
 

 
Gevonden voorwerpen, het thema van de tentoonstelling over 
de Gooise archeologie, loopt al enkele maanden en nog steeds ontvangen we 
vele bezoekers voor wie het verleden van onze achtertuin een boeiend verhaal is 
dat sterk tot de verbeelding spreekt. De tentoonstelling duurt tot het eind van het 
jaar. Ook als u al een bezoek aan de Gevonden Voorwerpen heeft gebracht, is het 
zeker een plezier om nog een keer langs te lopen en te concluderen dat het Gooi 
een zeer bijzonder gebied is.

De tijdspanne die wordt aangesproken begint bij het pa-
leolithicum, de oude steentijd, zo’n 120 000 jaar geleden 
en eindigt na de Tweede Wereldoorlog. 

De oudste sporen van bewoning gaan terug tot na de 
voorlaatste ijstijd, toen grote kuddes mammoeten, paarden 

en bizons hier over het steppelandschap struinden en ook de Neanderthalers de 
streek bevolkten. De vondsten zijn niet gerangschikt naar het wouweffect maar 
geven vooral inzicht in de leefwijze van de oude bewoners en de ontwikkelingen 
van het gereedschap dat zij gebruikten, te beginnen met de vuistbijl. Een lange 
tocht! De tentoonstelling laat honderden voorwerpen zien die in deze omgeving 
zijn gevonden. Voor een leek moeilijk te herkennen, voor de echt geïnteresseerde 
een eyeopener en voor iedereen interessant.
Al heel vroeg vinden we voorwerpen die duidelijk maken dat er uitwisseling was 
tussen de verschillende culturen. Uit de vroege bronstijd zijn enkele bronzen 
voorwerpen via lange handelsroutes vanuit het oostelijk deel van het Middelland-
se zeegebied ook naar het Gooi gekomen. Bijzonder is een fragment van een 
bronzen ring die wordt gedateerd op 3400 – 2450 v. Chr. Een uniek voorwerp is 
een bronzen randbijl afkomstig uit Zwitserland of Zuidduitsland. Het moet een 
“pronkbijl” zijn geweest die nooit is gebruikt. De ouderdom is zo’n 4000 jaar!
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Begin van 2018 ont-
vingen de medewer-
kers het jaarverslag 
over 2017 van de 
Scholenwerkgroep. 
Geen gelikt docu-
ment, maar zeven 
bladzijden met ge-
tallen, een diagram 

en wat toegevoegde tekst. Niet als een roman te lezen, 
maar zo strak geformuleerd dat het reilen en zijlen van 
de scholengroep binnen het museum heel inzichtelijk is.

 Wie maken deel uit van de scholengroep?
 Welke scholen, van welk niveau bezoeken ons?
 Hoe groot is het leerlingenaantal?
 Welke programma’s worden het meest gevraagd?
 Waar komen de scholen vandaan?
 Hoe is de ontwikkeling in de laatste jaren?

Op al deze vragen is een antwoord gegeven. 
Hieronder een korte samenvatting.
In het schooljaar 2016/17 hebben 1971 kinderen ons 
museum bezocht (Basisonderwijs: 1303; Voortgezet 
onderwijs: 633; BSO: 35). Het was een recordjaar!
Ook het aantal scholen dat naar ons toekwam is ge-
groeid, zowel van het basisonderwijs (26) als het voort-
gezet onderwijs (12).
Uiteraard komt het gros van de scholen uit de nabije 
omgeving, maar we hebben afgelopen jaar ook scholen 

uit Amster-
dam, Utrecht, 
Alkmaar, 
Oosterwolde, 
Wolvega en 
Papendrecht 
ontvangen.  

Museum Hofland is inderdaad 
uniek met de grote variatie 
lesprogramma’s die op de 
programma’s van zowel het ba-
sisonderwijs als het vervolgon-
derwijs zijn afgestemd. Naturalis 
is voor lange tijd gesloten en 
ons museum komt dan al vlug in de schijnwerpers. 
Leraren en leerlingen die naar ons toekomen zijn 
enthousiast.

Nieuw zijn de Groene Leskisten, die de mogelijkheden en 
de problemen van aardwarmte, windenergie en zonne-
cellen zeer interactief uit de doeken doen. We hopen 
ook daarmee goed te scoren, het zal misschien nog even 
duren voordat 
de relevantie van 
het onderwerp 
ook in school-
programma’s zijn 
weerslag vindt.

De scholenwerkgroep in 2017

Schenking van neolithisch gereedschap

Aan de ene kant “ontzamelen” wij, aan de andere kant zijn we ongebreideld enthousiast als we een mooi voorwerp 
ontvangen dat goed in onze collectie past. We zijn een prachtige schenking rijker: een uitzonderlijk mooie verzame-
ling van neolithische artefacten. Nee, de stukken komen niet uit vroeger tijden maar zijn in lange jaren vervaardigd 
door twee bevlogen archeologische amateurs. Het basismateriaal zochten en vonden zij vooral op de Maasvlakte: 
hout, botten, vuursteen, schelpen,… Daaruit reconstrueerden zij werktuigen zoals die in de steentijd werden gebruikt. 
Het museum is zeer gelukkig met dit materiaal dat vooral in onze educatieve programma’s gebruikt zal worden. 
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Lezingen - 3e zondag van de maand

Ernst Haselhoff Lich 
Kastelijn van de 
Stichting Loosdrechts 
Porselein houdt zich 
bezig met scherven, 
weggeworpen mis-
baksels. Deze maken 
duidelijk dat het ma-
ken van porselein een 
proces was van vallen 
en opstaan. Met vele 
mislukkingen. Uitein-
delijk ging de Loos-

drechtse Porseleinfabriek al na tien jaar failliet. 
Op dit moment is er grote belangstelling voor 
de Stichting. De opgravingen en vooral de 
opgeviste voorwerpen uit kanaal en plassen 
spreken ons direct aan.  We blijven bij de 
onvolkomenheden en tekortkomingen hangen, 
en onze blik glijdt niet gedachteloos over een 
gladde, perfecte oppervlakte van een porselei-
nen voorwerp, zoals het is bedoeld. 
We denken minder aan tsaren, koningen en 
vorsten, die vooral in de 19e eeuw een grote 
boost aan de productie van het witte goud 
gaven, maar aan het moeizame proces dat er 
aan vooraf gaat.

Milo Verhamme, 
archeoloog in dienst 
van de gemeente 
Amersfoort, vertelt 
over een sportveldje 
aan de Staringlaan 
in Baarn, dat voor 
woningbouw werd 
bestemd. Bij het 
verplichte vooronder-

De lezingen op de 3e Zondag van de maand zijn een vast instituut en worden door velen bezocht. 

Niet verwonderlijk, want de sprekers zijn haast altijd specialisten met een goed verhaal dat zij met 

verve aan de toehoorders overbrengen. Zelfs zeer abstracte onderwerpen weten zij ook voor de leek in-

zichtelijk te maken. De lezingen staan vaak in verband met de wisseltentoonstelling, en dat is de afgelo-

pen periode ook zo geweest. Een kort overzicht: 

Milo Verhamme

Ernst Haselhoff 

Lich Kastelijn

zoek naar archeologische waarden bleek de bodem bewonings-
sporen uit de Midden Steentijd (Mesolithicum) te bevatten. In 
2015 volgde een uitgebreide opgraving.  Wat men aantrof was 
een volledig intacte bodem van ongeveer 10.000 jaar oud, met 
vele vuurstenen voorwerpen. Onderzoek van de bodem en de 
werktuigen leverde informatie over het landschap en de dieren 
die er leefden. Ruim 400 grondsporen wijzen op het veelvuldig 
en vrij intensief gebruik van het gebied. Een groep paalkuilen 
rond een donkere verkleuring doet sterk denken aan een platte-
grond van een grote hut. Iets dat voor die periode zeer bijzonder 
zou zijn. Archeologen zijn namelijk altijd in de veronderstelling 
geweest dat de toenmalige bewoners rondreisden en in kleine 
tentjes woonden.

Jan Sevink, van de universiteit Amsterdam, begint zijn vehaal na 
de laatste ijstijd. Nederland wordt warmer, de zeespiegel stijgt 
en het vegetatiedek groeit. In tegenstlling tot de algemene opi-
nie dat slechts na de introductie van de landbouw het landschap 
veranderde, toont Sevink aan dat de werkelijkheid complexer 
is. Nieuwe onderzoeksmethoden geven aan dat er veel meer 
perioden met zandverstuivingen zijn geweest en deze soms ook 
ouder zijn dan gedacht. Wat betekent dit? De zandverstuivingen 
begonnen al heel vroeg, ver voordat de mens op deze plek met 
landbouw begon. Bosbranden bijvoorbeeld kunnen een groot 
effect hebben gehad en de jagers en verzamelaars die in het 
mesolithicum hier hun kampementen opsloegen hadden ver-
moedelijk een veel grotere impact op de bodem dan tot nu 

Anne Fortuin bedankt Jan Sevink



 

In ons museum is een nieuwe werkgroep in ontwik-
keling, gericht op blinden en slechtzienden (BLES). 
Blinden kunnen zich in onze samenleving goed 
handhaven, maar vele dingen blijven ontoegankelijk. 
Geologie is geen onderwerp dat uitsluitend visueel 
te benaderen is, maar het vereist een andere aanpak 
om dit vak voor nieuwe doelgroepen inzichtelijk te 
maken. Dat proberen wij op dit moment. Het thema 
voor de eerste bijeenkomst was: De grond onder 
onze voeten. Aan de hand van een stuk Winters-
wijkse zeebodem uit ons museum waarop de oude 

golfribbels nog zijn te voelen horen de bezoekers het geologische verhaal van de toenmalige zee 
die wegzakte en door lagen sediment werd bedekt.  Wat  in Winterswijk nog min of meer aan de 
oppervlakte komt, ligt elders tientallen meters dieper, zoals grondboringen aantonen. Dit is een 
tastbaar aanknopingspunt om een spannend geologisch verhaal over stenen en zand invoelbaar te 
maken. 
Het was een leerrijke middag, voor de organisatoren en voor de bezoekers. Het project wordt ver-
der uitgewerkt. Via onze website houden we u op de hoogte. We hopen dat dit soort initiatieven 
een mooie toekomst hebben.

Een initiatief voor een nieuwe werkgroep, BLES
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werd aangenomen. De eindconclusie van dit 
zeer nauwkeurige onderzoek is dat de Laarder 
Wasmeren een zeer uitzonderlijk bodemprofiel 
bezitten en dat de discussie over dit onderwerp 
nog niet is afgesloten. Ons inzicht in onze 
ondergrond is weer een kleine spade dieper 
geworden.

Aart van der Want 
komt uit een 
pijpenmakersge-
slacht. Hij begon 
zijn loopbaan als 
achtste generatie 
pijpenmaker in ‘s 
werelds oudste pij-
penfabriek (gesticht 
in 1749), maar is 
daar in 1987 mee 
gestopt. In de fa-

briek werden eerst gekaste pijpen gemaakt, die 
eenmaal gebakken werden. Dit zijn de witte 
koppen die u in de bodem kunt aantreffen.
In Gouda is men vervolgens pijpenkoppen 

gaan glazuren. Hieruit vloeide logisch voort 
dat er ook aardewerk gemaakt ging worden. 
De scherven hiervan werden veel door boeren 
gebruikt op veengrond om hun grond stevi-
ger te maken maar tegelijkertijd niet al te veel 
zwaarder.
 
Zowel pijpmaken als aardewerk maken is een 
mooi ambachtelijk proces en tegelijkertijd cultu-
reel erfgoed.  

Aart van der Want 



 

5 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  •  J u n i  2 0 1 8

Schrijf het in uw agenda!

Na de tuin verdiende het Atelier een grondige opknap-
beurt. Het is de eigenlijke werkplaats van het museum, 
waar gezaagd en geslepen kan worden. Geen zelfwerk-
zaamheid van de bezoekers. Daarvoor zijn de machines te 
gevaarlijk. Maar het is heel spannend om te zien hoe 
bijvoorbeeld een geode in tweeën wordt gezaagd en 
wat voor een wonderlijke wereld in de vormeloze bol 
ligt verscholen. Prachtige mineralen, helder, doorschij-
nend, fantastische vormen.

Het Atelier trekt vooral op woensdagmiddag en in 
het weekeinde vele bezoekers, vaak kinderen. Maar 
de laatste maanden is het Atelier gesloten. Het hele 
interieur is leeggehaald en na vele uren hakken, breken, 
zagen, schuren, schilderen – en vooral nadenken hoe het 
moet worden – ontstaat een nieuwe ruimte: een moder-
ne werkplaats, waar iedereen veel plezier aan zal beleven. 
De klus is nog niet geklaard, maar na de zomer wordt het 
nieuwe atelier in gebruik genomen.  Voor de Vrienden 
alvast een impressie van het “werk in uitvoering”. 

Onze kleine tentoonstellingen – een enkele vitrine – zoomen in op een 
of ander geologisch onderwerp dat iets afzijdig staat van de algehele 
trend. Op dit moment een kleine expositie over tanden van uitgestorven 
fossielen.

Tanden worden regelmatig gevonden als fossiel, vaker dan botten. 
Van sommige uitgestorven soorten zijn alleen de tanden bekend. 
Gelukkig hebben tanden allerlei verschillende vormen die veel kunnen 

zeggen over hun (voormalige) eigenaar, bijvoorbeeld wat die voor voedsel at. 
De mosasauriërs zijn een bekende groep zwemmende reptielen die zo’n 66 miljoen jaar geleden tegelijk met de dino-
saurussen verdwenen. Er waren tientallen soorten die sterk varieerden in afmetingen en voedsel, wat goed te zien is 
aan de tanden die in onze tentoonstelling liggen. Van de ene soort waren deze krom en scherp, van de andere, rond 
en stomp. De kaken van het reptiel met de puntige naar achteren gerichte tanden zijn erop gemaakt om een sterk, 
glibberig prooi vast te kunnen houden. De bek van de andere ziet er meer uit als een notenkraker en was in staat om 
harde prooien te verbrijzelen. Dit zijn duidelijke aanwijzingen voor wat deze dieren gegeten hebben: De ene joeg op 
vissen, waarbij het vooral van belang was de prooi goed vast te kunnen houden; de andere zat achter ammonieten 
aan en gebruikte zijn stompe tanden om de harde schelp te kraken.

Onze Minitentoonstellingen

Officiele heropening van het 

Atelier op 25 augustus 2018
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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 
•  donateurs (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 2018
Grafische verzorging: 
Louis van Hattem. 
Redactie: Ilse Hesper, 
Leone Langeslag.

Hilversumseweg 51, 
1251 EW Laren 

Telefoon 035 538 25 20

Praktische informatie

Nogmaals 
Het Hofland Journaal verschijnt twee keer per jaar.
U ontvangt ook regelmatig de Nieuwsflits van Hofland, met 
actuele informatie waardoor u beter op de hoogte blijft van 
onze activiteiten. Daarnaast is op onze website de meest 
actuele informatie te vinden. Het is de moeite waard regelmatig 
deze site te bezoeken. Ook op Youtube zijn we te vinden
http://www.geologischmuseumhofland.nl

Wij zoeken vrijwilligers
Sinds enkele maanden is dit te lezen als je langs ons museum 
komt. Lopend, trimmend, per fiets of per auto.
Ons museum draait op vrijwilligers, op dit moment zo’n 70 
personen. Maar het museum groeit. In de loop de jaren  zijn 
we dieper in de materie van de geologie en archeologie gedo-
ken en is de vakkennis gegroeid omdat we het geluk hadden 
en hebben dat zeer bekwame mensen met grote competentie 
zich volledig voor het museum inzetten. Met als resultaat een 
interessant en veelzijdig museum dat open staat voor innovatie 
en nieuwe ideeën, zolang deze uitgevoerd kunnen worden 
binnen de beperkingen van een organisatie zonder sponsoring 
die volledig drijft op de inzet van vrijwilligers.
Om deze rede zoeken we enthousiaste vrijwilligers die ons 
museum willen steunen. Het gaat vooral om volgende vacatu-
res: Medewerkers voor de Fossielenwerkgroep, de kinderpar-
tijtjes, de museale presentaties, de PR, het tuinonderhoud, een 
buitengids en een technicus voor onderhoud van de computers 
en de randapparatuur. Alle relevante informatie is te vinden op 
onze website. 
We hopen dat u ons team komt versterken!

Vele kinderen komen met veel 
plezier naar de kinderactiviteiten die 
elke maand in het eerste week-
einde worden georganiseerd en in 
vakantieperiodes, vaker (zie onze 
website). Er worden vaak prachtige 
kunstwerken gemaakt. 

Ook worden dit hele jaar speciaal voor de tentoonstelling 
“Gevonden Voorwerpen” extra kinderactiviteiten in het week-
einde georganiseerd waarin een speurtocht wordt gehouden 
in de tentoonstelling. Aansluitend worden potjes gekleid en 
geplakt, wordt er vuur gemaakt in de tuin en tevens een mooie 
opgravingen gedaan. 

Kinderactiviteiten


