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Geboorteakte Maria Magdalena Antonia Ammerlaan (Marie) op 2 januari 1886. Haar vader Cornelis 
Jacobus gaf haar aan bij de burgerlijke stand in de gemeente Vrijenban. Zijn bijna twee jaar jongere 
broer Leendert Jacobus die als parHculier in DelJ woonde, was bij de aangiJe als getuige aanwezig. 

De familie Boeters-Buijs heeJ nog aanvullende informaHe verstrekt over de periode vanaf 1961. 
Corrie Buijs was in dat jaar op 17-jarige leeJijd voor één á twee dagen in de week bij Joor en Marie 
Ammerlaan in de huishouding gaan werken voor fl. 8,00 per dag. Zij vertelde dat de boerderij niet op 
de waterleiding was aangesloten en dat al het drink- en spoelwater nog met de hand uit de regenput 
werd opgepompt. Er was wel een waterfornuis aanwezig, maar dat werd om reden van zuinigheid 
niet gebruikt. De was werd gewoon met koud water en veel zeeppoeder op ouderwetse wijze in een 
ton gestampt. RegelmaHg werden de houten vloerplanken geschrobd, ingesmeerd en dan weer 
afgedekt met een soort vetvrij papier. Het poetsen van het koperwerk was ook een wekelijkse 
acHviteit. Elke vorm van luxe ontbrak op de boerderij. 

Toen Marie eind jaren ’60 een periode kwakkelde met haar gezondheid, werd ze door de familie 
Boeters in hun huis op de hoek Kerklaan-Tuinstraat opgenomen om te herstellen. Op de boerderij 
waren zo weinig voorzieningen beschikbaar dat het onmogelijk was om Marie daar goed te 
verzorgen. Warm water was niet aanwezig en een doorspoeltoilet evenmin. Een ouderwetse plee met 
houten plank en een deksel was alHjd voldoende geweest. Bij de familie Boeters werd ze liefdevol 
verzorgd en genoot ze van de twee jonge kinderen. Het voor haar begrippen luxe leven had haar 
goed gedaan. Ze beseJe dat een beetje comfort op haar leeJijd toch wel erg plezierig was.  



 
Marie zi]end aan een salontafeltje in haar woning aan de Julianalaan in DelJ. Foto: familie Boeters 

 
Nadat Marie weer was opgeknapt, ging ze terug naar de boerderij. Echter niet voor lang. Haar zus 
Jans, die regelmaHg op boerderij ‘Vreeburch’ logeerde, was overleden. Jans woonde in DelJ op de 
hoek van de Julianalaan en de Oude Ro]erdamseweg. Deze woning had toen de naam ‘Sonnehof’ of 
‘Sonnehoeve’ en staat er vandaag de dag nog steeds. Haar vader Cornelis Jacobus Ammerlaan had, 
nadat hij in 1880 van boerderij Woudzicht was vertrokken, als bouwman (boer) samen met zijn grote 
gezin op een boerderij in Vrijenban gewoond. Begin 20e eeuw had hij deze boerderij verlaten en dit 
grote woonhuis aan de Julianalaan laten bouwen om misschien wel te gaan rentenieren.    
         
Na het overlijden van Cornelis Jacobus in 1924 is de woning binnen de familie gebleven en bewoond 
door een of meer vrijgezelle broers en zussen. Jans was als laatste overgebleven. Johanna Maria van 
der DriJ, de echtgenote van Cornelis was al eerder in 1921 overleden. 
Rond 1970 is Marie verhuisd naar het huis van haar ouders aan de Julianalaan in DelJ. Maar niet 
nadat de woning door Corrie en Siem Boeters eerst grondig was schoongemaakt, opgeknapt en 
voorzien van wat modern comfort. Na het vertrek uit De Lier bleef Corrie Boeters de vaste steun en 
toeverlaat voor Marie, die het verblijf in DelJ toch wel eenzaam vond.  

Het werd een vaste gewoonte dat Siem Boeters op de vroege zaterdagavond  met de auto naar DelJ 
ging om Marie op te halen voor de mis in de parochiekerk aan de Kerklaan. De katholieke kerk in De 
Lier was haar zeer lief en dit wekelijkse ‘uitje’ bracht haar ook weer in contact met oude bekenden. 


