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S T O E P S T E E N . 

maar het 

I. 

ET zou mij sterk verwonderen, als meer dan de helft van de lezers 
van ons tijdschrift zoo dadelijk begrijpen, wat stoepsteenen met 
De Levende Natuur te maken hebben. En toch staan die grijsblauwe 

steenen van de „heerenhuizen" er zoo nauw mee in verband, dat ik 
ze eigenlijk al veel eerder een praatje en een plaatje had toegedacht; 

werd telkens uitgesteld, omdat ik gaarne eerst eens met eigen oogen 
het vreemde land wilde zien, waar ze gegroeid zijn, waar ze begraven werden, 
en waar men ze weer opdelft, om ze in Amsterdam en andere steden van ons land 
tot nut en sieraad te doen dienen. 

Tot nut ook; want als ge zegt, dat die lastige hooge stoepen — zoo kenmerkend 
voor onze patricische woningen van de grachten — wat de nuttigheid betreft, 
best gemist hadden kunnen worden, dan vergeet ge, dat er een tijd is geweest, 
waarin onze stadsgrachten niet steeds binnen hun boorden bleven; en dat dus 
de hooge stoep zijn historiscli-geografische beteekenis heeft, als behoorende bij 
een stad, lager gelegen dan de zee. 
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Nut ook doet de blauwe stoepsteen nog steeds in de hoedanigheid van 
trottoir-band, daarvoor is hij al heel lang in gebruik en niet alleen bij ons. 
De Bentheimer-zandsteen is daartoe niet zoo geschikt, en die zal er ook wel niet voor 
gebruikt worden, zoolang niet alle rij tuig-en karrewielen van luchtbanden zijn voorzien. 

Maar een puur sieraad is onze stoepsteen als quasi-marmeren schoorsteen
mantel; nog puurder, als hij, onder den evenvalschen als aanmatigenden naam 
van graniet, de voorpui van onze antieke en moderne huizen bekleedt; bij de 
zeer deftige tot manshoogte, bij de meer burgerlijke althans tot een paar 
voet van den grond, en dan in plakjes, waarvan je de armoedige dunte gelukkig 
niet zien kunt. 

Ge behoeft dus niet ver te gaan, lezer, om in natura het voorwerp te 
beschouwen, dat u en mij op het oogenblik bezighoudt. Is by u alles te echt, 
om het in den vorm van een granieten inktstel voor u op tafel te hebben staan, 
of als schoorsteen-mantel op drie pas van de tafel; of woont ge niet in een 
huis met een hoogen stoep, draagt uw huis zelfs geen «fgranieten" onderzoompje, 
dan stapt ge er toch dagelijks eenige keeren op of overheen, tenminste als 
ge in een straat woont, waar trottoir-banden vanwege het rijtuigverkeer nood
zakelijk zijn. 

Qe hebt al vaak genoeg opgemerkt, dat die stoepsteen, onverschillig of hij 
voor een stoep of tot iets anders gebruikt wordt, zeer zelden eften of ongevlekt 
is; behalve enkele groote, helder witte vlokken en aderen, vindt ge er bijna altijd 
een menigte kringetjes, boogjes in; bovendien langwerpige streepjes, lang of kort 
en zoo dik als een griffel. Soms is de geheele steen volgeteekend met zulke 
regelmatige en vrij-gebogen lijntjes, en dan ziet ge op verschillende plaatsen 
telkens en telkens weer hetzelfde figuurtje, net als op het behangselpapier; maar 
dan niet op gelijke afstanden; een kunstig patroontje vormen ze niet. Al is de 
«granieten* pui pas met ribbetjes behakt, zoodra er een halt jaar regen en 
wind overheen zijn gegaan, komen de figuurtjes helder wit tegen den blauw-
grijzen achtergrond uit. 

Elk van die grillige en schijnbaar zus of zoo gebogen lijntjes nu, is voor 
iemand, die er verstand van heeft, een letter, die hem een naam helpt spellen 
van een levend wezen, van een diertje, dat leefde in den overouden tijd, toen 
de stoepsteen nog groeide, als slib op den bodem der zee. Al die boogjes, kringetjes, 
stokjes, ruitjes, ovalen en spiralen, vormen een natuurlijk en zeer moeielijk 
schrift, dat echter voor een kenner van versteeningen, een palaeontoloog, even 
leesbaar is, als de menschelyke hieroglyphen op de obelisken en op de pyramiden 
het zijn voor een Egyptoloog. 

Kijk er uw voorgevel, stoep, schoorsteenmantel of trottoir maar eens op 
aan; op sommige plaatsen zijn de lintjes zoo dicht op en door elkaar geschoven, 
dat de tint van den steen er bijna wit door wordt; zoo'n gedeelte is geheel en 
al fossiel, geheel en al organisme geweest. Op een byna zwarten schoorsteen
mantel, die ik bij de hand heb, kan ik geen vierkanten centimeter vinden 
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zonder rest en teeken van een eens levend wezen; de steen is bijna geheel van 
organischen oorsprong; de donkere tint zelf wordt veroorzaakt door poedervormige 
steenkool en is dus van planten afkomstig. En wie het niet gelooven wil, mag 
even met een sleutel op het „marmer* tikken en zijn neus er dicht bij houden; 
de steen riekt nog naar vergane organismen. Sommige van deze steenen, ook al 
zijn ze niet zwart van fijn verdeelde kool, kunnen zoo sterk rieken naar zwavel
koolstof en doode mosselen, dat ze stink-kalk worden genoemd. 

Wie naar zijn dagelijksch werk gaat, of om andere reden wat verder de 
stad in moet, zal, ook zonder steeds naar den grond te kijken, zich kunnen 

Een stukje stoepsteen bij een steenhouwer opgeraapt, dat bijzonder rijk is aan fossielen; meest reelclie; 
oncieraan on links: koralen; rechts op den zijkant: kristallen (rhomboedersj van calciet. 

overtuigen van den rijkdom aan fossielen van onze steden; tenzij ge bijzonder groot 
van stuk zijt, zult ge, langs de toehuizen, kerken en andere openbare gebouwen 
wandelend, nog heel wat ,/graniet* op oogshoogte te zien krijgen. Dan zal het 
u, evenals mij, treffen, wat een menigte bijzonder mooi geconserveerde schelpen 
en koralen er in zitten; en wellicht zal het u spijten, evenals mij, dat door 
die ribbetjes-mode er vele onkenbaar gemaakt of bedorven zijn. Vooral de groote 
schelpen vallen goed in het oog, wanneer ze bij toeval juist midden-over-dwars 
of in de volle lengte zijn doorgesneden. Is dit niet het geval, dan behoort er 
een flink voorstellingsvermogen toe, om uit de doorsnee der schelp, tot den 
geheelen vorm te komen en daarmee tot den naam van het dier. Gemakkelijker 
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gaat dit met de koralen of polypen. Is een zoo'n bundel koralenpijpjes dwars of 
bijna dwars doorgesneden, dan vertoont de snit een figuur of het honigraat was, 
Viel de snede van den steen in de lengte van de koralen-kolonie, dan ziet ge 
de pijpjes in de lengte. Dikwijls komen beide //coupes'' op één gevelstuk voor; 
(zie ook de figuur). 

Wie aan de Nederlandsche Bank op het Rokin moet zijn en nog aan iets 
anders kan denken dan aan zijn eigen of andersmans financiën, moet eens een 
enkelen keer bij het in- of uitgaan rechts en links van den hoofdingang kijken; 
de posten van de buitendeur zijn van stoepsteen en op een decimeter afstand 
van den grond ziet ge links een fossiele polyp dwars in doorsnede, dus als 
een groep bijencellen, en rechts in lengte-doorsnit, dus als een bundel lange pijpjes. 
Ook wie het met minder moet stellen, met de postspaarbank b. v., kan, als hij 
toch lang wachten moet, in het hulpkantoor Muiderpoort een prachtige lengte
doorsnede van een voorwereldlijk schelpdier bekijken, dat schuilt in de donkere 
marmeren toonbank-plaat. Zoo zou ik u nog honderd plaatsen in Amsterdam 
kunnen aanwijzen, waar bijzonder mooie fossiele zeedieren te zien zijn, maar 
dan zou ik al zeer lokaal worden; dat doe ik wel eens ergens anders dan in ons 
tijdschrift. 

De betaal-plaat van het postkantoortje, hierboven bedoeld, bewijst daarmee 
geen marmer te zijn. Want marmer bevat nooit fossiele dieren of planten evenmin 
als graniet. Marmer is misschien eens zulke fossielhoudende uit pantsers van 
organismen ontstane kalksteen geweest, maar die kalksteen is door de nabijheid 
van gloeiend heete magmastroomen gemetamorphoseerd, bijna of geheel gesmolten 
en daarna bij het stollen gekristalliseerd. Wat daar ooit aan schelpen of koralen 
of plantenresten mocht ingezeten hebben, dat is voorgoed vergaan, en het materiaal 
ervan heeft op zijn hoogst nog sporen achtergelaten in den vorm van anders 
gekleurde aderen. 

Ook het echte graniet heeft nog nooit één fossiel laten kyken. Hoe zou dat 
ook? Dit was immers zelf het vurig-vloeibare magma dat uit het binnenste der 
aarde opdrong of door aardbeving of verschuiving een holte of een spleet opvulde; 
zoo groot was de hitte van die massa's by het opdringen en nog bij het stollen, 
dat de lagen van de aardkorst, die er op of naast lagen geheel van aard en 
dikwijls van samenstelling veranderden; alleen door de aanraking, waarbij ook 
dampen uit het magma er in doordrongen, veranderde kalksteen bij dit vurig 
contact in marmer. 

Onze stoepsteen is een niet-gemetamorphoseerde kalksteen, dat bewijzen 
zijn fossielen; dat hij toch wel marmer of graniet wordt genoemd heeft tot 
oorzaak, dat de blauwe stoepsteen van beide iets heeft; van marmer de „aderen" 
en de eigenschap met zoutzuur op te bruisen en koolzuurgas te leveren, met 
graniet de hardheid en de glinsterende grofkorrelige breuk. 

Dit glinsteren wordt evenwel niet veroorzaakt door mica of glimmer, noch 
door veldspaat en kwarts zooals bij graniet; maar door calciet. Van alle fossielen 
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namelijk, die in onze stoepsteenen voorkomen is de oorspronkelijke grondstof 
koolzure kalk; dezelfde stof ongeveer als krijt; het zijn immers grootendeels 
schelp- en schaaldieren, die met koralen den kalksteen samenstellen. Maar bij 
het verharden tot steen, het samenkitten onder water en op groote diepte 
waarschijnlijk bij groote hitte, kan die koolzure kalk tot een kristallijne sto 
worden, die calciet genoemd wordt. Calciet zijn ook de witte sneeuwvlokachtigt 
plekken en de aderen, die ge in trottoir-banden en stoepsteenen zoo vaak aantreft. 
Zij maken, indien ze groot zijn en veelvuldig voorkomen, den steen broozer en 
daardoor minderwaardig (zie fig.). Die calciet-kristallen nu fonkelen sterk op 
de breuk en geven den kalksteen daar zijn marmer- en graniet-air. Aan de 
groeven heet onze stoepsteen dan ook petit-granite of marbre d'Ecaussines; 
maar aan de groeven zijn we nog lang niet. Nog niet eens op reis, merk ik; 
dat een volgenden keer. E. HKIMANS. 

VAN DE DUINEN. 
Werden umi Wandem dor JD&nen, Pflanzen- wnd 

Ticrleben auf den Diinen, Dünenhau. Verlag von 
Ferdinand Enke in Stuttgart 1910. 

EX praclitwerk, dat ook voor ons land van veel belang is. Erkende speciali
teiten hebben samengewerkt, om hier in populair-wetcnschappelijkeu vorm te 
geven, wat de tegenwoordige wetenschap gevonden heeft op dit gebied. 

Fro/. Or. F. Solger, reeds zoo bekend door zijn studie over fossiele duinen,, 
geeft do geologie der duinen; de bekende plnntengeograaf Prof. Dr. P. Graèbner 
die o. a. «Die Heide Norddeutschlands» gesehreven heeft, leverde de bijdrage 

over liet leven der planten op de duinen ; do leider der Vogelvvarte Rossitten op de Koerisehe 
Nehrnng, Dr. ,/. Thienemann, beschrijft het diereu-leven ; Dr. P. Speiser het insecton-leven> 
terwijl het slot besproken wordt door Pro/. jF. TT'. O. Schulze van de Technische Hoogesohool 
te Dantzig: de Düuenbau, d. i. de invloed, dien de mensch kan uitoefenen op het ontstaan en het. 
behoud der duinen. 

Een overzicht uit de geologie en den bouw zij hier op zijn plaats. 
De golven werken in op de kusten. Bij een steile kust drijven vooral de winterstormen 

de branding tegen den hoogen oever; deze vertoont spoedig een brandingskeel, waai'door 
de bovenliggende bodem naar beneden stort, en aldus de kust langzaam terugwijkt. Zoo is 
de teruggang van de kust van Samland volgens Schellwieu per jaar verscheiden d.M. Men 
heeft dan ook verschillende middelen toegepast om den oever te beschermen: muren, uit 
groote zandstoenblokken opgebouwd, zooals bij Warnicken (Samland); steendammen (hoofden),, 
die de kracht der golven moeten breken en vooral het meenemen van het zand door de golven 
moeten voorkomen, want dit juist beschut het meest tegen de verwoestende werkzaamheid 
der zee. Waar de kust rotsachtig is, is het juist het brandingsteiTus, dat dezen dienst 
doet. Waarom bouwt men nu do hoofden loodrecht op de kust en niet er evenwijdig 
mee? De parallel mei de kust loopende wallen hebben alleen beteekenis voor het opvangen 
van slik. liij echte stormbranding zijn ze ondoelmatig, daar zij den weg van het weer terug
vloeiende water nauwer maken, zoodat het in de met-beschutte gedeelten des te sterker 
stroomt en dus meer uitschuurt. Daarom geeft men aan de hoofden de richting, die het 
afloopende water heeft; zoo toch heeft men het voordeel, de oploopende golven in haar 
vaart te breken. 


