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NIEUWSBRIEF                                                    17092021 
Open Monumentendagen Muiderberg   
za 11 zo 12 september 2021 
 
Het is een genoegen verslag te doen van de door onze stichting georganiseerde Open 
Monumentendagen 11-12 september 2021. Waar dit vroeger werd georganiseerd door Comité Oud 
Muiderberg en ook een aantal jaren niet, is dit vorig jaar opnieuw opgestart door een ad-hoc 
werkgroepje onder auspiciën van de Dorpsraad, uit welk werkgroepje onze stichting is 
voortgekomen. 

 
Vlagvertoon  
Op de toren van Kerk aan Zee en bij OC De Steeg wapperen de Open Monumentendag vlaggen. 
Boven de entree van het Echobos is een banier gespannen. Dit vlagvertoon is het werk van Michiel 
Koekkoek. De organisatie staat in de startblokken om de eerste bezoekers te ontvangen. 
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Opening OMD - voorstellen nieuwe Echo Oproepers    

Op zaterdag rond de klok van 11 de opening. Bij de muziektent op de Brink hebben zich een aantal 
mensen verzameld.  Jos Gunneweg, de voorzitter van MHM, voor deze dag met chokertje en  hoge 
hoed vermomd als spreekstalmeester, spreekt een kort woord van welkom. In de muziektent hebben 
zich opgesteld vier koperblazers van muziekvereniging  GA Heinze die de Open Monumentendagen 
open blazen met een fraai  klinkend 'intrada'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groep wandelt door het Echobos naar  de Echo alwaar de twee nieuwe Echo Oproepers worden 
voorgesteld. Koperkwartet GA Heinze speelt opnieuw de intrada.  

Jos Gunneweg : Eeuwenlang is het publiek van heinde en verre gekomen om 'het wonder van 
Muiderberg' te beleven. De 'Echo Oproeper' was hierbij de leidende figuur. Hij placeerde de 
mensen op de meest gunstige plaats en droeg op een plek daar een meter of 5 vandaan met 
luide stem  het Echo-gedicht voor. De kandidaten kunnen een rol spelen bij het doorgeven 
van deze unieke traditie.  De Echomuur bestaat waarschijnlijk al zo'n 300 jaar en is uniek in 
Nederland, waarschijnlijk in de wereld en zou dus met recht 'werelderfgoed' kunnen worden 
genoemd. En de functie van Echo Oproeper derhalve 'immaterieel erfgoed'! 
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Vervolgens richt hij zich tot Annie Slokker, 
die vanaf 1988 de functie van Echo Oproeper 
vervulde en dat nu wegens gevorderde 
leeftijd niet meer doet. Hij dankt haar voor al 
die jaren met de overhandiging van een 
groot boeket en voegt daar nog eren soort 
oorkonde aan toe.  Annie is zichtbaar onder 
de indruk van de lof die zij krijgt 
toegezwaaid.   
 
De beide nieuwe Echo Oproepers houden 
zich nog verborgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLAUDIA DE RAADT 

Daar komt Claudia de Raadt vanachter de Echomuur tevoorschijn. Spreekstalmeester stelt Claudia de 
Raadt (77)  voor als de eerste nieuwe Echo Oproeper. Bij Claudia is er in zekere zin sprake van 
'erfopvolging'. Haar vader Piet de Raadt - 'oom Piet' voor de oudere Muiderbergers, overleden 1987 
en zoon van JL de Raadt van 1904-1937 burgemeester van Muiden en Muiderberg, was  onder veel 
meer ook Echo Oproeper. Van 1975-1985. Claudia is geboren Muiderbergse, woonde in Bussum 
maar is recent teruggekomen in ons mooie dorp.  Zij heeft vanzelfsprekend haar vader nog 
meegemaakt als Echo Oproeper en vindt het mooi dat onze stichting het 'ambt' van de Echo 
Oproeper nieuw leven in wil blazen en zij nu deze rol kan vervullen, samen met een jongere 
kandidaat. 

Dames  en heren graag uw aandacht voor Claudia de Raadt als Echo Oproeper .  

GA Heinze blaast signaal: tadaaaa! 

Claudia stelt zich op de Oproeper plek en nodigt een aantal mensen uit op de luisterplek ten gaan 
staan. Dan roept zij -voor het eerst in publiek- het beroemde echo gedicht. O Echo , wonder van deez 
dreven.... .  Claudia doet dit, een dochter van wijlen Piet waardig, met de nodige flair en slim gebruikt 
zij daar een klein boekje bij waarin spiekbriefjes. Want ja, zegt zij wij zijn al drie eeuwen oud dus het 
geheugen....!  
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Als Claudia optreedt vraag de spreekstalmeester Annie Slokker ook op de luisterplek te gaan staan. 
Dat had zij nooit eerder gedaan want al die jaren alleen 'Oproeper' geweest. 

En dan gebeurt er iets dat ons ontroert.  Annie gaat, geheel vanzelf zacht sprekend het door Claudia 
gereciteerde Echogedicht mee opzeggen. Die tekst, jaren en jaren door haar uitgesproken, nee 
'geroepen' die zit er zo in dat ze dat automatisch doet en we a.h.w. nu een tweede echo horen.          
't Is een wonder! 

 WILLEMIJN LEURS                                                                
Hierna wordt de tweede nieuwe Echo Oproeper, Willemijn 
Leurs,  voorgesteld. Willemijn is een meisje Kruithof geboren 
in 1988 . Haar wieg stond in Muiderberg en zij is dus een echte 
Zandhaas. Werkt in de verzorging bij de Florisberg. Willemijn is 
een romantisch meisje en was in haar jonge jaren al onder de 
indruk van de mystieke sfeer  die hangt bij de Echo en in het 
Echobos. Ze kreeg verkering met een Spiering en samen 
mijmerden zij in de Echo, over wat het leven voor hen in petto 
zou hebben.  Haar aanstaande begreep al gauw de magie die 
voor Willemijn van de Echo uit ging en ze besloten dat ze IN  DE 
ECHO wilden trouwen. Dat werd en bij uitzondering geregeld en 
hun huwelijksvoltrekking vond plaats op 17 juli 2017.  Willemijn 
las in Muidernieuws het stukje waarin om nieuwe Echo 
Oproepers werd gevraagd en stuurde een sollicitatiemail. De 

rest is geschiedenis. Dames  en heren graag uw aandacht voor Willemijn Leurs als Echo Oproeper . 

GA Heinze blaast signaal: tadaaaa! 
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Nu is het  Willemijn's beurt voor haar maiden-optreden.  Ze mag na afloop een klein applausje  in 

ontvangst nemen.  

Ten slotte was er gelegenheid tot selfie met de nieuwe Echo Oproepers, terwijl ons GA Heinze 
koperkwartet nog een passend muziekje speelde.  We genoten ook van de prachtige aanleg van de 
Echotuin, die de avond tevoren nog door een clubje vrijwilligers o.l.v.  Thijn Westermann was 
gesnoeid. Mooi te zien hoe al deze activiteiten elkaar versterken! 

 

Hiermee kwam deze kleine ceremonie ten einde, na  afloop waarvan we een tevredenheidbetuiging 
ontvingen van onze muzikanten met de suggestie om voor volgend jaar opnieuw samen te werken. 
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OC De Steeg Populierenlaan       

Open op zaterdag zowel als zondag 
van 12.00 tot 16.00u.   Jan de Beus, 
archivaris van MHM had een kleine 
tentoonstelling ingericht met recente 
schenkingen.  Hier is wel een 
compliment op zijn  plaats aan Jan 
voor zijn tomeloze energie en de 
grote accuratesse waarmee hij de 
schenkingen van archiefstukken 
ordent en verzamelt in archiefdozen 
die hij op volgorde plaatst in de ons 
toegewezen kastruimte in het OC .  
Het is beide dagen een gezellige 
aanloop van Muiderbergers  en oud 
Muiderbergers die ook komen om 
oude Muiderberg filmpjes te kijken en 
verhalen uit te wisselen met  
dorpsgenoten.  

Ook kwam onze erevoorzitter Gré 
Dam langs met een bundel 
documenten en foto's die we mogen 
scannen voor ons digitaal archief. We 
mogen ook een aantal jongere 
Muiderbergers verwelkomen. De 
jongste bezoeker, binnengekomen 
aan de hand van zijn vader, was twee 
jaar! De mensen worden ontvangen 

door  Jan  en door Frits Vlaanderen, onze secretaris. Er worden boekjes verkocht van de 
Muiderbergse auteurs en Frank Steensma, onze penningmeester kon een aantal nieuwe donateurs 
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inschrijven. Onze donateur van het eerste uur, mevrouw Ans Ceelie heeft zich ontpopt tot kampioen 
donateurwerver. Hulde! 

Eexcursie per fiets langs kazematten en groepsschuilplaatsen 
De excursie werd verzorgd door Huib ter Haar mede-auteur van het boekje 'Muiderberg en Muiden 
in de meidagen 1940', op de zaterdag om 12.00u en om 14.30u. Wij vernamen van Huib dat daar, 
vooraf aangemeld  7 resp. 15 enthousiaste Muiderbergers aan hadden deelgenomen.  Van 
deelnemers hoorden wij dat hun een hele nieuwe dimensie van de geschiedenis van ons dorp werd 
geopenbaard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerk aan Zee  en toren                                                                                                
Kerk en toren op beide dagen van 13.00-16.00u 
open voor bezoekers.  Hier was de tentoonstelling 
met werk van kunstenares Mieke Marx  te 
bezichtigen.  Van de mogelijkheid tot beklimming 
van de toren werd goed gebruik gemaakt. Het 
uitzicht was op zondag beter dan op zaterdag. 
Kijkend langs de zichtstreep 'Utrecht' op de 
afdekplaat op de kantelen zochten we op zaterdag 
aan de horizon de Domtoren. Tevergeefs!  
Opvallend is dat van het dorp vrijwel niets te zien 
is, door de hoog opgaande vol in het blad staande 
bomen.  Wel mooi uitzicht op 'De Ning"en 'Groot 
Krabbenhoofd' en ook Manhattan aan het 
Gooimeer komt prominent in beeld. 
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Molen De Onrust 
Naardermeer 
Was op beide dagen van 12.00 tot 
16.00 te bezichtigen.  Van de 
molenaar hoorden we dat er op 
zaterdag 24 mensen , in hoofdzaak 
Muiderbergers, getriggerd door de 
folder in ons nieuwe magazine, 
waren gekomen. En op zondag 64, 
voor een belangrijk deel  via de 
historische busdienst. 
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De nieuwe Echo Oproeper demonstreert 'De Echo' 
Op zaterdag zowel als op zondag treden bij toerbeurt de beide nieuwe Echo oproepers in totaal nog 
vier keer op.  De publieke belangstelling varieert. Van een klein clubje tot een wat grotere groep. 
 

Zondag - Joodse Begraafplaats open  

Er werden 36 bezoekers geteld, de 
meesten gekomen met de historische 
bussen.Drie gidsen, Guus Kroon, Harry 
Mock en Hugo Landheer waren 
aanwezig om deze mensen te 
ontvangen en vragen te beantwoorden. 
Sommige van de bezoekers schaften 
zich een uitgebreide brochure aan  met 
plattegrond, die hun weg wees over 
deze gigantische begraafplaats met zo’n 
45.000 graven. 

 

 

 

Excursie Natuurhistorie Echobos      

Op zondag, om 14.00u nam  Thijn Westermann een 
groep belangstellenden mee door het Echobos, het  
voormalige park van het vroegere buiten "Rustrijk', die 
allerlei wetenswaardigheden opstaken over de veelheid 
aan soorten bomen en heesters die daar groeien. Wist u 
dat een beuk met zijn bladerkroon zijn bast beschermt 
tegen de zon en dat je, als je aan een kant snoeit, de 
boom kapot gaat?  En dat er een rijtje haagbeuken 
staan die vermoedelijk het restant zijn van het vroegere 
doolhof?  Interessant! 
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zondag - hop-on-hop-off bustocht met oldtimer bussen                                                
Elk half uur vertrok vanaf een halte nabij de Joodse begraafplaats, een gratis rondrit met oldtimer 
autobussen  naar en door de andere kernen in Gooise Meren . Deze busroute was georganiseerd 
door de samenwerkende OMD-organisaties Muiden, Muiderberg, Bussum en Naarden.  

Bleek veel belangstelling voor. Helaas verliep de dienstregeling deze eerste keer nog niet helemaal 
vlekkeloos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 16.00  einde alle activiteiten 
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promotie en media belangstelling 

vooraf                    
De stichting had een programmafolder gemaakt die met het nieuwe magazine in de eerste week van 
september huis-aan-huis werd bezorgd en ook bij winkeliers in het dorp te krijgen was. Door de 
gezamenlijke comités was een mooie folder gemaakt voor de hop-on-hop-off  rondrit met de 
oldtimer bussen.  

Op de gemeentepagina In Muidernieuws ( de papieren versie) was tevoren het gehele programma 
van Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg gepubliceerd. In deze krant ook een paginagroot 
artikel over deze activiteiten met daarin ook een interview met Jos Gunneweg over de specifiek 
Muiderbergse programma onderdeleln. 

na het evenement                                                                                                                                          
Dinsdag 14 september verscheen in de digitale versie van Muidernieuws een uitgebreid interview 
met de beide nieuwe Echo Omroepers, de dag erna in de papieren krant op de voorpagina een grote 
foto van hen beiden.  

colofon                                                                                                             
De Open Monumentendag Muiderberg werd georganiseerd door stichting Monumentaal & 
Historisch Muiderberg (MHM) met financiële ondersteuning van de gemeente Gooise Meren.  
 
Voorbereiding en coördinatie Jos Gunneweg en  Michiel Koekkoek . Uitvoering, met medewerking 
van de overige bestuursleden,  Jan de Beus, Frank Steensma, Thijn Westermann, Frits Vlaanderen.   
 
Redactie van deze nieuwsbrief: Jos Gunneweg, fotografie: Michiel Koekkoek, Frank Steensma, Jos 
Gunneweg.   
Volledige fotoreportage  zie www.facebook.com/monumengtaalenhistorischmuiderberg 
Filmpje optreden Claudia de Raadt op  www.facebook.com/groups/225635734650950 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

WORD DONATEUR ! 

en help mee de activiteiten van MHM verder uit te bouwen    
door een bedrag over te maken op 
 
NL 57 RABO 0361 7054 33         

t.n.v. stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg 
 
Indien u daar prijs op stelt  sturen wij u graag als dank de set ansichten 
die wij uitgeven en nodigen wij u uit voor onze activiteiten. Stuur dan 
svp even uw adresgegevens aan penningmeester@st-mhm.nl  
 

           website   st-mhm.nl 
 

 

 


