieuwenhuizen trouwden in 1955 en 
woonden vijf jaar in de 
Noordoostpolder, Albert was daar 
boerenknecht. Later konden ze op de 
Voorhei een huis kopen.  
Hannes en Letta kwamen in 1965 in 
huis bij Jo, omdat Letta na een 
ziekenhuisopname moest aansterken. 
Het zou voor een paar weken zijn, het 
werden 5 jaren. Toen gingen ze naar 
het bejaardenhuis in Veghel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De familie van Antoon van 
Kleef. 
Vlnr: Hans, Tonny, 
Martien, Riek, Ria 
(vooraan) Johan, Annie en 
Antoon. 



 

 

In 1982 is de boerderij gesplitst en zijn Antoon en Tonny in 
het achterhuis gaan wonen, hun zoon Johan, getrouwd 
met Mechtild Hermans, in het voorhuis. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de verbouwing in 1982 kwam de dakconstructie uit 
1850 weer even tevoorschijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   De gesplitste boerderij in 2012. 


