
 

D74, thans Kruisstraat 12 
 
 

Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 

 

 
De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen 
de meesten onder ons de oude boerderij achter 
de kerk met het huidige adres Kruisstraat 12, 
voorheen D74. 
 
Hiernaast: De oude boerderij met Has van den 
Tillaar en broer Wim aan het werk. 
 
Tegenwoordig doet niets meer denken aan de 
eeuwenoude sfeervolle boerderij als men de 
geheel gerenoveerde moderne woning nu ziet.  
 
Het pand viel na de openbare verkoop in 1988 ten 
prooi aan een totale verbouwing. Eigenaar op dat 
moment was L. van den Tillaart (geen familie). 

 
In 2010 kwamen de huidige bewoners, de familie Van 
der Wielen, in bezit van de boerderij die zo’n drie 
eeuwen oud is. 
 
Hiernaast: De voorzijde van de gerenoveerde 
boerderij van Arno en Carla van der Wielen met hun 
kinderen: vlnr Dirk, Bart, Coen en vooraan Maaike. 
 
 
Waarschijnlijk is de boerderij gebouwd in 1709 of 
eerder. Verteld wordt dat bij de verbouwing in 1988 
nog deze jaartallen zijn gevonden in oude balken. 
Inderdaad is in archieven terug te vinden dat in 1709 
de verkoop van huis en erf plaatsvond door Thomas 
Aert Jan Theunissen aan Theunis Henrick Lamberts 
van de Ven.  

De belasting die daarbij betaald moest worden, bedroeg een halve dukaat aan het arme gevangenhuis in 
Den Bosch en verder gewincijns aan de domeinen van Brabant.  
In 1753 wordt het bezit van Theunis Henrick Lamberts van de Ven verdeeld onder zijn kinderen en in 1762 
komt ene Jan Tunis van de Boogaart door koop in bezit van de boerderij. Als hij overlijdt, blijft zijn weduwe 
eigenaresse totdat Jan Rut Burgers, pastoor te Middelbeers, door vererving eigenaar wordt.  
 
Dan duikt tussen 1810 en 1820 de naam Van den Tillaar op. Het is Christiaan van den Tillaer (1775-1850), 
die dan in bezit komt van huis en erf op wat dan nog de Groote Hintel heet.  
In de navolgende jaren komen we de familienaam op veel verschillende schrijfwijzen tegen: Tillaart-Tillart-
Tillaer en uiteindelijk Tillaar, zoals de familie nu nog heet.  
Christiaan was gehuwd met Johanna van de Hintel. We kunnen voorzichtig concluderen dat haar familie uit 
dit gebied kwam en dat deze familie haar achternaam ontleende aan het gebied de Hintel of de Groote 
Hintel. Haar ouders waren Willem van de Hintel en Maria van de Ven. 
 
Het was de periode dat Napoleon de Burgerlijke Stand invoerde. Iedereen was verplicht een officiële 
achternaam aan te nemen. Typisch is dat de naam Van de Hintel volgens het Meertensinstituut nu niet 
meer voorkomt in Nederland. (Zie www.Meertens.knaw.nl om uw familienaam op te zoeken). 
 
 

http://www.meertens.knaw.nl/


Tussen 1810 en 1820 verwierf Christiaan nogal wat percelen grond, onder meer aan de huidige 
Hintelstraat en ook de gronden waar later de jongensschool en nog later café De Mol zijn gebouwd.  
In 1840 bouwde Christiaan voor zijn zoon Martinus naast zijn woning een nieuwe boerderij. Dit is de 
boerderij die we nu kennen als de boerderij van Piet Dobbelsteen, tegenwoordig Kruisstraat 8.  
Na het overlijden van Christiaan, zijn vrouw was al lang daarvoor gestorven, kwam zoon Johannes (1816-
1866), gehuwd met Johanna van Hooff, op de boerderij. Deze Johannes werd slechts 50 jaar. Zijn weduwe 

bleef tot haar 
dood in 1898 
hoofdbewoner, 
waarna zoon 
Johannes (Jan) 
de boerderij 
overnam.  
Deze Jan (1858-
1943) trouwde 
pas op latere 
leeftijd met 
Antonia (Tona) 
van Wanroij 
(1882-1971) 
 
 
 
 
 
 
 

De familie van Jan en Tona van den Tillaar, ± 1930:  
Achterste rij vlnr: Marie, Has, Hanneke, Ties, Door, Toon, Jans en Gerarda. 
Voorste rij vlnr: Anna, vader Jan, Sjaan, moeder Tona, Wim en Drieka,  
 
Nu zijn we in de 20e eeuw aangekomen bij de grootouders van onze dorpsgenoten Jos en Wim van den 
Tillaar. Jan en Tona kregen een groot gezin, van wie Has, Ties en Wim in Mariaheide bleven wonen.  
 
Has trouwde met Drieka Verbeek en trouwde thuis in, zoals dat heette. Moeder bleef erbij wonen. In die tijd 
was dat gewoon. Has en Drieka bleven kinderloos en Drieka stierf al op 51-jarige leeftijd. Na de dood van 
Drieka is Tona in het klooster van Mariaheide gaan wonen waar zij in 1971 op 89 jarige leeftijd is 
overleden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Hierboven: Tona op een buitenzitje van het klooster. 
 
 
 
 
 Drieka van de Tillaar-Verbeek  

 



Rechts: 
burenhulp was een 
normaal begrip in 
die tijd. Koffiepauze 
tijdens het oogsten 
met onder andere 
Has en buurman 
Antoon van Kleef. 
 
 
 
 
 
  
Links: Has van den 
Tillaar   
 

                                                                                                
 Hiernaast en onder: het opbouwen van een stromijt 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast: 
Het rieten dak van de boerderij van Has van den 
Tillaar wordt opnieuw gedekt. Op de voorgrond 
de ouderwetse melkbussen, die hier in de regio 
‘rômkannen’ werden genoemd. 



 Hiernaast: de rietdekker aan het werk. 
 
 
De huidige riet- en strodekkers doen niets 
anders, maar vroeger waren zij naast rietsnijder 
en rietbinder ook nog riethandelaar. Omdat er 
niet het hele jaar werk was, waren ze In de herfst 
en winter vaak klompenmaker of slager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast en onder: nog wat foto’s van de 
oude boerderij. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toen Has in 1988 door 
gezondheidsproblemen naar een 
verzorgingshuis ging kwam deze 
familieboerderij na zo’n 180 jaar 
onder de veilinghamer. Zij werd 
nagenoeg afgebroken en opnieuw 
opgebouwd. Modern comfort won 
het van historie. Pannen op het 
dak in plaats van stro of riet en 
een monumentale poort met 
bewakingsapparatuur. Gelukkig 
hebben we nog veel foto’s en 
filmmateriaal. En natuurlijk 
verhalen en herinneringen over 
een nieuwe boerderij met een 
oude geschiedenis 
 



 
 
De boerderij na de renovatie in 1988.  
 
 


