
Gevelsteen           Deel 8 
We gaan nog een keer terug naar het ar-kel uit De Westlander op 9 mei 1969, waarin Maria 
Ammerlaan met zes-g jaren “Landsvrouwe” in het zonnetje werd gezet. In dit ar-kel werd o.a. 
vermeld dat Joor al vele jaren eerder de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pon-fice” (La-jn: 
voor kerk en paus) had ontvangen. Voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk of het 
rooms-katholieke geloof.   
Aan Marie was de onderscheiding “Bene Meren-” (La-jn: voor een verdienstelijk persoon) 
overhandigd. Om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding moest de persoon minimaal 35 
jaar oud zijn en zich minstens 10 jaar langdurig op geringe, doch opvallend verdienstelijke wijze in 
lokaal verband ingezet hebben voor kerk en samenleving. 

Citaat: 

‘Deze onderscheiding ontving zij wegens haar 25-jarig jubileum als hoofdzelatrice van het 
genootschap van het Heilig Hart. (o.a. het verzorgen van de administraAe bij acAviteiten voor 
liefdadigheid en barmharAgheid. jdh) 
Maar haar verdiensten waren echter meer. Zij toonde steeds medelijden met mensen in nood en bij 
ziekte en deed daar veel voor, zonder dat anderen het wisten. Het feit dat mej. M. Ammerlaan nu 60 
jaren op de hoeve “Vreeburch” woont, werd in het gebouw Ajdens een druk bezochte recepAe 
herdacht. Vele familieleden, maar ook haar buren zoals de Varekampen en Jac. Buitelaar waren 
hierbij. Ook echter de vele tuinders met hun echtgenoten maakten dit gebeuren mee. Zelfs had zich 
een comité gevormd uit deze mensen dat haar wilde huldigen. 

Namens de familie bood mevr. M. Brouwer-Ammerlaan uit Den Haag haar een prachAge ruststoel 
aan. Bij haar toespraakje memoreerde zij dat zij als kinderen uit de stad veel mooie dagen op de 
boerderij hadden mogen doorbrengen. 

Namens de achterneven en nichten werd een bloemstuk aangeboden. 
Namens de tuinders die op het land van Ammerlaan nu hun bedrijf hebben, boden de meisjes Els 
Kouwenhoven en Marja van der Marel als bloemenfee en oogstprinsesje een grote fruitmand en een 
prachAge bloemenmand aan na een leuk toespraakje en liedjes. Ze beloofden nog een album met 
foto’s van het gebeuren van nu. 

Namens de buren sprak de heer Jac. Buitelaar de jubilaresse toe. Hij noemde haar een moeder voor 
haar omgeving en werd door de kinderen steeds als ‘tante’ Marie beschouwd. Zij had mede met haar 
overleden broer Joor een stuk brood verschaT aan de thans bestaande tuinderijen. Hij bood haar ook 
een bloemstuk aan.  

Tegen het einde van de recepAe kwam burgmeester P.B. Bouwman en zijn echtgenote, evenals de 
secretaris-penningmeester van de Veiling Westerlee, de heer J. Th. N. van de Laar en zijn echtgenote 
gelukwensen aanbieden. Vrijdagavond a.s. wordt in De Rank aan vrienden en bekenden een 
feestavond aangeboden.’ 



 

Maria Ammerlaan, keurig gekleed voor de boerderij aan de Kerklaan. Deze foto zal uit de jaren ’60 
zijn, een aantal jaren voor haar verhuizing naar DelY. In de kopgevel van de stal is nog net de fraaie 
gevelsteen uit 1597 zichtbaar. De huidige bewoners hebben vanaf 1985 de boerderij grondig 
verbouwd en de stal een -ental meters ingekort. De gemetselde kopgevel werd gesloopt en de 
gevelsteen kwam er gelukkig ongeschonden uit. 2003 was het ‘jaar van de boerderij’ en in De 
Timmerwerf werd een tentoonstelling georganiseerd over de boerderijen in en rondom De Lier. De 
familie Zeestraten-Fransen heeY deze gevelsteen toen aan het museum geschonken. Bij de trap naar 
de grote zolder kreeg dit vierhonderd jaar oude juweeltje een prominent plekje. 

Wat verder opvalt is de enorme omvang van de hooibarg. Die had zes houten roeden (palen) en dat 
was voor deze omgeving wel bijzonder. Deze hooibarg kon een grote wintervoorraad hooi bergen, 
maar dan moest de afgebroken voorste roede wel eerst vervangen worden. Dat onderhoud heeY 
nooit meer plaatsgevonden want enkele jaren later woei -jdens een windhoos de hele hooibarg om 
en braken de houten roeden af.  

Op de achtergrond staat naast de boerderij een auto en waarschijnlijk is dat de taxi van Piet de Jong. 
Een eerder geplaatste foto toont Marie in dezelfde kledij als hierboven. Misschien zijn de foto’s 
gelijk-jdig gemaakt. 



 

Krantenar-kel uit 1969. Archief fam. Fransen 

 


