
 

 
Inleiding

Het meest in het zicht 
springende evenement 
van dit jaar is de opening
van onze energietentoon-
stelling op 24 maart. 
De lange voorbereiding vooraf en de feestelijke 
opening geven we kort weer, net zoals het verhaal 
van onze medewerker Wim Muis die een klein deel 
van de inhoud toelicht. De nationale museum-
week in april heeft uiteraard ook onze aandacht, 
met het accent dit jaar op het Goois Verleden.

Daarnaast in dit Journaal een overzicht van de 
lezingen die dit jaar tot nu zijn gehouden. 

Wij willen onze stenentuin meer in het museum 
integreren. Daartoe is ondertussen een zichtbaar 
begin gemaakt. We hopen dat zowel de energie-
tentoonstelling als ons eigen Gooi en de stenentuin 
een aanleiding zijn weer eens een kijkje in ons mu-
seum te nemen en er inspiratie op te doen. 
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Bezoek ook eens onze vernieuwde 
stenentuin.

Zeker de moeite 
waard!

Journaal

Fossiele varen door het 
museum aangeboden 
aan de heer Talsma
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Het was een feestelijke gebeurtenis. We mochten de heer 
Talsma, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, 
de heer Roest, burgemeester van Laren en enkele verdere 
persoonlijkheden begroeten, samen met vele vrienden en 
medewerkers van het museum. 

Onze voorzitter Wout Goetzee gaf uitleg over het beoogde 
doel. Om zinnig over energie te kunnen spreken moeten we 
eerst een beeld hebben van wat energie is. Waar komt ener-
gie vandaan en wat gebeurt er na gebruik? Welke weg zullen 
we moeten inslaan om in de toekomst over voldoende en 

goedkope ener-
gie te kunnen 
beschikken? 

Goetzee wees 
erop dat wij nog 
lang gebruik 
zullen moeten 
maken van 
fossiele brand-
stoffen voordat 

hernieuwbare energiebronnen in voldoende omvang in 
gebruik genomen kunnen worden. Wij hopen dat iedereen 
na het bezoek aan onze tentoonstelling met meer begrip de 
energieartikelen in de krant zal lezen en meer inzicht krijgt 
in de mogelijkheden maar vooral ook de beperkingen van 
de diverse energiebronnen. Naast de informatieve posters 
over energie zijn er een aantal interactieve schermen waar 
iedereen een eigen energiescenario kan maken, de gevolgen 
van zijn keuzes ziet en, meer algemeen, een overzicht krijgt 
van de veranderingen in het energiegebruik in de laatste 
duizenden jaren. 

Bijzonder is dat het overgrote deel van de tentoonstel-
ling met een team van eigen medewerkers is ontworpen, 
gebouwd en ingericht. Voor de officiële opening zijn er al 
belangstellenden geweest voor het huren van delen van de 
tentoonstelling of het aankopen van de technologie die we 
hebben toegepast in onze interactieve schermen.

Onze nieuwe wisseltentoonstelling is 24 maart geopend, 
met als thema: Energie, waar gaat dat heen?

De heer Talsma verricht eveneens de ope-
ningsgag. Op de expositiefiets demonstreert 
hij hoe de in ons lichaam opgeslagen energie 
kan worden omgezet in elektrische energie. 
Talsma trapte de nodige volt bij elkaar om 
uit grote diepte van de aarde een stem op 
te wekken die de unieke tentoonstelling in 
Hofland voor geopend verklaarde. Natuurlijk 
miste ook het blauwe zwaailicht niet.
Hapje en drankje stonden daarna bereid 
en met een glas en een versnapering in de 

hand lieten velen van de aanwezigen zich uit-
voerig door de tentoonstelling leiden. Voor 
de meesten een eyeopener.

Deze wisseltentoonstelling loopt tot 
midden volgend jaar en we verwachten 
een groot aantal bezoekers.
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Derde-zondag-van-de-maand-lezingen
Januari
Wim de Gans: De ondergrond van Amster-
dam – een complex verhaal. Ontstaan, 
samenstelling van de bodem en de invloed 
op de bewoningsgeschiedenis

De ondergrond van onze 
hoofdstad blijkt bijzonder 
ongeschikt voor bebouwing, 
laat staan het vestigen van 
een stad. Amsterdam ligt in 
een deltagebied dat tijdens 

de laatste ijstijden is gevormd en bevat zee-
klei, keileem, oude rivier- en zeeafzettingen, 
rivierzanden, veen. Weinig vaste ondergrond 
en een zeer onregelmatig ondergronds 
reliëf. Grote infrastructuurwerken zoals de 
aanleg van het station en de metro zijn forse 
uitdagingen geweest. Ook nu, met een veel 
grotere kennis, blijft het bouwen in Amster-
dam een risicovol ondernemen en missers 
blijven niet uit. Volgens de Gans is het echter 
verbazend dat complexe projecten, zoals 
de Noord-Zuid-lijn niet met zeer veel meer 
incidenten gepaard gaan. Een middag die 
nieuwe inzichten bood, vooral over de kwets-
baarheid van onze ondergrond.

Februari
Pier Stapersma: Recente ontwikkelingen in 
de mondiale energievoorziening

Het onderwerp sluit nauw 
aan bij onze eigen tentoon-
stelling en uiteraard was 
er weer veel belangstel-
ling voor het betoog van 
deze medewerker van het 

Internationaal Energieprogramma van het 
Clingendaelinstituut (CIEP). 
Stapersma stelt dat er op het gebied van 
energieverbruik en de toekomstige vraag 
twee werelden bestaan: de landen van de 

OECD (Europa en Noord-Amerika) zijn redelijk efficiënt in 
hun energieverbruik, de niet-OECD-landen (Afrika, Rusland, 
Latijns-Amerika) hebben een exponentieel groeiende vraag, 
maar overwegingen van duurzaamheid spelen een onder-
geschikte rol. Daarentegen ligt in de OECD-landen juist de 
nadruk op klimaatbeheersing en op duurzaamheid van de 
energiebronnen.
Europa is niet vrij in haar keuzes en moet vele factoren tegen 
elkaar afwegen. De grote uitdaging is het ontwikkelen van 
nieuwe technologieën met als doel om bestaande en nieuwe 
bronnen efficiënt te gebruiken.

Maart
Michel Hensens: de vervuiling van de bodem van het Gooi

Op het eerste gezicht is het Gooi en prachtig 
gebied maar vroegere activiteiten hebben 
hun sporen achtergelaten, zoals de wasserij-
en om Hilversum, de industrie (metaalbewer-
king, autowerkplaatsen en scheepswerven), 
etc. Ook de ondergrondse oliecontainers zijn 

niet altijd ontmanteld en beginnen te lekken. Hensens merkt 
op dat de vervuiling sinds de jaren 80 flink is afgenomen 
maar dat de afvalstoffen die in het diepe en minder diepe 
grondwater zijn terechtkomen een langdurige vervuiling kun-
nen veroorzaken. Het is belangrijk te weten hoe de grondwa-
terstroming in het gebied verloopt om de juiste voorzorgs-
maatregelen te nemen. Dat is uitsluitend geologisch bepaald: 
bodemgesteldheid, boven- en ondergronds reliëf en uiter-
aard de stromingsrichting.

April
Lucia van Geuns De hybride motor van de mondiale 
energietransitie

Ook de lezing in april lag in het verlengde van 
onze nieuwe wisseltentoonstelling. 
We moeten een omslag in ons denken maken 
als we de CO2-uitstoot willen verlagen.
Op het gebied van elektriciteitsopwekking 
wordt wereldwijd intensief geïnvesteerd, ook 
in China, waar 38 % van de mondiale energie-

opwekking plaatsvindt. Echter: fossiele brandstoffen kennen 



 

Er is mij gevraagd wat te vertellen over de eerste thema’s van de tentoonstel-
ling. 
Allereerst is daar het idee dat er zonder energie helemaal niets kan gebeuren, 
wij helemaal niets kunnen doen. Bij elke gebeurtenis, bij elke handeling is er na-
melijk sprake van een energie-omzetting van de ene energievorm in een andere.
Als je met een auto naar het GMH rijdt, zet je chemische energie uit de benzine 
om in bewegingsenergie en warmte. Op de terugweg naar huis gebeurt hetzelf-
de. Als je weer thuis bent lijkt er aan de situatie niets veranderd (behalve dat 

je een prettige middag hebt doorgebracht). Maar de chemische energie, die was opgeslagen in de 
benzine, is verdwenen en de temperatuur van de omgeving is (een heel klein beetje) gestegen.
Uit het voorbeeld blijkt dat de energie niet verdwijnt, maar wordt omgezet in een vorm waar we 
niets meer mee kunnen doen. De energie is verspreid, niet meer in geconcentreerde vorm aanwe-
zig. In fysisch opzicht is er een minder geordende, meer chaotische situatie ontstaan. Dit brengt 
me op de, naar mijn idee, meest belangrijke fundamentele natuurwet die zegt dat bij alles wat er 
gebeurt de wanorde altijd toeneemt (in jargon: in een gesloten systeem neemt de entropie toe). We 
zullen dit de Tweede Hoofdwet noemen.

Een andere uiting van de Tweede Hoofdwet is dat warmte altijd stroomt van hoge naar lage tempe-
ratuur. Ik heb het nooit meegemaakt dat mijn koffie spontaan in temperatuur stijgt door warmte uit 
de omgeving op te nemen. Diezelfde natuurwet zegt ook dat plaatselijk de ordening wel degelijk kan 
toenemen. Daar is dan wel energie voor nodig. Door toevoer van energie wordt ijzererts een hamer, 
klei een koffiekopje. In het licht van de Tweede Hoofdwet is het ontstaan van leven iets heel bijzon-
ders. Een levend organisme is een zeer geordende structuur, die alleen ontstaan kan zijn dank zij 
energie. Zonder energie kan er geen leven zijn en het zich niet ontwikkelen tot steeds complexere 
vormen. Voor de groei en instandhouding van een levend organisme is een voortdurende toevoer 
van energie nodig. Dan de mens. Wij zijn de enige levensvorm die niet genoeg heeft aan de ener-
gie die nodig is om te groeien en het organisme in stand te houden. Wij hebben energie nodig om 
comfortabel te leven en leuke dingen te doen. Dat is al lang geleden begonnen met de ontdekking 
van het vuur en steeds wilden we meer en meer. Waar gaat dat heen?  En waar zal dat eindigen?
Was dit een moeilijk verhaal? Je hoeft het niet te snappen (doe ik ook niet helemaal). Verwondering 
is genoeg.

Wim Muis
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daar een nog grotere groei.
De subsidies in de energiesector verteke-
nen het beeld omdat ze voor een groot deel 
politiek bepaald worden. Elke verlaging van 

subsidies stuit op protest en sociale onrust. 
Het zijn grote uitdagingen die elk land moet 
aangaan om energie efficiënter te gebruiken.

 - een moeilijk verhaal?
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De Energietentoonstelling – the making of…

“De weg is het doel”, maar als het doel is bereikt, wordt vaak de stoffige, stenige, weerbarstige en ook glibbe-
rige en onzekere weg vergeten. Onze nieuwe wisseltentoonstelling is een luisterrijk voorbeeld. Je loopt langs 
de posters, kijkt naar de touchscreens – en je gaat verder. Het is zoals het is. De weg naar het resultaat blijft 
duister. Bert van Wijk heeft gelukkig “The making of” geïllustreerd. Hier enkele details.

Kinderactiviteiten januari, februari 
en maart en april
De werkgroep kinderactiviteiten stelt jaarlijks een af-
wisselend programma op waarmee kinderen vanaf 
6 jaar iedere eerste zondag van de maand kunnen 
laten zien hoe creatief ze zijn. Het enthousiasme 
voor deze echte doeactiviteiten is groot en de resul-
taten zijn vaak verbluffend. Uiteraard hebben alle 
activiteiten een ‘geologisch’ tintje zodat de kinderen 
spelenderwijs ook nog wat opsteken van wat ons 
museum allemaal te bieden heeft.

In januari konden de kinderen zelf een mozaïek 
maken: met gekleurde platte steentjes van verschil-
lende afmetingen gingen ze voortvarend aan de 
slag, met een resultaat om mee naar huis te nemen. 
In februari was het bijzonder druk. De receptie 
draaide op volle toeren en de garderobe puilde uit. 
De kinderen konden die middag zelf een vulkaantje 
maken dat vervolgens tot uitbarsting werd gebracht. 
In maart stond de zondag in het tekenen van schil-
deren met zand, en in april werd onder het thema 
“begin je eigen verzameling” een idee aangereikt van 
wat misschien later een echte hobby zal worden: 
het kiezen, sorteren en benoemen van fossielen 
en steentjes die in zelfgemaakte doosjes worden 
opgeborgen! Om thuis uit te stallen.

Kinderactiviteiten

Of  “Geestentuin”, zoals leerlingen uit de lagere 

groepen van het basisonderwijs hem noemen, 

wordt met veel daadkracht ter hand genomen, 

met een zeer zichtbaar resultaat. prachtig. 

De tuinpaden hebben nieuw grind, er is gesnoeid 

en geplant en begin februari is de grote 

opslagcontainer gesloopt, als opmaat tot 

plaatsing van een nieuwe houten schuur, die er 

ondertussen ook al staat. De foto’s geven een 

kleine indruk van de klus.

De Stenentuin
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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 - Mei 2016 
Grafische verzorging: 
Louis van Hattem. 
Redactie: Leone Langeslag, 
Rens Yland,  Ilse Hesper.

Agenda 

Zondag 15 mei: 
Hanco Zwaan – De functie 
van het Nederlands Edel-
steen Laboratorium. Een 
introductie in moderne 
edelsteenkunde

Juni
Zondag 5 juni: Kinderactivi-
teit. Fossieltjes en steentjes 
opgraven en (laten) determi-
neren
Zaterdag 18 juni, 14.00 uur 
(att.: zaterdag i.p.v. zondag)
Sander Koopman: Tijdreizen 

in het Gooi: van de Nean-
derthalers tot de Tweede 
Wereldoorlog – een actueel 
overzicht van de regionale 
archeologie

Juli
Zondag 3 en zondag 
17 juli: Kinderactiviteit. 
Steentjes slijpen op een 
glasplaat

Augustus
Zondag 7 en zondag 
21 augustus: Kinderactivi-
teit. Steentjes slijpen op een 
glasplaat

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 regel-
matig deze site te bezoeken. Maar ook op Youtube zijn we te 
vinden, evenals op de gratis app van izi.Travel, via VVV Gooi 
en Vecht, Cultuurpark Gooi en Vecht. 

Ons Goud
Geologisch Museum Hofland ligt bovenop de Gooise stuw-
wal. Van daar uit kun je prachtige wandelingen maken op 
de terreinen van het Goois Natuurreservaat. Dit Goois reliëf 
is ca. 150.000 jaar geleden ontstaan door opstuwing van 
de zandige ondergrond aan de voorkant van aanschuivend 
landijs.  Al in die tijd bezochten Neanderthaler jagers deze 
streek. Resten van door hen gebruikte werktuigen bewij-
zen dat. Maar wist u dat er meerdere vindplaatsen zijn die 
prachtige - maar wel veel jongere - prehistorische vondsten 
hebben opgeleverd? Ze worden bij ons getoond. Naast aar-
dewerk is een hier opgegraven bronzen bijl een heel bijzon-
der voorwerp. We kunnen veel meer laten zien, maar deze 
vondsten verdienen dit jaar een gouden randje.


