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GEOLOGISCH MUSEUM HOFLAND 
TE LAREN, GEHEEL VERNIEUWD! 

Van Stenenmuseum naar 
Geologisch Museaal Educatief Centrum 

M u s e u m Hofland, te Laren, een geologisch museum, is 
gelegen in het Gooi, een gebied waar een grote versche i 
denheid aan landschappen voorkomt: Veengebieden met 
plassen in het westen, een s tuwwal in het centrale dee l 
en de vlakke Eemval le i in het oosten. 
Het m u s e u m is recent verbouwd en uitgebreid met een 
nieuwe vleugel . De col lect ies van het m u s e u m (gesteen
ten, minera len , fossielen en archeologische voorwerpen) 
zul len in een vernieuwde opzet gepresenteerd worden. 
De biogeologie staat hierbij centraal . 

Het Geo-Bio -Hi s to r i s ch Verhaal , de geschiedenis 'Van 
oe rkna l tot heden' , gaat in op de samenhang van a tmos
feer (lucht), hydrosfeer (water), l i thosfeer (aardkorst) , 
biosfeer (alles wat leeft) en de kr ingloopprocessen van 
de aarde. Het maakt een koppeling met de hedendaagse 
kl imaatproblemat iek, met aspecten zoals mi l ieu , natuur, 
water e.d. 

Tijdclusters 
Aan de hand van tien diorama's , gemaakt door Hans 
Br inker ink , geflankeerd door fossielen uit de diverse 
t i jdsperioden, wordt u meegenomen door de verrassend 
gevarieerde geschiedenis van aarde en leven. Het leven 
heeft op s o m m i g e momenten wonderbaar l i jke vormen 
aangenomen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de afbeeldin
gen in het C a m b r i u m d i o r a m a , waar een dee l van de B u r 
gess shale fauna is verbeeld. Anomalocar i s , Ha l luc ige-
nia, Taumapti lon en Pikaia (de waarschijnl i jke voorvader 
van de gewervelde dieren en dus ook van de mens); 

helaas zijn ze uitgestorven. M a a r ook het moerasbos uit 
het Carboon, met de reuzenpaardenstaarten Calami tes 
en de s lanke zege lboom Sig i l la r ia toont ons hoe ver
anderlijk het aardse ecosysteem door de geschiedenis 
heen geweest is. 

Regionale geologie en archeologie 
Ook in de Gooihoek zijn nog twee diorama's opgesteld; 
een g lac iaa l en een interglaciaat tafereel. Verder wordt 
hier de regionale geologie gepresenteerd o.a. aan de 
hand van een maquette die een goed inzicht geeft hoe 
de ondergrond in het Gooi door rivieren uit het oosten 
en zuiden en ijs uit de voorlaatste ijstijd gevormd is. Ook 
in de ondergrond van het m u s e u m blijkt dit het geval. In 
de bouwput voor het nieuwe souterrain k w a m een fraai 
s tuwingsprofiel tevoorschijn, waar een lakprofiel van 
gemaakt is, dat uiteraard tentoongesteld wordt in het 
m u s e u m . Zuidelijke en noordelijke zwerfstenen, met een 
knoppenpaneel om de herkomstgebieden van de stenen 
weer te kunnen geven en diverse specifieke ijstijdge
steenten zoals glets jermolenstenen en stenen met 
glets jerkrassen omlijsten het geheel . Vanzelfsprekend 
zijn er ook verschi l lende windkanters te zien. 
Windkanters of windkeien zijn stenen die zijn aangetast 
door met zand beladen winden. Door deze winden, die 
gedurende het Weichse l ien , de laatste ijstijdperiode, 
over het Gooi joegen, werden de gesteente-oppervlakken 
geschuurd en gepolijst en ontstonden er mooie r ichels 
en v lakken . 
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Afbeelding 1. 
De hoge achterzijde van de nieuwe vleugel van Museum 
Hofland rijst op uit de gesteentetuin. 

Afbeelding 4. 
Prof. G. J. Boekschoten raakte onverwachts in gesprek 
met de kleindochter van Hofland. 

Nieuw in de tentoonstel l ing is de collectie regionale 
archeologische vondsten. 
Van schrapers , hier achtergelaten door de vroege N e 
anderthalers , tot stenen en bronzen bijlen uit recentere 
perioden. Opvallend is de bronzen bijl, gevonden op de 
hei bij Hi lversum. Het is waarschijnli jk een rituele bijl 
die met een dode is meegegeven in een grafheuvel. De 
bijl is ongeveer 1800 v. Chr. gemaakt . In de omgeving 
van m u s e u m Hofland treft men diverse grafheuvels en 
urnenvelden aan uit deze periode (jonge steentijd en de 
vroege en midden bronstijd]. 

Andere fraai in het oog spr ingende voorwerpen zijn de 
grote urnen (met nog crematieresten erin) uit de Hilver
s u m periode [Midden-Bronst i jd 1800 - 1100 v. Chr.]. 
Een dee l van de vazen werd aangetroffen in graven. De 
vazen, oorspronkeli jk gemaakt voor huishoudelijk ge
bruik, werden mee begraven. Ook werden ze w e l a ls urr 
gebruikt om crematieresten in te bewaren. Deze treft 
men aan in de urnenvelden. 

Plaattektoniek, vu lkan i sme en gesteente-
v o r m i n g 
Aspecten van vu lkan i sme en plaattektoniek worden 
groot op een van de wanden geprojecteerd (deels 
reeds gereal iseerd, deels in ontwikkeling) en met vele 
voorbeelden van s to l l ings- sediment- en metamorfe 
gesteenten g e ï l l u s t r e e r d . Ook wordt hier de kringloop 
van de aardkorst en de gesteenten uitgebeeld. 

De minera len , met hun vaak schit terende vormen en 
kleuren, geven ons, in de glazen verbindingsgang van 
m u s e u m naar nieuwe vleugel , een kleurrijk beeld van 

Afbeelding 2. 
In de nieuwe muse
umzaal wordt het 
Geo-Bio historisch 
verhaal gepresen
teerd aan de hand 
van diorama's, fos
sielen, gesteenten en 
een grote interac
tieve presentatie over 
vulkanisme, plaat
tektoniek en andere 
aardse processen. 

Afbeelding 3. 
Detail diorama 
'Cambrium'. Halluci-
genia, een bizar klein 
slangachtig beestje 
dat zich voortbe
woog op zeven paar 
stijve 'poten'. Op de 
achtergrond een 
drietal trilobieten. 
Links een kleine 
Pikaia, een voorloper 
van de gewervelde 
dieren. Hij vertoont 
veel overeenkomst 
met het huidige 
lansetvisje. 

de rijkdom van de aarde. Zes vitrines met een syste- d 

matische indeling en twee vitr ines waar in regelmatig V ( 

wisselende themat isch aspecten worden uitgelicht. n 

h 
Souterra in 
Heel belangrijk voor het m u s e u m is de uitbreiding van 
de depotruimte. Ongeveer 3500 gesteenten worden in 
een deel van het souterrain bewaard, geregistreerd en 
veela l gezaagd en gepolijst. Ze kunnen gebruikt worden 
voor s tudiedoeleinden en educatieve activiteiten. Ook 
de minera len- en fossielendepots hebben hier een plek 
gekregen. 

Voor groepsontvangsten wordt het andere dee l van deze 
ruimte gebruikt (te bereiken per lift) waar presentaties 
en lezingen gehouden kunnen worden. Deze ruimte is 
uitgerust met moderne audiovisuele apparatuur. 

Gesteentetuin 
Buiten kunt u in de mooie gesteentetuin zitten of 
wandelen . In deze tuin zijn op diverse plaatsen groep
jes van dezelfde gidsgesteenten te zien. Naast de vele 
zwerfstenen kunt u er ook nog andere stenen aantreffen, 
zoals s iers tenen die voor vloeren of gevelplaten gebruikt 
worden, een molensteen, een slijpsteen en stenen voor 
di jkverzwaring. En natuurlijk de prachtig doorgezaagde 
migmatiet , een fraai kunstwerk. 

A l met a l de moeite waard om een bezoek aan Geolo
gisch M u s e u m Hofland te brengen. Eén van de circa 50 
vri jwil l igers heet u van harte w e l k o m . 

Geologisch M u s e u m Hofland, Hi lversumseweg 51, 
1251 EVV Laren 
U kunt het m u s e u m dagelijks bezoeken 
(behalve maandag) tussen 13.00 en 16.30 uur. 
Groepen op afspraak (ook 's ochtends en op 
maandag mogelijk) 
Telefoon: 035-5382520 
e -ma i l : infofageologischmuseumhofland.nl 
www.geologischmuseumhof land .n l 
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