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Jonkheer J.AR Backer 
Burgemeester van Vreeland en Nigtevecht 1888-1911 

Jonkheer J.A.F. Backer, 

burgemeester van de 

gemeenten Vreeland en 

Nigtevecht, omstreeks 1900. 

Op deze foto zit de 

burgemeester achter zijn 

schrijftafel in het 

gemeentehuis aan de 

Raadhuislaan te Vreeland. 

Coli: HJ. Aalderink. 

Jonkheer Joan Anthony Ferdinand Backer is 
een belangrijke man geweest voor Vreeland en 
Nigtevecht, om niet te zeggen: wellicht de eer
ste historieschrijver van de gemeente Loenen. 
Hij hield namelijk regelmatig "Voordrachten in 
de Raad", verhalen over het leven van de gewo
ne man in Vreeland en Nigtevecht, zijn 'eigen' 
gemeenten, maar ook over Loenen en Nieuwer-
sluis. Deze voordrachren lier hij in kleine opla
ge drukken en verspreiden; hierdoor zijn veel 
interessante, leuke en nuttige gegevens over het 
dagelijks leven in die tijd bewaard gebleven. 
Backer werd op 30 augustus 1853 geboren te 
Amsterdam, zoon van jonkheer Jacob Backer 
en Maria Petronella van Reenen, 's Winters 
woonde het gezin Backer in Amsterdam, 
zomers vertoefde zij in "Vreedenhoff", het 
prachtige buiten tussen Loenen en Nieuwer-
sluis. Backer jr zou een groot deel van zijn leven 
in grote en mooie huizen wonen, want de laat
ste ca. 25 jaar van zijn leven woonde hij in 
"Slotzicht" aan de Boslaan te Vreeland. Toen 
Joan 18 jaar was, overleed zijn moeder. In dat
zelfde jaar kwam hij als vrijwilliger werken op 

het gemeentehuis van Loenen. Hij trouwde, 
kreeg drie kinderen en kon 17 jaar na zijn eerste 
bestuurlijke ervaring op een gemeentehuis deze 
ten volle benutten: op 27 december 1898 werd 
hij benoemd tot burgemeester van Vreeland en 
Nigrevecht. Het Vreelandse gemeentehuis was 
in die dagen het pand op de hoek van de Raad
huislaan en de Vossenlaan. Op de foto zien wij 
Backer achter zijn bureau zitten daar in dat 
toenmalige gemeentehuis. 

Een grote, serieus aandoende man met een fikse 
snor en klein sikje, maar liefst twee inktpotten 
met kroontjespen naast zich. Een bevlogen 
man, vooruitstrevend, geïnteresseerd in de 
mensen om hem heen, een boeiend schrijver. 
Artistiek en muzikaal was hij ook: hij compo
neerde ooit een stuk voor viool en hij fotogra
feerde. Ondanks zijn adellijke achtergrond en 
de mooie huizen waarin hij gewoond had, bleef 
hij zich betrokken voelen bij de 'gewone' mens. 
Dit blijkt onder andere uit een pleidooi van 
zijn hand op 24 juli 1899. Hierin neemt hij het 
inzake klokgelui bij begrafenissen op voor de 
minder bedeelde inwoners van Vreeland: Hij 
pleit "dat het klokgelui niet slechts zou plaats
vinden tegen betaling van een hoog recht, nl 
vijf gulden per uur en vier gulden voor een half 
uur, maar dat ook de klok geluid dient te wor
den voor de min- of onvermogenden". Begin 
april 1911 luidde de kerklok voor Backer zelf: 
op 2 april, om half vijf's ochtends, overleed hij. 
Hij ligr begraven op de gemeente begraafplaats 
van Vreeland aan de Nigtevechtseweg. 

Juliette Jonker-Duynstee 

BRONNEN 

- Gemeenreraadsverslag Vreeland 1899, folio 248 t/m 252, 

24 juli 1899. 

- H.J. Aalderink, Oud burgemeester van Vreeland en 

Nigtevecht Jhr J.A.F. Backet vertelt Vreeland 1995-

Dit zeet interessante boek vol foto's en geschiedvethalen 

over de dorpen binnen de gemeente Loenen is te 

verktijgen bij drukketij Vteeland, Bergseweg 2a te 

Vreeland voot ƒ 49,95. 


