
 

 
Gevonden Voorwerpen
Hoogtepunten van de Gooise archeologie

Hoera! Na een heuse opgraving heeft locoburgemeester Tijmen Smit met hulp van een metaal-

detector de sleutel ontdekt waarmee hij onze nieuwe wisseltentoonstelling, Gevonden Voorwer-

pen, kon openen. Het was de laatste schakel in de lange keten die nog ontbrak. Tienduizenden 

jaren geleden zijn de bewoners van onze streek begonnen met de tentoonstelling: het verliezen, 

begraven en dumpen van voorwerpen die we nu in de bodem terugvinden en die onze cultuur 

bepalen. 

Niet eerder is dit soort archeologisch overzicht voor deze bijzondere streek opgesteld en het is 

mooi dat ons museum, in samenwerking met Archeologievereniging NAW Naerdincklant, het 

Gooi met duizenden vondsten zo sprekend in kaart heeft gebracht. Wij hebben bij de uitvoering 

steun ontvangen van het Prins-Bern-

hard-Cultuurfonds, het Archeologiecen-

trum van de provincie Noord-Holland 

(Huis van Hilde) en diverse particuliere 

verzamelaars.

De opening werd bijgewoond door vele 

Vrienden van ons museum en van 

Naerdincklant. Het weer was gelukkig 

ook stralend. Een goed voorteken voor de 

komende maanden, hopen we. Uiteraard 

hartelijk dank aan de vele medewerkers 

die aan dit resultaat hebben bijgedragen. Het bijbehorende boek, geschreven door Sander 

Koopman, kunt u via de website downloaden.
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De metamorfose van de tuin is vol-

tooid. We hebben nu tientallen mooi 

gepolijste zitstenen die een nieuw 

aspect toevoegen. Je ziet prachtig de 

mineralen in deze zwerfstenen en als 

je er op zit voor je boterham, kan je 

tevens genieten van een geologisch 

fenomeen. Nieuw is ook een grote 

houten tafel met vijf banken. Samen 

met de twee banken die er al stonden dus ruim gelegenheid om 

20 zitgasten te ontvangen. Dankzij de tuinengroep wordt de 

stenentuin wellicht nog eens ons “echte goud”. Ook de andere 

zwerfstenen zijn opnieuw gepolijst en het verhaal van de stenen 

spreekt nog meer tot de verbeelding. 

Een nieuwe aanwinst is een uilenkast hoog in een boom. Som-

migen hebben hem al gespot, maar hij is moeilijk te ontdekken. 

Nu wachten of de uilen deze behuizing ontdekken en geschikt 

bevinden. Dat zou heel erg leuk zijn. 

Onze tuin Schenkingen aan ons museum

Soms bieden amateurverzamelaars hun collec-

tie aan en wij zijn daar uiteraard zeer gelukkig 

mee. Soms zijn het stukken met een wouwef-

fect. Prachtig! Dat gebeurde enkele maan-

den geleden met een fossielenverzameling. 

Puntgave specimen van de mooiste fossielen. 

Ook ontvingen wij kort geleden een enorme 

stalagtiet. Hij staat nu bij de trap naar de grot 

van de sjamaan. 

Zeker de moeite 

waard om er bij 

het langslopen 

even stil bij te 

staan. Van zo 

dichtbij zie je 

zo’n in tiendui-

zenden jaren 

gevormd object 

meestal niet. 

Deze schenkin-

gen zijn voor 

ons uiterst 

waardevol 

omdat wij niet 

de middelen 

hebben om ver-

zamelingen te 

kopen. We zijn 

aangewezen 

op schenkin-

gen in de ware zin van het woord en kunnen 

op die manier de uitstraling van het museum 

verhogen. Wij zijn daarom zeer dankbaar als 

wij stenen-, mineralen- en fossielencollecties 

mogen ontvangen om deze daarna aan al onze 

bezoekers te tonen. 
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De zondaglezingen in 2017

Vulkanisme

Manfred van 

Bergen  maakt ons 

in zijn lezing ervan 

bewust dat wij de 

natuur niet in onze 

macht hebben. Het 

thema is: Gevaren 

en gunsten van het 

vulkanisme. 

Het onderwerp is 

zeer relevant en staat volop in de belangstelling 

na de recente vulkaanuitbarstingen in Italië. Het 

hele schiereiland kent een zeer actief vulkanis-

me en al in de vroege 17e eeuw probeerden 

wetenschappers de oorzaken te verklaren maar 

dit is pas mogelijk met de kennis van de huidi-

ge platentektoniek die zich de laatste tientallen 

jaren enorm heeft ontwikkeld. Manfred weet 

dit boeiend over te brengen.

De meteorietin-

slag in Mexico

Jan Smit vertelt het 

verhaal achter de 

meteorietinslag in 

Mexico, 65 miljoen 

jaar geleden.

Voor de inslag 

leefde de wereld in 

het Krijt, daarna in 

het Paleoceen. De 

inslag zelf is de beroemde K-T-grens. Het ge-

volg is een enorme uitstervingsgolf van planten 

Alle sprekers op onze zondaglezingen wisten hun publiek in de ban te houden met boeiende verhalen 

over onderwerpen die zeer tot de verbeelding spreken. Manfred van Bergen over vulkanisme, Jan Smit 

over de beroemde metoerietinslag in Mexico, Frank Beunk over plaattektoniek en Bernd Andeweg over 

aardbevingen in Nederland.

en dieren over de hele wereld. De ammonieten, belemnieten 

en rifoesters, maar ook de reuzeschildpadden, de dinosauriërs 

en vele andere dieren die sterk tot onze verbeelding spreken 

sterven uit. Het ecosysteem van dat moment stort ineen. Geen 

zonlicht en algehele afkoeling van onze planeet. 

Alle gevolgen van deze inslag zijn nog niet bekend, en Jan Smit 

eindigt zijn verhaal met de vaststelling dat hij te vroeg met pen-

sioen is gegaan en dat er op zijn vakgebied nog heel veel nieuw, 

spannend en spectaculair onderzoek moet worden geënta-

meerd. We staan slechts aan het begin. Een lezing om nog lang 

over na te mijmeren. Bijzonder, briljant en informatief.

Plaattektoniek

Frank Beunk heeft generaties 

studenten ingeleid in de ge-

heimen van de geologie en in 

het bijzonder van alles wat met 

plaattektoniek samenhangt. De 

platen bewegen door krachten 

die de zwaartekracht uitoefent 

op de enerzijds hoge, hete en 

zich nieuw vormende kant van 

de plaat in de spreidingszone 

en het langzaam afkoelende en daardoor wegzakkende oude-

re deel aan de andere kant. De rol van het water in de mantel 

speelt een belangrijke rol. Zonder het in de mantel aanwezige 

water (een oceaanvolume) zou er geen plaattektoniek mogelijk 

zijn. Interessant en informatief!

Aardbevingen in Nederland

Bernd Andeweg pakt een Nederlands probleem aan: de aardbe-

vingen in Groningen. Zij zijn door menselijk handelen uitgelokt 

en hangen samen met de structuur van het reservoirgesteente, 

de porositeit en de permeabiliteit van het gesteente en de 



 

Energie. Hoe leren kinderen omgaan met zonne-energie, 
aardwarmte en windenergie?

We beschikken sinds enkele maanden over “groene leskis-

ten”, bedoeld  voor onze scholenprogramma’s. We hebben 

ze aangeschaft om inzicht te geven in de problemen die met 

de opwekking van niet-fossiele energie samenhangen (wind, 

zon, aardwarmte). Best een klus, maar door zelf aan de slag 

te gaan met praktische opdrachten leren de kinderen enthou-

siast – en snel!

Zoals bij alle schoolprogramma’s is er een algemene inleiding 

gevolgd door praktische modules. Hoe vang je windkracht 

op? Hoe moet de vorm van de wieken van een molen zijn? 

Hoe krijg je aardwarmte in je huis? Wat is belangrijk bij het 

monteren van zonnepanelen? Er is bijvoorbeeld een groot 

verschil tussen de zonnestand in de zomer en de winter. 

Welke overwegingen zijn 

belangrijk?

Er is tijdens een van de lessen 

een filmpje gemaakt (zie 

ons Youtube-kanaal). Het 

geeft een goede indruk van 

het enthousiasme dat het 

programma uitstraalt, voor 

zowel scholieren als mede-

werkers.

Nieuw in ons scholenprogramma
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structuur van de 

bovenliggende on-

doordringbare laag. 

Het aardgas was 

een enorme boost 

voor de economie 

en de door bodem-

daling veroorzaakte 

schade zou gecom-

penseerd worden. 

Na tientallen jaren blijkt nu dat de gevolgen 

complexer zijn dan vroeger aangenomen en dat 

de golfbeweging van de seismische 

trillingen verder reikt dan gedacht of berekend. 

De gevolgen kennen we: gesteggel over de 

verantwoordelijkheid, waardedaling van de 

gebouwen en falende communicatie tussen 

bewoners en autoriteiten. Een doemscenario 

is de hypothese dat de dijken die het land 

beschermen zouden kunnen breken. Een 

spannend en  goed onderbouwd verhaal met 

levendige discussie.
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Je verjaardag of een ander heuglijk feit vieren in ons 

museum is anders dan er met de klas aan een scholen-

programma deelnemen. En toch…

Op 11 juni was er een kinderpartijtje met 

20 Engelssprekende jonge kinderen. We waren met 4 

begeleiders. De sfeer was verwachtingsvol. Vooral de 

tuin met de mooie stenen vonden de kinderen top en 

erg cool! Achteraf bedankten de ouders zich uitbun-

dig voor de leuke middag, met de opmerking dat ze 

ervan overtuigd waren dat de kinderen veel hadden 

geleerd. In de zin van het moraliserende versje 

“Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen, en waarom 

zou mij dan het leren vervelen (Hiëronymus van 

Alphen)?” Als we hieraan denken, is het verschil met school toch niet zo groot. Belangrijk is dat de kinderen plezier 

hebben om iets nieuws te ervaren en zij nieuwsgierig zijn naar hun leefomgeving en de vele geheimen die overal 

schuilen. Misschien heeft een van uw kinderen ook iets te vieren? Hofland is graag van de partij.

In de zomervakantie zijn velen in Europa en daarbuiten rondgereisd en vaak zijn stenen, schelpen en fossielen als 

waardevolle herinneringen in de koffer mee naar Nederland gekomen. Maar wat hebben we gevonden? 

Wat is dit voor een steen en hoe heet dat fossiel? In september organiseren wij daarom altijd een Determinatie-

middag voor Jong en Oud. Iedereen kan zijn vondsten meenemen en door vakmensen laten beoordelen. 

Altijd heel verhelderend en interessant. Dit jaar was geen uitzondering!

Onze kinderpartijtjes

Determinatiemiddag in september
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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
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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. Maar ook op Youtube zijn we te vinden. 

Het Schaapscheerdersfeest in Blaricum, het Houthakkersfeest 

in Lage Vuursche, de Inmarkt in Laren  – het zijn evenementen 

waar ons museum altijd te vinden is. We presenteren ons dan 

in een andere context – en ook dat is inspirerend. De sfeer op 

de markten was dit jaar weer bijzonder en het is leuk te zien 

hoeveel mensen bij onze kraam komen om meer informatie 

te krijgen over geologie, archeologie, stenen, mineralen en 

fossielen.

Onze activiteiten op markten


