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InLEIdInG

Aan de westzijde van Muiderberg ligt het Echobos, op de plek waar ooit de buitenplaats Rustrijk heeft 
gelegen. Het terrein valt sinds 1932 onder het beheer van de gemeente Muiden en omvat naast het bos, 
een weide en een vijver ook een markante halfronde muur, waarbinnen zich een ‘echo’ voordoet. Dit 
akoestisch effect heet in de volksmond ‘echo’, doch bestaat uit een vrijwel gelijktijdige reproductie van 
het gesprokene op circa 2 meter afstand van de bron. De echomuur is aangewezen als rijksmonument. 

Deze buitenplaats werd reeds vóór de eerste exacte cartografische weergaven ontmanteld, waardoor 
er relatief weinig bekend was over de ruimtelijke configuratie en achtergronden van het terrein. Aange-
zien de gemeente grootschalig onderhoud aan het park wil gaan uitvoeren, mede ter compensatie van 
verlies aan groen bij de verbreding van de A1/A6, is behoefte aan meer inzicht in de historische ach-
tergronden en duiding van resterende elementen en structuren. De gemeente Muiden heeft begin april 
2014 opdracht gegeven aan SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen om in een 
verkennend onderzoek de historische ontwikkeling in beeld te brengen en de tuin- en cultuurhistorische 
aspecten te duiden.  

De belangrijkste conclusie van voorliggend rapport is dat de stichting van de buitenplaats vóór 1729 
moet worden gedateerd en dat de echomuur als onderdeel van deze classicistische tuinaanleg wordt 
gezien. Uit de positie van de muur op het terrein is een beeld van de omvang en indeling van deze tuin 
af te leiden.

Het onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op een literatuur- en kaartenstudie, alsmede op een terrein-
verkenning op 23 april 2014 en een bezoek aan het Stads- en Streekarchief te Naarden. Bij de litera-
tuurstudie is dankbaar gebruik gemaakt van de publicaties van dhr. Klaes Sierksma over de historische 
achtergronden van Muiderberg en de buitenplaats Rustrijk. 
Vanuit de opdrachtgever trad Christiaan van Zanten op als contactpersoon. Het onderzoek is uitgevoerd 
door Kees van Dam (landschapsarchitect) en Eric Blok (landschapsarchitect en tuinhistoricus) van bu-
reau SB4. 

SB4 Bureau voor historische Tuinen, Parken en Landschappen
Wageningen, 2014.
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Luchtfoto en begrenzing van het onderzoeksgebied.
(Bron luchtfoto: here.com).

Ligging van het onderzoeksgebied in de regio.
(Bron ondergrond: www.pdok.nl).

Joodse begraafplaats en
vml. buitenplaats hofrust

vml. buitenplaats Berghuizen

IJsselmeer

Brink

oude kerk van Muiderberg
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1. KoRTE oRIËnTATIE

Situering
Het Echobos ligt aan de noordwestzijde van Muiderberg, waarvan het dorpscentrum uit een park be-
staat: de voormalige gemeenschappelijke brink of meent van Muiderberg. Het Echobos ligt ten westen 
van deze Brink. Aan de noordzijde grenst het Echobos aan de voormalige Zuiderzeedijk, waarlangs een 
openbare weg ligt. Ten westen van het bos liggen enkele sportvelden en verder daarachter open weilan-
den. Aan de zuidzijde grenst het bos aan de grote Joodse begraafplaats, ter plekke van de voormalige 
buitenplaats Hofrust. 

Terreinbeschrijving
Aan de Brink en Echolaan liggen twee weinig opvallende entrees tot het ongeveer 6,5 hectare grote 
terrein. Door het gemengde loofbos met dichte ondergroei (o.a. fors aandeel spontane opslag van 
hulst) slingeren twee hoofdpaden. Na circa 200 meter is een open plek in het bos aanwezig, met aan 
de achter- of noordoostzijde een halfronde muur en een smal poortje dat toegang geeft tot de ruimte. 
Hierbinnen bevindt zich de ‘echo’ waarnaar het terrein is vernoemd. Achter deze open ruimte bevindt 
zich nog een smalle bosstrook en daarna een weiland van circa 50 bij 70 meter. Aan de noordwestzijde 
vormt een moderne poort met brug van corten-staal de toegang vanaf de Dijkweg. Achter dit weiland ligt 
wederom een gemengd loofbos (met iets meer diversiteit in beplanting) waardoor een smalle watergang 
slingert. Het enige pad in dit bosdeel loopt rondom langs de rechte buitenranden. Aan de noordzijde 
verbreedt de watergang zich tot een vijver, die verborgen gaat achter overhangende begroeiing. 

Eigendom en gebruik
Het terrein is eigendom van de gemeente Muiden. Het park is openbaar toegankelijk en bestemd voor 
recreatief gebruik, hoofdzakelijk gericht op wandelen. Vanwege de bekende ‘echo’, waaraan het terrein 
haar huidige naam ontleend, zijn verschillende auditieve kunst- of speelobjecten in de weide achter de 
echomuur geplaatst.   

Status
De muur is aangewezen als rijksmonument (besluit 29 april 1999) 1. In de toelichting redengevende 
omschrijving wordt als waardering vermeld:
‘De echomuur is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf 
bewaard gebleven en zeldzaam voorbeeld van een architectonische recreatieve attractie uit het vierde 
kwart van de 19de eeuw. Tevens heeft de echomuur ensemble- en situationele waarde vanwege de 
markante ligging in een recreatiebos, nabij de Brink te Muiderberg.’ 

1 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, monumentennr. 511950.
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uitsnede van een kaart door J.J. dou, 1647. de 
kaart geeft duidelijk de hogere zandrug weer, 
waarop de buitenplaatsen ten westen van ‘de 
Gooch’ werden gevestigd. ook zijn de drie door-
braken of wielen te zien.
(Bron: www.watwaswaar.nl; Coll. hoogheemraad-
schap van Rijnland).

uitsnede van de “Caerte daar in 
vertoont wordt de limite tusschen 
Sticht van utrecht en Goijlandt, 
vande Vecht tot aende Suider Zee”, 
door Lucas Jansz. Sinck, 1619. Ten 
westen van de weg naar de kerk, 
tegen de Zeedijk, is reeds een huis 
tussen bomen aangegeven.
(Bron: donkersloot-de Vrij, 1983; 
nA, VTh 2582 (Coll. hingman)).

uitsnede van “nieuwe kaart van Gooilandt” door 
h. Post, Reinier en Josua ottens, ca. 1740. 
(Bron: www.gooienvechthistorisch.nl; SAGV233, 
nr. 310; Collectie François Renoù).
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2. BIoGRAFIE VAn dE PLEK

De ontwikkelingsgeschiedenis van het Echobos vangt aan met de stichting van de buitenplaats Rustrijk. 
Pas in de 20e eeuw wordt het terrein consequent aangeduid als ‘Echobos’.

ontstaan van buitenplaats Rustrijk
Rondom Muiderberg zouden verschillende buitenplaatsen worden gesticht. Dit gebeurde met name 
door welgestelde Amsterdammers, die deze eerste zandgronden vanaf Amsterdam goed per schip kon-
den bereiken. Het gebied had tot in de 18e eeuw regelmatig te lijden onder overstromingen en dijk-
doorbraken, zoals in 1675 wanneer de doorbraakkolk ‘Bliekwijk’ ten oosten van Muiderberg ontstaat 2. 
Wanneer Rustrijk als buitenplaats wordt gesticht is niet geheel duidelijk 3. Het moet in ieder geval voor 
1729 hebben plaatsgevonden. 

Hendrik Huijghens zou in 1701 de Muiderbergse bezittingen van Jan Six 4, heer van Vromade, raad der 
stad Amsterdam, hebben gekocht. Deze Jan (of Johan) Six, ‘commissaris der Zeezaken in Amsterdam’, 
zou op 16 juni 1665 een pand ‘met een morgen land ter syden het huys’ voor 1600,- gulden hebben ver-
kregen van Jan Pieters Gijssen 5. Wanneer Huijgens het koopt, wordt het omschreven als ‘een hofstede 
met het getimmerde, bepoting en beplanting daar op staande gelegen op Muyderberg alles belent ten 
noorden de Zedijck, ten zuide en westen de heer Blenk en ten oosten de Zeeweg’, ‘nog omtrent 98 mor-
gen 523 roeden land gelegen aen d’westzij Muyderberg belent ten westen de heer Drost Hooft en ten 
zuijden de heer Wijs, ten oosten voor een gedeelte het ... (Joden doorgestreept) kerkhof, den heer Drost 
en den heer Blenk, en ten noorden de Zeedijck’ tezamen met ‘nog een huis staande op de gemeente 
deses dorps, belent ten zuiden Joost Middendorp en ten noorden d’voorn. hofstede’ voor 8.000,- gulden 
6. Het gaat dus zowel om een hofstede (boerderij) als een huis. Hendrik Huijghens (1677-1746) is ge-
trouwd met Susanna de Wijs, mogelijk familie van de voorgenoemde ‘heer Wijs’ 7.

Barend Gerbrand Homoet (1695-1768) verkrijgt Rustrijk omstreeks 1729 8. In een hofdicht uit 1746 door 
Jan de Marre wordt de buitenplaats bezongen en wordt de naam ‘Rustrijk’ nadrukkelijk aan een lustoord 
gekoppeld 9. Hierin vermeldt deze bloemen, lanen en loofgangen (“aangename dreven [...] beschaduwd 
door bosschaadje; of rust, daar het lusthuis rijst aan ‘t voorhoofd der planaadje, en d’omtrek siert van ‘t 

2 Zie: www.freewebs.com/muiderberg; Sierksma, 1976. De oude kerk stond vroeger in het midden van het dorp en nu 
aan de rand bij het water: een groot deel van het land is weggespoeld. Ook zou er sprake zijn geweest van zandafgra-
ving, waarschijnlijk ten behoeve van ophogingen in Amsterdam (vergelijk ‘s-Graveland).

3 Zo wordt de echomuur, als belangrijkste en meest tastbare restant, door recente bronnen verschillend gedateerd: 
Oldenburger-Ebbers, 1998, pag. 231: 1750/ “in circa 1725 door Johan Six gebouwd”; Sierksma, 1976, pag. 99: “de 
muur is omstreeks 1625-1630 gebouwd, zoals uit de steenvorm blijkt”; Stenvert, 2006, pag. 446: “mogelijk uit 1729 
stammende halfronde muur”; RCE, monumentenomschrijving nr. 511950: “De echomuur dateert waarschijnlijk uit het 
vierde kwart van de 19e eeuw, toen Muiderberg als badplaats een hoogtepunt kende ten behoeve van alhier recreë-
rende Amsterdammers”.

4 Mogelijk gaat het om de nalatenschap van Jan Six (1618-1700), gehuwd met Margaretha Tulp en schrijver van o.a. 
het hofdicht ‘Muiderberg’ (1679) over de gelijknamige hofstede van Hendrick Hooft (zie: Konst, J., Medea, Jan Six. Op: 
www.dbnl.org; zie ook: Zandvliet, K., De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, Rijksmuseum, Amsterdam, 2006, pag. 290-
292). Het kan ook diens zoon Jan Six (II) betreffen (1668-1750), gehuwd met Maria Calkoen (1674-1728). 

5 Sierksma, 1976; oorspronkelijke bron onbekend.
6 SSAN, toeg.nr 019, inv.nr. 820: akte 10 december 1701 bij Schout en Schepenen des dorps Muiderberg. 
7 De naam Huijgens wordt meer aangetroffen in de historie van Muiderberg, onder andere op de kaart van 1735 bij de 

herberg annex rechtshuis. De familie kwam uit Amsterdam; www.genealogieonline.nl: Susanna de Wijs (1683-1749) 
was dochter van Jan de Wijs en Catharina van Os. Jan de Wijs was in 1683 koopman aan de Herengracht te Amster-
dam. 

8 SSAN, toeg.nr. 019, inv.nr. 819: De kerkbank wordt op 30 maart 1729 van Hendrik Huygens aan B.G. Homoet overge-
dragen (notaris Isaac Costerus te Amsterdam).

9 Vet, J.J.V.M. de, Maecenaat in de pruikentijd. In: Handelingen van het Nederlandse Filologencongres 38, 1984, p. 149-
175: “Jan de Marre, Hof en mengeldichten, Amsterdam (Adriaan Wor, de erve G. onder de Linden) 1746, p. 30. Rustryk 
werd ‘Toegezongen aan den Wel Edelen Heere Barend Gerbrand Homoet, Bewindhebber wegens Groningen, in de 
Oost-Indische Maatschappy ter Kamer Zeeland.’ Jan de Marre was bezoldigd directeur van de Amsterdamse schouw-
burg. Soms verwisselde hij zijn Amsterdamse woning tijdelijk voor een klein buitenhuis in de Beemster. Het zou volstrekt 
onjuist zijn in hem zoiets als een brooddichter te zien. Waarvoor hij B.G. Homoet dankbaar meende te moeten zijn, is 
vooralsnog onduidelijk.”; www.dbnl.org
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uitsnede van “nieuwe kaart van het 
baluwschap Gooyland” uitgegeven 
door Isaak Tirion, 1750. het ‘Jode 
Kerkhof’ en ‘hof Rust’ zijn aangege-
ven, maar Rustrijk niet.
(Bron: www.gooienvechthistorisch.
nl; SAGV077, nr. 217).

Gravure van de oude kerk van Muiderberg vanuit het noordoosten, door Jan Spaan, ca. 1767. Links is het hoofdhuis 
van Rustrijk afgebeeld met aangebouwd agrarisch deel.
(Bron: Provinciale Atlas noord-holland, nr. 359.2248).

Tekening “Rustrijk, gezigt uijt het speelhuis in 
zee t zien”, door Jan de Bosch, 1746. (Bron: 
Provinciale Atlas noord-holland, nL-hlmnhA 
359.2271).
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groen belommerd rond [...] van ‘t verkwikkend loof veel schaduwrijke boogen [...] door bloemen, in wier 
kleur ‘t gezicht kan spelemeien [...] in Rustrijks moestuin door elk kruidje word geleent”), tot vijvers om-
gevormde doorbraakkolken (“wij wandlen naar de waterkommen, van wier geboorte ons land te deerlijk 
heeft gewaagt, toen ‘t zeenat boven ‘t peil geklommen, wierd door den dijk gejaagt, en vormde, met 
den ramp der volken, dess vademdiepe kolken”), de echo (“een wondren wedergalm [...] in het weelig 
groen [...] uit den grond, naar de ooren rijst”) en een hooggelegen koepel die uitkijkt op het landschap 
en de Zuiderzee (“Wat is dit! wie voert mij in dit hooggesticht Priëel? [...] ‘k Zie bosch, en veld, en zee, 
en klingen!”). Het huis lag volgens het gedicht aan de voorzijde, terwijl de koepel aan het eind van de 
denkbeeldige wandeling wordt genoemd, overeenkomstig de locatie aan het westelijke uiteinde van de 
tuin. Uit de zinsnede “Het glinstrend voorhof van Gods woning. Dit wist de Hofheer, toen hem Rustryks 
oord beviel; dit lokte Homoet uit, om hier zijn rust te vinden” kan tevens worden opgemaakt dat Rustrijk 
al als buitenplaats bestond voordat Homoet het kocht. Het gedicht vermeld verder dat de Middelburgse 
dichter Mr. Pieter de la Rue eerder over de buitenplaats Rustrijk zou hebben geschreven 10. 

Een kaart van de Meent (thans Brink) van Muiderberg uit 1735 vermeldt een “Groote Laan der Wel-
edelg. Heeres N.N. Hoomoet, bewindhebber der Ostindischen Compagnie” dwars over de Meent tus-
sen Rustrijk en de pastorie. De omliggende buitenplaatsen hadden namelijk in 1703 de meent van een 
‘party boomen’ voorzien ‘tot verfraaying van dit dorp’, waarbij werd vastgelegd dat deze bomen aan de 
buitenplaatseigenaren toebehoren 11. Op zowel de kaart van P.A. Ketelaar, waar deze laan gelijk valt 
met de middenlijn van de tuinaanleg op Rustrijk, als op latere topografische kaarten (tot het midden van 
de 20e eeuw), is deze rechte laan vanaf Rustrijk over de Meent aangegeven.

De weduwe van B.G. Homoet, Anna Hornemann, verkoopt Rustrijk op 29 oktober 1768 voor 17.000,- 
gulden aan weduwe Catharina J. Tillij, weduwe van Jonas de Voogd Lesjeer 12. Er is dan in een koop-
akte nadrukkelijk sprake van de naam ‘Rustrijk’ en een ‘Een Buyten Plaats’ 13. Homoet heeft de plaats 
blijkbaar omgevormd tot aanzienlijke buitenplaats. Een gravure door J. Spaan van omstreeks 1767 
geeft een beeld van een blokvormig hoofdhuis tegen een agrarisch staldeel. De voorgevel van het huis 
lijkt aan de noordzijde gesitueerd, uitkijkend richting de Zuiderzee. Ook de kaart van P.A. Ketelaar van 
ca. 1769-1776 geeft een huis aan nabij de Meent, waar achter zich een tuin uitstrekt tot een dwarssloot 
waaraan een koepel is gesitueerd, vlak bij de dijk. Het huis komt echter minder groot over dan op de 
prent van Spaan: het lijkt erop dat de stal is verwijderd. Ten zuiden van het huis staat aan de ‘Gemene 
weg’ een tweede gebouw, dat de tuinmanswoning zal zijn geweest.

Op 5 juni 1780 wordt de erfenis van vrouwe Johanna Catharina Tilly, weduwe van Jonas de Vooght Les-
jeer geveild 14. De buitenplaats wordt in de advertentie omschreven als: “Een kapitaale en extra welge-
situeerde Hofstede, genaamt Rust-ryk, met deszelfs Heeren Huizinge, Tuinmans Wooninge, Koetshuis 
en Stallinge voor 8 paarden, plaisante Coupel, als ook een ongemeene Echo, wiens weerga hier te 
Lande niet is bekend, en verdere Getimmertens er op staande, en nevens de Hofstede de Landeryen, 
zijnde te zamen groot 12 Morgen” 15. De verkoopakte vermeldt tevens ‘hoenders, duiven en andere 

10 http://www.dbnl.org/tekst/wink002ontw05_01/wink002ontw05_01_0009.php, pag. 126; http://www.dbnl.org/tekst/laan-
005lett01_01/laan005lett01_01_3163.php

11 Sierksma, 1976: Door Schout en Schepenen van Muiderberg (Pieter Heyndriks, Simon Geurts, Frans van Marcelis, 
Jacob Christiaens) werd op 17 februari 1703 vastgelegd: “Alzo de Heeren mr. Hendrik Hooft, Drossaard van Muiden, 
Bailu van Gooyland etc., Hendrik Huygens, als het regt van den Heer Jan Six by koop verkreegen hebbende, Daniel 
Nijs en Frans van Marcelis, met zeekere grote kosten tot merkelyke verbetering van deeze dorpe op de Gemeente al-
hier hebben gepland een party Boomen, zoo is ’t dat wy belooven, om de voors. Heeren nog meerder aan te moedigen 
tot verfraaying van dit dorp, dat de boomen door haar Ed. concent door ons of iemand van onzen wege zullen mogen 
uytgerooyd worden, maar vergunnen aan haar Ed. voorsch. of deszelver rechtverkrygende dezelve te mogen verzetten 
en besnoeyen naar haar Ed. welgevallen.”

12 SSAN, toeg.nr 019, inv.nr. 820: aktes 8 en 29 oktober bij Schout en Schepenen van Muiderberg, naar testament van  
B.G. Homoet d.d. 20 juli 1720. De namen Tillij en De Voogd Lesjeer worden ookwel genoteerd als ‘Thilly’, ‘Tellij’, Leijeer’, 
en ‘Lesien’.

13 SSAN, toeg.nr 019, inv.nr. 820: aktes 8 en 29 oktober bij Schout en Schepenen van Muiderberg: ‘een hofstede staende 
en geleegen op deze dorpe, genaemt Rustrijk ende dat met alzulk land als daer bij is uitgedrukt en gespecificeerd in de 
oude koopbrieven [...] groot circa 12 morgen’ resp. ‘een Buyten Plaats genaamt Rustrijk’

14 Stadsarchief Amsterdam, notaris Hermannus de Wolff jr., toeg.nr. 5075, inv.nr. 13262, akte 739: Nicolaas Groen en 
Henrij Jean Roulland, verkopen namens de op 17 januari 1780 overleden J.C. Tilly uit Muiderberg, haar bezittingen, 
volgens testament van 11 maart 1774 bij notaris Sal. Dorper (testament in: SSAN, toeg.nr 019, inv.nr. 820).

15 Amsterdamse Courant, 16 mei 1780: “J. van Orsoy, C. Twisk, A.A. Lesturgeon en C.W. van Ophoven, Makelaars, 
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uitsnede van een “Grond Tekening van een 
Stick met hout beplant, de Muijderberger 
Gemeende genaamt, met zijne Gemeene We-
gen, en Laanen”, door Christiaan Gebhart, 20 
juni 1735. opvallend is de brede laan midden 
door de Meent tot aan de Partorie, waarbij 
vermeld staat: “Groote Laan der Weledelg. 
heeres n.n. hoomoet, bewindhebber der 
ostindischen Compagnie”.
(Bron: donkersloot-de Vrij, 1983; nA, VTh 
4450 (Coll. hingman)).

uitsnede van de “Polder-
kaart van het heemraad-
schap aan de oostzijde van 
de Vecht nabij Muiden en 
Weesp”, door J. van dom, 
1732. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; 
Coll. hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht).
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hokken’. Rustrijk wordt gekocht door de Hoogduitsche Joodsche Natie te Amsterdam via makelaar 
Abraham Lion Arons voor 16.000,- gulden. De “tuyncieraden, tuinbanken, beelden zo met als zonder 
pedestallen, tuin & tuinmansgereedschappen en het geen verder te voorschijn gebragt zal worden” 
worden los verkocht 16. 

De Hoogduitse Joden hadden vanaf 1642 een begraafplaats in Muiderberg, die hoog (op zand) gesitu-
eerd en via water bereikbaar was. Rustrijk (en de bijbehorende landerijen) werd waarschijnlijk aange-
kocht met het oog op uitbreidingsmogelijkheden. Een deel van de landerijen achter Hofrust werd hier 
waarschijnlijk voor benut, want na 1780 behield de Hoogduitsche Joodsche Natie ‘recht van overpad’ 
door het laantje aan de westzijde van Rustrijk, dat later ookwel werd aangeduid als ‘Jodenlaantje’ 17. 
In 1859 zou uiteindelijk het terrein van de kort daarvoor gesloopte buitenplaats Hofrust worden aange-
kocht om de begraafplaats verder noordwaarts uit te breiden 18.  

In 1780 wordt een globale schets van het terrein gemaakt door landmeter-architect Jan Bolten. Hierop is 
sprake van drie percelen, aan de noordzijde grenzend aan de Zeedijk, aan de westzijde grenzend aan 
Pieter van Koot (eigenaar van ‘t Rechthuis of herberg), aan de zuidzijde grenzend aan De Hoogduitsche 
Joodsche Gemeente en de heer Crommelin en aan de oostzijde aan de Gemeene Weg. Binnen het 
eerste perceel ligt tegen de Zeedijk een ‘braak’ of ‘visvijver’. Daarachter liggen twee percelen grasland, 
waarbij het noordelijke perceel tegen de Zeedijk een tweede ‘braak’ bevat. Op de achterkant van de 
plattegrond worden genoemd: “breede laan geheel de echo rond, 350”, “tweede lengte breede laan, 50”, 
“van koepel  ... tot einde doornhaag, 70” en “lengte der smalle laan, 220” 19.

Kort daarna zou de buitenplaats in handen komen van dhr. Balthazar Elias Abbema (1739-1805) 20. 
Abbema was na 1770 deelgenoot in de firma van zijn schoonfamilie, ‘Jan en Theodore van Marselis’ 
te Amsterdam en werd in 1778 tot lid der Vroedschap gekozen 21. Dit moet echter van korte duur zijn 
geweest, want in 1787 vertrok hij naar Parijs en werd in 1788 door de Amsterdamse Schepenbank ‘ten 
eeuwigen dagen gebannen’, tot hij na de politieke omwenteling in 1795 kon terugkeren 22. 

zullen op Maandag den 5 Juny, te Amsterd. in ’t Oude Heeren Logement verkoopen: Een kapitaale en extra welgesitu-
eerde Hofstede, genaamt Rust-ryk, met deszelfs Heeren Huizinge, Tuinmans Wooninge, Koetshuis en Stallinge voor 
8 paarden, plaisante Coupel, als ook een ongemeene Echo, wiens weerga hier te Lande niet is bekend, en verdere 
Getimmertens er op staande, en nevens de Hofstede de Landeryen, zijnde te zamen groot 12 Morgen; als mede eenige 
Bosschen Hakhout en Akkers Hooyland, liggende buiten Dyks in de Ryver, met de Visschery genaamt Horrewaard; als 
mede een Bank in de Kerk, te zamen in één koop, alle gelegen by den anderen tot Muiderberg; breeder by Biljetten 
gespecificeerd, en dagelyks te zien (exept ’s zondags) met een getekend briefje van een der gemelde Makelaars. De 
bewijzen van Eigendom, nevens de Veilconditien, zullen 4 dagen voor en op den Verkoopdag te zien zyn ten Compt. 
van den Notaris H. de Wolff, op de Bloem-Markt. Nog zullen gem. Makelaars op Saturdag den 10 Juny, op dezelfde 
Hofstede verkoopen de Tuinsieraaden, Broeiraamen, en eenige Meubilaire Goederen.” 

16 De Oprechte Haerlemsche Courant van 13-7-1780 vermeldt de beoogde verkoop van tuinsieraden en tuingereedschap 
op 22 juli 1780; SSAN, toeg.nr 019, inv.nr. 820: akten 2 en 5 juni 1780 bij notaris Hermanus de Wolff jr..

17 SSAN 019.03 inv.nr. 821: Brief uit 1915 dat er 4 kanonnen ‘achter de kom tegen het zogenaamde Jodenlaantje’. 
18 http://www.buitenplaatseninnederland.nl/NoordHolland_beschrijvingen/Muiderberg_Hofrust.html; in 1855 is Hofrust 

door familie Koch verkocht aan mr. S. Lipman, die het in 1857 verkocht aan B.J. Nijkerk, die het in 1859 verkocht aan 
de Joodse gemeente.

19 Vermoedelijk betreffen de nummers afstanden, maar het is ook mogelijk dat het een waarde (in guldens) betreft.
20 Volgens Sierksma (1976) reeds op 1 september 1780. Zie: Van Ollefen, 1795: “Bij de omwending in onzen burgerlijken 

staat, heeft Muiderberg zeer veel geleden: door de Pruissen zijn alle buitenplaatsen grootlijks, en Rustrijk, die van den 
heere Abbema, ook de Pastorij, geheel en al geplunderd”. “...vooral is deeze plaats eene bijzonderheid, wegens de 
aanmerkenswaardige echo die men aldaar heeft...”. 

 Zie ook: J.F. Martinet, vergelijk 1e druk uit 1778-1779 en 5e druk uit 1789: in de 1e druk is sprake van “Buitenplaats, 
Rustryk geheeten, toebehoorende aan Mevrouw CATHARINA TILLY, Weduwe van wylen den Heere JONAS DE 
VOOGT LE SCHIER” terwijl in de 5e druk geschreven staat “Buitenplaats, Rustryk geheeten, gelegen op den Muider-
berg by Muiden, en toebehoorende aan den Wel Edel-gebooren Heer Mr. Balthazar Elias Abbema”.

21 Zie: Van der Aa, 1852-1878; Molhuysen, 1918: Hij was tevens van 1773 tot 1780 kapitein der schutterij in wijk VII in 
Amsterdam, in 1776 en 1780 commissaris van de Wisselbank, in 1777 en 1778 commissaris van de Desolate Boedels-
kamer en van 1781-1787 Weesmeester. Hij was getrouwd met Anna Elisabeth van Marselis.

22 Hij vertrok in 1795 echter direct naar Hamburg voor het bekleden van een diplomatieke functie en bleef daar tot juni 
1800. Zie: http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu04_01/molh003nieu04_01_0005.php; http://www.biografischportaal.
nl/persoon/58431766.
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uitsnede van “Topografische Kaart […] begrepen tussen de rivier de Lek bij Schoonhoven en nieuwpoort en de Zuider-
zee” door P.A. Ketelaar, 1769-1776. hierop is ook de locatie van het huis, tuinmanshuis en de koepel duidelijk aangege-
ven. (Bron: www.gooienvechthistorisch.nl; SSAn 092n, nr. 2004.055; orig. nA, 4.oSK, h50-h50.10).

Schets van het terrein van Rustrijk, door J. Bolten, 1780. (Bron: SSAn, toeg.nr 019.03, inv.nr. 820).
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In 1782 volgt de verkoop van enkele bomen 23. Theodorus van Marselis zou op 3 oktober 1789 de bui-
tenplaats overnemen, en op 15 mei 1790 verkopen aan Pieter Anthony Joseph Oosterlinck 24. Ooster-
linck en zijn echtgenote zouden het huis in gebruik nemen als logement 25. In 1792 verzoekt Oosterlinck 
het Hoogheemraadschap een deel van de dijk en het wiel binnen een ‘hijning of rasterwerk’ te mogen 
brengen 26. Hij krijgt toestemming mits de beschoeiing van het wiel wordt onderhouden of het wiel wordt 
gedempt 27. 
Op de historische kaarten is sprake van twee of drie wielen ter plekke van Rustrijk langs de dijk. Op 
de kaart van P.A. Ketelaar uit ca. 1769-1776 liggen reeds twee wielen binnen de aanleg van Rustrijk, 
waarvan één op de kaart van 1780 is weergegeven als ‘braak’ of ‘viswater’. Het derde en grootste wiel 
ligt achter de parkaanleg van Rustrijk en wordt na het verzoek van Oosterlinck in 1792 binnen de om-
heining gebracht. Hij zal kort hierna ook de landschappelijke aanleg hebben gerealiseerd, aangezien de 
volgende verkoopakte (voor het eerst) ‘extra fraaije Engelsche plantsoenen en slingerbossen’ vermeld.  
Vreemd is wel dat deze eigenaar dusdanig in de parkaanleg investeert, terwijl hij het huis niet bewoont, 
maar als logement verhuurt. Mogelijk is het vooral of ten dele om (bad)gasten aan te trekken. Ook de 
toevoeging van een stalling voor 44 paarden zal in het licht van het gebruik als logement moeten worden 
gezien.

In 1799 wordt wederom verkoop beoogd. Rustrijk wordt dan omschreven als: “Een zeer aanzienlyke 
welgesitueerde en binnen weinige jaaren veelverbeterde Hofsteede, genaamt Rustryk, met deszelfs 
Capitaale, hegte, sterke en wel geordonneerde Heere Huizinge, Thuinmans-wooning, ruim koetshuis en 
stallinge voor 8 paarden, en nieuw gebouwde dito voor 44 paarden, fraaije coupel, hermitage, capitaale 
yskelder, lootzen en verdere getimmertens; extra fraaije Engelsche plantsoenen en Slinger-bosschen, 
hakhout en laanen; visrykwater en ongemeen groote Eendekom, uitgestrekte Moes- en Broeithuinen, 
en extra groote boomgaarde, waar in de beroemde Echo, benevens nog eenige Ackers Buitendyks 
Hooyland, Viswater, Hakhout etc.” 28. Deze veiling wordt opgeschort omdat de weduwe, Catharina He-
lena Oosterlink-Weerts, toestemming nodig heeft van het Hof (van Justitie) van het voormalige gewest 
Holland 29. Op 28 april 1800 volgt een nieuwe veiling 30. Kopers zouden Carel Loth en Francois Hoyer 
zijn 31.
23 Amsterdamse Courant, 17-10-1782: Verkoop op 26 oktober op de plaats Rustryk aan de Muiderberg: Eenige zwaare 

Beuke boomen, bekwaam tot werkhout, als mede eenige Eike Boomen op Stam. Informatie bij de tuinman van de bui-
tenplaats.

24 Sierksma, 1976. Dit kan echter niet schoonvader Theodorus van Marselis zijn, want deze overleed in 1770.
25 Sierksma, 1976: akte 24 oktober 1799, waarin weduwe Catherina Helena Weerts vermeldt dat zij “bij het leeven van 

haaren man op de voorschreeven hofsteede een logement had gehouden”, dat nog enioe tijd na het overlijden van 
haar man kon worden voortgezet met hulp van haar schoonzuster, “ofschoon zij buitendien een schoon gefrequenteerd 
logement te Amsterdam had”.

26 SSAN, toeg.nr 019, inv.nr. 820: brief uit 1792 van P.A. Oosterlinck (jr.?): “Geeft ootmoedig te kennen Pieter Anthoni 
Oosterling, eigenaar van de Plaats Rustrijk, thans aangelegt tot een Logement op de Muyderbergh, dat de grens zijner 
plaats langens de noordzijde raeks voor een gedeelte, tot voor bij de afrij van den dijk, met een hijning of rasterwerk 
afgezet is. Dat hij dat rasterwerk garen op dien voet wilde voortzetten, of verlangen, tot aan de dwarssloot achter zijn 
plaats, ten einde dezelve, daar door geheel te kunnen afsluiten. Redenen om welke den suppliant zich keert tot uwed. 
gest., ootmoedig versoekende, dat uwede. gest. hem gelieve te permitteren, om het gem. gedeelte van zijn plaats, aan 
de noordzijde langens de Zeedijk, door een schutting of rasterwerk van dezelve Zedijk in voegen gemeld te separeren.”

27 SSAN, toeg.nr 019, inv.nr. 820: brief van P.A. Oosterlinck aan hoogheemraadschap en diens reactie d.d. 6 oktober 
1792: Zij “permitteeren aan den suppliant om een gedeelte van den dijks grond, volgens de afbaaking daar van op 
heeden gemaakt, met een rasterwerk binnen deszelfs hofsteede Rustrijk in te sluijten, mits den eijgendom van de-
selve grond aan het dijkcollegie verblijven en den suppliant op zig neemen, en deszelfs Hofsteede Rustrijk daar toe 
verbinden, om de beschoeijing voor het wiel, aan den voet van den dijk geleegen, en beneevens de voorsz. grond door 
de rastering zullende werden ingeslooten, ten genoegen van dijkgraaf en hoogheemraaden ten allen tijden te zullen 
onderhouden, of het voor seide wiel te dempen, tot beveijliging van den dijk, en zig aan de schouwe des wegens te 
onderwerpen; alles nogthans met betrekking van de ingeslooten grond tot wederopzegging toe”.

28 Utrechtsche Courant, 19-8-1799: Verkoop door makelaars W.H. Stoopendaal, F. de Valk, D. Saportas, A.J. Broes, L. 
Thym jr.bz. en L.J. Milius, op 23 september 1799 te Amsterdam bij notaris C.R.S. toe Laer. In Stadsarchief Amsterdam, 
5075 (Archief van de notarissen ter standplaats Amsterdam) is op deze datum geen akte omtrent Rustrijk aangetroffen. 

29 SSAN, toeg.nr 019, inv.nr. 820: verzoek d.d. 24 oktober 1799; hierin wordt gesproken van “Een hofsteede genaamd 
Rustrijk, met deszelfs Huyzinge, Coupel, Stallinge, Thuynmanswooninge en verdere getimmertens, nevens landerijen, 
bosschen, hakhout en daar in zijnde ijskelder, geleegen tot Muyderberg” en ontbreekt aldus de omvangrijke paarden-
stalling, die er wel moet zijn geweest; zie ook: Testament van Oosterlinck d.d. 12 februari 1779 bij notaris Jacob Cam-
pen; Sierksma, 1976, pag. 60. 

30 Wederom bij notaris C.R.S. toe Laer; geen akte in notarisarchief gevonden; verzoek tot verkoop op 27 mei 1800 door 
C.R.S. toe Laer geaccordeerd.

31 Sierksma, 1976. Dit wordt bevestigd door hun betrokkenheid bij de discussie over beplanting op de Meent in maart 



SB4

16

< Gravure van de dijk en kerk van 
Muiderberg vanuit het westen, 
door M. van Altena en A.C. Brou-
wer, ca. 1793-1801. Rechts de 
bomen en het bos van Rustrijk.
(Bron: repository.tudelft.nl; map 
177).

v Gelijke gravure door Jan Bult-
huis en K.F. Bendorp, ca. 1786-
1792. (Bron: Provinciale Atlas 
noord-holland, nr. 359.2232).

Tekening van de kerk vanuit het westen gezien, door Jan 
Bulthuis, 1786. (Bron: Provinciale Atlas noord-holland, nL-
hlmnhA 359.2226).

Tekening van de kerk vanuit het westen gezien, door W. 
horstink, 1806. (Bron: Provinciale Atlas noord-holland, 
nL-hlmnhA 359.2234).
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In 1803 wordt Rustrijk wederom geveild, omschreven als: “Een zeer 
aanzienlyke welgesitueerde en binnen weinig Jaaren aanmerkelyk 
verbeterde HOFSTEEDE genaamd RUSTRYK, met deszelfs capi-
taale hechte sterke extra logeable en welgeordonneerde Heeren-
Huizinge, bestaande uit zoo Beneden-als Boven-Kamers, alle op de 
modernste smaak Behangen, ruime Keukens, Dessert-, Provisie-, 
Mangel-, Stryk- en Knechts-Kamers, en verdere Comoditeiten; een 
Stal voor 8 Paarden, Koets-Huis en Tuinmans-Wooning, waar ach-
ter nog een Stal voor 44 Paarden, alle met Arduinsteenen Kribben; 
voorts Bak-Keuken, Melk-Kelder en verdere Getimmertens, Menage-
rie, Coupel, Heremitage, fraai Yzer Hek met Arduinfteenen Pylafters 
enz.; mitsgaders extra fraaije welaangelegde Engelsche Plantsoenen, 
Slingerbosschen, Hak-Hout, Laanen, Visryke serpenterende Vyvers, 
groote Goudfis-Kom, uitgestrekte Moes- en Broei-Tuinen met nieuw 
gemetzelde Trekkassen en dito Krib, uitgebreide Schuttingen met 
Persike-, Abricosen- en andere requise Vrugtboomen, extra groote 
Boomgaarden, als ook een oud beroemde en verwonderings waar-
dige Echo” 32. De Amsterdamse Courant van 6 oktober 1803 meldt dat 
bij deze veiling het perceel met de hofstede Rustrijk is gekocht door ‘Saportas’ voor 11.100,- gulden 33. 
Jacob Saportas is eigenaar van de naastgelegen buitenplaats Berghuizen. Deze ‘Saportas’ zal echter 
als tussenpersoon hebben opgetreden, want de buitenplaats wordt overgedragen aan (een andere) 
buurman Robert Daniël Crommelin voor 11.844,- gulden 34.

Robert Daniël Crommelin (1741-1808) was sinds 1766/1768 eigenaar van de naastgelegen buiten-
plaats Hofrust 35. Hij was koopman te Amsterdam en firmant in Daniel Crommelin & Soonen 36.

1802.
32 Oprechte Haarlemse courant, 13-09-1803: Verkoop op 3 oktober 1803 te Amsterdam; inlichtingen bij notarissen Huntum 

en Karsseboom; de verkoopakte vermeldt (SSAN 019.03, inv.nr. 820): “Een zeer aanzienlijke wel gesitueerde en bin-
nen weinig jaaren veel verbeterde Hofstede genaamd Rustrijk met des zelfs Capitaale, hechte, sterke, extra logeable 
en wel geordonneerde heerenhuizinge, tuinmanswooning, ruim koetshuys en stallinge voor agt paarden benevens 
nog een daar annex geleegen nieuwgebouwde stallinge voor vierenveertig paarden, groote agtkante Coupel, mena-
gerie, hermitagie, lootsen en verdere getimmertens, mitsgaders extra fraaye welaangelegde Engelsche plantsoenen, 
slingerbosschen, hakhout, laanen, visrijke serpenteerende vijver, van buitengewoone groote capitaale goudviskom, 
uitgestrekte moes en broei tuinen met gemetselde trekkasten en een dito krib, extra groote boomgaarden, als ook een 
oud beroemde en verwonderingswaardige Echo, staande en leggende tot Muiderberg, op het alleraangenaamste van 
het dorp. Dit perceel is onderverhuurd.”. .

33 Daarnaast ook perceel No2. “Circa 4 scheepels buitendijks bouwland; twee houtstrooken en een houtbosch, groot 
circa 600 roeden, en nog een houtbosch, waarin een gemetzelde yskelder, alles buitendyks, onder den gerechte van 
Muiderberg” voor fl. 825,- en de kerkbank voor fl. 41,-.

34 SSAN 019.03 inv.nr. 820: overdrachtsakte bij Schout en Schepenen op 29 oktober 1803, omschreven als: “de hofstede 
genaamd Rustrijk […] met deszelfs Heeren Huizinge en tien vaste stuks zoo … als schoorsteenspiegels, winterluiken 
voor veertien raamen, horlogie in de gang, boven de deur der zaal, schoorsteen en gaaze chassignetten, en de twee 
pedestallen en vaasen, staande op het bassecour, tuinmanswoning, koetshuis, stallingen, koepel, hermitage, lootzen 
en verdere getimmertens daarop staande, mitsgaders wel aangelegde (ingevoegd: Engelsche) tuin, slinger bosschen, 
hakhout, laanen, vischrijk water, groote eendenkom, uitgestrekte moes en broeituinen, groote boomgaarden en verdere 
getimmertens daarop gebouwd”.

35 Zie over familie Crommelin: Stadsarchief Amsterdam, Toeg.nr. 30153 Archief van de Familie Crommelin, periode 1706-
2008, inventaris, 12 februari 2014.

36 http://explore.rkd.nl: Robert Daniël Crommelin: hij was gehuwd met Maria Elisabeth Noortwijck, waaruit de zonen 
Claude, Samuel en Gulian Daniel, en dochters Elizabeth Maria en Susanna Maria werden geboren. Http://www.am-
sterdamsegrachtenhuizen.info/gracht/hge/hge200/hg04132/?tx_sbtab_pi1%5Btab%5D=2: hij kocht het huis aan de 
Herengracht 132 te Amsterdam voor 70.000,- gulden en woonde daar vanaf 1785. 

Portret van Robert daniël Crommelin, 
anoniem, na 1790. (Bron: RKd, nr. 
103107; www.rkd.nl).
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uitsnede van het 
Kadastrale Mi-
nuutplan, Muiden, 
sectie C, blad 2, 
vastgesteld in 
1832. 
(Bron: www.wat-
waswaar.nl).

Geregistreerd gebruik in 1832. 
rood - huis en erf (296)
blauw - water tot vermaak (275, 290)
groen - boomgaard (280, 292)
donker groen - bosch, hakhout tot vermaak (274, 277, 294)
donker groen - weiland als laan (273)
licht groen - weiland (279, 291)
bruin - moestuin (276, 278, 281, 293, 295)
roze - tuin tot vermaak (289)
(Bron: www.watwaswaar.nl).

Geregistreerd eigendom in 1832. 
blauw - J. Saportas
bruin - erven S.M. Crommelin
(Bron: www.watwaswaar.nl).
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Afbraak van de buitenplaats
In 1808 erft dochter S.M. Koch-Crommelin de buitenplaatsen Hofrust en Rustrijk (met de echo) uit de 
nalatenschap van R.D. Crommelin 37. De familie is echter niet kapitaalkrachtig genoeg om beide buiten-
plaatsen te behouden 38. Op 8 mei 1815 wordt Rustrijk opgesplitst en verkocht voor 7.500,- gulden: het 
deel met de ‘echo’ blijft in handen van Crommelin en de rest wordt op afbraak verkocht, waarbij de ge-
bouwen en bomen aan een consortium worden verkocht en de grond aan buurman Jacob Saportas  39.  
‘Den opstal van alle de gebouwen, boomen en al wat op de na te vermelden Hofstede aarde en nagel-
vast is’ komt toe aan Bernardus Hendrikus van Essen, aannemer-kastelein wonende aan de Diemer-
brug; Jan Kitselaar, tolman, wonende aan het Bijlmer Tolhek onder Diemen; Pieter Wusman, winkelier, 
wonende aan den Diemerbrug; en Gerrit Aartze Ruijter, veehouder, wonende te Muiderberg 40.    
Familie Crommelin kon vanaf Hofrust de omgeving van de echo bereiken via een smal paadje aan de 
zuidzijde, langs de grens van Hofrust. Dit paadje vormde jarenlang dé entree naar de echo en werd 
ookwel Echolaantje of de ‘berceau’ genoemd, omdat de boomtakken laag en gebogen over het pad 
hingen 41. 

Aannemer B.H. van Essen c.s. sloopte vervolgens het hoofdhuis, stallingen en koepel. In oktober 1815 
volgt tevens een “Vrijwillige verkooping, op 7 october 1815, te Muiderberg, op de buitenplaats Rustrijk, 
van eene groote partij zware eike-, beuke-, ipe-, linde-, sparre-, populiere- en kastanje-boomen, staande 
op voorgenoemde buitenplaats; bijzonder geschikt voor werkhout, en welgelegen om te water vervoerd 
te worden” 42.  

37 Sierksma, 1976, pag. 70; brief H.J.Z. Koch d.d. 6 juli 1932. In de akte van scheiding d.d. 25 oktober 1808 bij notaris 
Willem van Homrigh te Amsterdam wordt Rustrijk vermeld als: “Hofstede, genaamd Rustrijk, staande en gelegen bin-
nen den Dorpe Muiderberg, met deszelfs Heeren Huizinge en tien vaste stuks zo dam als schoorsteenspiegels, tuin-
manswooning, koetshuis, stallingen, coepel, hermitage, lootsen, en verdere getimmertens, daarop staande mitsgaders 
Engelsche tuin, slinger bosschen, hakhout, laanen, vischrijk water eendekom, boomgaarden en verdere getimmertens 
daarop gebouwd”.

38 Sierksma, 1976, pag. 68: E.J. Koch overlegt in mei 1815 met G.D. Crommelin “dat het eene kostbare zaak was, Hofrust 
alleen aan te houden, niettegenstaande Rustrijk verkocht is”. 

39 SSAN 019.03, inv.nr. 820, aktes 15 mei 1815 en 7 oktober 1815 bij notaris J. van Zon jr. te Muiden; bij de eerste verkoop 
wordt als voorwaarde bepaald: “Dat de Echo, benevens de Muur rondom dezelve, onder den verkoop der Hofstede 
Rustrijk niet begrepen is, en de koopers dezelve mitsdien geheel en al, met al het geen in de Echo staat, over laten 
aan de vrouwe verkoopende op derzelver regt verkrijgende, en wel speciaal onder de navolgende bepalingen. Dat de 
vrouwe verkopende den aller naasten weg in een regte lijn, van de Hofstede Hofrust tot dezelve verkrijgt, ter breedte 
van acht voeten Rijnlandsche, en rondom de Echo en toegang tot de zelve, een roede lands, gerekend uit of wel buiten 
de omgaande muur en verder hekwerk, op welke roede lands al het hout en verder gewas thans daarop staande, on-
geschonden moet blijven staan, en mede aan de vrouwe verkoopende verblijft, die naar de buitenkanten van dit alles, 
nog boven en behalven de bovenstaande weg en eene roede lands het regt behoudt om zulks verkiezende, eene sloot 
te mogen graven van vier voeten wijd en vier voeten diep, mede rijnlandsche maat, naar welgevallen van de vrouwe 
verkoopende, en ook voor haare rekening, zoo als dit alles behoorlijk is afgebakend”. In oktober 1815 worden nadere 
bepalingen opgesteld ten aanzien van grenzen, waarbij ook een tekening wordt gevoegd..

40 SSAN, toeg.nr. 019.03, inv.nr. 820. Zie ook: Sierksma, 1976, pag. 62; Sierksma, 1988.
41 Sierksma, 1976, pag. 68: in de boedelscheiding d.d. 23 april 1836 van S.M. Koch-Crommelin wordt Hofrust omschreven 

als “een buitenplaats en hofstede genaamd Hofrust met deszelfs Heeren- en andere huizingen, stallingen en moestui-
nen, boomgaarden en plantaadjes en bosch, mitsgaders dat gedeelte gronds der voormalige hofstede Rustrijk waarop 
staat en welke geleidende is naar de Echo met al hetgeen in dezelve staat”. 

42 Opregte Haarlemsche Courant, 3-10-1815.
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Fragment van de Topographische Veldminuut, getekend ca. 1835. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig. nA).

Tekening bij verkoopakte van 30 september 1815, van mevr. S.M. Koch-Crommelin aan Jacob Saportas.
(Bron: SSAn 019.03, inv.nr. 820).
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Jacob Saportas (1765-1839) is eveneens buurman, aangezien hij de ten noordoosten gelegen buiten-
plaats Berghuizen bezit. Saportas is een telg uit een Portugees-Joodse familie van notabelen 43. Hij is 
handelaar en makelaar en tevens stadsbestuurder van Muiden: vanaf 1804 schout van Muiden en van 
1812 tot zijn dood in 1839 burgemeester 44. Op de ‘overplaats’ die Rustrijk vanaf dan vormt ten opzichte 
van het hoofdhuis op Berghuizen laat Saportas een aanleg met slingerende paden realiseren, zoals ook 
blijkt uit de veldminuut van ca. 1835, alsmede de vermelding en huidige aanwezigheid van bomen (o.a. 
eik en tamme kastanje), die uit deze periode van aanleg zouden kunnen stammen.

In 1830 vindt de veiling van de buitenplaats Berghuizen van Jacob Saportas plaats, waarbij Rustrijk 
wordt aangeduid als de ‘Overplaats’: “waarop zich geplaatst vindt de Tuinmans-Woning met annex 
Wagenhuis en welingerigte Oranjerie, wijders uitgebreide Moes- en Broeituinen, waarin verschillende 
Druiven-, Perziken-, Ananassen-en andere Broeikasten, alsmede de benoodigde vaste Kribben voor 
Groenten en Vruchten, kapitale Boomgaarden en heerlijke Plantsoenen, Wandelingen doorsneden met 
Waterleidingen, hoog en zwaar opgaand Geboomte, mitsgaders de daarbii behoorende extra weltoe-
gemaakte WEI-, HOOI- en TEELLANDEN” 45. Dirk Hoogbruin, woonachtig op Wolfsbergen te ‘s-Gra-
veland, is de koper voor 20.000,- 46 47. In 1833 verkoopt Hoogbruijn de buitenplaats en overplaats aan 
fabrikant Lodewijk Anton Portman 48. Door diens financiële omstandigheden wordt op 15 maart 1834 het 
terrein wederom ter veiling aangeboden bij notaris Van Zon, blijkbaar zonder veel wijzigingen wat betreft 
Rustrijk 49. Hoogbruijn koopt het terrein weer terug voor 5600,- 50.

43 Zie over familie Saportas: divers, tijdschrift Amstelodamum, jg. 11, nr. 3, maart 1924, pag. 23 / jg. 11, nr. 5, mei 1924, 
pag. 38 / jg. 54, nr. 2, februari 1967, pag. 25; http://www.parlement.com/id/vg09llwfkez3/j_saportas; http://www.dutchje-
wry.org/genealogy/ashkenazi/10311.htm

44 Zijn vader, Samuel Saportas, was bankier te Amsterdam en samen met zijn broer vennoot in de firma Samuel en David 
Saportas. Jacob volgde zijn vader op in de firma na diens overlijden in 1793, net als later de oudste zoon van David, 
Abraham Jacob. Samuel Saportas koopt in augustus 1792 het Rechthuis en doopt deze om tot buitenplaats ‘Berghui-
zen’. Een jaar later erft Jacob deze buitenplaats. Jacob bleef lang ongetrouwd, tot hij vier maanden voor zijn dood in 
1839 met zijn 48 jarige huishoudster Naatje Isaacs Soep trouwde.

45 Opregte Haarlemsche Courant, 19 juni 1830: veiling op 3 juli 1830 in bijzijn van notaris Johannes van Zon jr. te Muiden.
46 SSAN 019.03, inv.nr. 820: akte d.d. 3 augustus 1830 bij notaris J. van Zon jr. te Muiden: “mitsgaders de overplaats 

voorheen genaamd Rustrijk, met tuinmanswoning annex wagenhuis en oranjerie, benevens de moes- en broeituinen 
met verschillende druiven-, perziken- en ananassen- en andere broeikassen, en de vaste kribben voor groenten en 
vruchten, mitsgaders de boomgaarden en plantsoenen, wandelingen, waterleidingen, geboomten, wei- hooi- en teel-
landen daar bij behorende, ten kohiere van verponding bekend onder nr. 8”

47 SB4, Herstelplan Spanderswoud, 2012. De uit Twente afkomstige Hoogbruin liet in 1817 het in 1813 gekochte Noord-
Wolfsbergen slopen en er in 1837 een nieuwe woning bouwen. Ook realiseerde hij op beide Wolfsbergen enige land-
schappelijke aanleg. In 1845 liet hij zijn ‘s-Gravelandse bezittingen veilen. Hoewel hij de buitenplaatsen Oud-Naarden 
te Naarden en Huis te Nes te Nigtevecht behandelde als speculant en sloper, had hij Wolfsbergen geruime tijd als 
buitenverblijf in bezit.

48 SSAN 019.03, inv.nr. 820: akte d.d. 29 juni 1833 bij notaris J. van Zon jr. te Muiden.
49 Opregte Haarlemsche Courant, 8 maart 1834: “N°. 1. De bij uitnemendheid aangenaam gelegen HOFSTEDE , ge-

naamd BERGHUIZEN, te Muiderberg, gekw. N°. 10, met derzelver kapitale Heeren-Huizing, Koetshuis, Stalling voor 12 
Paarden, thans ingerigt voor eene Loodwit-Fabriek, voorts uitgebreide Plantsoen, Bosschen, Boomgaarden, Bouwland 
enz., te zamen groot 10 Bunders, 47 Roeden, 96 Ellen. N°. 2. De bij uitstek welgelegene OVERPLAATS, genaamd 
RUSTRIJK, mede aldaar, met derzelver hechte sterke Tuinmans-Woning, Wagenhuis , Oranjerie, uitgebreide Moes- en 
Broeituinen, met Kasten, Krebben; voorts Boomgaarden en Plantsoenen , Wei-, Hooi- en Teellanden, te zamen groot 5 
B., 92 R., 70 E.” Perceel 2 werd gekocht op 15 maart 1834, geregistreerd bij notaris Barend Blomman Johanneszoon 
te Amsterdam, akte 28 april 1834, deel 405, nr. 17.

50 SSAN 019.03, inv.nr. 820: veilingsakte, bij notaris Barend Blomman Johanneszoon en Johannes van Zon junior geveild, 
via Makelaar A.B. Zuure, in opdracht van L.A. Portman, fabrikant, wonende te Muiderberg: perceel 1. kapitale hofstede 
op nr. 10 [Berghuizen]; perceel 2. “de overplaats, voorheen genaamd Rustrijk, met tuinmanswoning annex wagenhuis 
en oranjerie, mitsgaders de boomgaarden en plantsoen, wandelingen, waterleidingen en geboomten, wei- hooi en teel-
landen [...] kadastrale nummers 273, 274, 275, 276”.
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Kadastraal uittreksel voor J.L. 
Berns, 1 april 1901.
(Bron: SSAn 019.03, inv.nr. 820).

uitsnede van de “Kaart van alle dijkpligtige landerijen gelegen in de gemeente Muiden behoorende tot het hoogheem-
raadschap van den Zeedijk beoosten Muiden, ...”, door Van diggelen, 1835. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; Coll. hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht).

Portret van Susanna Maria Koch-
Crommelin. (Bron: rijksmuseum; 
ifthenisnow.nl).



Echobos te Muiderberg

23

Tussen 1834 en 1837 zou ook de tuinmanswoning worden afgebroken 51. Als het terrein op 2 september 
1837 nogmaals wordt geveild als onderdeel van een agrarisch complex, wordt het enkel nog aangeduid 
als “een Perceel extra weltoegemaakt WEILAND, van ouds genaamd de Plaats Rustrijk” 52. Hierbij wordt 
het terrein voor 2150,- gulden verkocht aan Egbert Jean Koch uit Amsterdam, die samen met zijn echt-
genote het naastgelegen Hofrust bezit 53 54. Daarmee wordt het voormalige terrein van Rustrijk en het 
terrein van de echo weer verenigd tot één geheel. 

De dochter van E.J. Koch (1782-1854) en S.M. Crommelin (1780-1820), Maria Elizabeth Koch (ca. 1813 
- 1883), gehuwd met Henricus Marinus Berns, erft de terreinen in 1854 55. Deze familie houdt het terrein 
van Rustrijk tot 1931-1934 in bezit.

51 Sierksma, 1988; SSAN 019.03, inv.nr. 820: akte bij notaris J. van Zon jr. te Muiden d.d. 2 september 1837, openbare 
veiling van: perceel 1: boerderij op nr. 14; perceel 2: een perceel weiland, waarop vanouds de plaats Rustrijk, kadastrale 
nummers 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 290, 291, [292,] 293, 294 en 615 (= vml. tuinmanswoning). Voor 
perceel 2 is E.J. Koch de hoogste bieder en het wordt op 20 december 1837 aan hem overdragen bij notaris Van Zon.

52 Opregte Haarlemsche Courant, 26 augustus 1837: “Notaris Van ZON, residerende te Muiden, zal aldaar op Zaturdag 
den 2den September 1837 ‘s middags om 12 ure, in het Hofvan Holland, publiek veilen en aan de meestbiedende ver-
koopen: No. 1. Een kapitale BOERDERIJ of HUISMANS- WONING , met Stalling voor 17 stuks Hoornvee en Paarden, 
Wagenhuis, Hooiberg, Arbeiders-Woning, Erven en verdere Getimmerten, gelegen te Mulderberg, mitsgaders verschil-
lende Percelen extra weltoegemaakte WEI-, HOOI-, BOUW- en BOSCH- LANDEN, alle gelegen onder de gemeente 
Muiderberg, Muiden en Naarden. [...]. No. 2. Een Perceel extra weltoegemaakt WEILAND, van ouds genaamd de 
Plaats Rustrijk , gelegen te Muiderberg, groot 5 Bunders 92 Roeden 70 Ellen.” 

53 SSAN, toeg.nr. 139, inv.nr. 77+79: notaris Johannes van Zon jr., akte 2472, 2 september 1837, via makelaar J.A. van 
der Spar.

54 Koopman Egbertus Johannes Koch werd geboren in Haarlem in 1782 en overleed op 9 september 1854 in Muiderberg.  
Na het overlijden van zijn vrouw S.M. Crommelin (geboren in 1780) in 1820, hertrouwde hij in 1824 met Elisabeth Ca-
tharina Willeumier (1804-...).

55 Sierksma, 1976; In 1851 zouden zij tevens eigenaar worden van het bos van Berghuizen (zonder huis).

Foto bij de echomuur, door P. oosterhuis, ca. 1880.
(Bron: Wageningen universiteit, Speciale Collecties, collectie Springer, nr. 01.2310.01).
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Prentbriefkaart met het poortje bij de echo, ca. 1935. 
(Bron: internet).

Prentbriefkaart met het bruggetje aan de Meent, ca. 1925. 
(Bron: internet).

Prentbriefkaart met de echomuur, ca. 1900. 
(Bron: internet).

Prentbriefkaart met bezoekers van de echo, ca. 1910. 
(Bron: internet).

Prentbriefkaart met ‘Cafe de Echo’, ca. 1900. 
(Bron: internet).

Prentbriefkaart met een weelderig beplante ruimte binnen 
de echomuur, ca. 1910. (Bron: internet).

Prentbriefkaart met het poortje bij de echo, ca. 1920.  
(Bron: internet).

Prentbriefkaart met bezoekers van de echo, ca. 1900.  
(Bron: internet).
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de echo als attractie
Over de echo van Rustrijk verschenen vanaf de 18e eeuw vele publicaties 56. J.F. Martinet vermeldt in 
1779, naar verluid uit informatie van Willem Hooft, dat de echo in 1729 is ontdekt “toen men, den heere 
Homoet eigenaar der buitenplaats zijnde, eene Ligusterhegge, staande in het midden ter wederzijde 
van het pad, uitrooide” 57. Hieruit blijkt wederom dat er al een tuin aanwezig is als Homoet in 1729 de 
buitenplaats verkrijgt! Martinet geeft tevens aan dat in het treurspel ‘Gerard van Velsen’ door P.C. Hooft 
uit 1613 reeds een ‘verstoord gebeente van deeze cirkelrond en van de echo’ worden genoemd. De 
echo die verder in dit stuk wordt aangehaald is echter de meer bekende ‘vertraagd herhalende’ echo 
en niet een ‘gelijksprekende’ zoals op Rustrijk. Er kan dan ook worden betwijfeld of Hooft doelde op de 
‘echo’ van Rustrijk.
Daarnaast geeft Martinet aan dat ‘vele wijnstokken en één abrikoosboom, aan de noordwestzijde tegen 
dien muur [stonden] geplant’, er binnen de muur aspergevelden stonden en tegenover de muur een 
halve cirkel van latwerk aanwezig was, geslagen aan 35 palen, ‘om er vruchtboomen aan te binden en 
tegen op te leiden’. De beschrijving ging gepaard met een afbeelding van de echomuur.
Gezien deze vroege of eerste beschrijving en afbeelding van de echomuur, was deze in eerste instantie 
bedoeld als tuinelement, hetzij als onderdeel van een nutstuin, hetzij als onderdeel van een siertuin. 
Het is dan ook aannemelijk dat de muur is aangelegd als onderdeel van de parkaanleg door een eige-
naar vóór Homoet, dus voor 1729, en dat vervolgens door Homoet de echo is ontdekt, zoals Martinet 
aangeeft 58. 

Aan het eind van de 19e eeuw wordt de reputatie van de  ‘bewonderenswaardige echo’ ook ingezet 
voor het aantrekken van bezoekers. De echo werd geëxploiteerd vanuit Café de Echo. De Gooi- en 
Eemlander van 17 augustus 1904 vermeldt: “We kunnen toegangskaartjes verkrijgen aan de kiosk bij 
den ingang. Is Rustrijk gesloten, dan vervoege men zich bij den heer B. H. Elsnerus, den pachter van 
de echo, die in de onmiddellijke nabijheid woont, of aan het hotel van den heer Bijleveld dat onmiddellijk 
voor Rustrijk gelegen is. Spoedig verschijnt dan iemand die u op het terrein rondleidt en de echo laat 
hooren. Daartoe wordt u een plaats aangewezen, tegenover den muur tusschen twee bloemperken; uw 
geleider gaat dan enkele meters van u af staan en reciteert het volgende vers [...]” 59.
De bereikbaarheid van Muiderberg werd sterk verbeterd door de aanleg van de Gooische Stoomtram en 
daarmee een aantrekkelijke dagbesteding voor recreanten en toeristen vanuit Amsterdam 60. De Heer 
P.A.J.M. Geselschap exploiteerde de buitenplaats “Rustrijk” te Muiderberg. Zelfs de aartshertogin van 
Oostenrijk brengt in 1884 een bezoek aan de Echo 61.
Er is in 1886 een doolhof aangelegd met een schilderachtig gebouwtje waarin de voorstelling is ge-
plaatst. In dit gebouwtje is een in was uitgevoerde illustratie van het kindersprookje ‘de schoone slaap-
ster’ aanwezig, dat zo de gastvrije wandelplaats ‘Rustrijk’ te Muiderberg siert 62. 

In de Eerste Wereldoorlog wordt schade aangericht door kap van bomen (in Jodenlaantje en Essen-
laan), en vergravingen op het eiland voor de aanleg van militaire stellingen/verschansingen. Op 9 okto-
ber 1917 werd door het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, op aanwijzing van Staatsbos-
beheer en op basis van de Nood-Boswet art. 1, een kapverbod ingesteld voor Rustrijk, vanwege ‘veel 

56 Zie ‘Bronnen’; http://nl.wikipedia.org/wiki/Echomuur; http://www.oneindignoordholland.nl/nl-NL/verhaal/2003/het-mys-
terie-van-het-echobosbosbos; http://www.beleven.org/sagen/muiden/info/de_echo_van_muiderberg.html; http://www.
freewebs.com/muiderberg/deEchomuur.htm

57 Martinet, 1779; Sierksma, 1976.
58 Sierksma, 1988: in de tekst en in voetnoten 12 t/m 14 geeft Sierksma een beeld van het onderzoek dat in de jaren 80 

naar de echo is gedaan, waaruit zou blijken dat dr. ir. J.J. Geluk aangaf dat: “voor gesproken woorden geen echo-effect 
kan optreden. [Er worden] pulsvormige geluiden geproduceerd en er is ‘kletter-effect’ te horen, hoewel de genoemde 
effecten ook op kleinere schaal als ‘flutter-echo’ bekend zijn, is de omschrijving als ‘echo’ misleidend” en onderzoek 
van TU Delft (ca. 1987) met moderne apparatuur wijst op: “een echte echo, maar met een zo gering tijdsverschil tussen 
gesproken en wederwoord, dat dit geluidsbedrog veroorzaakt; in elk geval is er geen aantoonbare geluidsreflecties uit 
de grond, maar dient de halfronde muur als weerklankbron”. Dit laatste is relevant (en overigens overeenkomstig met 
de afbeelding in Buys, 1822), want dat betekent dat de muur er moet zijn geweest toen de echo werd ontdekt (in 1729, 
volgens Martinet).

59 De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad; 17-08-1904.
60 Zie: Algemeen Handelsblad, 21 juli 1882, in bijlage. Met de Gooische Stoomtram was Muiderberg als belangrijke bad-

plaats voor Amsterdammers vanaf 1881 bereikbaar geworden, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gooische_Stoomtram. 
61 Het nieuws van den dag: kleine courant, 13-05-1884.
62 Algemeen Handelsblad, 21-04-1886.
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Advertentie voor een bezoek aan het doolhof 
op Rustrijk, va de Gooische Stoomtram, in het 
Algemeen handelsblad van 22 april 1886.
(Bron: kranten.delpher.nl).

natuurkundige verklaring voor de echo als weerkaatsing in de halfronde muur. (Bron: Buys, 1822).

< “Wanneer de hovenier twee heeren, gelijk 
hier, op 33 voeten afstands, van het midden-
punt des Muurs plaatst, en dan spreekt, schijnt 
de Echo uit den grond op te komen, zeer juist 
alle woorden nabaauwende.” Gravure door 
J. Verstegen en noach van der Meer, 1779; 
geplaatst in boek van J.F. Martinet. 
(Bron: Gelders Archief, toeg.nr. 1551, inv.nr. 
GM12928).
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fraai houtgewas’ 63. Daarmee werd ook de verkoop van het terrein minder interessant, zeker ook omdat 
een deel wordt gebruikt door militairen 64. In het schrijven is sprake van weiland en hakhout ten westen 
van de ‘echo’ en hakhout met daardoor ‘lanen van opgaande bomen’ ten oosten hiervan.
De heer B.H. Elsnerus is pachter van de echo van eigenaar Berns. In 1928 wordt een bruggetje tussen 
de Meent en het Echobos gemaakt om het bos beter te ontsluiten 65. 
De voormalige buitenplaats wordt omstreeks 1932 door de gemeente (op voorspraak van burgemeester 
J.L. de Raadt) aangekocht vanwege het ‘natuurschoon’, om kap van het bos te voorkomen en als recre-
atieve bestemming te behouden. Het terrein was door de eigenaresse in 1931 eerst aan de Vereniging 
tot behoud van Natuurmonumenten aangeboden, die zich voor financiering keerde tot de gemeente. 
De gemeente besloot echter het terrein zelf aan te kopen, mede vanwege de werkverschaffing. De 
gemeente Muiden betaalde 20.000,- voor het gehele complex, waarbij aan de raad een krediet van 
4.000,- werd gevraagd ‘voor verschillende in het bosch uit te voeren werken’ 66. In november 1931 werd 
gestart met werkzaamheden en in december werd besloten een doolhof aan te leggen met een theetent 
om ‘de kosten te verminderen door exploitatie van het bezit’ 67. Dit doolhof tegenover het poortje (ten 
zuidoosten van de echo) werd naar ontwerp van D.F. Tersteeg aangelegd. Het doolhof besloeg circa 
1500 m2, bestond uit beukenhaag en was toegankelijk tegen een geringe toegangsprijs. Ook werd de 
theetent of kiosk bij het doolhof gerealiseerd en zouden de muur en het poortje worden gerestaureerd 68. 
Volgens een omschrijving uit ca. 1932 ligt er eerst een bos met lanen van eikenbomen en ‘enige bijzon-
dere mooie exemplaren van eeuwenoude beuken’, vervolgens de echo die via een ‘berceau’ aan de 
zuidzijde bereikbaar is, daarachter een weiland met aan de noordzijde een wandelpad door keupelhout, 

63 Sierksma, 1976.
64 SSAn 019.03, inv.nr. 821: briefwisseling tussen familieleden en anderen, met name W.C. Blaauw, F.A. Koch te Scheve-

ningen en J.L. Berns te Leeuwarden.
65 De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentieblad, 10-07-1928: “MUIDERBERG. De Echo. De „wereldberoemde” 

Echo heeft een nieuwen ingang gekregen. Een keurig bruggetje over een bijna dichtgegroeid slootje leidt de bezoekers 
nu naar het wandelterrein „Rustrijk” dat de bekende echo herbergt. Een groot voordeel is, dat de ingang nu veel meer 
in ‘t oog valt dan vroeger.”

66 Volgens Sierksma (1976) gebeurt dit gefaseerd: in 1932 een deel van de erfgenamen Koch/Blaauw en in 1934 een 
deel van de erfgenamen Berns. SSAN 19.03, inv.nr. 47, notulen B&W: vergadernotulen gemeenteraad 21 juli 1931: 
het terrein is door mevr. Berns aan Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten aangeboden voor 16.000,-, die 
verzoekt om een renteloos voorschot van de gemeente, maar “aangezien het in het belang van de gemeente wordt 
geacht wanneer de gemeente deze terreinen koopt, zal aan de genoemde vereniging worden verzocht of de gemeente 
geen eigenares kan worden, daar dan toch het bosch als natuurmonument kan behouden blijven”; vergadering 16 
september 1931: de gemeente moet 20.000,- betalen i.p.v. 16.000,-; “Algemeen is men van oordeel dat het beter is 
dat de gemeente eigenares wordt ook in verband met de werkverschaffing.” Natuurmonumenten wordt 5000,- subsidie 
gevraagd om het als natuurmonument te behouden “het geheele bosch ongerept te laten”; vergadering 1 oktober 1931: 
Natuurmonumenten wil geen subsidie geven, maar wel het bos aan gemeente verhuren voor 10,- per jaar; College stelt 
voor aan de raad te vragen het bos voor de gemeente te kopen voor 20.000,- met nog een krediet van 4.000,- ‘voor ver-
schillende in het bosch uit te voeren werken’; het zal echter nog even duren voordat de gemeente het kan overnemen 
van de eigenaren, maar deze willen het voor 480,- per jaar tot aankoop verhuren aan gemeente.

67 SSAN 19.03, inv.nr. 47, notulen B&W: vergaderingen 10-11-1931 t/m 22-3-1932.
68 Zie: Algemeen Handelsblad, 22-05-1932, in bijlage; Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 23-05-1932.

Prentbriefkaart met het entreebruggetje naar de Meent, ca. 
1935. 
(Bron: www.inoudeansichten.nl).

Prentbriefkaart met ‘Berceau’, ca. 1935. 
(Bron: www.inoudeansichten.nl).
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uitsnede uit een luchtfoto van Muiderberg, 1940.
(Bron: Stichting Menno van Coehoorn, nr. 51127; orig. nederlands Instituut voor Militaire historie).

Foto van de opening door burgemeester de Raadt bij 
het herstelde poortje bij de echo van Rustrijk, in de Tijd 
van 24 mei 1932.
(Bron: kranten.delpher.nl).

ontwerptekening voor een “doolhof in het echobos te Mui-
derberg”, door d.F. Tersteeg, 1932.
(Bron: Wageningen universiteit, Speciale Collecties, nr. 
29.075B.01).
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Prentbriefkaart ‘Muiderberg - Echotuin’, ca. 1919, waarop 
nog weinig begroeiing rondom de ‘kolk’ aan de noord-
westzijde van het terrein. (Bron: onbekend).

Prentbriefkaart ‘Muiderberg “Rustrijk” Ingang doolhof en 
Echo’, ca. 1944, met de kiosk naast de entree van het dool-
hof en de beukenlaan aan de zuidoostzijde van de Echo. 
(Bron: onbekend).

> Foto in het weekblad Buiten door C. Steenbergh, ca. 
1921. opvallend is de hoeveelheid beplanting binnen de 
echomuur, die tussen de bomen door nog net is te onder-
scheiden. (Bron: Weekblad Buiten, 9 april 1921).

en ten slotte een eiland als open grasvlakte, beplant ‘met prachtexemplaren van verschillende soorten 
van boomen en boomengroepen met struikgewas aan den buitenkant langs de sloot en de vijver die dit 
eiland van de andere wandelingen scheidt’ 69. Het terrein wordt na de aankoop consequent aangeduid 
onder de naam ‘Echobos’. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden wederom militaire stellingen op het terrein aangebracht, waar-
van de groepsschuilplaats nr. HM54 uit 1939-1940 resteert, die ongeveer op de plek van de voormalige 
koepel van Rustrijk moet zijn gebouwd. Volgens de registratie en schadevergoeding als gevolg van de 
militaire mobilisatie, aanleg van stellingen en kap van brandhout door de bevolking zijn er in het Echo-
bos 225 eiken, 210 beuken, 100 acacia’s, 50 essen en 40 berken omgehakt 70.

In 1975-1976 volgen meerdere schoonmaakacties in het Echobos, georganiseerd door het comité Oud-
Muiderberg, ondersteund met advies door Staatsbosbeheer. Zo wordt de sloot rondom het bos ge-
schoond, het bruggetje bij de entree herplaatst, het doolhof afgezet en de echomuur opgeknapt 71. Ook 

69 SSAN, Documentatie K. Sierksma.
70 SSAN 112, inv.nr. 446.
71 SSAN, coll. Sierksma: diverse krantenartikelen.
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Foto va ‘het schonen van een sloot in het Echobos’, door J.C. 
Stevens, 7 december 1978.
(Bron: www.gooienvechthistorisch.nl; F97.007).

‘het Echobos in kaart gebracht door de heer P. de 
Raadt’, ca. 1975-1980.
(Bron: onbekend krantenartikel).

Kaart bij het ‘beheersplan Echobos’, 1979.
(Bron: SSAn 112, inv.nr. 839).
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wordt het hout verkocht, zodat 2500 nieuwe bomen kunnen worden gekocht en aangeplant, i.c. iepen, 
beuken, berken, essen, esdoorns en eiken. Ook zouden er moerbeibomen worden geplant, omdat die 
volgens overlevering tegen het latwerk bij de echo stonden.
In 1977-1979 is het poortje, nadat het in 1950 vanwege bouwvalligheid werd verwijderd, door vrijwil-
ligers herbouwd 72. De ringsloot van de vijver werd door de gemeente uitgebaggerd en het doolhof werd 
vanwege ‘t Vuur’ gekapt. 

In 1978-1982 wordt door de gemeente gewerkt aan een beheerplan voor het Echobos, waarin ook de 
toenmalige toestand is geschreven en in kaart gebracht. De oudere bomen beperken zich hoofdzakelijk 
tot de lanen en de omgeving van de Echo. Dit laatste is niet vreemd omdat vanaf de familie Cromme-
lin de omgeving van de echo is gespaard gebleven van verkoop en kap, mede uit het oogpunt om de 
echo niet kwijt te raken. De overige beplanting in de bosvakken is veelal niet van vóór 1920. Er wordt 
voorgesteld om het terrein van het voormalige doolhof te frezen en opnieuw in te planten, alsmede veel 
naaldhout te verwijderen 73. Ten zuiden van de echo is sprake van een voormalige ‘kwekerijtje’ en tussen 
dit deel, het weiland en de ringvijver is een naaldbos (P. de Raadt: ‘sparrenbosje’) aanwezig.
De muur is in 1999 en 2012 gerestaureerd 74. In de jaren 90 is ook de zogenaamde ‘Florisboom’ gekapt, 
een oude paardekastanje die op de hoek van het Echobos met de Brink stond en die werd vernoemd 
naar de te Muiderberg vermoorde graaf Floris V. 

72 http://www.freewebs.com/muiderberg/deEchomuur.htm; Soest, A. van, Wonderlijke echo lokte duizenden naar Muider-
berg. In: Muider Post, weekmedia 13.2, 1 juli 1982.

73 Gemeente Muiden, 1979.
74 http://www.tgooi.info/muiden/echobos.php

Informatiebord bij de Echo met schets van de inrichting van de plek en duiding van de locaties waar de akoestische 
effecten (‘echo’ en fluistermuur) worden waargenomen.
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Fragment van de Topographische en Militaire 
Kaart, 368 naarden, uitgegeven in 1881. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).

Fragment van de Topographische en Militaire 
Kaart, 368 naarden, uitgegeven in 1894. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).

Fragment van de Topographische en Militaire 
Kaart, 368 naarden, uitgegeven in 1905. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).

Fragment van de Topographische en Militaire 
Kaart, 368 naarden, uitgegeven in 1890. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).

Fragment van de Topographische en Militaire 
Kaart, 368 naarden, uitgegeven in 1900. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).

Fragment van de Topographische en Militaire 
Kaart, 368 naarden, uitgegeven in 1911. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).
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Fragment van de Topographische en Militaire 
Kaart, 368 naarden, uitgegeven in 1912. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).

Fragment van de Topografische Kaart, 25h Bus-
sum-Muiden-naarden_Weesp, uitgegeven in 1969. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).

Fragment van de Topografische Kaart, 25h Bus-
sum-Muiden-naarden_Weesp, uitgegeven in 1993. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).

Fragment van de Topografische Kaart, 25h Bus-
sum-Muiden-naarden_Weesp, uitgegeven in 1949. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).

Fragment van de Topografische Kaart, 25h Bus-
sum-Muiden-naarden_Weesp, uitgegeven in 1981. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).

Fragment van de Topografische Kaart, 25h Bus-
sum-Muiden-naarden_Weesp, uitgegeven in 1988. 
(Bron: www.watwaswaar.nl; orig.: Kadaster).
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1. Entree aan de Brink, aan de oostzijde. de brug is ver-
dwenen.

3. Bomen langs slingerende paden.

5. Poortje naar ‘de echo’.

2. Entree aan de Echolaan, aan de zuidoostzijde. 

4. Recht pad langs de begraafplaats, op de oude grens 
met hofrust. 

6. Achterzijde van de echomuur.
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3. huIdIGE SITuATIE En RELICTEn

Het huidige Echobos bevat na bijna 200 jaar weinig elementen van de buitenplaats van weleer, en te-
gelijk zijn er nog verschillende elementen die in bijzonderheid uitstijgen boven een regulier bos en soms 
door vervreemding een mysterieuze lading hebben gekregen. 
Hieronder volgt een beschrijving van de huidige situatie in relatie tot vroegere fases. De nummers in de 
tekst verwijzen naar de nummers van de foto’s en locaties op de kaart.

De huidige entrees aan de oostzijde zijn waarschijnlijk niet gerelateerd aan de oorspronkelijke toegan-
gen van de buitenplaats, maar liggen nog wel aan de Brink (1,2). De zuidoostelijke toegang ligt onge-
veer ter plekke van de voormalige tuinmanswoning (2). De 19e eeuwse ontsluiting van de echo is nog 
herkenbaar aan het rechte pad langs de begraafplaats (4). 

De randen van het terrein zijn duidelijk gemarkeerd: door een hek langs de begraafplaats (4,17) of een 
sloot aan de noord-, west- en zuidzijde (10). De oostzijde is het meest diffuus, hoewel daar nog wel 
verlagingen in het terrein aanwezig zijn die wijzen op een grenssloot.

De echo vormt het hart van het bos, dat als omsloten plek met poortje en muur ook ruimtelijk duidelijk 
is gemarkeerd (5,6,13). Bij de plek van de echo bevindt zich een oude hulst (13) en rondom de echo is 
verspreid in het bos veel spontane opslag van hulst aanwezig (7,8). 

Twee slingerpaden, gedeeltelijk nog voorzien met oude bomen (met name eiken), ontsluiten vanuit het 
oosten de plek van de echo (3,7). Ter plekke van de verdwenen ovale kom snijdt een recht pad een 
bocht af, waarschijnlijk langs de noordelijke rand van het verdwenen doolhof (7). Van het doolhof is 
niets meer aanwezig, behalve twee rijen haagbeuken ter hoogte van de kiosk. Direct ten oosten van het 
verdwenen doolhof ligt een dwarspad in het bos met halverwege een ‘rotonde’ met daarop een groep 
rododendrons (22). Het is onduidelijk uit welke periode deze structuur stamt.

Aan de zuidzijde van de echo zijn nog enkele beuken en stronken aanwezig die in een regelmatige rij 
stonden en een laan vormden (8,14). Rondom de echomuur zijn veel bomen door ouderdom verdwenen 
(6). Hierachter ligt een weiland met enkele auditieve spel-elementen (16). Hier is een nieuwe entree 
toegevoegd met een gestileerde poort en brug (9,15). In de rand ten westen van de weide zijn enkele 
bomen met bijzondere groeivormen aanwezig, hoewel ook deze van na de sloop van de buitenplaats 

Luchtfoto en locaties van de foto’s.
(Bron luchtfoto: here.com; topografische informatie: Kadaster/pdok.nl).
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7. Bomen langs het oudere pad, dat rechts afbuigt.

9. Toegangsbrug vanaf de dijkweg naar het weiland.

11. Bijzondere groeivorm in het bos ten westen van het 
weiland.

8. Restant van een beukenlaan aan de zuidzijde van de 
echo.

10. dijkweg met grenssloot van het Echobos.

12. Restanten van hakhout langs de rechte paden aan de 
zuid-, oost- en noordzijde van het terrein.
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13. de echomuur, met in het midden van het terrein ‘de echo’.

14. Restanten van de beukenlaan ten zuiden van de echo. 15. Stopplaats en toegangsbrug aan de dijkweg.

16. Weide achter de echo met auditieve spel-elementen.



SB4

38

17. de Joodse begraafplaats en de zuidelijke grens van 
het Echobos.

19. Vijver aan de noordwestzijde, een oude doorbraakkolk 
of wiel.

18. Brug over de verbindingssloot tussen de ringvijver en 
de poldersloten.

20. Betonnen groepsschuilplaats uit 1939-1940.

21. Recht pad aan de noordwestzijde. 22. Licht verlaagd pad rondom een ronde groep rododen-
drons.
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dateren (11). Het bos ten zuiden van de weide bevat nog relatief veel naaldhout en de padenstructuur 
is hier minder ingesleten. In de zuidelijke rand bevindt zich nog een (20e eeuwse) bakstenen bak, die 
waarschijnlijk stamt uit de tijd dat hier een kwekerij was.

De ringvijver in enigszins dichtgeslibd en de vijver is aan de westzijde zo’n vijf meter verland (19). Het 
eiland is niet meer bereikbaar via de twee bruggen die er waren. De enige brug ligt over de sloot die de 
ringvijver verbindt met de poldersloten aan de zuidzijde (18). Langs de zuid-, west- en noordzijde ligt 
een smal, recht, enigszins verlaagd of ingesleten pad (12,21). De beplanting hierlangs doet denken aan  
hakhout, zoals deze paden voorheen door ‘kreupelhout’ gingen. Landschappelijke paden zijn rondom 
de vijver niet herkenbaar. In de noordoostelijke hoek van dit parkdeel is een betonnen groepsschuil-
plaats aanwezig (20).
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uitsnede van een tekening van Palais de Luxembourg door 
Perelle, ca. 1700.
(Bron: oldenburger-Ebbers, 1998).

uitsnede van een gravure van Slot Zeist door daniel 
Stoopendaal, ca. 1702. het ‘halfrond’ buiten de 
gracht wordt omgeven door een hoge haag. Verge-
lijk ook de enkele (niet-symmetrische) ovale kom 
aan de rechter kant.
(Bron: SB4, 2012; collectie.atlasvanstolk.nl)

< uitsnede van een gravure van Kasteel heemstede 
door daniel Stoopendaal en I. de Moucheron, ca. 
1700/1702. de tuin ten westen van het huis kende 
een halfronde stenen muur, die de grote kom en  
‘oranjerie’ omsloot.
(Bron: SB4, 2010; de Jong, 1993)

^Tekening van het ‘halfrond’ bij Slot Zeist door 
Johannes de Bosch, 1754.
(Bron: Zeister historisch Genootschap, Van de 
Pollstichting).

< Plattegrond van de Voorst met halfronde beëindi-
ging van de tuin, ca. 1700.
(Bron: dixon, 1988).
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4. TuInhISToRISChE En -ARChITECTonISChE BESChouWInG

De Formele tuinstijl
In de Italiaanse Renaissance (en in Nederland in de 17e eeuw) streefden architecten naar de toepas-
sing van ideale maatverhoudingen, orde en regelmaat, (gedeeltelijke) symmetrie en harmonie. Reeds 
in de Klassieke Tijd werd de proportieleer een uitgangspunt voor goede en fraaie vormgeving, als uiting 
van elementaire en volmaakte oermodellen van het goddelijke idee. Men constateerde verschillende 
geordende principes, zoals een meetbare regelmaat van de tijd en kalender, en dat aangename muziek 
ontstond bij regelmatige en harmonieuze trillingen. Pythagoras, een Grieks wiskundige, wijsgeer en 
filosoof (ca. 582 v.Chr. – ca 507 v.Chr.), doelde met de getalsmatige verhoudingen op een verwant-
schap met de mathematische opbouw van de ziel, die door bepaalde, muzikale getalsverhoudingen 
aangenaam wordt geraakt. 
De proportieleer is uitgewerkt en beschreven door Marcus Vitruvius Poll(i)o (± 85-20 v.Chr.), een Ro-
meinse militair en architect, en schrijver van een tiendelig standaardwerk voor de bouwkunst: ‘De ar-
chitectura’. Vitruvius stelde dat de verhoudingen van het menselijke lichaam (als Gods gelijkenis) zo 
harmonieus waren, dat de architectuur hier op aangepast diende worden. Schoonheid komt dan niet 
voort uit het ornament maar juist uit de aanwezigheid van de juiste (harmonische) proporties. De muzi-
kale harmonie moest in zijn opvattingen een afspiegeling zijn van de verhoudingen van de bewegingen 
van de hemellichamen. Deze “muziek” is niet hoorbaar, maar is puur een harmonisch en mathematisch 
concept  75. De herleving van de proportieleer vindt eerst toepassing in Italië, waarbij de architect Pal-
ladio (1508-1580) de verwantschap tussen muzikale intervallen en aantrekkelijke ruimtelijke verhoudin-
gen onderzoekt. Ook architecten als Filippo Brunelleschi en Leon Battista Alberti passen regelmatige 
vormen als het vierkant en de cirkel in hun gebouwen toe. 

In het Nederland van de Gouden Eeuw vindt de geometrische, proportionele stijl gehoor bij de stedelijke 
elite. Tot deze vroeg-17e eeuwse humanistische, kunstzinnige elite behoorden met name stadhouder 
Frederik-Hendrik van Oranje-Nassau, Constantijn Huijgens, Jacob van Campen en Johan Maurits van 
Nassau-Siegen. Zij brachten vanaf de jaren 30 van de 17e eeuw een geheel nieuwe stijl, waarbij huis 
en tuin in samenhang volledig gebaseerd waren op klassieke, wiskundige idealen. 
De tuinaanleg die vanaf ca. 1620 en tot het begin van de achttiende eeuw bij veel kastelen en buiten-
plaatsen in Nederland werd toegepast, was geïnspireerd door de 17e-eeuwse tuin- en parkaanleg in 
Frankrijk (o.a. Palais Luxembourg) en wordt aangeduid als Classicistische Stijl. Architecten als Jacob 
van Campen, Pieter Post en de gebroeders Vingboons bouwen in deze stijl menig huis, zoals grach-
tenpanden in Amsterdam. Stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647) laat als een van de eersten Hon-
selersdijk (1621), Huis te Nieuwburg (1630) en Huis ten Bosch (1647) aanleggen temidden van grote 
geometrische tuinen. Constantijn Huygens bouwt in 1640 een ander bekend voorbeeld: Hofwijck. 

 

75 Zie onder meer: Oldenburger-Ebbers, 1998, pag. 33-34; Jong, E. de, Natuur en kunst, Nederlandse tuin- en land-
schapsarchitectuur 1650-1740, Uitgeverij Thoth, 1993; Bezemer-Sellers, 2001.

uitsnedes van tekeningen van ‘ideale tuinontwerpen’ door André Mollet, 1651.
(Bron: Bezemer-Sellers, 2001; The Metropolitan Museum of Art, new York).
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Relicten bij Rustrijk van vóór de aanleg van de buiten-
plaats: de dijk en ‘Gemeene weg’ (huidige Echolaan-
Brink) als noord- en oostgrens, en de wielen als restant 
van dijkdoorbraken.

Relicten en interpretaties van het (begin) 18e eeuwse Rustrijk: gebouwen en tuinaanleg.

detail van de overplaats van de hartekamp uit de kaart 
door landmeter G.L. van uhl, ca. 1735-1760, gekopieerd 
door L.A. Springer. op dit deel van de moestuinen vallen 
het halfronde, ingegraven amphi-theater en een kwart-rond 
moestuindeel op.
(Bron: origineel: noord-hollands Archief, kopie: Spec. Coll. 
WuR – Coll. Springer).



Echobos te Muiderberg

43

Binnen de Classicistische stijl zijn het ‘Hollands Classicisme’ en het ‘Frans Classicisme’ te onderschei-
den. Kenmerkend voor beide richtingen is een duidelijk symmetrische opbouw van het terrein waarbij 
gebruik gemaakt wordt van rechte lijnen (veelal lanen), vierkante (soms omgrachte) percelen, en in alle 
gevallen een centrale as van symmetrie met eventueel haaks daarop verschillende dwars-assen. Deze 
parken waren over het algemeen van behoorlijke omvang en kenden een nadruk op het sieraspect. 
De huizen werden in de centrale symmetrie-as geplaatst, waardoor er een perspectivische werking 
ontstond. In een classicistische aanleg werd het huis zeer zorgvuldig in de parkaanleg geïncorporeerd. 
Wanneer het terrein van de aanleg duidelijk begrensd en omsloten werd vormgegeven en er dientenge-
volge nauwelijks een relatie met het omliggende landschap bestond, wordt gesproken van het ‘Hollands 
Classicisme’. In deze terreinen is in veel gevallen sprake van een nauwe relatie tussen het huis en de 
tuin als één gezamenlijk architectonisch concept. De relatie uit zich bijvoorbeeld in de symmetrie, zicht-
lijnen en maatverhoudingen die zich vanuit het huis voortzetten in de tuin. Water in de vorm van grach-
ten en vijverpartijen speelt een belangrijke rol in de opdeling in compartimenten en versiering van de 
tuin. Hagen delen de tuin verder op en bloemperken sieren de omgeving van het huis. Boomgaarden en 
moestuinen worden in veel gevallen opgenomen in de tuinaanleg. Op Weldam te Goor, Schoonheten te 
Raalte en het Hof te Bergen zijn de Hollands Classicistische tuinen nog duidelijk waarneembaar 76. Ook 
te ‘s-Graveland (Trompenburg, ca. 1680; Boekesteyn, ca. 1716) en bij Baarn (Soestdijk, ca. 1640/1674; 
De Eult, ca. 1650) waren door Amsterdamse elite dergelijke tuinen aangelegd.

In de loop van de zeventiende eeuw, globaal na 1690, kwam het echter steeds vaker voor dat de sym-
metrie-as zich ook buiten de eigenlijke aanleg, over de bijbehorende agrarische gronden, uitstrekte. In 
dat geval wordt gesproken van het ‘Frans Classicisme’. De lange, uitgestrekte as gaf daarbij de indruk 
dat de aanleg oneindig was. Andersom gezien was het huis reeds vanuit de verre omgeving zichtbaar 
en domineerde het beeld. De hoofd-as kon zowel uit een rechte zichtlaan als uit een zichtkanaal be-
staan. In veel gevallen was er sprake van een orthogonaal stelsel van lanen dat zich uitstrekte over 
het omliggende landschap en de richting en maat van de verkaveling dicteerde. De tuinen zelf wer-
den veelal rijk versierd met onder meer gedecoreerde velden (bv. parterres de broderie), tuinbeelden, 
vijvers, doolhoven, fonteinen, cascades, loofgangen en latwerken. In Nederland heeft met name de 
stadhouderlijke familie en aanverwante families dergelijke tuinen aangelegd, zoals Slot Zeist, Het Loo, 
De Voorst en Kasteel Heemstede. Voorbeelden in Noord-Holland van dergelijke geometrische tuinen 
zijn Beeckestein te Velsen (ca. 1755), De Hartekamp te Heemstede (ca. 1735) en Huis te Manpad (ca. 
1740). 

Hoewel de beschikbaarheid van gegevens over de tuinaanleg van Rustrijk beperkt is, zowel qua date-
ring als qua vormgeving, wijst hetgeen dat beschikbaar is op kenmerken van het Hollands Classicisti-
sche tuinstijl. Dit betreft onder meer de symmetrische opzet van de tuin en symmetrische indeling ten 
opzichte van het huis, de omslotenheid van de tuin, aanwezigheid van rechte lanen en integratie van 
nutsgewassen. Dit wordt onder meer gebaseerd op de positie van de echomuur op de middenlijn van 
de aanleg, een beëindiging van de tuin door de echomuur en een laan daarachter (1780: “breede laan 
geheel de echo rond”), lanen langs de beide zijkanten van de tuin, alsmede het kweken van leifruit tegen 
de echomuur. 

De halfronde cirkel werd als stijlelement vaker toegepast in classicistische tuinen, aanvankelijk veel-
al ter beëindiging (exedra), later ook als overgang naar een laan of zichtas (bijvoorbeeld een patte 
d’oie). Voorbeelden van een dergelijke stenen muur zijn niet bekend, hooguit in de vorm van een muur 
met oranjerie (kasteel Heemstede), galerij/gebouw (Sorgvliet, Het Loo), haag (Huis te Nieburgh, Slot 
Zeist) of bank (bijvoorbeeld Wilton 
House, UK). Deze laatste is met 
name interessant, omdat hier het-
zelfde akoestische effect van een 
‘fluistermuur’ optreed. Op de over-
plaats van de Hartekamp kende de 
moestuin onderdelen die half- of 
kwart-rond waren vormgegeven. 

76 Oldenburger-Ebbers, 1998. Stenen bank bij Wilton house (uK) met effect van ‘fluistermuur’.
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Principetekening voor een landschappelijk 
parkje met eiland.
(Bron: Van Laar, 1802).

Tekening van een vroeg-landschappelijk parkdeel rondom een doorbraak-
kolk op landgoed neerijnen. het is waarschijnlijk rond 1787-1792 getekend 
door Cornelia baronesse van Aylva van Brakel. (Bron: SB4, 2010; Gelders 
Archief, inv.nr. 0439 1712).

Plattegrond van de buitenplaats oranjewoud te 
oranjewoud, aangelegd naar ontwerp van P.W. 
Schonck in circa 1780, met een formele tuin en een 
tuindeel dat is omgevormd tot landschappelijke 
aanleg. Situatiekaart van de hoftuin en overtuin op 
oranjewoud, C. Boling, 1813. (Bron: Mulder-Radetz-
ky, 1989).

Relicten en interpretaties van de vroeg-land-
schappelijke uitbreiding van Rustrijk na 1792.
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De positie van de koepel op Rustrijk aan de achterzijde van het terrein is opvallend. Mogelijk werd de 
koepel later toegevoegd of was op deze locatie het uitzicht beter. Het tuinprieel is een element dat past 
in de classicistische periode, zoals bijvoorbeeld ook op Slot Zeist  een ‘prieel’ of ‘kabinet’ aanwezig was. 
In geval van Rustrijk past echter eerder een verwijzing naar de koepels langs de Vecht, die - gelegen 
aan het water - uitzicht boden over het komen en gaan van schepen met handel en personen. Zeker 
Homoet als ‘bewindhebber der Ostindischen Compagnie’ zal een band hebben gehad met de zeevaart, 
net als andere Amsterdamse handelaren 77. De Marre refereert in zijn hofdicht eveneens aan de Vecht 
en het belang van de zeevaart.
Ten slotte is ook de ronde of ovale kom een typisch element in een classicistische tuinaanleg. Wanneer 
de formele tuin in acht denkbeeldige vakken wordt verdeeld, valt deze kom precies binnen een van deze 
vakken. 

de Vroege Landschapsstijl
Onder invloed van de denkbeelden van bijvoorbeeld de Fransman Jean Jacques Rousseau, maar ook 
van de Engelsman Alexander Pope en de Nederlandse filosoof Spinoza maakt de voorliefde voor een 
gekunstelde en mathematische natuur plaats voor een waardering van de wilde, ongerepte natuur. Dit 
uit zich in de tuinkunst in een liefde voor een glooiend landschap, begroeide heuvels, uitbundige boom-
groepen en natuurlijk ogende gebogen waterlopen of zelfs watervallen. Essentieel is de beleving van dit 
gemaakte landschap vanaf rondwandelingen. Om de gevoelens die de aanleg oproept (of geacht wordt 
op te roepen) te versterken krijgt het park een afwisseling tussen open en besloten plekken en wordt 
verfraaid met beelden uit de oudheid, vervallen tempels, graftombes, kunstmatige ruïnes (soms slechts 
geschilderd op een houten schot), of borden met poëtische teksten. Idealiter lagen er aan de rangschik-
king en aan de vorm van deze elementen filosofische gedachten ten grondslag, waarmee men trachtte 
de aanleg een diepere betekenis te geven.
Een aanleg in de zo genoemde Landschapsstijl werd in Nederland veelvuldig toegepast vanaf de late 
achttiende en gedurende de gehele negentiende eeuw. Daarbij is een onderscheid te maken in een 
vroege en in een late vorm. De eerste landschappelijke veranderingen in Nederland, aangeduid als 
‘Vroege Landschapsstijl’, omstreeks 1750 voor het eerst en na circa 1780 algemeen toegepast, betrof-
fen voornamelijk beperkte omvormingen van bestaande formele tuinen en parken. De belangrijkste 
kenmerken zijn: een kleinschalige omvorming van terreingedeelten door de aanleg van slingerpaadjes 
in hakhoutbossen, slingerende waterlopen en het opwerpen van kleine heuvels in het terrein. Derge-
lijke vroeg landschappelijke elementen lagen veelal los van het huis. De bestaande structuren en de 
aanwezige hoofdopzet van het terrein werden behouden. De Vroege Landschapsstijl is veelal een klein-
schalige versiering binnen de reeds bestaande geometrische (meestal classicistische) aanleg; vaak in 
een uithoek van het park. Voorbeelden van de Vroege Landschapsstijl zijn in heel Nederland te vinden, 
onder andere op Beeckestein te Velsen, Bantam te ‘s-Graveland/Hilversum, huis Neerijnen en Huis te 
Manpad te Heemstede.

Vanaf circa 1815 werden terreinen meer in hun totaliteit, veelal door grootscheepse vergraving, omge-
vormd tot een ruime aanleg met grote glooiende open weiden met solitaire bomen en boomgroepen, 
paden volgens wijde bogen en grote waterpartijen met flauw gebogen oeverlijnen, en waarbij een vi-
suele relatie met het hoofdhuis, de bijgebouwen en het omliggende landschap werd gelegd. Bij deze 
zogenaamde ‘Late Landschapsstijl’ werden de agrarische gronden en de agrarische gebouwen veelal 
als onderdeel van de aanleg beschouwd en een versierende waarde toegedicht. In dit samengaan van 
sieraanleg en nutsfunctie werd de verbeelding van het ideale Arcadische of pastorale landschap gezien.

De bescheiden uitbreiding op Rustrijk na 1792 met slingerende waterlopen en sierlijke beplanting, ach-
ter de bestaande tuin en op afstand van het huis, is een typisch representant van de Vroege Land-
schapsstijl.  Ook de vermelde aanwezigheid van een hermitage (kluizenaarshut), als contemplatief ob-
ject of als visuele attractie op de wandelroute door het park, past in dit beeld. Dat juist deze tuin wordt 
aangelegd in de tijd dat het huis als logement diende, kan wellicht worden gezien vanuit het motief om 
een eigentijdse voorziening aan het logement toe te voegen, net zoals het doolhof dat een eeuw later 
zou worden toegevoegd.

77 Zie: SB4, 2010: Zelfs bij Trompenburg, dat veel verder van de toenmalige Zuiderzee lag, zou in de tijd van zeevaarder 
Cornelis Tromp sprake zijn geweest van een zicht vanaf het dak op de scheepsbewegingen op de Zuiderzee.
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Relicten van het 19e eeuwse Rustrijk: ontsluiting van 
de echo en slingerlanen.

Relicten in het Echobos uit de 20e eeuw, die deels 
alweer verdwenen zijn.
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5. ConCLuSIE

Voorgaande geeft een beeld van de opkomst, bloei en afbraak van de buitenplaats Rustrijk tot de hui-
dige situatie. Er zijn thans, op de echomuur en de ringvijver na, weinig duidelijke fysieke restanten van 
de 18e-eeuwse aanleg aanwezig. Vermoedelijk maakten de beuken ten zuiden van de echo deel uit 
van de laan, die het nutsgedeelte - met tuinmanswoning, boomgaard en moestuin - afscheidde van het 
siergedeelte. De echomuur lag hoogstwaarschijnlijk aan het eind van een middenas, die vanaf het huis 
door de siertuin liep. Over de invulling van deze siertuin is verder weinig bekend, behalve dat er aan de 
noordoostzijde van de middenlijn een ovale kom lag. Aan het eind van de tuin stond een achtkantige 
tuinkoepel, die uitkeek over de weilanden en Zuiderzee. Na 1792 wordt hierachter, naar de mode van 
die tijd, een vroeg-landschappelijk parkdeel aangelegd met aan een voormalige doorbraakkolk gegra-
ven ringvijver. 
Na de afbraak van de buitenplaats in 1815 en periodieke verkoop van hout van het terrein, uitgezonderd 
de echo en directe omgeving, wordt het terrein geleidelijk ingericht tot het huidige bosterrein. Eerst als 
overplaats van Berghuizen met slingerpaden met bomen erlangs in het westelijke deel, later als herstel- 
en onderhoudswerkzaamheden na de Tweede Wereldoorlog en in de periode 1975-1985. Tegelijkertijd 
wordt de echo als recreatieve en toeristische attractie gepositioneerd en aangevuld met een doolhof, tot 
de teloorgang hiervan omstreeks 1975. Het terrein tussen de echo en het landschappelijke parkje bleef 
na 1815 weiland.
Zo kan de ontwikkeling van Rustrijk worden geduid in verschillende fases:
1. (agrarische) hofstede tot de tweede helft van de 17e eeuw;
2. hofstede en huis met bescheiden tuinaanleg (tot echomuur), tot 1729;
3. uitbreiding en opwaardering tot een buitenhuis ‘Rustrijk’ met formele tuin- en parkaanleg (tot koepel), 
1729-1792;
4. uitbreiding met landschappelijk parkdeel, 1792 - 1803;
5. toevoeging aan naastgelegen buitenplaatsen, sloop en inrichting als overplaats, 1803 - 1931;
6. aankoop door gemeente als recreatieterrein ‘Echobos’, vanaf 1931.

Hieruit blijkt al dat Rustrijk als buitenplaats waarschijnlijk nog geen 150 jaar heeft bestaan en dat de 
huidige fase als bosterrein alweer een langere periode beslaat. Een belangrijke constante in de ter-
reinontwikkeling is de ‘echo’, die in de eerste helft van de 18e eeuw werd ontdekt en vanaf het eind 
van de 18e eeuw wordt bewonderd en gekoesterd. Er zijn in de bronnen geen aanwijzingen gevonden 
dat deze muur sinds de 18e eeuw in het geheel is vervangen, hoewel mag worden aangenomen dat 
er regelmatig restauraties hebben plaatsgevonden. Het vormt daarmee een bijzonder element: als één 
van de weinige historische en tastbare restanten van de verschillende buitenplaatsen te Muiderberg; als 
halfronde (fruit)muur en tuinelement, waarvan geen ander voorbeeld in Nederland bekend is; als toeris-
tische attractie, in relatie tot de geschiedenis van Muiderberg als badplaats; en als typisch akoestisch 
effect en natuurkundig verschijnsel in de buitenruimte. 
Hoewel de bebouwing is afgebroken en de parkstructuur nagenoeg is verdwenen, is het terrein van de 
voormalige 18e eeuwse buitenplaats Rustrijk in omvang en begrenzing niet gewijzigd en als geheel of 
als entiteit herkenbaar. 

Daarmee heeft de gemeente Muiden een cultuurhistorisch belangwekkend terrein in bezit, dat zich, in 
vergelijking met de oorspronkelijk aanwezige buitenplaatsen rondom Muiderberg, nog nadrukkelijk als 
park manifesteert. Het is aanbevelenswaardig om voor het terrein een inrichtings- en beheerplan op te 
stellen ter versterking van de cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden, en de aanwezige 
relicten (o.a. waterlopen, oude beplantingen) meer tot hun recht te laten komen en voor de toekomst 
veilig te stellen.
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BIJLAGEn

Krantenartikelen

Algemeen Handelsblad, 21 juli 1882:

EEn uITSTAPJE 
Bij ‘s menschen ingeschapen trek naar alles wat geheimzinnig is of slechts schijnt zelfs, kan het wel niet 
anders, of elk ouder Amsterdammer heeft zich minstens eens in zijn leven overtuigd van Muiderberg’s 
natuurwonder, — de echo.  
En toch was met dat vrij kostbare bezoek ongeveer een dagje gemoeid, totdat de Gooische stoomtram 
daar kortgeleden een welkome verandering in bracht. — Koetsiers werden overbodig, tollenaars afge-
schaft. In een uur tijds is men thans voor een bagatel in het liefelijk kustplaatsje, dat al de afwisselingen 
van het Gooi in zich vereenigt. Heuvels, bouw- en weiland, bosch en zee oefenen beurtelings hun 
eigenaardige aantrekkelijkheid uit op het voor natuurschoon ontvankelijk gemoed.  Midden in de 
vacantiedagen der schooljeugd achtten wc het daarom niet ongepast eens de aandacht te vestigen op 
dat aanlokkelijk uitstapje.  De ouderen, die zich Muiderberg nog slechts uit hunne jonge dagen 
herinneren, zullen, hoewel den toestand in hoofdzaak onveranderd vindende, toch bespeuren, dat de 
ondernemingsgeest er niet geheel werkeloos is gebleven. Immers, een nieuw koffiehuis, thans, gelijk 
vroeger een kerk, een eerste kenmerk van vooruitgang, is er verrezen en wel vlak tegenover de schil-
derachtige buitenplaats, waar do echo verblijf houdt en bij den ingang der lommerrijke laan, die aan ‘t 
eind midden door het weerspannig kreupelhout naar ‘t strand leidt. Een paar andere nieuwigheden trek-
ken reeds bij aankomst de aandacht. Het is het bescheiden paviljoentje der melkinrichting en een kiosk, 
waar, behalve versnaperingen en tramkaartjes ook strandschepjes enz. te koop worden aangeboden. 
Daarentegen zal men er een van de eigenaardigheden missen en wel eene, die onafscheidelijk aan 
de echo was verbonden, met name “baas Appel”, die op zeven-en-zeventig-jarigen leeftijd sedert Mei 
1.1. een welverdiende rust geniet. Toch zal de naklank zijner stem nog menigeen in het geheugen zijn 
gebleven. Niemand kon als hij dat “echo, echo, laat u hooren” opdreunen; niemand kon als hij de echo 
laten vertellen van natuurwonderen en overoude dagen, — “nou hoort ge ‘m achter u en nou hoort ge ‘m 
vanvoren” ... Wel jammer dat de echo zelf niet een en ander van vroeger dagen weet te verhalen; men 
zou aangaande haar eigen geschiedenis dan niet langer in ‘t onzekere behoeven te verkeeren. Dc ge-
luidsleer is betrekkelijkerwijs nog een te jonggeboren tak van wetenschap, om met grond te kunnen be-
weren, dat Muiderbergs echo door een of ander liefhebber-natuurkundige als de vrucht van langdurige, 
tijdverpoozende proefnemingen is verkregen, hoewel de vorm van den muur het zou doen vermoeden. 
— De geheele plaatselijke toestand wordt door Van der Aa (1810) ongeveer volgender wyze geschetst: 
Men vindt er een ouden half cirkelvormigen muur, zeven voet hoog, met een schuinsche rollaag van 
ongeveer één voet. Dc middellijn beloopt honderd negen voet binnenwerks. Vijftien voet ten noorden 
achter dezen muur staat een haag, die er cm paar voet boven uitsteekt, en eenige voeten verder hoog 
geboomte. De tweede helft van den circel bestaat uit latwerk. De afstand van het middenpunt des muurs 
tot dat der houten omrastering, bedraagt honderd twee-en-twintig en een halven voet, alles Amsterdam-
sche maat. Plaatst zich nu iemand op een afstand van drie-en-vijftig voet uit het middenpunt van den 
muur, spreekt een ander, die zeventien voet ten westen staat, overluid of zacht dan hoort de eerste het 
gesprokene, woord voor woord. 

De hier beschreven gesteldheid is op het oogenblik nog dezelfde. Intusschen ziet die muur er niet uit of 
hij reeds een eeuw of drie den knagenden tand des tijds getrotseerd heeft. En zoolang is de echo toch 
reeds bekend. Althans in het tooneelspel Geeraert van Velsen, dat Dooft in ‘t jaar 1613 voort eerst deed 
opvoeren, wordt een schildknaap van den hoofdpersoon door dezen afgezonden naar Muiderberg, om 
“Simon den toovenaer” te raadplegen over hetgeen den saamgezworenen te doen staat, nu zij graaf 
Floris gevangen genomen en naar het slot te Muiden hebben gebracht. Men ziet den schildknaap des 
nachts aankomen nabij het hol van den toovenaar, aan wien hij verschillende vragen doet en daarop 
antwoord ontvangt, voordat deze nog op het tooneel is verschenen. Die antwoorden zijn niets anders 
dan herhalingen van de laatste twee of drie lettergrepen, — eenmaal zelfs slechts van de allerlaatste, 
der vragen van den schildknaap zelven. Dit en de woorden:  
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“Ghy die myn’ eyghe stem terugghekaetst, in ‘t oor, En antwoordt met myn mondt”, komt met een der 
opmerkelijke bijzonderheden der echo niet overeen. Maar dit wordt tot de handeling op het tooneel 
vereischt en bewijst dus volstrekt niet, dat Hooft aan een andere echo dan deze heeft gedacht. En dat 
te minder, omdat onmiddellijk daarop de vraag volgt: “Waer zyt ghy met uw wonder?” met het antwoord 
van den toovenaar “Onder” wat een niet minder merkwaardige bijzonderheid duidelijk teruggeeft, eene, 
waardoor zich juist deze echo, volgens den natuurkundige Leeman, van alle andere bekende onder-
scheidt. Zij bestond dus reeds vóór 1613 en was bij de omwonenden bekend. Hoe zij ontstaan is, weet 
niemand. Een gerucht, dat men het eerst vermeld vindt door Martinet in zijn “Katechismus der Natuur” 
en dat in het laatst der vorige eeuw op de hofstede nog als een feit werd verkondigd, vermeldt, dat zij 
toevallig werd ontdekt na het uitroeien van een Ligusterheg, nabij dc plaats, waar zij nu gehoord wordt. 
De heer W. M. Logeman geeft in een dezer dagen bij den uitgever Schroder verschenen geschriftje ( 
Echo te Muiderberg beschreven en verklaard) als zijne meening te kennen dat zij ontdekt en niet ge-
maakt is; dat zij ontstond door samehang van een aantal gunstige omstandigheden, welker samenwer-
king op een bepaalde plaats zuiver toevallig was. De in bevattelijken vorm gestelde bladzijden worden 
ieder weetgierige ter kennisneming aanbevolen. 

Een andere overlevering betreffende de echo, die ook zang en muziek, hoewel minder volkomen, 
--bauwt, verhaalt dat twee personen, aan de beide einden van den muur geplaatst en recht voor zich 
uitsprekende, van gedachten kunnen wisselen zonder dat zij door anderen, die in het midden der door-
snede den halven cirkel staan, gehoord kunnen worden. Daarvoor moet het echter, altijd, volgens het 
gerucht bijzonder stil weer zijn. Van den zomer schijnt er dus heel weinig kans te bestaan om daar 
met gewenscht gevolg de proef van te nemen. Een derde overlevering eindelijk meldt, dat vermogend 
vreemdeling in de vorige eeuw het geheele terrein nauwkeurig in kaart heeft laten brengen, ten einde 
de tooverstem in zijn eigen park over te planten. Men weet echter, jammer genoeg niet of hij ook reke-
ning heeft gehouden met de gesteldheid van den bodem en of hij geslaagd is. Vermoedelijk zal dat wel 
niet het geval zijn geweest, anders zou het gerucht op de vleugelen der faam ook wel herwaarts zijn 
gekomen. 

Intusschen zal dit landelijk plekje, dat ruimschoots zijn aandeel heeft gehad in de lotswisselingen des 
tijds dank zij zijn echo, zijn strand en het “tramlawaai” - gelijk de Geldersehe boeren de stoomkaros 
onzer dagen noemen — wel meer en meer een ontspanningsoord worden. De eigenaar van het Recht-
huis, de heer Ter Beek heeft in die blijde verwachting den gevel van zijn hotel met behulp van den heer 
Gosschalk, laten verfraaien. Vrees voor plunderzieke Pruisen en Franschen, gelijk daar indertijd duchtig 
huishielden, bestaat er op oogenblik gelukkig niet. Integendeel, wanneer de tentoonstelling van 1883 
duizenden vreemdelingen naar den hoofdstad trekt, zal ook Muiderberg’s echo daar misschien zoo 
luide van getuigen, dat de in 1686 gebouwde kerk haar in de vorige eeuw weggestormde torenspits 
hernieuwd krijgt. Die kerk zelve is de plaatsvervangster eener kapel, in 1324 door den graaf Willem III 
gesticht ter nagedachtenis van Floris V, wiens roemrijke naam, dank zij der echo alweer, telken reize 
plechtig wordt verkondigd op “Hofrust”, dat thans, in spijt der plaatsbeschrijvers, “Rustrijk” is herdoopt.
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Algemeen Handelsblad; 22-05-1932:

MuIdERBERG En ZIJn ECho 
De gemeente heeft bosch en echo gerestaureerd en gemaakt tot een idylle. 
Onze Gooische correspondent schrijft: Muiderberg met zijn echo, zijn ongeëvenaarde, wereldberoemde 
echo, is in de laatste jaren een weinig in het vergeetboek geraakt, schijnt ‘t ons toe. En dat verdient 
deze voorpost van het Gooi, dit plekje dilluvisch zand met zijn rijke en schilderachtige vegetatie toch 
niet. Daarom was het een goed idee van burgemeester De Raadt om er eens verzamelen te blazen 
voor persvertegenwoordigers ter gelegenheid van de voltooiing van een werk, dat zijn gemeente eer 
aandoet. Het beroemde echo-bosch werd het vorige jaar met slooping bedreigd, weer zou een brok 
natuurschoon ten gronde gaan; maar gelukkig met medewerking van de Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten, heeft de gemeente Muiden het gevaar weten te bezweren door aankoop van deze 
wildernis. In den ouden tijd had hier het buiten „Rustrijk” gestaan, in 1868 was het huis gesloopt en 
bleef de echo geëxploiteerd als vermakelijkheid. Maar het sedert niet meer onderhouden bosohpark 
verwilderde, slooten en vijvers groeiden dicht, de paden werden onvindbaar. Muider werkloozen hebben 
onder aanwijzing van den tuinarchitect Tersteeg den ouden toestand hersteld, en nu is het Echobosch 
voor degenen die het van vroeger kenden een openbaring. Gebleven is het zware geboomte, eeuwen-
oude eiken en beuken, de prachtige berceaux, maar het al te dichte onderhout is geweldig uitgedund, 
de paden zijn in begaanbaren staat gebracht, de vijvers in hun schoonheid hersteld. Niet verdreven zijn 
de vogels, waarvan de veeltonige lang het bosch vervult, en de rust is er weldadig. Midden in het bosch 
en vóór de plek waar de echo huist is noest en grootendeels dor kruipelhout-bosschage opgeruimd, en 
op de verkregen open plek is volgens ontwerp van den heer Tersteeg een heerlijk ouderwetsche dwaal-
tuin aangelegd, welke hier volgens de overlevering oudtijds ook moet zijn geweest. 400 in beukenhaag 
is verwerkt op een oppervlak van 1500 m 2; de haag is nog wat schriel en doorzichtig, maar binnen 
enkele jaren zullen de dolende menschen elkaar niet meer kunnen gadeslaan bij hun vergeefsche 
pogingen om het doel, de open plek in het middenheuveltje waarop een eschdoorn geplant is, langs 
den onvindbaren kortsten weg te bereiken. Tusschen dwaaltuin en echo is een door hoog en dicht ge-
boomte omsingeld prachtig terras met theehuis, waar, naar men hoopt, een druk bezoek zooveel winst 
zal afwerpen, dat de kosten der gemeente worden goedgemaakt. Op dit terras heeft burgemeester De 
Raadt in een genoeglijke causerie verteld van de historie van Muiden en Muiderberg, waarin alles draait 
om graaf Floris V en den Muiderkring en van de echo, door Hooft reeds in 1613 in zijn „Geraerdt van 
Velzen” sprekend opgevoerd. Ondeugende uitstapjes naar de mythologie maakte hij in verband met de 
echo, die afwijkt van alle andere, omdat de spreker zelf het echogeluid niet hoort, wel degeen die enkele 
passen voor af achter hem staat. Deze hoort onmiddellijk daarin scherp gearticuleerd het gesprokene 
van links of rechts of uit den grond opklinken, maar zwaarder, dreunender. Aan de causerie ontbrak als 
bij een preek de toepassing niet zoowel op de echo, als op den dwaaltuin. En daarna hebben wij ons 
kunnen overtuigen van de qualiteiten der echo met een mentor, waarin een radio-omroeper verloren is 
gegaan. Het heeft er gedreund voor den halfcirkelvormigen muur in deze idyllische omgeving: „O, Echo, 
wonder van deez’ dreven, Reeds eeuwen hield gij krachtig stand,” ...en wat daar verder volgt, waarmee 
altijd de wonderbaarlijke kunsten van deze beroemde echo beproefd werden. Een stap links en je hoort 
‘m niet, een beetje meer rechts en ‘t galmt in je ooren. Na een bezoek aan den interessanten dwaaltuin 
en een wandeling door het prachtig boschpark, waar de Amsterdammers, nu de zomertijd veel gelegen-
heid schenkt om ’s avonds daar in Muiderberg van intense rust en vogelzang te genieten (muziek mag 
er niet worden gemaakt) eens een druk gebruik van moesten gaan maken, behoorde deze interessante 
middag met burgemeester De Raadt als aangenaam en onderhoudend gastheer weer tot het verleden.
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Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der nederlanden, 9e deel, uitgegeven bij J. 
noorduyn en Zoon, Gorinchem, 1846. (Bron: google-books).
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Marre, J. de, Hof en mengeldichten, uitgegeven bij Adriaan Wor, de erve G. onder de Linden, 
Amsterdam, 1746, p. 30-45. (Bron: google-books).



SB4

54



Echobos te Muiderberg

55



SB4

56



Echobos te Muiderberg

57



SB4

58



Echobos te Muiderberg

59



SB4

60



Echobos te Muiderberg

61

uittrekstel Monumentenregister (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)



SB4

62



Echobos te Muiderberg

63

BRonnEn

Literatuur
Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van 
zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt; voort-
gezet door K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel, Haarlem, 1852-1878.

Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 9e deel, Uitgegeven bij J. Noorduyn 
en Zoon, Gorinchem, 1846.

Bertram, C., Noord-Hollands Arcadia, Ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, 
prenten en kaarten uit de Provinciale Atlas Noord-Holland, Alphen a/d Rijn, 2005.

Bezemer Sellers, Vanessa, Courtly Gardens in Holland 1600-1650, The house of Orange and the Hor-
tus Batavus, Architectura & Natura Press, Amsterdam/Garden Art Press, Woodbridge, 2001.

Blok, E., C. Brouwer, K. Bomert, R. Blijdenstijn, Het Baarnse Bos, een vorstelijk wandelpark, 
Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, Amsterdam, 2007. 

Bijhouwer, J.T.P., Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen, Heemschutserie, uitgegeven bij Allert de
Lange, Amsterdam, 1946.

Buys, J., P.W. Linden van Dijk, Beschrijving en Verklaring van de Echo te Muiderberg. In: Verhandelin-
gen van de Hollandsche Maatschappij des Wetenschappen te Haarlem, 6e deel, 1822, pag. 127-153.

Dixon, John; Erik de Jong, De Gouden Eeuw van de Hollandse Tuinkunst, Journal of Garden History,
jg. 8, nr. 2/3, april-september 1988.

Donkersloot - de Vrij, Y.M., H.C. Pouls, Rondom de Muider Berg: grensgebied van polders, Zuiderzee 
en heuvelrug: op oude kaarten uit de 16e tot en met de 19de eeuw, 1983.

Drijver, F.W., De echo te Muiderberg. In: Buiten, geïllustreerd weekblad, jg. 15, nr. 15, 9 april 1921.

Gemeente Muiden, Beheersplan Echobos Muiderberg, 1979.

Jong, E. de, Natuur en kunst, Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740, Uitgeverij 
Thoth, 1993.

Kooij, B.H.J.N., B. Olde Meierink, Fruitmuren in Nederland, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Sdu 
Uitgevers, Zeist/’s Gravenhage, 1997.

Laar, G. van, Magazijn van Tuin-Sieraaden, Alkmaar, 1802.

Logeman, W.M., De Echo op de hofstede “Rustrijk” te Muiderberg; beschreven en verklaard, uitge-
geven door J.C. Schröder, Amsterdam, 1882.

Marre, J. de, Hof en mengeldichten, Uitgegeven bij Adriaan Wor, de erve G. onder de Linden, Amster-
dam, 1746, p. 30-45.

Martinet, J.F., Katechismus der Natuur, Uitgave Jonnes Allart, Amsterdam, deel 4, 1e druk, 1778-1779, 
pag. 374-376.

Martinet, J.F., Katechismus der Natuur, Uitgave Jonnes Allart, Amsterdam, deel 4, 5e druk, 1789, pag. 
378.



SB4

64

Marum, M. van, Proefneming omtrent de Echo te Muiderberg. In: Natuurkundige verhandelingen van 
de Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, Uitgegeven bij Johannes Allart te Amsterdam, 1812, 
6e deel, 1e druk, pag. 154-158. 

Molhuysen, P.C., P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4. A.W. Sijthoff, 
Leiden 1918.

Mulder-Radetzky, R.L.P., en B.H. de Vries, Geschiedenis van Oranjewoud, Uitgeverij Canaletto, Al-
phen aan den Rijn, 1989

Oldenburger-Ebbers, C.S., A.M. Backer en E. Blok, Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapar-
chitectuur Deel West – Noord-Holland en Zuid-Holland, Uitgeverij De Hef publishers, Rotterdam, 1998.

Ollefen, L. van, De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver, deel III, Uitgegeven bij H.A. Banse, Am-
sterdam, 1795.

Raadt, P. de, De Echo te Muiderberg, 1986.

Schaefers, F., A.M. Backer, Gids Doolhoven & Labyrinten in Nederland, Uitgeverij De Hef Publishers, 
2007.

SB4, Cultuurhistorische analyse en waardering Trompenburg te ‘s-Graveland, Wageningen, 2010.

SB4, Herstelplan Bantam te Hilversum, Wageningen, 2010.

SB4, Herstelplan Landgoed Waardenburg en Neerijnen in de gemeente Neerijnen, Wageningen, 
2010.

SB4, Masterplan Tuin bij Kasteel Heemstede te Houten, Wageningen, 2010.

SB4, Masterplan Slot Zeist, Wageningen, 2012.

SB4, Quickscan Overplaats De Hartekamp in de 19e eeuw te Bennebroek/Heemstede, Wageningen, 
2009.

Sierksma, K., J.W. Groesbeek, Muiderberg: voorpost van het Gooi, uitgave van Comité Oud-Muider-
berg, 1976.  

Sierksma, K., Muiderberg. Echobos, Rustrijk, De echo. In: Tussen Vecht en Eem, Tijdschrift van de 
Stichting Tussen Vecht & Eem en van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, vol. 6, 1988, pag. 
177-179.

Sierksma, K., Een natuurhistorische kijk op het ‘Echobos’ bij de Muider berg. In: Tussen Vecht en 
Eem, Tijdschrift van de Stichting Tussen Vecht & Eem en van de Vereniging van Vrienden van het 
Gooi, vol. 7, 1989, pag. 22-24.

Stenvert, R., et al., Monumenten in Nederland, deel Noord-Holland, Uitgave van Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle, 2006. 

Vreeken, A., Geïllustreerde gids voor Muiderberg en het Muiderslot, Allert de Lange, Amsterdam 1905.

Vet, J.J.V.M. de, Maecenaat in de pruikentijd. In: Handelingen van het Nederlandse Filologencongres 
38, 1984, p. 149-175. 



Echobos te Muiderberg

65

Instanties
•	 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (RCE)
•	 Wageningen Universiteit, Speciale Collecties, Wageningen
•	 Stadsarchief Amsterdam
•	 Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen (SSAn)
•	 Nationaal Archief, Den Haag (nA)   
•	 Gemeente Muiden

Internet
•	 www.ahn.nl
•	 www.archieven.nl
•	 www.gahetna.nl
•	 www.gooienvechthistorisch.nl
•	 www.oneindignoordholland.nl
•	 www.inoudeansichten.nl
•	 www.postcardsfrom.nl
•	 www.muiden.nl
•	 www.watwaswaar.nl
•	 cultureelerfgoed.adlibsoft.com
•	 www.biografischportaal.nl
•	 www.dbnl.org
•	 resources.huygens.knaw.nl
•	 www.buitenplaatseninnederland.nl
•	 www.tgooi.info
•	 www.tussenvechteneem.nl
•	 www.kb.nl; kranten.delpher.nl
•	 www.rkd.nl
•	 groenmuiderberg.blogspot.nl
•	 www.freewebs.com/muiderberg/deechomuur.htm
•	 www.uva.nl
•	 panh.pictura-dp.nl
•	 ranh.pictura-dp.nl
•	 www.beeldbank-nh.nl
•	 www.amsterdamsegrachtenhuizen.info
•	 repository.tudelft.nl

Kaarten en luchtfoto’s
•	 Caerte daar in vertoont wordt de limite tusschen Sticht van Utrecht en Goijlandt, vande Vecht tot 

aende Suider Zee, Lucas Jansz. Sinck, 1619
•	 Kaart door J.J. Dou, 1647
•	 Polderkaart van het heemraadschap aan de oostzijde van de Vecht nabij Muiden en Weesp, J. 

van Dom, 1732. 
•	 Grond Tekening van een Stick met Hout beplant, de Muijderberger Gemeende genaamt, met zijne 

Gemeene Wegen, en Laanen, Christiaan Gebhart, 1735
•	 Nieuwe kaart van Gooilandt, H. Post, Reinier en Josua Ottens, ca. 1740
•	 Nieuwe kaart van het baluwschap Gooyland, uitgegeven door Isaak Tirion, 1750
•	 Topografische Kaart […] begrepen tussen de rivier de Lek bij Schoonhoven en Nieuwpoort en de 

Zuiderzee, P.A. Ketelaar, 1769-1776
•	 Rustrijk, J. Bolten, 1780
•	 Kadastraal minuutplan, Gemeente Muiden, sectie C, blad 2, 1832
•	 Veldminuut voor de Topographische en Militaire Kaart, ca. 1835
•	 Kaart van alle dijkpligtige landerijen gelegen in de gemeente Muiden behoorende tot het hoog-

heemraadschap van den Zeedijk beoosten Muiden, [...], Van Diggelen, 1835
•	 Topographische en Militaire Kaart 368, 1881



SB4

66

•	 Topographische en Militaire Kaart 368, 1890
•	 Topographische en Militaire Kaart 368, 1894
•	 Topographische en Militaire Kaart 368, 1900
•	 Topographische en Militaire Kaart 368, 1905
•	 Topographische en Militaire Kaart 368, 1911
•	 Topographische en Militaire Kaart 368, 1912
•	 Luchtfoto 1940
•	 Topografische Kaart 25H, 1949
•	 Topografische Kaart 25H, 1969
•	 Beheerplan Echobos, 1979
•	 Topografische Kaart 25H, 1981
•	 Topografische Kaart 25H, 1988
•	 Topografische Kaart 25H, 1993
•	 Topografische Kaart 25H, 2011
•	 Luchtfoto, recent (here.com; googlemaps)





  Costerweg 1 N          6702 AA Wageningen          Tel. 0317-424167           Fax. 0317-411752

SB4SB4
BUREAU VOOR HISTORISCHE 

TUINEN, PARKEN EN LANDSCHAPPEN


