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FOSSIEL PALMHOUT OFWEL 
PALMOXYLON 

Voora l in Twente en in de Ach te rhoek is vee l vers teend 

hout gevonden, dat aangeduid wordt met de naam 

palmhout of Palmoxylon. Vaak gaat het om stukjes van 

minder dan 10 c m , maar ook fraaie, grote s tukken zijn 

gevonden. Niet altijd is dit hout ook werkel i jk afkomstig 

van een pa lm, maar in de meeste geval len w e l . 

In dit a r t i ke l wordt de s t ruc tuur van Palmoxylon be

schreven aan de hand van sli jpplaatjes en hands tukken. 

Niet ingegaan wordt op het onderscheiden van soorten 

omdat dat echt spec ia l i s tenwerk is. Daarbij komt dat 

er vee l va lku i len zijn doordat in é é n s tam de s t ructuren 

erg kunnen ve r sch i l l en , afhankelijk van de plaats in 

de s tam. 

Waar wordt Palmoxylon gevonden? 
Opvallend is dat het gebied in Neder land waar in het 
fossiele palmhout gevonden wordt, vrij beperkt is. Het 
grootste deel van de s tukken, die in de verzamel ingen 
terecht gekomen zijn, is gevonden in de noordelijke 
Achterhoek, waarbij vooral de plaatsnamen Eibergen, 
Lievelde (gemeente Groenlo) en Vragender (gemeente 
Lichtenvoorde] veelvuldig voorkomen. Het betreft een 
gebied waar de grond zoveel stenen bevat, dat de boeren 
het er extra moeilijk mee hebben. 
Verder wordt het palmhout ook gevonden in de groeve-
complexen bij W i l s u m , Wielen, Itterbeck, Kloosterhaar, 
Sibculo en Westerhaar in Twente en het aangrenzende 
Duitse gebied. 

Over de herkomst van dit zwerfs teenmater iaal is niets 
met zekerheid te zeggen. Omdat het grootste deel 
Rijngrind is, is het niet onaannemeli jk dat (een deel van) 
het palmhout uit Miocene bruinkool lagen in Duitsland 
afkomstig is. 
De palmen verschenen in het Senoon (Laat-Krijt) en 
ondergingen de belangrijkste radiatie waarschijnli jk in 
het Paleogeen. 

Kenmerken 
Palmhout wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
veel dunne buisjes, die op de kopse kant van het hout 
verspreid liggen over de hele doorsnede. (Afb. 1). Aan 
de zijkant van het hout is te zien dat de buisjes globaal 
evenwijdig lopen aan de lengteas van de s tam. Die zi j
kant toont óók gaatjes, doordat de buisjes nogal bochtig 
verlopen. De diameter van alle buisjes is van dezelfde 
grootte-orde. A l s er èn dikke èn dunne buisjes te zien 
zijn, gaat het niet om palmhout, maar b.v. om Tempskya. 
In de meeste gevallen zijn de buisjes leeg, maar soms 
is er een opvull ing te zien (Afb. 2). Wat opvalt, vooral bij 
beschouwing door een loep, is dat de gaatjes niet rond 
zijn, maar meer de vorm hebben van een gedeeltelijk 
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Afbeelding 1. 

Stukje palmhout van 

Westerhaar. Hoogte 

5 cm. 

Coll . F. Rhebergen. 

Afbeelding 2. 

Palmhout met opge-

vulde buisjes. 

verduisterde maan (Afb. 3). Een slijpplaatje van zo 'n stuk 
palmhout, geeft een duideli jker beeld (Afb. 4). Mic rosco-
pische preparaten van in Neder land gevonden palmhout 
tonen in bijna al le gevallen een slechte conservering 
van de inwendige structuur. Zo zijn in afbeelding 4 al le 
cels t ructuren verdwenen. Er zijn echter ui tzonderingen 
waarbij op sommige plaatsen in het hout de s t ructuur 
w e l goed bewaard is gebleven. Een voorbeeld is te zien 
in afbeelding 5. Het witte vlakje (de doorsnede van een 
buisje) is we l i swaar leeg, maar verder is de ce ls t ruc-
tuur goed geconserveerd. Het lege gedeelte is gevuld 
geweest met sk le renchymcel len (dikwandige cel len, die 
ook w e l s teun- of s teenvezelcel len worden genoemd). 
Boven deze sk lerenchymkap, die a ls functie heeft het 
verlenen van stevigheid aan de s tam, is in afbeelding 5 
het echte vaatbundelgedeelte te z ien. De witte vlek-
ken daarin zijn grote (meestal zijn er twee) houtvaten, 
daaromheen zit een groot aantal trache'i'den (watergelei-
dende cellen). De houtvaten zijn versterkt met ringen en 
spiralen (Afb 6). 

Binnen de vaatbundel, grenzend aan de sk le renchymkap 
zitten de zeefvaten (het floeem), die tot taak hebben de 
voedsels t room van de bladeren naar de rest van de plant 
mogelijk te maken. De vaatbundel, inclusief de sk le ren
chymkap, is ingebed in het grondweefsel (parenchym), 
dat er bij verschi l lende soorten palmen ook verschi l lend 
uitziet. In het geval van afbeelding 5 staan langgerekte 

Afbeelding 3. 

De buisjes hebben vaak de vorm van een gedeeltelijk ver

duisterde maan. Vindplaats: Eibergen. Coll . Huis Bergh, 

's Heerenberg. 

Afbeelding 4. 

Slijpplaatje van slecht geconserveerd palmhout met de 

karakteristieke doorsnede van de buisjes. Schoonebeek. 

Breedte foto 4,5 m m . Palmhout coll. F. Rhebergen, slijp

plaatje 379 coll. J. van der Burgh. 

cel len loodrecht op de bundel , terwijl dat bij andere 
soorten vaak anders is. 

De structuur van de vaatbundel 
Het mooiste preparaat, dat ik ken, is er een dat in 1922 
door de Universiteit van Groningen in Engeland is aange 
kocht en dat vervaardigd is uit een stuk palmhout dat 
(volgens de toelichting) wel l icht uit Frankrijk komt (Afb. 
7). In de detai lopname van afbeelding 8 is te zien dat in 
dit geval ook de cel len van de sk lerenchymkap bewaard 
zijn gebleven. Deze cel len hebben een zeer dikke wand 
en een heel nauwe holte, die a ls een donkere stip op de 
dwarsdoorsnede te zien is. 

136 GRONDBOOR & HAMER NR 5/6 - 2006 



Afbeelding 5. 

Microfoto van een vaatbundel met omliggend paren-

chymweefsel. De sklerenchymbundel is niet geconser

veerd, de rest wel. Hoogte van de vaatbundel 0,9 m m . 

Preparaat nr. 380 van een stuk palmhout van Schoone-

beek. Palmhout coll. F. Rhebergen, slijpplaatje coll. J. 

van der Burgh. 

Vaatbundelgedeelte 
\« \ c Grdte haiit-

-» ' «. , vaten 

5S 

Afbeelding 6. Lengtedoorsnede van houtvaten met rin-

gen en spiralen in palmhout. Breedte foto 0,5 m m . Foto 

H. de Kruyk. 

Samenvat tend: Zie afbeelding 9. De vaatbundels van 

palmhout bestaan uit een lecht) vaatbundeldeel en een 

sk le renchymkap. In het vaatbundeldeel zitten mees ta l 

twee zeer grote houtvaten en verder een groot aantal 

trache'i'den. Aan de kant van de sk lerenchymkap zitten 

Sklerenchym-* 
cellen. ^ r 

V J 

Sklerenchym
kap 

Afbeelding 7. Pre

paraat uit 1922 van 

zeer goed geconser

veerd palmhout. 

De witte strook is 

een met kwarts 

opgevulde breuk 

in het gesteente. De 

rondachtige vlekken 

zijn de vaatbundels. 

Coll . Natuurmuseum 

Groningen. Breedte 

van de foto 6 cm. 

Afbeelding 8. 

Vaatbundel uit het 

preparaat van afbeel

ding 7. De 'ogen' zijn 

de houtvaten, het 

donkere gedeelte is 

gevuld met skleren-

chymcellen. Hoogte 

van de vaatbundel 

1,1 m m . 

Afbeelding 9. 

De onderdelen van 

een vaatbundel. 
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Afbeelding 10. 

Een sklerenchym-

bundel in het prepa

raat van afbeelding 

13. Diameter van de 

bundel 0,3 m m . Dit 

soort bundels zorgt, 

net als de skelen-

chymkappen van de 

vaatbundels voor 

meer stevigheid. 

Afbeelding 11. 

Horizontaal aftak-

kende bundels naar 

een bladsteel. Vind-

plaats: Vragender. 

Coll . Huis Bergh, 's 

Heerenberg. 

Afbeelding 12. 

Palmhout met 

schors. Duidelijk 

is te zien dat de 

vaatbundels bij de 

schors kleiner zijn 

en dichter opeen-

gepakt zitten. Vind-

plaats: Vragender. 

Coll . Huis Bergh, 

's Heerenberg. 

Afbeelding 13. 

Microfoto van de 

zone in de buurt 

van de schors 

(links). Merk op dat 

de vaatbundels in 

de richting van de 

schors georienteerd 

liggen. De skleren-

chymbundels zijn als 

donkere stippen te 

zien. Breedte van de 

foto 7 m m . Herkomst 

onbekend. 

de zeefvaten (het floeem). Deze zijn s lechts in ze ldzame 
gevallen bewaard gebleven (zoals hier). Verder is het 
vaatbundeldeel geheel of gedeeltelijk omgeven door een 
laag sk le renchymcel len . 
De ruimte tussen de bundels is gevuld met dunwandige 
parenchymcel len. 

Afbeelding 14. 

Stuk palmhout dat nog gedeeltelijk met schors bedekt 

is. In de schors zijn drie bladlittekens te zien. Vind-

plaats: Vragender. Coll . Huis Bergh, 's Heerenberg. 

Behalve de bovenbeschreven vaatbundels komen vaak 
ook nog bundels voor die a l leen uit sk le renchymcel len 
bestaan (Afb. 10 en 13). Deze sk le renchymbundels heb
ben een veel kleinere diameter. Zij verhogen eveneens 
de stevigheid van de s tam. 

Sommige vaatbundels buigen af en gaan horizontaal 
lopen. Dat is b.v. het geval in afbeelding 11. Deze vaat
bundels gaan naar een blad toe en worden w e l k ru i -
s ingsbundels genoemd omdat ze de andere vaatbundels 
kruisen . 

De schors 
De schors is maar zelden bewaard gebleven in fossiel 
palmhout. In de collectie van Huis Bergh t e ' s Heeren-
bergh bleken toch enkele s tukken met schors aanwezig 
te zijn. In afbeelding 12 is dat het geval. Bij de schors 
(aan de rechterzijde) zijn de vaatbundels kleiner van 
diameter en zitten ze meer opeengepakt dan meer naar 
het cent rum van de s tam. Dat is een vaste regel . 
Zo geeft afbeelding 13 een beeld van een doorsnede 
van een ander stuk palmhout in de buurt van de schors 
(links). Wat daar ook goed te zien is, is dat de vaatbun
dels in een bepaalde orientatie l iggen, en w e l met de 
sk le renchymkap naar de schors toe. Het vaatbundel-
gedeelte, te herkennen aan de twee grote houtvaten is 
steeds naar rechts, naar het cent rum van de s tam, ge
richt. In het a lgemeen verdwijnt de orientatie naarmate 
de vaatbundels verder van de buitenkant afliggen. 
Het stuk in afbeelding U is gedeeltelijk met schors 
bedekt, waar in nog de aanhecht ingsplaatsen van drie 
bladstelen te zien is. In afbeelding 15 is een van deze 
bladli t tekens vergroot afgebeeld. 
Afbeelding 16 is een groot stuk palmhout, waarschijnli jk 
de top van een s tam, met zeer grote bladli t tekens. 
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Afbeelding 15. 

Een van de bladlittekens van het stuk in Afbeelding 14. 

Diameter bladlitteken 5 m m . 

Hout of geen hout? 
In feite voldoet Palmoxylon niet aan de definitie van hout. 
Onder hout wordt namelijk secundair xyleem verstaan, 
d.w.z. houtweefsel gevormd door een cambium. Al le 
loofbomen (tweezaadlobbigen of dicotylen) hebben zo'n 
cel laag, die naar buiten toe de bast en naar binnen toe 
het hout produceert. Verreweg de meeste eenzaadlob-
bigen (monocotylen), waartoe ook de palmen horen, 
hebben zo'n cambium niet. 

De palmen hebben een eigen manier ontwikkeld om 
s tammen te vormen. Die komt globaal op het volgende 
neer: 
Uit het zaad komt een kiemplant, die rozetbladen vormt 
en die zich in de loop van een lange tijd (1 tot w e l 5 jaren) 
in de breedte ontwikkelt . Op deze wijze wordt de basis 
gevormd waaruit later de s tam kan groeien. Vervolgens 
ontstaan verschi l lende groeizones, waar in door celde-
lingen zowel dikte- als hoogtegroei optreedt. Zo ontstaat 
een stam, die geheel uit pr imair houtweefsel bestaat. 
De stamdikte za l dan ook niet, zoals bij de loofbomen, 
naar boven toe afnemen, maar in principe gelijk blijven, 
a lhoewel ten gevolge van betere en slechtere omstan
digheden de dikte kan varieren. 

Om redenen van gemakzucht en spraakgebruik wordt in 
dit a r t ikel toch over palmhout gesproken. De aanduiding 
palm'hout ' zou beter geweest zijn. 

Palm of geen palm? 
Er zijn ook andere eenzaadlobbige bomen waarvan de 
stam opgebouwd is als de stam van een palm. Voor-
beelden zijn Dracaena, Yucca en Pandanus. Specialisten 
kunnen fossielen van de diverse groepen we l uit elkaar 
houden. Aangenomen wordt dat toch verreweg de meeste 
Pa Imoxylon-stuk ken van echte palmen afkomstig zijn. 

Conservering 
Pa/moxy/on-fossielen, gevonden in de Verenigde Staten, 
zijn vaak veel beter geconserveerd. In de staten Texas en 
Louis iana wordt zoveel goed-geconserveerd palmhout 
gevonden dat het is uitgeroepen tot State Foss i l . Ook uit 
Indonesie komt heel goed bewaard gebleven palmhout 
(Afb. 17). 
Het Neder landse palmhout is blijkbaar onder minder 
gunstige omstandigheden gefossi l iseerd. Het k ieze lhou-
dende water is waarschijnli jk minder overvloedig aan-
wezig geweest waardoor het proces langzaam verliep. 
Twee factoren spelen bij de verkiezel ing een rol . Ten 

eerste de doordringbaarheid van de celwanden voor het 
kiezelhoudende water, ten tweede de snelheid waarmee 
de cel len vergaan. De dunwandige parenchymcel len (het 
vulweefsel) vergaan sne l maar ze worden ook sne l door-
drenkt. De zeer dikwandige sk le renchymcel len vergaan 
langzaam, maar het water kan er bijna niet in komen. De 
houtvaten zijn tamelijk dunwandig en worden vrij sne l 
doordrenkt, en ze bieden weerstand aan het vergaan 
door de sterke ringen en spiralen. 
Zo is de sk lerenchymkap in afbeelding 5 klaarblijkelijk 
a l vergaan voordat het kiezelhoudende water in de c e l 
len kon doordringen. In het geval van afbeelding 4 is de 
verkiezel ing zo langzaam gegaan dat al leen de grote 
s t ructuur bewaard is gebleven. Toch is op een aantal 
plaatsen het houtvatgedeelte nog vaag te zien. 
Vaak is het cent rum van de s tam minder goed bewaard 
gebleven dan de periferie. Dat komt doordat de buiten-
kant van de s tam eerder verkiezelt dan de binnenkant: 
het water komt immers van buitenaf. De binnenkant is 
dan vergaan voordat de verkiezel ing voltooid is. 

Wortels 
Pa lmen hebben onder de grond een enorm aantal 
wortels zitten. Het onderste deel van de s tam heeft 
vaak lucht- of adventiefwortels. Deze liggen gedeeltelijk 
ingebed in de schors . In de palmvoet van afbeelding 17 is 
dat mooi te zien. Soms wordt verkiezeld palmwortelhout 
gevonden. Om het te herkennen zijn een slijpplaatje en 
een deskundige nodig. In afbeelding 18 is een microfoto 
van zo'n stukje palmwortelhout , Rhizopalmoxylon ge-
naamd, afgebeeld. De centrale c i l inder van de worteltjes 
is mees ta l verdwenen. Dat komt doordat de binnenkant 
van de bast uit een laag sk le renchymcel len bestaat, 
die water zeer slecht doorlaten. Vaak zijn de worteltjes 
tegen e lkaar platgedrukt. 

TOT BESLUIT 
Het is verbazingwekkend zo weinig er over Palmoxylon 
is geschreven. Het s tandaardwerk is het ongeveer 300 
bladzijden tellende werk Fossile Pa lmenho lze r van 
Stenzel uit 1904 (!). 
In 1954 stelde Roding in Grondboor & Hamer vast dat 
fossielen die altijd aangeduid werden met 'boomvaren-
wortel ' in feite Palmoxylon was. 
Verder is er in het Neder lands en Duits nog het werk van 
Van der Burgh en Meulenkamp (1966). Er lijkt hier nog 
een heel terrein braak te liggen voor de liefhebbers. 

Afbeelding 16. 

Stuk palmhout met 

grote bladlittekens. 

Hoogte 30 cm. Vind-

plaats: Holterbeek. 

Coll . Huis Bergh, 's 

Heerenberg. 
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Afbeelding 17. 

Stambasis van een 

palm uit Indonesie. 

De stomp is gedeel

telijk bedekt met 

schors en luchtwor-

teltjes. Diameter 40 

cm. Coll . H.Wolters, 

Zuid-Laren. 

Afbeelding 18. 

Microfoto van 

worteltjes van 

palmhout: Rhizopal-

moxylon. Vindplaats: 

Ellertshaar bij 

Borger. Breedte van 

de foto 6 m m . Coll . 

Derk ter Heide, Wes-

terbork. 
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