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S T E E N K O O L P L ANTEN. 
E klacht, dat ons land een bij uitstek ongeschikt terrein zou zijn voor de 
liefhebberij-studie van amateur geologen, is niet heelemaal ongegrond. 
Wel vertoont onze bodem, ook aan de oppervlakte, genoeg merk
waardigheden om overal, bij elke excursie of wandeling iets 
geologisch leerzaams te doen vinden. Denk maar eens aan de veen-

vorming in laagveen, hoogveen en de overgangsvormen daartusschen, en bedenk 
bijv. dat de zuidgrens van het landijs uit den ijstijd dwars door ons land geloopen 
heeft; zoodat we hier zoowel grondraoraines (van onder het ijs) als eindmoraines 
kunnen vinden (van de rand van het ijs), alsook streken waar het ijs nooit 
geweest is. Elke onweersbui en elke storm op de kust kan ons weer een beter 
begrip geven van de wijze hoe aardlagen worden afgebroken en uit de stukjes 
andere weer opgebouwd. 

Maar het tegenhoud is, dat juist die soort dingen, die ons vlakke land op 
dat gebied te zien geeft, behooren tot de voor amateurs moeilijker te genieten 
onderdeelen van de geologie. Dingen die niet van zelf de aandacht tot zich 
trekken, maar die een oog voor belangstelling in detail-quaesties eischen. 
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Anders is dat al dadelijk in Zuid-Limburg en op de enkele andere plekken 
in 't O. en Z. van 't land, waar oudere aardlagen aan de oppervlakte komen. 
Daar kan men het verloop van de opvallend verschillende lagen vervolgen op 
iedere wandeling, daar kan men zich oefenen in het lezen van een geologische 
kaart en, wat voor den leek altijd nog het interessantste van alles is: daar kan 
men fossielen verzamelen. 

Wel is het waar, dat een ijverig snuttelaar ook zells op de Utrechtsche 
hei nog wel zoo nu en dan een fossieltje oppikken kan, wel mooie vuursteen-
zeeögels zelft, maar dat blijft toch zeker zeldzaam. 

Er is echter een andere rijke vindplaats van fossielen wel binnen ieders 
bereik, n.1. van planten-
fossielen uit het steen
kooltijdperk. De steen
kool zelf vertoont voor 
het bloote oog niet veel 
meer van de gedaante 
der planten waar ze uit 
ontstaan is. Zoo veel te 
duidelijker echter zijn de 
afdrukken bewaard ge
bleven van die planten: 
bladen, takken, stammen 
en wortels op de leisteen, 
die altijd tusschen de 
steenkoollagen voorkomt. 
Stukken van die lei-
steenen komen altijd met 
de steenkool mee, eerst 
voor 't gebruik worden 
ze er gewoonlijk zooveel 
mogelijk uitgegooid. Men 
kan ze dus vinden bij 
elke fabriek, die veel 
steenkool in groote, on
gesorteerde brokken aan
voert, vooral natuurlijk 

op de stortplaatsen van de gasfabrieken; maar ook langs alle spoorlijnen liggen 
ze, want de stoker gooit ze van z'n machine bij den weg neer, als hij ze bij 
't vullen tusschen de kolen ziet. Wanneer men op die brokken let, zal men 
heel dikwijl sporen van planten er op vinden; zelfs die al in 't vuur geweest zijn 
vertoonen ze nog wel, zoodat men zelfs op sintelhoopen naar fossielen kan 
zoeken. Het eerst en het meest zal men tegenkomen, steenen die bedekt zijn 

Fig. 1. Vorwliillcnilc vunnrii Vim IiMsidc Siiinimnu's. 
Links: CyUodrtooli gebteven sink booMwortel (natuurlek atgtetMl). 

Hoven: KIMI deiyi'lijk stuk, maar nr^cpliu (natuurlek iilgiotsrl met d« 
liiUockons v|K)sittofV). Mi'Mt-n: AlMniksni van eon stuk honfdworUM, mot 
de /ijwortels t. il. er nog aan, Omlor: Ben geheol platgedrukt stuk 
(nntunrlijk «fgictsol mot de Udtsekeai in 'i tnegatleto, givondan lungs 

tlo spoorlijn bij Ililvorstim. 



STEENKOOLPL ANTEN. 283 

met een groot aantal kleine, ronde kuiltjes of bultjes, regelmatig op schuine rijen 
geplaatst. Dat zijn Stigmaria's d.w.z. de hoofdwortels van reusachtige boomvormige 
wolfsklauwen uit het steenkoolwoud. Die steenkoolboomen groeiden in moerassen, 
hun bladeren en takken, die afvielen en stammen die omstortten, kwamen in 
't moeraswater terecht en vormden daar dikke veenlagen. 
Die veenlagen zijn het, die later langzamerhand tot steen
koollagen gingen worden, nadat ze door bedekking met 
zand en klei van de lucht afge-

4-
groote o... 

r 

aioten werden. 
De wortels van die 

wolfsklauw-boomen echter zaten, 
zoolang ze leefden diep be
vestigd in den kleigrond onder het veen. 
Wanneer dus die kleilaag tot leisteen 
wordt, dan kunnen we verwachten , 
zulke le is teen vlak onder de kolen-
lagen vol met versteende wortels van 
die boomen te zullen vinden. Dat is 
inderdaad het geval. De leisteen vlak 
onder de kolenlagen heet er naar: Stig-
maria-vloer. 

Die geslach ts n aam Stigrnaria 
voor de wortels van de wolfsklauwbooraen 
die zelf Sigillaria en Lepidodendron heeten, 
dateert natuurlijk nog uit den tijd, toen 
men niet wist, dat het de wortels van 
die boomen waren. Dat heeft men eerst 
later met veel moeite aangetoond, door 
het vergelijken op microscopisch dun ge
slepen coupes van den inwendigen bouw, 
waar die versteend bewaard gebleven 
was; en tenslotte ook, doordat men 
de wortels nog verbonden aan de stam-
basis versteend gevonden heeft. Aan de 
basis van den stam bevonden zich een 
viertal groote hoofdwortels die, in horisontale richting over groote afstanden, 
zich telkens vertakkend, voortliepen. Over hun geheele lengte waren die 
hoofdwortels dicht bezet met eigenaardig gevormde dunne zij worteltjes. Die 
zij wortels zouden wat hun gedaante en stand betreft, nog het best te ver
gelijken zijn met de wortelharen (reusachtig vergroot) van een, b. v. op 
voedingwater gekweekt kiemplantje; zoo stonden ze in dichte massa, rondom 
dwars af van de hoofdwortels. 

Fig. 2. Stigmaria (reclits) met een zij worteltje 
en '2 litteekens van zijwortels, ia longsdoor-
snede; links de afdruk daarvan, v. Vaat-
bnndel naar de zijwortels; s. schors; a. as met 
vaatlmndol; g. stèunzuiltjes, dwars door de 

luchtmantel loopend. 
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In den fossielen toestand worden die zijwortels nog wel aan de hoofdwortels 
bevestigd gevonden, naar alle kanten dwars afgaande. Dat is een b.ewijs, dat ze, 
zooals ze groeiden, ter plaatse versteend zijn, want het waren slappe organen, 
dat blijkt uit de inwendige structuur, waar die versteend bewaard gebleven is; 
zoodat ze slap langs de hoofdwortel neergevallen zouden zijn, zoo ze uit den 

grond gerukt of gespoeld 
waren geworden voor 't 
fossiel worden. 

Wat de functie van 
die worteltjes betreft, neemt 
men gewoonlijk aan, dat ze 
gediend hebben als adem
halingsorganen. De met 
water verzadigde moeras
bodem bevat weinig lucht; 
om de ondergrondsche dee-
len van lucht te voorzien, 
zouden die zijwortels om
hoog groeien. Dus iets 
dergelijks zou het zijn als 
de moerascypres (Taxodium) 
heeft, waar hij, zooals in 
de moerassen van z'n vader
land Florida, in zeer drassige 
moerasbodem groeiende 
kniewortels, omhoog zendt 
om lucht te krijgen voor z'n 
ondergrondsche deelen. 
Evenzoo zenden de Avicen-
nia's en andere planten van 
het Indische strand een groot 
aantal luchtwortels omhoog 
boven het slik uit voor de 
ademhaling. 

Wanneer men echter 
leest, hoe de paleontologen 
klagen, dat haast alle plan ten-

deelen, die in het steenkolenmoeras gelegen hebben en tusschen de steenkolen 
versteend weergevonden zijn, doortrokken zijn met de fljne worteltjes der Stig
maria's dan moet dat, dunkt mij, wel het idee wekken, dat die worteltjes 
ook wel de functie kunnen vervuld hebben, welke de wortels van saprophyten hebben 
n. 1. het doordringen van en voedseltrekken uit doode, nog niet geheel vergane 

Kig. 3. Zegelboom, Sigillaria. 
"*((/<•/•.•. stamstnk mot de opperhuid en. de bladlltteekens bewaard; 
/Jofvn ; (stamstuk zonder de buitenste schoralagen; op do richols is 

nog iuts van de aerenchym-strengen te zien; vgl. Hg. t . 
plm. nalvn grootte 
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plantendeelen. Als mijn veronderstelling juist was, zouden dus die Wolfsklauw-
boomen een ten deele saprophytische levenswijze gehad hebben. 

De Stigmaria-zijworteltjes hebben een heel lossen bouw. In het midden loopt 
er in de lengte een streng van weefsel doorheen waarvan de vaatbundel het 
middelste en stevigste deel vormt, dan komt er een luchtruimte die dus koker-
vormig is en daaromheen weer een laag weefsel met een vrij dikke schors. Die 
bnitenlaag wordt gedragen en met de binnenstreng verbonden door weefselbalkjes, 
die dwars door de luchtmantel loopen. Waar zoo'n zijworteltje van de hoofd
wortel afgebroken is, ontstaat een litteeken, dat eveneens uit drie deelen bestaat 
nl. in 't midden een verhevenheid waar dat middelste strengetje met de vaat
bundel van afgebroken is, daaromheen een 
kringvormige groeve, waar de luchtmantel 
van 't zij worteltje aansloot en daaromheen 
weer een cirkelvormig verheven walletje, de 
rest van de afgebroken buitenlaag van de 
zij wortel. Juist door die typische litteekens 
dicht bijeen op regelmatige rijen geplaatst, 
zijn de Stigmariahoofdwortels in fossielen 
toestand zoo makkelijk te herkennen. 

Op drie verschillende wijzen zijn die 
Stigmaria's fossiel geworden. Ten eerste zijn 
er werkelijk versteende, verkalkte of ver-
kiezelde; daarbij zijn kort na 't afsterven of 
zelfs wellicht nog tijdens het leven van 
het plantendeel alle celwandjes doortrok
ken bijv. met kiezelzuur en als kiezel be
waard gebleven, nadat alle organische 

L „• j H I J . Tig- 4. Zegelboom. 
StOtten Verdwenen Waren; Van ZUlke echt Stamstuk waarop alleen rechts-onder de opperhuid 

. . . . . . . , i met een «zegels bewaard is gebleven. Daarboven 
Versteende Stukken kan m e n Op Ui ters t oen iels diepere schorslaag, Uaké nog dieper 
, , i t . T i , . algeschilferd; z.g.n. Syringodendron-toostand. 

dun geslepen plaatjes onder het micros
coop de cellenstructuur bestudeeren, alsof 't een nog levende boom gold. 

In de tweede plaats heeft men fossiele afdrukken. Daarbij zijn de planten
deelen zelf dikwijls geheel verdwenen, de afdruk van hun oppervlak in de klei
lagen er vlak boven of onder is bewaard gebleven, doordat die klei tot steen 
verhard is. 

De derde toestand is die van natuurlijk afgietsel. Daar is het plantendeel 
zelf ook geheel verdwenen, heeft weer een afdruk in de omsluitende klei achter
gelaten; maar nu is ons niet die afdruk bewaard gebleven, maar wel de klei of 
kalk of andere stof, die na het verdwijnen van de wortelstronk zelf, de erdoor 
achtergelaten holte is gaan opvullen; wordt die holte zuiver opgevuld door 
fijnkorrelig materiaal, dan kan ook de sculptuur van het uitwendige van het 
plantendeel, die als afdruk in de kleiwand van de holte bewaard gebleven was, 
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weer terug afgedrukt worden op die opvulling. Is deze opvulling nu tot harde 
steen geworden, harder dan de omgevende massa, dan kunnen we ze uit
peilen als een afgietsel van het voormalige stuk wortel, waarop alle oorspronke

lijke verhevenheden weer waar te nemen zijn. 
Ue uitwendige vorm van zoo'n afgietsel is dus 
precies gelijk aan die van 't oorspronkelijk object, 
maar van de inwendige structuur is niets meer 
waar te nemen. Vele van onze Stigmaria's zijn 
op deze laatste wijze fossiel geworden, men heeft 
zulke wortelstukken gevonden van meters lengte 
en verscheidene dM. doorsnede; soms hebben ze 
de oorspronkelijke cylindrische vorm nog, maar 
vaak ook zijn ze platgedrukt; op doorsnede elliptisch 
of zelfs plat lensvormig. Deze afplatting kan ont
staan zijn na het fossielworden door de enorme 
druk van de bovenopliggende 
aardlagen, maar kan ook ont
staan zijn voor het fossielworden, 
als de wortelstronk door het 
liggen in het carbonische moeras
water week geworden en plat 
ingezakt is; zooals aan boom
stronken in tegenwoordige venen 
ook wel waar te nemen is. 

De Stigmaria's, die we zoo 
langs de spoordijken en op kolen-
stortplaatsen vinden, zijn bijna 
steeds op een van de twee laatst 
genoemde manieren versteend. Bij 
de als afdruk versteende is de 
sculptuur van het oppervlak 
natuurlijk het negatief van die 
van de oorsjmmkelijke wortel; 
waar de wortel een knobbeltje 
had, is hier een kuiltje, en waar 
de wortel een groeve vertoonde 

heeft de afdruk een verheven richeltje. De litteekens, die de 
Stigmaria's op de hoofdwortels achterlieten, bestonden uit een 
een ringvormig walletje er omheen en een pukkeltje (rest van dê  vaatbundel) in 
't midden. Op de afdruk wordt dat dus juist omgekeerd: een heuveltje met een 
ringvormig groefje er omheen en een putje in 't midden (fig. 2). De als natuurlijk 
afgietsel bewaard gebleven exemplaren hebben de lidtoekens öf negatief, als de 

Eig 0. Sohubbenbooni, Lepidodondron. 
Oppervlak van een dikke tak mot de blad-
kussens, waarvan enkele nog hun bladeren 
dragen; do overige mot de litteekens van 

de afgevullon bladeren. 

Kig. O. Schubbenboom. 
I.ongt.edoorsnoe van 

een bladkussen. 
• : tongetje in z'n put. 

k—v: vaatbundel 
naar hot blad. 
p: parichnos. 

•i.: zijtak van do 
aöronchymstrcng 
loopondo naar de 
a'lomhalingsplok. 

zijwortels der 
kommetje met 
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afdrukken of positief als de echte wortelstronken zelf. Dat hangt er van af of 
de ziiwortels er nog aanwezig waren, toen het afgietsel ontstond, of niet meer. 

Veel minder vaak dan de wortels vinden we resten van de stammen van 
die Wolfsklauwbooraen. De twee groote geslachten daarvan zijn. Sigillaria, Zegel-
boomen en Lepidodendron, Schubbenbooraen, zoo onderscheiden, naar de ver
schillende vorm der litteekens, die de afgevallen bladeren op de stam en takken 
achterlaten. 

De Zegelboomen waren groote boomen van zonderlinge gedaante. Ze waren 
n.1. in het geheel niet of maar weinig vertakt en bestonden dus vaak alleen uit een 
dikke en hooge rechte stam, waarop aan de top een groote bos lange bladeren. 
Dus ongeveer zooiets als een groote tegenwoordige palm, maar met dat verschil, 
dat de bladeren er uitzagen als reusachtige dennenaalden, bij enkele soorten zoo 
groot als de bladeren van een Iris. Men stelle zich dus zooiets voor als een heel 
dikke, sterk bebladerde Dracaena. Aan de top 
kwamen steeds nieuwe bladeren bij, terwijl de 
onderste geleidelijk afvielen, op de schors van de 
stam litteekens achterlatend, zooals op de twijgen 
van de paardekastanje de hoefvormige afdruk van 
de bladsteel achterblijft. De schors van die zegel
boomen bleef tot op hoogen leeftijd zoo glad en 
gaaf, dat zelfs dicht bij den voet van dikke boomen, 
de lidteekens nog duidelijk aanwezig waren, waar 
dus al voor jaren de bladeren waren afgevallen. 
Door het dikker worden van die stammen zijn dan 
natuurlijk die litteekens onder aan de stronk veel 
verder uit elkaar geschoven, dan die aan de top 
waar de bladen pas afgevallen zijn. 

De naam Zegelboom is juist te danken aan de 
gedaante van die bladlltteekens, die lijken op den 
afdruk van een lakstempel. Ze zijn zeshoekig of bijna rond en op vertikale 
rijen geplaatst, bij vele soorten op vertikale richels. In het litteeken zijn nog 
drie kleine figuurtjes naast elkaar te zien. De middelste daarvan is een rond 
vlekje, dat is de doorsnee van de vaatbundel van het blad; overeenkomstig dus 
met de 7 bruine puntjes (//hoefnagels'') in de ''paardepoof van de kastanje. 
De twee zijdelingsche vlekjes zijn halveraaanvormig gebogen streepjes (parichnos 
genaamd), dat zijn geen vaatbundels geweest, maar twee strengen van een spons-
achtig, luchtvoerend weefsel, die van uit de bladeren komend, in de schors van 
de stam afdalen. Dieper in de schors worden die twee strengen veel breeder 
en vloeien tenslotte samen tot één. Heel vaak vindt men versteeningen van 
Sigillaria-stammen die de buitenste schorslaag met de bladlltteekens missen; die 
afdruksels zijn dan dikwijls te kennen aan diezelfde parichnos-strengen (zie 
flg. 4). De soorten die de bladzegels op hooge richels dragen, toonen natuurlijk 

Fig. 7. Lepidodendron aculeatum. 
Stukje kolenlei met de afdruk van het 
stamoppervlak van een schubben-
boom, bladkussens en bladlltteekens 

snegatielV, plm. halve grootte. 
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die richels ook nog, waar de schors afgeschilferd is (zie fig. 3 boven) waar 
ook nog iets van de parichnos-vlekken op de richels te zien is). Die starastukken 
met richels vindt men vaak in de kolenafval- en sintelhoopen. 

De Schubbenbooraen waren niet zoo zonderling onvertakt, maar hadden 
een kroon van gevorkte takken en zagen er dus meer uit als onze tegenwoordige 
gewone boomen. De bladeren waren als die van de Sigillaria's; ze zaten dicht 
opeen aan de takken, elk op een verhoogd kussentje. Ook hier bleven de litteekens 

van afgevallen bladeren nog herkenbaar, tot 
zelfs op oude, dikke takken en stammen. Die 
bladkussens met bladlltteekens zijn langwerpig-
ruitvormig en sluiten in schuine rijen dicht aan-
neen, vandaar de naam schubbenboom. 

Op het blad-lidteeken zijn bij mooie exem
plaren ook de drie plekjes weer te vinden, het 
ééne van de vaatbundel, begeleid door de twee 
van de parichnos. Dikwijls zijn er op het blad-
kussen onder het litteeken nog een paar zulke 
teekentjes, (flg. 5). De parichnos-strengen van 
sponzig luchtweefsel (aërenchym), die van uit 
de schors naar het blad loopen, hebben n.1. 
elk een zijtak die loopt naar een putje op het 
bladkussen onder het blad, (zie flg. 6). 

Vlak boven het lidteeken, dat wil dus 
zeggen in de bladoksel bevindt zich nog een 
groefje, of putje waarin het bladtongetje (de 
ligula) verscholen lag. 

Van de Lepidodendrons vindt men in den 
regel slechts afdrukken van de stamoppervlakte, 
daarop is dus elke verhevenheid van het blad
kussen of bladlitteeken een groeve, en omge
keerd is elk kuiltje of putje als een knobbeltje 
bewaard gebleven, (vgl. de afdruk flg. 7 met flg. 5). 

De schubbenbooraen zijn het algemeenst in de oudere, de zegelboomen meer 
in de jongere steenkoollagen. Op de stortplaatsen en sintelwegen zal men de 
Lepidodendrons zeldzamer vinden dan de Sigillaria's. Het meest vindt men weer 
afdrukken van stammen, waarvan de schors meer of minder diep afgeschilferd 
was. De schubben d.w.z. de bladkussens zijn dan nog flauw te zien, maar doordat 
ze op schuine rijen staan toch duidelijk te herkennen. Zulke stukken heetten 
vroeger Knorria. Nu spreekt men nog wel van knorria-toestand van de schubbenboom. 

De voortplantingsorganen van de Wolfsklauwbooraen uit het steenkooltijd
perk waren even als die van onze tegenwoordige wolfsklauwen, lange rolronde 

Fig H. Sigitlarloetfobus rhombibractoatusKilst. 
Spóremuir van con Zogelboom. Afdruk in 
kolenlei; plm. halvo grootte. Naar een exem
plaar uit hot museum van don Hortus to 

Amsterdam. 
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sporenaren; raaar dan dikwijls van de grootte van een sparappel. De sporen zelf 
waren in tegenstelling met de eenvormige stoffijne sporen van onze wolfsklauwen, 
— die vormen immers het Lycopodiummeel of likkepot van de apothekers en 
drogisten — van tweeërlei gedaante, namelijk zeer kleine sporen, waaruit voorkiemen 
kwamen met alleen manlijke organen, en veel grootere, waaruit voorkiemen 
met vrouwelijke organen ontstonden, welke na bevruchting door middel van 
de kleine sporen, weer jonge schub- of zegelboomen deden ontstaan. 

Die voorkiemen zullen uit de kiemende sporen gekomen zijn, nadat deze dooi
de wind, op of in den moerasgrond of misschien zelfs in het water gestoven waren 
van de tropisch-warme moerassen van de steenkool tijd. 

Een enkele soort van Wolfsklauwbooraen is er onder de fossiele soorten 
bekend geworden, waarvan de raacrosporen (d. z. de groote vrouwelijke sporen) 
de grootte en gedaante van het zaadknopje van een den of spar kreeg. Die 
werden bevrucht door beraiddeling van de stoffijne microsporen of manlijke 
sporen, zooals de dennezaadknop door de stuifmeelkorrels. 

J. HEIMANS. 

HET ARBORETUM DER RIJKS HOOGERE LAND-, TUIN
EN BOSCHBOUWSCHOOL. 

(Vervolg van hlz. 364). 

N' tegenstelling met Michaux in Amerika had Thunberg bij zijne 
tochten groot gezelschap, dat hem door de autoriteiten werd opge
drongen en door hem betaald moest worden. Nu reisde hij wel op 
kosten van eenige plantenliefhebbers in Nederland (hij noemt prof. 
Burmann in brieven zijn patroon, beschermer en Maecenas; en verder 

noemt hij de namen Terarainck, v. d. Poli, v. d. Dutz en Taraars), raaar ook voor 
die was er een grens, zoodat Thunberg het niet zoolang kon uithouden, als hij 
wel gewenscht had; 1000 rijksdaalders had hij in 15 maanden uitgegeven; ge 
zult het niet willen gelooven, schrijft hij aan prof. Burmann, en toch is het 
zoo en kon het niet anders. 

Thunberg heeft o.a. den gouden regen en de Aucubajaponia ontdekt, >) en vele 
andere planten, die we nu heel gewoon vinden. Ook naar hem is een geslacht 
genoemd (Thunbergia), dat als sierhangplant veel voorkomt; verscheidene soorten 
dragen zijn naam, o. a. Berberis Thunbergii, Spiraea Thunbergii, en hij is de 
auteur van vele andere. 

In dien zelfden tijd was ook Europa zelf nog over een groot deel braakliggend 

^ Door deze ontdekking is de vrouwelijke Auciiba japonica in ons land ingevoerd, die 
echter door het ontbreken van mannelijke planten geen bessen vormde. 


