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In afbeelding 1 zien we een fossiel stuk

loofhoutmet een, op het eerste gezicht,

erg
karakteristieke uitwendige tekening.

Afbeelding2 laat een detail zien van de

houtstructuur, zoals die er aan de on-

bewerkte buitenkant van dit stuk uitziet.

Afbeelding 1. | Drie aanzichten

van het onderzochte stuk fossiel hout.

Fossiel hout, zoals we dat als zwerfsteen vinden, is op eerste gezicht vaak

moeilijk op soortnaam te brengen. Naaldhout, loofhout, palmhout en

boomvarenhout zijn in grote lijnen wel op het oog te onderscheiden, maar

aan aangeslepen stukken is met een loep al wat meer te zien. We kunnen

dan aan het wel of niet aanwezig zijn van groeiringen bijvoorbeeld iets

zeggen over het klimaat waarin het hout is gegroeid. Zijn er groeiringen te

zien, dan moeten er duidelijke seizoenen geweest zijn. Zonder groeiringen

is er meestal sprake van een gelijkmatige groeiomstandigheidhet gehele

jaar door, vooral in warme klimaten. Voor soortdeterminaties zijn echter

meestal slijpplaatjes, microscopen en veel ervaring nodig.

Dat het zo moeilijk is om op het oog

namen te geven aan fossiele hout-

vondsten,vinden de meeste verzame-

laars jammer. Het willen geven van

namen aan dingen zit de meeste mensen

immers in het bloed.
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Opvallend zijn de grillige plooien van wisselende breedte. Het lijkt alsof er veel

openingen tussen de houtplooien zitten, hetgeen dit hout een open structuur

geeft. Naaldhout heeft meestal een meer homogene, gesloten structuur.

Fossiel loofhout is niet direct een heel algemene verschijning, maar is desalniet-

temin in diverse verzamelingen aanwezig. Toen, al weer een paar jaar geleden,
het gerucht ging dat het bij dit soort stukken om plataanhout ging, werd dit

nieuws doorveel verzamelaars met blijdschap ontvangen. Niet lang nadat ik dit

gerucht had vernomen(op een van onze NGV-bijeenkomsten in Utrecht),
hoorde ik echter uit betrouwbare bron dat er toch ook twijfels bestonden over

deze determinatie.Dat gaf natuurlijk een onaangenaam gevoel.

Doordat ik, tijdens mijn onderzoek naar houtconglomeraat uit oostelijk riviergrind

(Van Oorde & De Kruyk, 2012), met mensen in contact was gekomen die dit

dilemma waarschijnlijk zouden kunnen oplossen, heb ik de diamantzaag gezet

in het stuk hout van afbeelding 1, een stuk uit mijn eigen collectie, dat ik vond

tussen het Rijngrind van een “Kieswerk” net over de grens met Duitsland, tussen

Emmerich en Docholt. Hans deKruyk maakte slijpplaatjes van het afgezaagde
stuk (Afb. 3) in de drie richtingen die nodig zijn vooreen goede determinatie

van fossiel hout. Raimund Aichbauer (van de Nederlandse Vereniging voor

Houtverzamelaars; zie http://www.nehosoc.nl) boog zich als eerste houtkenner

over onze vraag, waarbij vermeld moet worden dat Raimund vooral gespeciali-

seerd is in recente houtsoorten. Zijn eerste bevindingen over de slijpplaatjes

(met excuses voor de vaktermen):

“De preparaten zijn heel warrig, maar er valt meer te ontdekken dan ik had verwacht:

1. Laddervormige doorboringen komen naast enkelvoudige doorboringen regelmatig voor.

2. Spiraalvormige verdikkingen zijn in alle vaten aanwezig.

3. De stralen zijn niet alleen in groteaantallen aanwezig, maar ook veelvuldig meer dan

20 cellen breed en erg hoog. Een daarvan is bijna net zo hoog als het preparaat.

Tussen de stralen bevindt zich relatief weinig grondweefsel.
4. De stralen zijn zowel homogeen als heterogeen; de heterogene straal heeft meestal

liggende en vierkante cellen.

5. Het grondweefsel heeft allemaal hofstippels, wat duidt op tracheïden.

6. De vatstippeling is tegenoverstaand, met hier en daar een neiging tot laddervormige

stippeling, vooral bij de kleine vaten.

Vooral de aanwezigheid van spiraalverdikkingen en helgrote aantal brede stralen doet mij

vermoeden dat we hier met een wortel te maken hebben. Nadat ik bij Insidewood (een

Online houtdetermineerprogramma, zie:

http-.//insidewood.lib.ncsu.edu) de gegevens

heb ingevoerd, komen er meerdere mogelijk-

heden uit: daaronderook die vanplataan, wat

mij verbaast, want voor zover mij bekend

heeft de plataan geen spiraalverdikkingen.”

Verder gaf Raimund aan, dat wortel-

hout heel moeilijk te determineren is,

omdat er weinig onderzoek naar

gedaan is. Wel is duidelijk dat wortel-

hout veelal afwijkt van stamhout.

Ook takken hebben soms afwijkende

eigenschappen, al zijn die minder ver-

schillend. Bij sommige houtsoorten

komen in het wortelhoutbrede stralen

voor, terwijl die in het stamhout niet

aanwezig zijn en omgekeerd. Ook

andere eigenschappen, zoals de ver-

deling van de vaten, de inhoud ervan

en dergelijke, kunnen in wortelhout

tegenovergesteld zijn aan de situatie

in stamhout. Bij eikenhout is het

normaalgesproken zo, dat wortelhout

juist smallestralen ofstraalaggregaten

heeft, maar weinig brede stralen. Dus

het hoeft niet perse wortelhout te zijn.

Raimund vindt dat uit de lijst van

Insidewood (hier niet weergegeven)

Fagoxylon hem het meest aanspreekt,

omdat dit hout zowel laddervormige
als enkelvoudige doorboringen heeft,

en omdat bovendien brede stralen

normaal voorkomen. Dit zou beteke-

nen dat het om een beukachtige gaat.

Na deze eerste beoordeling door

Raimund, stuurde ik de slijpplaatjes

doornaar Imogen Poole in Schotland.

Detail van de onbewerkte buitenkant,Afbeelding 2. | waarop de karakteristieke structuurgoed zichtbaar is.
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Zij is een professioneel deskundige

m.b.t. fossiel hout; ik beoordeel haar

determinatie dus als doorslaggevend.

Haar conclusie (met nogmaals excuses

voor de terminologie):

“Ditfossiel is eenstuk secundair xyleem

(zie Afb. 5), dat dramatische vervormingen

heeft ondergaan tijdens defossilisering. De

buitenste bast is weggeërodeerd. De aan-

dan wel afwezigheid van jaarringen is

moeilijk te bepalen als gevolg van de ver-

vormingen van het materiaal (Afh. 5A).

Houtvaten lijken min ofmeer solitair te zijn

geweest (Afb. 3B), met eengemiddelde
diameter van 38 fim (40-90 pm) en 49-62

vaten per mm2. Vat-vat stippels zijn tegen-

overstaande tot radiaal verlengde hofstippels

met een diametervan 4-12,3 jum (Afh. 3C).

Tyloses zijn aanwezig. Doorboringen zijn

laddervormig met een maximum van 40

sporten (Afb. 5G). Parenchym is moeilijk

te onderscheiden van het steunweefsel als

gevolg van de slechte staat. Vezels zijn
dun- tot dikwandig, maar mak samenge-

drukt. Vezelstippels zijn eenrijige hofstippels,

ca. 5 firn in diameter, met eenopening die

uitsteekt buiten de hofrand (Afh. 5P).

Spiraalverdikkingen zijn mogelijk aanwezig

in de vezels (Afb. 31). Stralen zijn voor-

namelijk meerrijig en zelden eenrijig. Meer-

rijige straten variëren in breedte van 18-22

cellen en zijn tot 3 mm hoog. De stralen

zijn voornamelijk samengesteld uit liggende

cellen (Afb. 5E) met soms randen van

rechtopstaande of vierkante cellen. Alle

straalcellen lijken dikwandig (Afb. 3H).

Straalvezelstippels zijn tegenoverstaand

tot min of meer laddervormig, ofgroot en

onregelmatig (inzet in Afh. 5E), zelden

ongeveer
alternerend. Er bevinden zich

ca. 1-6 stralen per mm. De straalcellen

bevatten geen zichtbare kristallen.

Fossiel hout met overeenkomstige karakteristieken is toegekend aan de vormtaxa Platani-

nium, Platanoxylon en Icacinoxylon (cf. Gregory et al., 2009). Deze geslachten
kunnen worden onderscheiden ondanks hetfeit dat de scheidslijnen tussen de geslachten

onduidelijk zijn geworden en derhalve een her-evaluatie nodig is (Wheeler et al., 1995).

Icacinoxylon wordt gekenmerkt door grote, duidelijk heterogene, meerrijige stralen in

combinatie met veel eenrijige stralen en voornamelijk alleenstaande vaten (Wheeler et al.,

1995). Plataninium wordt onderscheiden door de aanwezigheid grote meerrijige stralen,

die niet duidelijk heterogeen zijn, en door de afwezigheid, dan wel zeer lagefrequentie,
van eenrijige stralen. Plataniniumen Platanoxylon kunnen worden onderscheiden door

de aanwezigheid resp. afwezigheid van spiraalverdikkingen. Aangezien spiraalvormige

verdikkingen afwezig zijn in het hout van Platanus — en Platanoxylon — wordtfossiel

Platanus-achtig hout mét spiraalverdikkingen als Plataninium beschreven (Süss &

Müller-Stoll, 1977; zie voor een samenvatting ook Poole et al., 2002). Gezien hetfeit
dat het hier beschreven monster mogelijk spiraalverdikkingen heeft en dat de stralen niet

heterogeen zijn is het hier toegekend aan Plataninium.”

Uit het verschil tussen de determinatievan Raimund en die van Imogen blijkt
dat recent hout en fossiel hout van hetzelfde geslacht niet altijd dezelfde ensoms

zelfs heel afwijkende eigenschappen vertonen. Recent hout determinerenis een

vak, fossiel hout determinereneen ander vak. Beide vergen een studie vanjaren.

Afbeelding 3. |

Afbeelding 4. | Drie aanzichten (totaal,

Het stuk fossiel

hout na het zagen.

boven- en onderstuk) van het

aangeslepen oppervlak van het afgezaagde stukje fossiel hout waarop de

vervorming van de houtstructuur goed zichtbaar is.
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Voor de eenvoudige verzamelaar(zoals ik) zijn deze determinatieverhalendaarom geen

gemakkelijke kost en natuurlijk al helemaal niet controleerbaar.Maar met de eind-

conclusie doen we natuurlijk graag ons

voordeel. Als we op de determinatievan

Imogen afgaan, zat het gerucht over

plataanhout dus niet ver bezijden de

waarheid, maar voor eenjuiste tekst op

de bordjes in onze vitrines is het goed

om te weten dat we met Plataninium echt

wetenschappelijk verantwoord zijn (ook
al ligt dezenaam wat lastiger in de mond).
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De foto’s van Imogen Poole van de slijpplaatjes van Hans de

Kruyk van het fossiele hout Plataninium:

A. Dwarsdoorsnede die duidelijk de mate van vervorming in het secundair xyleem

aangeeft; meetbalk = 1 mm.

B. Dwarsdoorsnede waarin de multiseriate stralen zichtbaar zijn; meetbalk = 100 mm.

C. Tangentiale doorsnede,

200 mm. In de inzetjes tegenoverstaande,

meetbalk = 25 mm) en laddervormige straal-vat stippels (rechts,

meetbalk = 12,5 mm).

F. Eenrijige vezelstippels (radiale doorsnede); meetbalk = 50 mm.

G. Radiale doorsnede met laddervormige doorboringen (aangegeven met pijl)

meetbalk = 50 mm.

H. Radiale doorsnede met dikwandige straalcellen met veel inhoud; meetbalk =

Afbeelding 5. |

met tegenoverstaandetot horizontaal verlengde vat-vat

stippels; meetbalk = 30 mm.

D. Tangentiale doorsnede met meerrijige stralen; meetbalk = 150 mm.

E. Radiale doorsnede met meerrijige stralen opgebouwd uit liggendecellen;

meetbalk horizontaal verlengde

(links,

=

75 mm.

I. Radiale doorsnede met waarschijnlijk spiraalverdikkingen; meetbalk = 50 mm.


