
 

Welkom door de voorzitter 
Wout Goetzee schetst in grote lijnen wat het museum inhoudt, dat jaarlijks 10.000 bezoe-
kers trekt, inclusief 3.000 kinderen. Het “draait” op 65 vrijwilligers en omvat vaste en wissel-
tentoonstellingen. Ons exploitatiebudget bedraagt € 75.000, waarvan een subsidie van  € 
10.000 van de gemeente Laren. 

Waar houden we ons mee bezig? 
Veel gebeurt achter de schermen, zoals het bedenken en inrichten van nieuwe wisselten-
toonstellingen. De voorbereidingen daartoe duren zo’n tweeënhalf jaar. Eind van dit jaar zal 
de tentoonstelling over Energie gereed zijn, met tevens aandacht voor de energievraagstuk-
ken van deze tijd. De daaropvolgende tentoonstelling staat alweer in de steigers. Die zal als 
thema de lokale archeologie hebben. Naast het geologisch en archeologisch aspect zijn er 
andere projecten die tijd en aandacht vragen: de winkel, de verbetering van het fossielen-
depot, de werving bij basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs voor onze school-
programma’s, een facelift van de gesteentetuin en de verdere professionalisering van de 
website en de ICT. 
Het museum werkt samen met het GNR (Goois Natuurreservaat), de Stichting Geopark en 
enkele andere organisaties. 
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Vriendendag in museum Hofland
Museum Hofland streeft ernaar zijn betrokken-
heid met bezoekers te vergroten. Het is daarom 
afgestapt van het begrip “donateur” en heeft dat 
vervangen door “vriend”. Het klinkt vriendelijker en 
het suggereert tevens een hechtere band tussen de 
vrijwilligers van het museum en de andere betrokke-
nen bij het museum en de Gooise cultuur. 
Op zaterdag 11 april was de eerste Vriendendag. 

Journaal
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Opmerkelijke vondsten

John de Vos, paleontoloog met een lange staat van dienst en 
eveneens aan het museum verbonden, boeide de Vrienden 
met de inhoud van een plastic kratje uit het museumdepot 
met daarin een plastic tasje. Eén voor één toverde hij uit dat 
tasje objecten die in keukenpapier verpakt waren. Het bleken 
“werktuigen” te zijn die in 1852/53 “gevonden” waren op wat 
tegenwoordig de Hengstenberg heet, liggend op de grens 
tussen de provincie Utrecht en Noord Holland, bij Hollandse 

Rading.  Om beplanting van de hei mogelijk te maken, moest het gebied omgespit worden. Dat 
zou de arbeider Dirk Westbroek uit Maartensdijk doen. De burgemeester van Maartensdijk 

 De uitdagingen waarvoor we staan zijn groot. Onze financiële positie is gezond. Voor pro-
jecten zijn we op zoek naar sponsoren. Dat is een dringende noodzaak ook in verband met 
de teruglopende subsidie van Laren. Op korte termijn moeten we tevens meer opslagruim-
te creëren voor onze fossielen. Om ook in de toekomst de voldoen aan onze ANBI-status 
(keurmerk voor goede doelen) wordt van buiten een steeds grotere bureaucratie met veel 
extra werk aan ons museum opgelegd. 

Na deze introductie vertelt oud-voorzitter Jan Lambert over onze agatententoonstelling 
en John de Vos trekt de aandacht met enkele bijzondere vondsten die zich in het museum 
bevinden.

Agaten: schoonheid in de duisternis

In het vorige Journaal berichtten we over de 
opening van deze zeer aantrekkelijke en 
esthetische tentoonstelling. Jan Lambert hield 
op zijn karakteristieke en onnavolgbare manier 
een boeiend betoog over de verschillende 
manieren van ontstaan van deze door zo 
velen bewonderde stenen die in 
onooglijke bollen over de hele 
wereld in miljoenen jaren zijn 
gevormd en in ons museum vele 
bezoekers laten genieten.  

vervolg van pagina 1
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Nieuw! - Jeugdvitrine

Het museum heeft met enthousiasme gevolg gegeven 
aan de suggestie van een bezoeker om een kleine expo-
sitie van geologische verzamelingen van kinderen in te 
richten. Op dit moment kunnen we de verzameling van 
Senna Schwarz, 11 jaar, uit Blaricum bewonderen. Senna 
is sinds enkele jaren helemaal vervuld van fossielen en ge-
steenten. Vooral haaientanden vindt hij geweldig. Enkele 
objecten heeft hij zelf gevonden, andere heeft hij gekocht 

of  cadeau gekregen. Wat een mooie tentoonstelling is het geworden! 
De vitrine is helemaal door hemzelf ingericht en hij heeft bij de voorwerpen ook de geologi-
sche namen geschreven. De vitrine oogst heel veel bewondering.
We verwachten dat deze tentoonstelling het begin is van een hele reeks exposities van kinde-
ren in de Jeugdhoek. Als je zelf een verzameling hebt die in ons museum past en die je graag 
wilt laten zien, laat dan je naam en telefoonnummer achter bij de receptie van het museum. Je 
wordt dan teruggebeld om een afspraak te maken.

vroeg of Dirk op wilde letten of hij ook werktuigen aan 
zou treffen en toonde hem een boek met allerlei af-
beeldingen van elders gevonden voorwerpen. Een tijdje 
later kwam Dirk inderdaad met werktuigen. Deze waren 
spectaculair en nieuw voor de wetenschap. Tevens vond 
Dirk allerlei constructies waarin de werktuigen lagen.  
Ook die waren nieuw voor de wetenschap en kregen de 
naam “Haardsteden”. Dirk verkocht de werktuigen, die 
bij het Rijksmuseum van Oudheden terecht kwamen. De 
conservator Dr. L.J.F. Janssen schreef er in 1856 een ar-
tikel over van 86 bladzijden en beeldde de “werktuigen” 
af. Er ontstond een internationale discussie omtrent het 
materiaal en Schliemann, de ontdekker van Troje, kwam 
zelfs naar Leiden om het materiaal te bekijken. Helaas, 
de werktuigen en de haardsteden waren door Dirk in 
elkaar geknutseld en dus alle vals. Dirk hield er een 
goedbetaalde boterham aan over. 
John vergeleek de vervalsingen met de beroemde vervalsingen in de Paleontologie, de zoge-
naamde Liegstenen (Lügensteinen), en de bekende vervalsing uit de paleoantropologie, de 
Piltdown mens (voor de laatste twee even Googelen). Hij concludeerde dat de vervalsingen 
uit Hollandse Rading in dit rijtje thuis horen.

Na de lezingen 

volgde voor allen 

een gezellig hapje 

en drankje en kre-

gen de Vrienden 

verdere uitleg over 

ons museum.
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Ons Goud -  Zeelelies met gouden randje

Het topstuk van onze fossielcollectie is een grote rossig gekleurde plaat 
kalksteen uit Marokko met daarop prachtig bewaarde zeelelies, die de 
toepasselijke naam Scyphocrinites elegans dragen. Vanwege de Nationale 
Museumweek, die als thema heeft om “museumgoud” te laten zien, hebben 
we dit als gouden voorwerp naar voren gehaald. 
Onze bezoekers zie ik wel eens met een vragende blik in hun ogen naar ons 
mooie stuk staren. “Kijk ik nu naar een dier of een plant” hoor je ze bijna 
denken. Gelukkig staat er een op sterk water gezette zeelelie naast – met 
uitleg - als voorbeeld van een recente soortgenoot. Echter, een tijdsinterval 

van 420 miljoen jaar scheidt deze twee vormen, terwijl er maar weinig aan veranderd is. Zeelelies zijn met hun 
enorme range in de tijd een goed voorbeeld van een in evolutionair opzicht geslaagde leefwijze; ze hoefden 
hun bouwplan niet meer zo nodig te veranderen en hebben als groep menige ecologische crisis in zee weten 
te overleven.

In Zuidoost Marokko (Tafilalt regio, met Erfoud als fossielencentrum) dagzomen mariene, fossielrijke lagen van 
Cambrium tot en met Devoon. Dankzij de goede conservering van de fossielen is daar een enorme industrie 
omheen ontstaan. Duizenden Marokkanen verdienen er hun dagelijks brood mee en de fossielenhandel zet 
ruim 40 miljoen dollar per jaar om. Dit is een zegen voor de streek, waar ander werk nauwelijks te vinden is. Al-
leen al van de trilobieten zijn honderden soorten bekend. Letterlijk hebben deze fossielen een gouden randje.

Ons gouden exemplaar is waarschijnlijk met veel moeite en zorg door een Berber uitgehakt uit een “mollen-
gang” op een paar meters diepte onder een woestijnige bedekking. De Scyphocrinites laag bevindt zich stra-
tigrafisch rond de overgang Siluur - Devoon en is goed gedateerd. Ons stuk is uiterst fraai, maar het interna-
tionale topstuk bevindt zich in de collectie van de universiteit van Göttingen. Die plaat meet 2 m² en telt 70 
zeeleliekelken. Op onze plaat tel ik er “slechts” 9. 

Zeelelies en de veel bekendere zee-egels en zeesterren zijn familie van elkaar en behoren tot de Stekelhuidi-
gen (Echinodermata). Het bouwplan van deze diergroep is nogal afwijkend van andere diergroepen en stamt 
uit de begintijd van het meercellige leven op aarde. De 5-straligheid is opvallend. Zit de mondopening bij een 
zeester of zee-egel aan de onderkant, bij de zeelelie zit deze juist aan de bovenkant van de kelk, die net als bij 
de zeester wordt omringd door 5 zich verder vertakkende vangarmen. Deze armen vangen het voedsel op uit 
het zeewater en brengen dat via trilharen naar de mond. Vrijwel alle zeelelies zitten met de onderkant van de 
stengel aan de zeebodem bevestigd. Het unieke van Scyphocrinites is dat de stengel verbonden was met een 
blaasvormig drijflichaam. Hun  versteende resten heten lobolieten. Deze lobolieten kun je zien als een omvor-
ming van de basale wortelplaatjes aan een planktonische (in water zwevende) leefwijze. De stengels tussen 
loboliet en kelk konden 3 m lang worden en de vangarmen wel 30 cm. Door de zwevende leefwijze waren deze 
grote dieren niet alleen in staat om zich op te houden in de meest voedselrijke watermassa’s, maar ook om 
een grote verspreiding te krijgen. 

Anne Fortuin 
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De Derde-zondag van de maand lezingen
Het jaar lijkt net te ontluiken, maar er is alweer een lange weg afgelegd. 
Op dit moment kunnen we al terugkijken op vier lezingen, in januari, 
februari, maart. Elke keer mochten we met een volle zaal rekenen.

Ronald van Balen sprak in januari over breuken en natuurlijke aardbevingen in 
zuid Nederland. Ze zijn het gevolg van tektonische activiteit dieper in de onder-
grond. De gevolgen van de door de ijstijd veroorzaakte deformaties spelen even-
eens een rol. Er bestaat een wisselwerking tussen klimaat en tektoniek.

Dr. Wout Nijman zocht het verder van huis. In de ruimte en in de tijd. De aarde 
en haar naburige planeten. Willen wij meer over de zeer oude aarde te weten 
komen, die slechts op enkele plaatsen  ter wereld en in onherbergzame gebieden 
ontsloten is, is het zinvol, naar onze naburige planeten te kijken, vooral naar Mars. 
Met satellietbeelden en detailanalyse op micro- en nanoniveau kunnen we, zij het 
met de nodige onzekerheden en vraagtekens, uitspraken doen over de aarde. 
Waren er oceanen, was er reliëf, zuurstof en hoe zat het met bacteriën?

Dr. Ernst Burke haalde diep uit op een ander gebied: Mineralen. Geen mooie pla-
tjes maar het noeste werk  van de Commissie voor Nieuwe mineralen. Sinds 1959 
zijn er  meer dan 5000 mineralen ontdekt, vooral dankzij de ontwikkeling van de 
elektronische apparatuur. Elk jaar worden 60 tot 80 nieuwe mineralen 
ontdekt en de limiet is niet in zicht. 
De verdiensten van Dr. Burke zijn beduidend. In 2011 is er een mineraal naar 
hem genoemd: het Ernstburkeiet, gevonden in een boorkern op Antarctica en 
nu bewaard in een vrieskist in Japan, bij -60 graden Celsius.

Dick Slagter is autodidact op het gebied van de geologie, maar heeft al sinds 
zijn jeugd een grote belangstelling voor de evolutie van de mens. In 2012 kwam 
zijn voor een breed publiek geschreven boek ‘Homo nudus’ (de naakte mens) uit, 
waarin hij zijn visie ontvouwt op de bijzondere ontwikkeling van de mens in 
vergelijking met de chimpansee die veel meer ‘zichzelf’ is gebleven. Waarom 
verloor de mens zijn vacht, ging hij rechtop lopen, werd hij monogaam, althans 
monogamer, ontwikkelde hij taal en kreeg hij zo veel grotere hersens? Op zondag 
19 april bracht hij voor een goed gevuld souterrain in ons museum daarover zijn 
theorie naar voren. Het werd een interessant en boeiend gebracht verhaal, dat 
wellicht niet iedereen overtuigde maar genoeg stof tot nadenken en discussie gaf.

De lezingen in museum Hofland zijn zonder uitzondering hoogstandjes op ons 
kennisgebied, voorgesteld door bevlogen vakkundigen die het vaak onbegrijpelijke 
voor iedereen inzichtelijk maken.

Ronald van Balen

Dr. Wout Nijman

Dr. Ernst Burke (midden)

Dick Slagter
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De afdeling

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@geologischmuseumhofland.nl 
www.geologischmuseumhofland.nl

Colofon
Hofland Journaal nr. 1 -
Juni 2015
Grafische verzorging: 
Louis van Hattem. 
Redactie: Leone Langeslag, 
Rens Yland,  Ilse Hesper.

in juni, juli en augustus zijn er geen lezingen op de 
derde zondag van de maand,
maar de kinderactiviteiten gaan door!
• zondag 7 juni: graven naar fossielen en stenen
•  zondagen 5 en 19 juli en 2 en 16 augustus: 
 steentjes slijpen en polijsten op een glasplaat

Agenda

Hilversumseweg 51, 
1251 EW Laren 

Telefoon 035 538 25 20

 Wij willen u graag attent maken op het eigen 
 Youtube kanaal 
 https://www.youtube.com/user/GeoMuseumHofland

Praktische informatieDe 
platen 
op de 
zijgevel 
zijn aan-
gepast

Audiotour het Goois Verleden 
U wilt meer weten over het Goois Verleden, zoals dat via 
een tijdlijn vanaf de laatste ijstijd tot nu is uitgebeeld en met 
vondsten, bodemprofielen, stenen die vanuit Scandinavië en 
het Europees middengebergte zijn aangevoerd. 
Enkele medewerkers hebben nu ook een audiotour gecre-
eerd. Zo kan iedereen nog meer over onze eigen streek te 
weten komen. 

Combitochten in 2015
Op woensdag 24 juni en zaterdag 26 september organi-
seert Museum Hofland in samenwerking met Fietsgilde 
‘t Gooi twee fietstochten. ‘s Ochtends ontvangt het museum 
de deelnemers in het museum met een presentatie en film 
over het ontstaan van het Gooi en een rondleiding door het 
‘Goois Verleden’. In de middag stappen de deelnemers op 
de fiets onder leiding van een gids van het Fietsgilde. 
De reacties op het programma waren verleden jaar zo 
positief dat besloten is ook dit jaar twee 
combitochten te houden. Alle verdere in-
formatie wordt op onze website vermeld. 


