
 

 
Museum Hofland werkt sinds lange tijd hard aan de nieuwe 
wisseltentoonstelling over Energie. Op de valreep van 2015 
zal deze al te bezichtigen zijn, maar de officiële opening 
volgt later, in maart. Dat is onze eerste sprong in 2016. 
Komt u vooral kijken, want deze uiteenzetting over een zo 
belangrijk onderwerp biedt nieuwe inzichten en de mogelijkheid 
zinvol over dit onderwerp te discussiëren en verder te gaan 
dan algemeenheden. 

Het thema:
Energie – waar gaat dat heen?
Sinds midden 2013 houdt een groep uit de Museale Commissie (MusCom) zich bezig met de 
nieuwe wisseltentoonstelling. Deze sluit aan op ons voornemen om regelmatig een maatschap-
pelijk actueel onderwerp bij de kop te nemen. Bij de te verwachten schaarste aan betaalbare 
fossiele brandstoffen en het door de politiek omarmde streven om de maximale opwarming 
van de aarde tot 2o C te beperken, is het onontkoombaar een nieuw energiesysteem te 
ontwikkelen. 
Volgende thema’s worden nader belicht:
• Oorsprong en aard van energie
• Geologische achtergrond van fossiele en minerale brandstoffen
• Energiegebruik door de eeuwen heen
• Huidig energiesysteem en energievraagstukken
• Opties voor een toekomstig energiesysteem

Een belangrijk element zal het EnergieLab zijn, waar met name 
onze jonge bezoekers kunnen onderzoeken wat energie is en welke 
energievormen er bestaan. Tevens zal hier aandacht worden gegeven 
aan mogelijkheden voor energiebesparing.

Ook zullen met medewerking van de Stichting Omgevingseducatie 
schoolprogramma’s worden opgesteld waarin energie(besparing) een 
belangrijke rol speelt.
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Er wordt wat afgereisd, ook 
door Hoflanders. In de vakan-
tietijd en daarbuiten. Museum-
bezoek hoort daar op zijn tijd 
zeker bij. Hierbij aandacht voor 
een bijzonder Natuurmuseum 
dat je kunt bezoeken als je je 
richting Oostenrijk spoedt. Het 
museum ligt namelijk opzij van 
de Autobahn Stuttgart-Ulm, 
afslag Holzmaden Aichelberg. Dit museum is 
wereldberoemd vanwege de unieke collectie 
Ichthyosauriërs, de dolfijnen van de Juratijd. 
Eind zeventiger jaren bezocht ik dit museum 
tijdens een congresreis. We bezochten daar-
bij ook de groeve waar al het materiaal van-
daan komt, nu werelderfgoed. In juni wilde ik 
er op doorreis nog eens langs om even van 
de topstukken uit de Jurazee te genieten.
De vader van de grondlegger van het muse-
um Bernhard Hauff (1866-1950) was chemi-
cus en had een groeveterrein gekocht voor 
de winning van olie uit schalie. De sterk bitu-
mineuze zwarte schalies van de “Zwarte Jura” 

(180 miljoen jaar geleden afgezet in warme 
zeeën met zuurstoftekort op de zeebodem) 
dagzomen daar. Het lukt vader Hauff echter 
niet om er geld mee te verdienen en hij ging 
over tot exploitatie van de Fleins, een fijnkor-
relige,  harde zwarte kalksteen die uitermate 
geschikt is al sierbouwsteen voor vloeren en 
vensterbanken. In de minder harde tussenla-
gen werden ook fossielen gevonden. Moeder 
Hauff, die in de gaten had dat zoontje Bern-

Naturmuseum Hauff in Holzmaden 

hard daar oog voor had, stimuleerde zijn 
belangstelling en Bernhard ontwikkelde zich 
tot een geduldige preparateur, in staat om 
met veel precisie compleet bewaarde skelet-
ten bloot te leggen. Ze werden voor veel geld 
verkocht aan musea en verzamelaars over 
de hele wereld. Ook in Teylers Museum en 
Naturalis zijn vondsten te zien. 
Hier geen uitweiding over de mooie collectie. 
Daarover kun je meer lezen in bijvoorbeeld 
het juni nummer van Gea uit 2002. Wel aan-
dacht voor een van hun topstukken, namelijk 
het stuk drijfhout met aangehechte zeelelies. 
De boomstam zonder zeelelies was 12 m 
lang. In ons museum hebben we die mooie 
plaat met Marokkaanse zeelelies. Ik heb er 
eerder dit jaar een stukje over geschreven. 
Het is ons museumgoud op fossielengebied. 
Maar de Hauff plaat meet 18 x 6 m lang. Er 
is 18 jaar aan gewerkt om het te prepareren. 
Hierbij een overzichtsfoto om er een indruk 
van te geven, maar details zie je pas van 
dichtbij. Zoals bij ons de Nachtwacht in het 
Rijksmuseum glorieert, zo is er in museum 
Hauff een hele wand met kijkgalerij omheen 
gebouwd. 

Anne Fortuin



  

September 
Prof. Dr. Reinoud Vissers: De vroege aarde, wat maakt onze planeet nu zo bijzonder?
Op boeiende wijze vertelde de spreker over de verschillende modellen om de ouderdom van 
onze planeet te duiden. Lord Kelvin schatte de ouderdom in eerste instantie op 60.000 jaar, later 
tussen 20 tot 400 miljoen jaar. Radioactieve methoden hebben ons geleerd dat de aarde ca. 4,6 
miljard jaar oud is. Het verval van radioactieve elementen als Uranium en Thorium en de daar-
door gegenereerde warmte is de oorzaak van de langzame afkoeling van de aarde.
Het unieke van de aarde komt tot uitdrukking in de enorme hoeveelheid water die, door middel 

van de plaattektoniek, weer in de aardmantel recyclet. Aan de hand van het mineraal Ringwoodite, dat 1% water be-
vat, maakt Vissers aannemelijk dat er zeer veel water in de transitiezone (de overgang tussen onder- en bovenman-
tel) aanwezig moet zijn, waardoor de motor van de plaattektoniek verklaard kan worden. Met een vergelijk tussen de 
aarde en de naburige planeten werd de bijzonder interessante lezing afgesloten.

Oktober 
Dr. Marco Langbroek over de Neanderthalers
Een overvol souterrain in ons museum. De lezing van Marco Langbroek over de Neanderthaler is 
niet onopgemerkt voorbij gegaan. Terecht niet, want we werden getrakteerd op een onderbouw-
de visie die in schrille tegenstelling staat tot het gangbare beeld dat wij van onze soort hebben.
We gaan er impliciet van uit dat homo sapiens superieur is aan zijn voorgangers, in het bijzonder 
de Neanderthaler. Langbroek zet daar vraagtekens bij. Het feit dat de Neanderthaler is uitgestor-
ven en de homo sapiens niet, hoeft niet noodzakelijk met superieure intelligentie te maken te 

hebben. Recente vondsten van onze soort in China, die ouder blijken dan de in Europa opgegraven Neanderthalers, 
geven nieuwe inzichten. De geschiedenis van de hominiden is een geschiedenis van vallen en opstaan. De groepen 
die vanuit Afrika naar het Noorden trokken hebben dat in verschillende perioden gedaan. De recent in Zuid China 
gevonden overblijfselen van homo sapiens blijken een ouderdom van 80 000 jaar te hebben, terwijl ze pas 40 000 
jaar geleden naar Europa zijn getrokken. Mogelijk is homo sapiens naar Azië uitgewaaierd omdat de Neanderthalers 
zich in Europa hadden gevestigd. Deze Neanderthalers waren zeer geoefende jagers en beschikten over zeer ge-
avanceerde technieken. Zo vervaardigden ze gereedschappen waarbij verschillende componenten werden gebruikt 
die met berkenteer in elkaar werden verankerd.

November
Dr. Leo Kriegsman, verbonden aan Naturalis in Leiden, hield een boeiend verhaal over 
de meteoriet van Diepenveen. Hoe een op het land werkend echtpaar de meteoriet in oktober 
1873 uit de lucht zag vallen. Wat deed je daar mee in die tijd? Je bracht hem naar de plaatselijke 
intellectueel: de schoolmeester. Die bracht hem vervolgens naar een leraar van de middelbare 
school in Deventer, waar hij een mooi plekje kreeg in een practicumlokaal. Totdat die school ver-
vangen werd en de meteoriet na de nodige omzwervingen in een particuliere collectie belandde, 
waar hij in 2012 werd ’herontdekt’ en gedoneerd aan de Rijkscollectie die onder beheer staat van 

Naturalis. Een verhaal met een ‘happy end’: de meteoriet is niet heel groot van formaat maar blijkt een zeldzame 
koolstofchondriet te zijn!
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Derde-zondag van de maand-lezingen



  

Educatie in ons museum

Kinderactiviteiten op de 1e zondag van de maand
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In de zomermaanden (juli en augustus) kon-
den de kinderen op vier zondagen steentjes 
slijpen. Op de 1e zondag van september 

konden, zoals 
ieder jaar, 
kinderen maar 
ook ouders, 
hun vakantie-
vondsten laten 
determineren. 
Altijd weer 
spannend om 
te zien wat de 
deskundigen 
van ons mu-
seum kunnen 
vertellen over 
de stenen of 
fossieltjes die 
de bezoekers 
meegenomen 
hebben.

In oktober vielen de kinderactiviteiten samen 
met het ‘Weekend van de Wetenschap’. Het 
gekozen thema: fluorescentie paste mooi bij 
onze recent verfraaide fluorescentiekast. In 
het verduisterde souterrain konden de kin-
deren zien hoe bij voorbeeld een bankbiljet 
op echtheid getest kan worden met behulp 

Ons museum heet met recht een Museaal Educatief Centrum. Dat houdt in dat we op vele 
manieren bezig zijn om de belangstelling van vooral jonge mensen en kinderen te wekken. 
We ontvangen uiteraard heel veel schoolklassen voor wie we gevarieerde programma’s 
hebben ontwikkeld. Zowel voor de basisscholen als voor het middelbaar onderwijs. 
Er wordt gretig gebruik van gemaakt.
Maar ook buiten de lesprogramma’s kunnen de kinderen bij ons terecht, voor kinderactivi-
teiten, partijtjes en zelfs een workshop. Ondertussen is een “jeugdvitrine” ingericht waar 
kinderen hun eigen collecties kunnen uitstallen en toelichten. Het blijkt een groot succes. 

van fluorescentie. In november leerden de 
kinderen zelf afgietsels van fossieltjes te ma-
ken. Ook deze keer weer een succes!

De herfst-
vakantie 
was voor 
vele kinde-
ren (en 
ouders) 
een 
welkome 
aanleiding 

het museum tijdens een boeiende middag 
te bezoeken. Cecile de Bie en Reinoud Leenen 
hebben in ons museum kinderen geïnspi-
reerd om een glasexpert te worden. Ontel-
bare tubes acrylverf en glazen in alle soorten 
en maten wachtten slechts op het creatieve 
vermogen van de kleine kunstenaars. Ze 
waren er in grote getale. Sommigen waren 
vlug klaar, anderen werkten bedachtzamer. 
Gemiddeld waren er zo’n 15 kinderen aan 
het decoreren. Heerlijk al die kinderen zo 
intensief bezig te zien, en het plezier dat ze 
beleefden over hun eigen ontwerpen. 
Het resultaat? Vooral een kleurrijke verzame-
ling die sombere herfstdagen doet vergeten.
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Scholenbezoek
Voor velen die het museum bezoeken ligt het 
scholengebeuren buiten het zicht, want de klas-
sen van het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs komen meestal in de ochtend, als het 
museum gesloten is. In werkelijkheid is het in de 
ochtend vaak een drukte van belang, met tiental-
len leerlingen die met veel motivatie onze pro-
gramma’s volgen.

In het afgelopen schooljaar (2014/5) hebben we 
een record gebroken. Nog nooit eerder zijn er zo 
grote aantallen leerlingen geweest. 

In cijfers ziet dat er zo uit:
Van 1 september 2014 – 1 september 2015 zijn 
er 1460 leerlingen van de basisscholen in Hofland 
geweest en 344 leerlingen van het voortgezet 
onderwijs. Dat zijn 500 scholieren meer dan in het 
voorgaande jaar. 

Het kan natuurlijk een uitzondering zijn, maar we 
hopen dat we ook volgend jaar zo goed scoren. 
Het is een feit dat leerkrachten en kinderen altijd 
zeer enthousiast zijn en misschien spreekt zich 
dat rond.

De Museumeducatie Prijs

Ons museum heeft meegedongen naar deze nieuw ingestelde prijs, die uitgeschreven is door de Muse-
umvereniging en wordt beloond met een bedrag van € 50 000. Doel is de bevordering van samenwerking 
tussen scholen in het primair onderwijs en musea. De scholengroep, die het dichtst bij museumeducatie 
staat, heeft in de persoon van Kees Biermann onze verdiensten op dat gebied verwoord: Wat doen we om 
de jeugd cultureel te stimuleren en de samenwerking tussen basisscholen en musea te bevorderen, wat 
zijn onze uitgangspunten, wat onze referenties en wat gaan we met de prijs doen? Het was geen kleine 
klus, maar natuurlijk is het gelukt. 
Uiteraard heeft niemand van ons gedacht, de prijs binnen te halen, en dat is ook niet gebeurd. Maar we 
worden wel genoemd in het eindrapport met ons programma Verzamelaars, jagers en boeren en behoren 
tot de 60 goede voorbeelden uit heel Nederland die door de Taskforce Museumeducatie vanaf begin 2015 
werden opgehaald. Volgende keer doen we weer mee!

Ons museum kampt 
met een enorm ruimte-
gebrek. Dat is bijzonder 
nijpend omdat we onze 
gesteenten, fossielen, 
onderwijsbenodigdheden 
etc. niet voldoende  kun-
nen onderbrengen en 

systematiseren. Het is altijd schuiven en indikken. Daar-
door zijn onze collecties niet goed toegankelijk en maken 
sommige ruimtes een rommelige indruk. 

Toch vinden we steeds weer nieuwe oplossingen. Enkele 
maanden geleden werd het kleine keukentje beneden 
(voor het zetten van koffie en afwassen) opgeofferd voor 
een paleodepot. Het was een hele klus dit te bedenken 
en uit te voeren, maar we heb-
ben nu een nieuwe ruimte met 
een nieuwe naam! Er komt nog 
een opstelling voor het foto-
graferen van de fossielen, maar 
het begin is gemaakt. 
U komt er langs op weg naar 
het souterrain (lezingen).

Het Paleodepot van Hofland
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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 
•  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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Op dit moment is de agenda 
voor 2016 slechts rudimen-
tair aanwezig. Graag verwij-
zen we naar onze website 
voor actuele informatie.

Januari t/m mei
Iedere eerste zondag van de 
maand leuke kinderactivitei-
ten (leeftijd vanaf 6 jaar).
Op 3 januari: Mozaïekjes 
maken

Elke derde zondag van de 
maand om 14.00 uur een 
lezing. 

Op zondag 17 januari: 
Lezing door 
Dr. Wim de Gans.
De ondergrond van Amster-
dam, een complex verhaal.
Ontstaan, samenstelling van 
de bodem en de invloed op 
de bewoningsgeschiedenis.

Agenda

Timmeren aan de weg

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 informatie

Museum Hofland is in 
de eerste plaats een 
Goois museum, en wij 
doen graag mee aan 
Gooise activiteiten die 
buiten het museum 
plaatsvinden. Dit jaar 
waren we met een 
stand aanwezig op het Blaricumer schaapscheerderfeest en 
het Houthakkersfeest in Lage Vuursche.


