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Afscheid en Welkom

Op de afgelopen Nieuwjaarsreceptie in januari 
deelde onze voorzitter Wout Goetzee ons mee dat 
per 1 februari voor de al langer vacante functies 
van voorzitter en secretaris nieuwe bestuurders zijn 
gevonden: Gert Bosscher (voorzitter ) en John de Vos 
(secretaris).
Zowel Wout Goetzee als Anne Fortuin hebben na 
een lange zoektocht hamer en veder inmiddels kun-
nen overdragen.

Waarom was het zo moeilijk voor beide functies 
opvolgers te vinden?
Voor ons als medewerkers is dat heel eenvoudig. 
Beide heren hebben met veel inzet en competentie 
hun verschillende taken waargenomen en essentieel 
bijgedragen aan de uitstraling en het succes van het 
museum. Als amper gesubsidieerde instelling is het 
moeilijk om te overleven. Als instelling die volledig 

drijft op vrijwilligers, is het wellicht nog moeilijker. Hoe creëer je een sfeer die maakt dat de vrijwilligers jaren-
lang geïnspireerd blijven ondanks de onvermijdelijke tegenslagen en gevoeligheden?  

Zowel Wout als Anne hebben vele besprekingen gevoerd om geschikte opvolgers te vinden. Geen 
sinecure, want de taken zijn divers, niet altijd duidelijk omschreven en in de loop van de tijd sterk uitgebreid. 
Ze vereisen een grote mate aan kunde, diplomatie en invoelingsvermogen. De lange aanloop naar een nieuw 
bestuur is uiteindelijk succesvol geweest en we zijn heel blij met de gemaakte afspraken, vooral omdat de op-
volgers al langere tijd in het museum meelopen en hun sporen hebben verdiend. 
Gelukkig nemen Wout en Anne geen afscheid van het museum en we kunnen ook in toekomst op hen reke-
nen. Hun aftreden zal op een later tijdstip in het jaar met enige luister worden bekrachtigd. Hieronder een 
korte terugblik van Wout Goetzee en een eerste kennismaking met Gert Bosscher en John de Vos.

Journaal

 

Het vorige en het huidige bestuur van onze Stichting: 
v.l.n.r. John de Vos, Helmi Kranenburg, Gert Bosscher, 
Leone Langeslag, Wout Goetzee en Anne Fortuin. 
Inzet: Ruud Kreijger penningmeester.
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Wout Goetzee, onze scheidende voorzitter

Energie – waar gaat dat heen? 

Wout maakt sinds begin 2007 deel uit van het bestuur en was sinds 2009 voorzitter. 
Hij  ontwikkelde vele activiteiten, waarbij in de loop der jaren de niet museale bezighe-
den sterk zijn uitgegroeid: onderhoud, veiligheid, financiële administratie, sponsoring, 
contracten, museumregistratie, beleidsplannen, netwerken, regelgeving. Deze bedrijfs-
matige aspecten vergen veel tijd en mogen niet ten koste gaan van het doel van het 
museum: het boeiende verhaal van de aarde en alles wat ermee samenhangt. 
Hoogtepunten waren de diverse wisseltentoonstellingen: over het klimaat, de vissen, 
de evolutie van de mens, de schoonheid van agaten en als laatste de energietentoon-
stelling. Daarnaast zijn de vaste tentoonstellingen vernieuwd en uitgebreid, zoals de 
Gesteentecyclus, het Goois Verleden, de Prehistorische Grot en het Fossielendepot. 

Er kwam het jeugdpaviljoen en ook de stenentuin werd grondig aangepakt.
De uitdagingen voor het nieuwe bestuur zijn niet gering. De discussie met de Gemeente Laren, het GNR 
(Goois Natuur Reservaat) en de Stichting Geopark over de toekomst van de regio en de gewenste toekomstige 
rol van het GMH zal veel input en energie vergen. Ook de werving van goede vrijwilligers zal nog de nodige 
inventiviteit vragen en ook het vinden van een solide financiële basis liefst met structurele steun van sponsors 
staat hoog op het wensenlijstje.
Al deze taken zijn niet door Wout alleen uitgevoerd, de verdere leden van het bestuur en vele medewerkers 
hebben allen hun steentjes bijgedragen, maar Wout was voor alles het aanspreekpunt en heeft weten te 
laveren tussen Scylla en Charybdis en de uitstraling en de inhoud van het museum weten te verhogen. 
Gelukkig stelt hij zelf dat het hem een groot genoegen en een voorrecht was om zoveel jaren voorzitter te 
zijn geweest van ons mooie museum. We hopen dat hij nog lang in ons midden zal zijn.

Deze tijdelijke tentoonstelling loopt nu een jaar en behandelt een 
breed spectrum aan vragen rondom het zo actuele thema van de 
energieopwekking: het verbruik, de mogelijkheden en onmogelijkhe-
den van besparing, de alternatieven en de vele andere aspecten die 
van invloed zijn. Er zijn geen eenvoudige oplossingen. 
Een groot aantal van de zondaglezingen was toegesneden op deze 
problematiek, telkens vanuit een ander gezichtspunt, waardoor de 
tentoonstelling ook voor de gemiddelde bezoeker toegankelijk is 
geworden. 

Energie is niet alleen een onderwerp voor volwassenen. Als we echt 
willen wat we graag met verve betogen, moet iedereen er bewust 

van zijn, dat we fundamenteel minder energie moeten verbruiken en nieuwe wegen moeten 
verkennen. Een moeilijk proces in onze welvarende wereld. 
Voor onze scholen hebben wij lespakketten aangeschaft die tonen hoe we in ons dagelijks 
leven zuiniger met vooral fossiele brandstoffen om kunnen gaan. We beschikken over pro-
gramma’s Windenergie, Aardwarmte en Zonne-energie. De opzet van deze lespakketten is 
goed doordacht. We hopen dat het basisonderwijs in de komende jaren vaker op deze vragen 
inspeelt. Tot nu besteedt het basisonderwijs weinig aandacht aan dit nijpende probleem en is 
er weinig vraag naar de programma’s.

ENERG EI
LAB

De volgende 
demonstratie 
is om:
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John de Vos, secretarisGert Bosscher, voorzitter 

Tijdens een 
fietstocht over de 
Gooise hei viel 
voor Gert Bos-
scher het besluit 
eens bij het GMH 
langs te gaan en 
te informeren 
naar de inzet van 
vrijwilligers. Zijn 
belangstelling voor 

het ontstaan van de aarde en de zichtbare en 
tastbare getuigen daarvan was al eerder ge-
wekt, vooral tijdens de actieve gezinsvakanties 
in de Europese bergen.

Voor een geïnteresseerde medewerker, niet 
opgeleid als geoloog, archeoloog of in een an-
dere aardwetenschap had men wel interesse. 
Al snel was Gert actief als gids en voor hij het 
zelf in de gaten had maakte hij deel 
uit van de Museale commissie, nu ongeveer 
4 jaar geleden.
Zonder plannen te hebben voor het opbou-
wen van een carrière binnen het GMH heeft 
Gert zich desgevraagd beschikbaar gesteld 
voor een bestuursfunctie. Dit resulteerde ver-
volgens in zijn benoeming als voorzitter van 
het stichtingsbestuur.

Geboren op de Groningse klei woont hij nu 
meer dan 35 jaar elders in Noord-Holland, in 
Waterland, en voelt zich thuis op de klei, in 
het veen en op het zand in het Gooi. Opge-
leid in de elektrotechniek, kwam hij al snel bij 
verschillende organisaties in leidinggevende 
functies terecht. De laatste 15 jaar gaf hij lei-
ding aan een Nederlandse BV en een Duitse 
GmbH.

John de Vos is 
geboren in 1947 
te Hilversum. Na 
de middelbare 
school studeerde 
hij biologie met 
als bijvak paleozo-
ologie en promo-
veerde in 1984 te 
Utrecht met als 
onderwerp: Ende-

mische herten van  Kreta; kleine herten die in 
een fauna voorkomen met een dwergolifant, 
een dwergnijlpaard en reuzenratten. In 1979 
wordt hij bij Naturalis conservator van de 
Dubois Collectie, een collectie fossielen die de 
eerste overblijfselen bevatten van de ‘missing 
link’. Deze collectie is aan het eind van de 19e 
eeuw bijeengebracht op Java door Dubois. 

Om er achter te komen waar de fossiele 
fauna van Java vandaan kwam, werden er 
opgravingen verricht in Pakistan, Laos en Viet-
nam. De ‘missing link’, tegenwoordig  Homo 
erectus, leidde tot onderzoek van de evolutie 
van de mens, waarbij De Vos de evolutie van 
de mens graag vergelijkt met die van gewone 
zoogdieren. 

De studie van de eilandfauna’s van de Mid-
dellandse Zee bracht hem op Flores, waar hij 
aan de basis heeft gestaan van de vondst van 
de Hobbit, de Homo floresiensis, een kleine 
mensachtige. 

Sinds 1980 was hij ook parttime conservator 
van het Paleontologisch-Mineralogisch Cabi-
net van Teylers Museum, Haarlem.



  

De zondaglezingen
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Dr. W.Z. Hoek spreekt in september over de veranderingen in klimaat en landschap van 
Nederland en omgeving over de laatste 15 000 jaar. We weten dat het klimaat schommelt en 
dat vanaf het einde van de laatste ijstijd opwarming en zeespiegelstijging hand in hand gingen. 
Over het hoe en wat valt het nodige te vertellen. De toehoorders luisteren naar een spannend 
verhaal uit het verleden waarvan enkele aspecten in deze tijd bijzonder aanspreken.

In oktober horen we het verhaal van Dr. Ir. Imme de Bruijn. 
Overtuigd  van de noodzaak het energieverbruik terug te dringen 
stelt hij dat nieuwe wegen onvermijdelijk op het gebied van kern-
energie liggen. Naast uranium zijn er ook andere elementen die 
geschikt gemaakt kunnen worden voor energieopwekking, zonder 
CO2-uitstoot. Hij gaat in op de mogelijkheden van de thoriumcen-
trale. Experimenten in de 60-er jaren in de VS zijn niet voortgezet, 
maar vanaf 2005 ligt het project van een thoriumcentrale weer op 
de tekentafels. De technisch-wetenschappelijke kant is moeilijk en 
complex en vooral zeer kritisch. Op korte termijn brengt thorium 
geen oplossing, misschien wel op de langere duur.

In november is Dr. W.J. Evert de Graaff in Hofland om de perspec-
tieven rond schaliegas te verkennen. Hij heeft lang als productiegeo-
loog bij Shell gewerkt. In de VS heeft het fracken van olie een grote 
vlucht genomen, maar de mogelijkheden zijn daar heel anders dan 
in Nederland en andere Europese landen. Er moeten voortdurend 
putten worden geslagen en ondanks dat het landschap niet defi-
nitief wordt aangetast, vergt deze methode toch grote arealen aan 
land waar jarenlang geen andere exploitatie kan plaatsvinden.  

Bij het begin van het nieuwe jaar verlaten we even de geologische 
energie voor de lezing van Edward van Riessen die een inleiding 
geeft over de interactie tussen geologie en wijnbouw, inclusief een 
proeverij. Basis voor de kwaliteit van wijn is natuurlijk het terroir 
waar de druiven groeien: de geologie, het klimaat, de historie, het 
weer maar ook het proces van vinificatie dat de laatste jaren sterk is 
verbeterd. Gelukkig beperkt Riessen zich vooral tot Frankrijk, anders 
hadden de toehoorders nog uitbundiger het museum verlaten. 



 

G 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  •  f e b r u a r i  2 0 1 7  •  5

Hoogtepunten van de Gooise 
archeologie. Nieuwe wisselten-
toonstelling in de maak 

De jongere generaties 

Onze medewerkers zijn in het algemeen van gevorderde leeftijd. 
Dat is onvermijdelijk voor elke instelling die op vrijwilligers drijft, 
maar dat geldt niet voor de bezoekers. Leerlingen van het basis- 
en voortgezet onderwijs, groepen van de buitenschoolse opvang, 
maar ook enthousiaste kinderen die in de weekeinden met of 
zonder ouders en grootouders aan speciale activiteiten mee-
doen, bepalen voor een belangrijk deel de uitstraling van ons 
museum. Wij zijn er heel blij mee. 

De scholen
In het afgelopen jaar bezochten een kleine 1600 leerlingen van 
het basis- en het voortgezet onderwijs ons museum voor een 
breed scala van programma’s. De programma’s staan nooit los 

van de leerstof en we 
stellen altijd weer vast 
dat de stof die in de klas 
wordt behandeld echt 
tot de verbeelding gaat 
spreken zodra deze stof 
tastbaar wordt. Waar 
elders kan je een mam-
moetkies in de hand 
nemen en doorgeven, 

voelen hoe scherp een haaientand is? Het aantal leerlingen uit 
het voortgezet onderwijs groeide ook dit jaar weer. Onderwer-
pen zijn platentektoniek, vulkanen, de gesteentecyclus, etc. 

Kindervitrine
Sinds een jaar hebben wij een vitrineplank ingericht voor de col-
lecties van jonge kinderen. We zijn verrast dat zo vele jongens en 

meisjes al een echte verzameling 
hebben van stenen, mineralen of 
fossieltjes. Heel zorgvuldig voor-
zien ze hun schatten van de bijbe-
horende tekst en richten ze hun 
vitrine in. 
Wij beleven 

er allen veel plezier aan. De aarde en alles 
wat ermee samenhangt is zo boeiend!

En de allerjongste Vrienden 
van het museum?
Dat zijn zonder twijfel de twee meisjes die 
zo enthousiast waren dat zij zich lieten 
aanmelden als Vrienden van het museum!

Na de zomer opent ons museum de 
volgende wisseltentoonstelling, ditmaal 
over de Gooise archeologie. De bezoeker 
wordt meegenomen op een zoektocht 
naar de geschiedenis van de 
Gooi- en Vechtstreek, die be-
gint bij de vroege steentijd en 
eindigt bij de Tweede Wereldoorlog. De 
tocht geschiedt aan de hand van objec-
ten, – waarvan vele voor het eerst zijn te 
zien –, kaarten, PC-apps met achtergrond-
informatie, workshops en een audiotour. 
We zijn voor deze tentoonstelling samen-
werking aangegaan met verschillende 

regionale organisaties 
(het Fietsgilde, het 
IVN-Gooi, de Stichting 

Omgevingseducatie, Vrienden van het 
Gooi en de Stichting Geopark).  
Een enthousiaste groep deskundige 
vrijwilligers is al maanden aan de slag 
voor deze tentoonstelling, maar naast de 
bedragen die wij via subsidies ontvangen,  
zijn wij als culturele 
instelling vooral afhanke-
lijk van giften om zo het 
geld bij elkaar te sprok-
kelen. Uw ondersteuning 
is hierbij onmisbaar. 
Indien u geïnteresseerd 
bent in de geschiedenis 
van uw woonomgeving en dit initiatief een 
warm hart toedraagt, kunt u een zelf te 

bepalen bedrag over-
maken op bankrekening 
NL86RABO 0334919525 
t.n.v. de Penningmeester 
van Geologisch Museum 

Hofland, onder vermelding van: Donatie 
Hoogtepunten van de Gooise archeologie. 
Wij bedanken u hartelijk voor uw bijdrage 
en hopen u te mogen begroeten op onze 
tentoonstelling!
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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.

U vindt ons ook op Youtube en 
op de gratis app van izi.Travel, via 
VVVGooi en Vecht, Cultuurpark
Gooi en Vecht.

E-mail 
info@geologischmuseumhofland.nl 
www.geologischmuseumhofland.nl

Colofon
Grafische verzorging: 
Louis van Hattem. 
Redactie:  Ilse Hesper, Leone 
Langeslag, Rens Yland. 

Hilversumseweg 51, 
1251 EW Laren 

Telefoon 035 538 25 20

Praktische informatie

In korte tijd is er veel in onze gesteen-
tetuin veranderd. Bij het naderend 
voorjaar zullen de resultaten nog zicht-
baarder zijn.  De nieuwe schuur past 
helemaal in het totale plaatje, met een 
gevel die gelijk is aan die van het mu-
seum. Er is ook een plek gereserveerd 
voor een “stenenkring” waar de kinderen 

die naar het museum komen hun noodzakelijke 10-uurtje kunnen nuttigen 
of naar een verhaal over de lange geschiedenis van iedere steen luisteren. In 
onze streek zijn van nature geen stenen aanwezig, ze zijn hier gedeponeerd 
tijdens de ijstijden. In de loop der jaren weten we steeds meer over hun 
herkomst en hun samenstelling. Een spannend verhaal. De gesteentetuin is 
behalve zeer aantrekkelijk ook uiterst informatief. Telkens nieuwe inzichten. 
Uiteraard is er een handleiding in het museum aanwezig voor iedereen die 
meer over de zwerfstenen in het Gooi wil weten. U komt toch ook weer eens 
kijken?

De gesteentetuin

Onze Minitentoonstellingen
Iedere paar maanden wordt in de kleine vitrine bij de toegang tot de Nien-
huysvleugel een kleine expositie getoond over meestal een gespecialiseerd 
onderwerp. Het is voor de bezoeker een aanleiding om kennis te maken met 
een detailonderwerp waarover hij misschien iets meer wil weten. 

Een eyeopener was het verhaal van 
een uit een boorkern gezaagd plakje 
van een van de oudste gesteenten op 
aarde. Het stukje boorkern komt uit 
een diepteboring in het Noorden van 
de toenmalige URSS. De bedoeling 

was de diepste boring ooit te doen, maar op 12 km diepte en een tempe-
ratuur van 1700 ºC brak de boorstang. Alle pogingen de boring verder door 
te voeren faalden en in 2006 werd het project opgegeven. Het belang van 
de boring en het gewonnen materiaal werd later duidelijk dankzij andere 
boringen in Europa. Daaruit blijkt dat het Kola-Karelide-schild de oudste 
archaïsche kern van Europa is en dat dit schild later tot de Middellandse Zee 
en de Balkan is aangegroeid.
De boorkern ligt nu in de vitrine van de oudste gesteenten van de aarde.

Enkele andere minitentoonstellingen hebben eveneens als onderwerp ge-
steenten uit de diepte,  gevormd in de continentale korst, tussen 40 – 50 km. 
Zelfs met onze moderne technieken kunnen we deze dieptes onmogelijk be-
reiken. We weten van deze stenen doordat ze door vulkanen en tektonische 
activiteit op sommige plaatsen aan het oppervlak zijn gekomen. 


