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Georgius Antonius Ammerlaan (1883-1960) bezat samen met zijn zus Maria Magdalena Antonia 
Ammerlaan (1885-1977) bijna 40 ha land in de Oude Lierpolder. Hiermee behoorden zij tot één van 
de grootste landeigenaren binnen deze polder. Het bestuur van de Oude Lierpolder was 
samengesteld uit een aantal van de grondeigenaren/stemgerechNgden en het was dus niet vreemd 
dat Joor Ammerlaan gevraagd werd om binnen het polderbestuur de belangen van alle ingelanden te 
beharNgen. Uit de administraNe van het polderbestuur blijkt dat Joor Ammerlaan al in 1910 als 
bestuurslid is benoemd. Dus in het jaar nadat hij met zijn zus op boerderij Vreeburch is gaan wonen. 
Nu waren zij toen de pachters en nog geen eigenaren, maar voor een bestuursfuncNe was dat 
blijkbaar geen probleem. 

Joor is tot 1959 lid van het polderbestuur gebleven, waarvan een groot aantal jaren als voorziVer. In  
1928 speelt er binnen het bestuur van de Oude Lierpolder een vervelende kwesNe en Joor is in die 
periode de voorziVer. Uit diverse krantenarNkelen blijkt dat de kwesNe gaat over een belangrijk 
besluit om over te gaan op machinale bemaling. De Lierpoldermolen was eeuwenlang door 
windkracht aangedreven geweest, maar de industriële vernieuwingen waren niet meer tegen te 
houden. Steeds meer polderbesturen stapten over naar machinale bemaling waarbij men niet meer 
aZankelijk was van voldoende windkracht om te kunnen malen. Daarnaast werd de uitmaalcapaciteit 
enorm verhoogd en dat was juist in naVe periodes belangrijk om de landerijen droog te houden.  

Ook de leden van de Oude Lierpolder nemen op voordracht van het bestuur het besluit om over te 
gaan op machinale bemaling. In een vergadering op 15 februari 1928 in café ‘De Gouden Leeuw’ 
geven de leden het bestuur de opdracht om dit besluit uit te voeren.  

 

Je zou verwachten dat het bestuur op voortvarende wijze met deze opdracht van de leden aan de 
slag ging, maar uit de arNkelen blijkt dat er een kink in de kabel was gekomen. Er was bij 
Gedeputeerde Staten een bezwaar binnengekomen tegen de overstap naar machinale bemaling. Dat 
bezwaar werd onderbouwd met argumenten en door enkele mensen ondertekend, waaronder de 
voorziVer van het eigen polderbestuur, de heer G. A. Ammerlaan.  

De verbazing en verontwaardiging was niet van de lucht en vanuit de leden kwam er een soort 
opstand. Zij wilden een nieuwe voorziVer kiezen en droegen de heer Johannes Petrus van Adrichem 



voor, a`omsNg van de boerderij die aan het begin van de Blaker heeb gestaan. Het was toen een 
goede gewoonte om de abredende voorziVer te herkiezen, dus de ergernis over het optreden van 
Joor Ammerlaan moet wel heel groot geweest zijn om van deze gewoonte af te wijken. Hij werd in 
het krantenarNkel als de meest malle figuur beschreven, die zijn eigen beleid als voorziVer aan de 
kaak stelde. Een voorziVer die zoveel onbekwaamheid tentoon stelde wensten ze niet te handhaven. 

De ondertekenaars die alle stemgerechNgden opriepen om J.P. van Adrichem als voorziVer te kiezen, 
waren zeker niet de minsten. Een aantal grote en invloedrijke tuinders uit de Nieuwe Tuinen zoals de 
heer A. N. Middelburg, de heren J. en W. van der Wel en de gebroeders Arie en Lennart Dukker. Dat 
de weerstand tegen Joor Ammerlaan in de Nieuwe Tuinen zo groot was, kan ook een andere reden 
hebben, maar daar komen we later op terug. 
Verder stonden er nog een paar grote landeigenaren op deze lijst zoals Jacob van den Berg Jzn, die 
met zijn land grensde aan dat van Joor Ammerlaan en Th. van Adrichem. 

 

 

In dit krantenarNkel werd verslag gedaan van de vergadering op 2 juni 1928. De genoemde heer 
Kapteijn was een van de ingelanden van de Lierpolder en hij was eigenaar van een perceel weiland 
aan het begin van de Kerklaan waar in 1929 de woningen van ‘het Blok’ zijn gebouwd. Hij woonde 
zelf buiten het Westland en was van beroep makelaar.  

De heer W.L.J. van der Mark voerde namens de opstandige leden het woord in de vergadering. De 
heer van der Mark was eigenaar van de boekhandel op de hoek van de Hoofdstraat/Kerklaan, maar 
had op grond van dat eigendom geen stemrecht binnen de Oude Lierpolder. Hij trad in deze echter op 
als gevolmachNgde van zijn broer Herman van der Mark die in Indië woonde en eigenaar was van ‘de 



tuin van Van der Mark’, gelegen langs de Kerklaan. Op deze tuin zijn in de jaren ’60 de woningen aan 
de Heimond gebouwd, omsloten door de molensloot, Kerklaan en de Tuinstraat. 


