
Backhuys, Johannes Baptiste Marie. - Makelaar, admi-
nistrateur en exploitant van huizen en bouwterrein. - Geb.
15 Juni 1878 te Amsterdam, als zoon van Maria Johanna
Korting en Bernardus Backhuys. - Geh. 14 Mei 1908 met

' Maria Sophia
Mars. - Kinde-
ren: Marie, geb.
9 Maart 1909;
Truus, geb. 22
Juni 1911. - B.
genoot zijn op-
leiding te Am-
sterdam aan de

Burgerlijke
Broedersschool
en de Kunst-
Ambachtssch.,
welke studie hij
aanvulde met
ochtendlessen

op de Academie
voor Beeldende
Kunsten.
Aanvankelij k

was hij kunst-
schilder en tee-
kenaar, maar
later liet B. de
kunst varen en
ging in de ma-
kelaardij . Hij

vestigde zich to Zwanenburg, waar de plaatselijke toe-
stand hem bijzonder interesseerde. Van hem ging het
initiatief uit, dat in bovengenoemd dorp wegenaanleg,
beplantingen, vuilophaling, straatverlichting, waterlei-
ding, gedeeltelijk politietoezicht en een goede verbinding
met Amsterdam tot stand kwamen, vrijwel alles uit part.
middelen. In 1918 sloot B. een overeenkomst met het
P.E.N., om Zwanenburg van electriciteit te voorzien, (bui-
ten de gemeente om.) Bij al deze verbeteringen ondervond
hij veel tegenwerking; doch de resultaten zijn niet uitge-
bleven : toen het dorp werd gesticht, woonden er 450 men-
schen, dat thans (1938) dank zij de moderne voorzienin-
gen, tot bijna 8000 is toegenomen. B. besteedde verder
zijn aandacht aan de watervoorziening in Zwanenburg.
Hij liet in den drogen tijd wagens in Amsterdam met
water vullen, waarna hij in het dorp het water liet distri-
bueeren. Op deze primitieve wijze moesten de inwoners



destijds aan water komen. - In 1922 was dit door zijn toe-
doen niet meer noodig, en werd er een overeenkomst met
het Prov. Waterleiding Bedrijf gesloten. - Toen begon zijn
strijd om het dorp van gas te voorzien. Hij richtte zich
hiervoor tot de gem. Amsterdam en Haarlem. De gem.
Haarl.meer nam toen zijn initiatief over en tenslotte kre-
gen de bewoners via Haarlem hun gasaansluiting. In dien
tijd waren de tramtarieven tusschen Zwanenburg en Am-
sterdam buitengewoon hoog. B. organiseerde daarom een
busdienst, welke het publiek van Zwanenburg voor f 0,25
heen en weer naar de hoofdstad bracht. Hiervoor kreeg
hij procesverbaal en diverse principieele veroordee-
lingen. Voor den Hoogen Raad werd hij echter vrijgespro-
ken en bij het vonnis werd bepaald, dat B. gerechtigd was
deze bus te laten rijden. De directie der Noord-Z.-Holl.
tram richtte daarop het verzoek tot hem om tot een rege-
ling te komen, welke dan ook tot stand kwam, in dien
zin, dat thans een kostelooze busverbinding naar het dorp
in exploitatie is, in aansluiting op de trams te Halfweg,
waarvan ook de tarieven met 50% verlaagd zijn. — Ver-
der kwam de oprichting van het postagentschap voor
Zwanenburg door hem tot stand. - B. was o.a. oprichter
der Ver. „Eigen Huis en Tuin" en maakte langen tijd deel
uit van het bestuur; door tijdsgebrek heeft hij hier echter
voor moeten bedanken. Een tijd lang was hij correspondent
van het „Haarl. Dagblad", „De Meerbode" en andere
bladen, doch om gelijke reden heeft hij deze functies even-
eens moeten opgeven. - De voornaamste landen van Eu-
ropa zijn door hem bereisd. - Tot zijn liefhebberijen be-
hooren schilderen, muziek en zang. Hij speelt bij voorkeur
klassieke muziek, zingt in het koor der Oratorium Vereeni-
ging en in het bekende „Mozes- en Aaron-Koor", te Am-
sterdam. — Lindenlaan 41, Zwanenburg.


