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     OPROEP  

              WIE WORDT DE NIEUWE  MUIDERBERGSE ECHO OPROEPER* 

Muiderberg,  27 mei 2021  

Wegens gevorderde leeftijd van de huidige wordt gezocht naar een of twee kandidaten voor de   

functie van 'Echo Oproeper'.  Zij worden geacht vier tot vijf maal per jaar, met name op   

Muiderbergse  feestdagen de wereldberoemde 'gelijksprekende Echo' van Muiderberg aan het 

publiek te demonstreren en het historische achtergrondverhaal te vertellen.  

 

Kandidaten beschikken over een luide stem en hebben affiniteit met de historie van Muiderberg. 

Het is een vrijwilligersfunctie. 

 

Eeuwenlang is het publiek van heinde en verre gekomen om 'het wonder van Muiderberg' te 

beleven. De 'Echo Oproeper' 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 350 

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'! 

 

Volgens de Muiderberg vorser Jan ter Beek  zijn er tot nu toe zeker een tiental Echo Oproepers 

geweest: 

1. Hr. Geselschap                                (eind 1800) 

2. Barthold Elsenereus                      (1901-1904)   

3. Victor Jan Elsenerus                 (1906-1910)  

4. Victor J. Groenewegen                               (?-?) 

5. onbekend                                                     (?-?) 

6.  A. de Smit           (1932-1944/1950-1955)  

7. Hendrik de Gooijer                       1950-1960 ?) 

8. G. Keijzer                (1962-1979) 

9.  Piet de Raadt                          (1975/76-1985) 

10. Annie Slokker                            (1988-?) 
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De geselecteerde kandidaten worden begeleid en kunnen oefenen op deze magische plek, onder 

leiding van een commissie bestaande uit mw Annie Slokker en de heren Jan ter Beek  en Peter 

Wegman.   

 

Er wordt een nieuw foldertje gemaakt waar de achtergrondinformatie in staat.  

 

Voor een passend kostuum wordt gezorgd. 

 

De nieuwe Echo Oproepers worden aan het publiek voorgesteld op de Open Monumentendagen  

za 11 en zo 12 september a.s.. en kunnen dan gelijk aan de bak. 

 

 

 

 

 

reacties: 

Belangstellenden sturen ( voor 1 juli)  een mailbericht aan: bestuur@st-mhm.nl 

 

 

 

 

*deze activiteit is een project van stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg 

 i.s.m. stichting Muiderbergse Feesten 


