
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1978 Vreedenhoffs gastenboek 1880-1905 Om enig inzicht te verkrijgen in de wijze waarop er vroeger op een buitenplaats werdgeleefd,kunnendag-en/ofgastenboekeneenzeergoedebron van informatie zijn. Hetwas voor mij dan ook een vondst, toen er uit een oude ijzeren kist bij de familie JhrJ. A. F. Backer te Zuylenburg, welke o.a. allerlei oude familie-bescheiden bevat, hetgastenboek van Vreedenhoff te voorschijn kwam. Dat deze buitenplaats van 1841 tot 1905 'in de familie'was geweest is bekend, maar datmen nu nog, meer dan 70jaar later, over zo'n mooie informatiebron beschikte was eengrote verrassing. Dit boek, dat 29x 18 cm meet en aan voor- en achterzijde een houtendekblad heeft, is met een afbeelding van Vreedenhoffs inrijhek versierd.Op de eerste bladzijde staat te lezen dat het boek op 5 oktober 1880 aan Jhr JacobBacker (1820-1905) als verjaarsgeschenk

is gegeven. Hij was toen weduwnaar vanVrouwe Maria Petronella van Reenen (1823-1871), van wie hij in 1872 Vreedenhofferfde. Zij, op haar beurt, had het landgoed uit de erfenis van haar vader verkregen, diede buitenplaats ruim 30 jaar daarvoor kocht. Juist daarom is het gastenboek zointeressant, omdat de familie Backer de laatste eigenaar was, die Vreedenhoff, zoalsalle vorige bezitters, in hoofdzaak 's zomers bewoonde. Meestal van mei tot oktober,maar, wanneer het weer redelijk bleef soms zelfs tot in de maand november, 's Winterswas men woonachtig in het Amsterdamse stadshuis. Voor de familie Backer was dat het Vreedenhoffca. 1900 32









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1978 'T paard, kalkoenen, en de kippen; 't wakend oog zal niets ontglippen.Want die man alleen blijft achter, Altijd als een trouwe wachter'T open Hek weleer Zoo fier Staat nu even op een kier' Zo is het ieder jaar een komenen gaan waartussen, zoals telkens uit het boek weer blijkt, de vele verwanten en vrienden graag op Vreedenhoff verblijven. Het laatste bezoek waarvan het dan 25 jaar oude gastenboek melding maakt vindt plaats op 15 oktober 1905. Jhr. Jacob Backer is op 25 mei van dat jaar te Amsterdam overleden. Vreedenhoff wordt nog in hetzelfde jaar verkocht, maar het gastenboek blijft in de familie behouden, als getuige van hoe het er eens was. Vreedenhoff, augustus 1978 A. J. A. M. Lisman 36




