
  

 
Een fatale inslag
Einde van de dino’s,
ruimte voor nieuw leven

Nieuwe wisseltentoonstelling 
over de grens tussen Krijt en 
Tertiair
Medio februari wordt de nieuwe wisselten-
toonstelling over de Krijt-
Tertiair grens geopend. Zo’n 66 miljoen 
jaar geleden, toen de dinosauriërs het 
leven op aarde beheersten, trof een 

enorme meteoriet de aarde, met rampzalige gevolgen. Zo’n 75% van het dierlijk leven stierf uit.
Deze tentoonstelling belicht de periode rond deze gebeurtenis:
•	 Hoe	zag	het	dierlijk	en	plantaardig	leven	er	uit	aan	het	einde	van	het	Krijt?
•	 Wat	gebeurde	er	bij	die	enorme	inslag,	en	wat	waren	de	dramatische	
				 gevolgen?
•	 Hoe	herstelde	en	ontwikkelde	het	leven	zich	daarna	in	het	vroege	Tertiair?

Op de tentoonstelling zijn aansprekende fossielen van dieren en planten uit onze eigen collectie te zien. 
Ook andere musea hebben mooie stukken in bruikleen gegeven.
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Gastconservator van deze tentoonstelling is de geoloog Jan Smit, emeritus hoogleraar aan de 

VU in Amsterdam, één van de bedenkers van de inslagtheorie. Hij raakte 40 jaar geleden in de 

ban van een dun kleilaagje op de K/T-grens. Er volgde een wetenschappelijke speurtocht, die 

uiteindelijk leidde tot de ontdekking van een verborgen krater bij de Golf van Mexico. 
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In het vorige Journaal kondigden wij de heropening van 
ons slijp- en polijstatelier aan. 
Dat evenement vond einde augustus plaats. Er zijn vele 
vrienden en andere genodigden op het tweede leven van 
het Atelier afgekomen.

Het	Atelier	is	weer	een	belangrijk	onderdeel	van	het	mu-
seum geworden. Naast het ontsluiten van collectiestuk-
ken van en voor het museum kan er gezaagd, gepolijst 
en geslepen worden voor eigen gebruik, voor het scho-
lenprogramma maar ook voor bewerking van materialen 
die geschikt zijn om in de winkel te verkopen. Op dit 
moment worden er collega’s opgeleid om de machines 
veilig en verantwoord te bedienen en binnenkort zullen 
onze bezoekers ook iets kunnen laten slijpen of polijsten. 
Het	wensenlijstje	voor	de	benodigde	apparatuur	kon	
dankzij een donatie van de Rotary Laren/Blaricum volledig 
volgens plan worden aangeschaft. 

De opening was een echt 
succes en we gaan ervan uit 
dat allen die hieraan hebben 
bijgedragen een gevoel van 
voldoening overhouden en 
blij zijn dat het vele werk dat 
zij maandenlang verzetten zo 
gewaardeerd wordt. Nu komt 
het vervolg – het atelier actiever 
bij het museumgebeuren betrek-
ken. Een nieuwe uitdaging! Daar 
staan we aan het begin. 

Hoe verder?
We	hebben	zo	vele	nieuwe	mogelijkheden	dat	we	ons	
actief bezighouden met het uitwerken ervan.
Een eerste stap is gezet en de documentatie over het 
slijpen en polijsten is bijgesteld en  de instructies voor het 
veilig werken zijn gereed. Maar vooral: Er is een cursus 
voor medewerkers opgezet. Binnenkort wordt ook een 
cursus aan buitenstaanders aangeboden. Bedoeling is dat 
elke 2e zaterdag van de maand gezaagd, geslepen en 
gepolijst kan worden. 

Zelf een cursus volgen en de eigen vondsten slijpen 
en polijsten? Dat kan vanaf begin volgend jaar.

Maak er vooral gebruik van. Alle informatie is te vinden 
op onze website!

Het geologisch handwerk
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Lezingen op de 3e Zondag van de maand

Naast het puur museale gebeuren 
trekken de Zondaglezingen meestal 
volle zalen, voor een geïnteresseerd 
publiek. Hier een heel kort over-
zicht.

Jelle Reumer is paleontoloog, maar ook publi-
cist en een altijd boeiende verhalenverteller die 
erin slaagt de Natura morte, de dode natuur, 
tot sprankelend leven te wekken.  In april ver-
telt hij bij ons over zijn laatste publicatie, over 
topstukken in Nederlandse musea. Topstukken 
met een smakelijk, soms hilarisch verhaal. De 
oeros van De Fremery, de mammoet van Tylers 
museum, de mastodont uit de Oosterschelde, 
de schedel van de “oermens” die door Dubois 
op Java is gevonden,… Maar ook de plaat met 
zeelelies	in	ons	eigen	museum	Hofland.	Het	
beeld en de naam doen denken aan een plant, 
maar	dat	is	niet	juist.	Het	gaat	om	dieren.	
Bijzonder is dat deze soort niet aan de bodem 
hecht, maar een drijfblaas bezit die de beestjes 
over het water voert. Eigenlijk hangt de lelie 
aan zijn steel ondersteboven onder zijn drijf-
blaas. Uit het gesteente waarin deze zeelelie is 
gevonden blijkt dat hij zo’n 420 miljoen jaren 
geleden heeft geleefd, op de grens van het 
Siluur en het Devoon. De zeelelie was succesvol 
want tegenwoordig leven de nakomelingen 
nog steeds, en hun vorm is nauwelijks veran-
derd. Evolutionair dus een goed ontwerp. 
Het	boek	Natura morte is te koop in ons 
museum. 

Femke Lippock
Rurale rijkdom en 
langeafstandsuitwis-
seling in vroeg mid-
deleeuws Noordwest 
Europa
Het	onderwerp	van	
Femkes lezing heeft alles 
te maken met de vraag 

hoe Europa de val van het Romeinse Rijk, zeg 
de periode van 450 - 800 na Chr.,  te boven 

kwam.	De	val	van	Rome	en	de	consequenties	voor	het	Westen	
worden vaak afgeschilderd als een van de hevigste crises die het 
vaste land van Europa overkwam. Met name slaat deze crisis 
op	de	val	van	het	West-Romeinse	rijk.	Was	het	wel	allemaal	zo	
dramatisch?
Bekend is dat in de periode 450 – 800, na het vertrek van de 
Romeinen, de grote Romeinse nederzettingen sterk krompen 
(Dorestad). Ook het platteland liep leeg. Er zijn grafvelden 
gevonden met meer dan 1000 graven. Van mannengraven 
resteren vooral wapens, zoals zwaarden.  Vrouwen en kinderen 
werden begraven met hun sieraden, doorgaans kralenkettin-
gen. Onderzoek je de samenstelling en herkomst van die kralen 
en ook edelstenen dan blijkt dat het glas van de kralen vooral 
uit de Levant  kwam, naast Italië en Egypte. Er zijn Byzantijnse 
munten gevonden (het Oost-Romeinse rijk functioneerde nog). 
Kralen van barnsteen kwamen uit het Oostzeegebied en de 
kleine, groene glazen kralen zijn te herleiden tot India. De kralen 
vertonen vaak slijtage, wat wijst op hergebruik over generaties. 
Vooral dode kinderen werden begraven met versleten kralenket-
tingen. Kortom, handelsbetrekkingen bleven bestaan.
In	totaal	zijn	3181	West	Europese	grafvelden	bekend	bij	843	
nederzettingen. Er worden ook luxe goederen gevonden, waar-
door de conclusie zich opdringt dat niet alleen de elite zich het 
een en ander kon permitteren. Femke toont ons dus een veel 
genuanceerder beeld.

Sander Koopman
In het kader van de nationale 
archeologiedagen heeft Sander ons 
meegenomen naar het Geheim 
van de grafheuvels. Deze lezing 
was op de 2e zondag van oktober.
Grafheuvels zijn een mondiaal ver-
schijnsel en over de verschillende continenten zijn er enkele 
100 000 geregistreerd. In Europa ligt een groot deel in Dene-
marken en Groot Brittannië, Nederland telt er zo’n 3000.
De vondsten in de grafheuvels weerspiegelen de cultuur van de 
tijd. De oudste bij ons bekende grafheuvels ontstonden in het 
Neolithicum, met de opkomst van een sedentaire bevolking en 
landbouw, die zich hier vanuit Zuidoost Europa ontwikkelde. 
De vondsten uit de middenbronstijd geven aan dat er toen een 
veelvuldige uitwisseling tussen de verschillende bevolkingsgroe-
pen bestond en handel een dominante factor was. De mensen 
zelf reisden niet zo ver, die bleven meer in hun eigen gebied, 
maar de materialen diffundeerden over lange afstan
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den. Gehandeld werd  o.m. in koper en tin, 
brons, goud, barnsteen, vuursteen, en zout. 
Transportmiddelen waren schip, kar en lastdier. 
Er moet naast de rivieren al een rudimentair 
wegennet hebben bestaan. In de grafheuvels 
van het Gooi hebben we barnstenen kralen uit 
het Oostzeegebied ontdekt, maar vooral, als 
topstuk, een bronzen randbijl. Deze komt naar 
alle waarschijnlijkheid uit Zuidduitsland.

Sander geeft duidelijk aan dat er nog heel veel 
te onderzoeken valt, dat zeker de helft van de 
Gooise grafheuvels nog niet is onderzocht en 

dat er veel aandacht nodig is voor be-
heer, restauratie en behoud van deze 
vroege erfenis.
Aansluitend aan de lezing is nog een 
dertigtal bezoekers met Sander naar 
de	grafheuvels	gewandeld.	Hij	heeft	
daar verdere uitleg over ons spannen-
de verleden gegeven. 

Marcel Creemers maakte een film 
over de wisselende landschappen in 
het midden van Nederland met de 
titel Natuurgeweld in de 

              Gelderse- en de Eemvallei. 

Ons museum heeft bij de productie advies 
verleend en wij mochten op onze website een 
link naar deze film plaatsen (https://vimeo.com/
marcelcreemers). Een prachtige reconstructie 
van de gevolgen van een sterk schommelend 
klimaat in de laatste 250 000 jaar. Marcel 
toonde	deze	film	op	een	Zondaglezing.	We	
waren diep onder de indruk van deze productie 
die ontstaan is als geologische en fotografische 
hobby van een emeritus hoogleraar in een heel 
andere tak van sport. 

Lezingen in 2019

Voor 2019 staan enkele lezingen al op de rol. Volgende sprekers zijn uitgenodigd om naar 
Hofland	te	komen.	Dit	is	een	voorlopige	lijst,	niet	alle	sprekers	zijn	al	bevestigd.	
Dr Jan Smit zal onze nieuwe wisseltentoonstelling openen en tevens de zondaglezing in 
februari houden.

Dr Jan Gevers Leuven spreekt in maart over de rol van zuurstof in de aardgeschiedenis. 
Hij	schreef	het	boek	Stof tot Leven; feiten en ideeën over het ontstaan van het leven op aarde.

Dr John Jagt, conservator paleontologie van het Natuurhistorisch Museum te Maastricht, 
spreekt over het Krijt van Limburg. 

Prof.	Wout	Krijgsman	is	eveneens	al	benaderd,	maar	een	vaste	datum	is	nog	niet	vastgesteld.
Wout	Krijgsman	is	verbonden	aan	het	paleomagnetisch	laboratorium	van	de	universiteit	Utrecht.
Hij	en	zijn	groep	hebben	al	veel	publicaties	op	hun	naam	staan

Dr.	Walter	Immerzeel,	Universiteit	Utrecht,	is	hydrogeoloog	en	gespecialiseerd	in	water	aspecten	
in	het	hooggebergte,	vooral	in	het	Himalayagebergte.	Daar	onderzoekt	hij	de	interactie	tussen	
klimaatverandering, dynamiek van de atmosfeer, afwatering en gletsjervorming.
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De kleine tentoonstelling die elke twee manden een detail van 

ons museum uitlicht richt op dit moment een de aandacht op de 

stekelhuidigen, de echinodermata. 

Onder de stekelhuidigen bevinden zich de zeesterren, slangsterren, 

zee-egels, zeelelies, zeekomkommers en een paar uitgestorven groe-

pen. Een onderscheidende 

eigenschap is vooral in fossielen 

erg opvallend: hun vijfpunts-

symmetrie. 

Waar	de	meeste	dieren	tweezij-

dig symmetrisch zijn, zoals wij, 

zijn de meeste stekelhuidigen 

vijfzijdig symmetrisch. 

Op alle geëxposeerde fossielen 

kun je een vijfpuntige ster 

ontdekken.

Onze voorzitter is enkele maanden geleden als vertegenwoordiger 

van ons museum aangeschoven aan het Dorpsdiner dat de Rotary 

Laren/Blaricum elk jaar organiseert. De opbrengst van het diner is 

bestemd voor tien nader bekend te maken lokale doelen. 

Hofland	was	onder	de	gelukkigen	die	dank	zij	een	korte	en	bondi-

ge presentatie van onze voorzitter een prijs kreeg toegekend: een 

cheque van e 2000!

Begin	oktober	heeft	de	Rotary	de	prijs	uitgereikt	en	Helmi	Kranen-

burg heeft de cheque in ontvangst mogen nemen. Zij had een foto 

meegebracht van de nieuwe zaagmachine die wij met deze steun 

hebben kunnen aanschaffen, zodat de leden van de Rotary een idee 

hebben waar het geld naartoe is gegaan.

Dorpsdiner van de Rotary Laren-Blaricum

Minitentoonstelling: Stekelhuidigen



  

 

6G e o l o g i s c h  M u s e a a l  E d u c a t i e f  C e n t r u m  •  D e c e m b e r  2 0 1 8

Openingstijden
Dinsdag tot en met zondag van 
13.00 - 16.30 uur. Groepen op 
afspraak ook buiten deze tijden. 
Gesloten op 1e Kerstdag, 
Nieuwjaarsdag en Koningsdag.

Toegangsprijzen
•		kinderen	tot	4	jaar	gratis,
•		van	4	tot	12	jaar						 e 3,00
•		van	12	tot	18	jaar				 e 4,50
•		18	jaar	en	ouder						 e 6,00 
•		vrienden	(met	maximaal	
 3 gezinsleden) en museum-
 kaarthouders gratis. 
•		voor	groepen	en	groepsrond-
 leidingen gelden aparte prijzen.
•  Gratis audiotour!

Activiteiten
Elke eerste zondag van de maand is 
er voor de kinderen een speciaal 
programma. Elke 3e zondag van 
de maand (behalve in de zomer) 
wordt er een lezing gehouden over 
een geologisch onderwerp. Actuele 
informatie vindt u op de website en 
in de huis-aan-huis- bladen.

E-mail 
info@geologischmuseumhofl and.nl 
www.geologischmuseumhofl and.nl
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Praktische informatie
Voor de enen zijn de scholenprogramma’s een buitenbeentje 
– of eigenlijk een ochtendklusje dat buiten de museumactivitei-
ten valt – en voor de anderen een intensieve activiteit. De enen 
komen de anderen niet tegen. 
En toch: een twintigtal medewerkers is actief bij de schoolpro-
gramma’s betrokken, met een vaste kern die vaak drie maal in 
de week klassen voor uiteenlopende programma’s ontvangt. In 
het basisonderwijs de groepen 3 t/m 8, in het vervolgonderwijs 
alle klassen, inclusief de eindexamenklassen vwo.

De schoolprogramma’s 
zijn aangepast aan de 
schooleisen. Voor het 
voortgezet onderwijs 
heel belangrijk. In het 
basisonderwijs zijn wij 
vaak verbluft over de 
interesse en de kennis 
van soms heel jonge 
kinderen. De kinderen 
genieten: ze mogen 
heel veel vasthouden, 
wat op school uiteraard 
minder makkelijk is, en 
wij vertellen verhalen 
die er als koek ingaan. 

Bijvoorbeeld het ontstaan van het leven. Daarnaast het  “ech-
te” werk: het maken van vuur met een vuurboog of vuurslag, 
het malen van graan met een maalsteen,  het knutselen van 
artefacten met behulp van vuursteen. Soms werken de kinde-
ren als echte archeologen en graven scherven uit die zij later 
determineren. Of als paleontologen, waarbij zij botten van die-
ren uit vroeger tijden uitgraven, tekenen en ook  determineren. 

In het vervolgonderwijs staan vulkanisme, tektonische platen, 
de gesteentecyclus centraal. Uiteraard ook met een spannend 
verhaal en praktijkopdrachten, zoals het determineren van 
gesteente.

“Max en de toverstenen” is een verhaal voor de onderbouw, 
en een van de scholen heeft in de klas een toverberg gebouwd 
waar	Max	en	zijn	vriendjes	wonen.	Wij	kregen	van	deze	to-
verberg een foto doorgestuurd. Zo leuk om te zien dat onze 
lessen in de scholen een actief vervolg krijgen. 

De scholen en hun weg naar Hofl and


