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Een levend botanisch 
fossiel onder de microscoop

Museum

Rob van Es [Nederlands Genootschap voor Microscopie; www.ngvm.nl]

De Wollemia nobilis heeft twee 
keer languit liggend in de auto 

de reis van mijn tuin in Delft naar de 
Hoboken Salon van het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam gemaakt. De laatste 
keer was op 6 mei 2018 voor een 
publieksworkshop microscopie. De twee 
meter lange plant lijkt al dat gesjouw 
stoïcijns te ondergaan. Dat heeft vast 
te maken met de genen van deze 
overlever, want de Wollemia heeft een 
indrukwekkende geschiedenis.

Eerste verbazing
Deze primitieve naaldboom uit de 
slangendenfamilie is sinds de tijd van 
de dinosauriërs nauwelijks veranderd. 
Toentertijd kwamen slangendennen 
overal op de aardbol voor. Wollemia 
overleefde de grote meteorietinslag die 
66 miljoen jaar geleden de dinosauriërs 
uitroeide en kwam veel voor tussen 
66 en 34 miljoen jaar geleden. De 
jongste fossiele resten zijn een paar 
stuifmeelkorrels van ongeveer 2 miljoen 
jaar oud. Daarna stierf de plant uit.  
We dachten dat het zo gegaan is omdat 
delen van de Wollemia als goed te 
dateren fossiele afdrukken en als fossiel 
stuifmeel zijn gevonden (Meagher & 
Offord 2006). 
 Maar dan is het 1994. Boswachter 
David Noble vindt in een ravijn in de 
Wollemia-bergen ten noorden van 
Sydney, Australië een groep van veertig 
voor hem volstrekt onbekende bomen. 
Een periode van onderzoek volgt. 
Fossiele afdrukken in combinatie met 
stuifmeelonderzoek tonen onomstotelijk 
aan: hier staan bomen uit de tijd van 
de dinosauriërs. Generatie op generatie 
heeft een groepje Wollemia hier 
overleefd, beschermd door de hoge 
wanden van het ravijn en de bijna 
onbrandbare schors van deze boom.

Tweede verbazing
Een unieke vondst dus. Met een 
speciaal kweekprogramma kwamen 
nakomelingen in diverse botanische 
tuinen terecht. De Wollemia die op 6 
mei 2018 bij de publieksworkshop in 
Het Natuurhistorisch te gast was, is zo’n 

tweede generatie Wollemia. Bezoekers 
die het verhaal hoorden, vonden het 
wel een kick om oog-in-oog met deze 
survivor te staan. 
 Maar daar bleef het niet bij. Samen  
met leden van het Nederlands Genoot- 
schap voor Microscopie konden 
bezoekers met een microtoom (micro-
scopiemes) ragfijne plakjes van de 
eerder gefixeerde naaldjes van de 
Wollemia snijden. Die plakjes werden 
behandeld met microscopische kleur-
stoffen, zodat de cellen met cellulose 
goed te onderscheiden waren van de 
houtstofbevattende cellen. Bezoekers 
konden dit onder begeleiding zelf doen. 
Groot was de verbazing toen zij hun 
Wollemia-preparaten onder opgestelde 
microscopen bekeken. ‘Wat is dit mooi 
en geheimzinnig!’ riep een bezoeker.

Oertijd op microscopisch niveau
In de microscopische beelden van de 
binnenwereld van de Wollemia lijkt de 
oertijd nog volop aanwezig. De naalden 
zijn grover en langer dan wat wij van 
eigentijdse kerstboomachtige dennen  

en slangendennen gewend zijn. Er 
zitten ook meer harsgaten in. Hars  
is een medicijn dat de boom gebruikt  
om beschadigingen te repareren.  
Ook de vatenbundels met buisjes voor 

G De Wollemia-workshop op 6 mei in de Hoboken Salon van Het Natuurhistorisch. (Rob van Es)

G Peuteren aan de Wollemia in de Hoboken Salon.  

   (Rob van Es)
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watertransport en voor het vervoer 
van suikerrijk voedsel zijn grover en 
zijn omgeven met een sterk verhoute 
beschermende boog. Allemaal 
toegespitst op het overleven in moeilijke 
condities.
 Met deze toelichting erbij waren 
de meeste bezoekers zo enthousiast 
dat nieuwe coupes werden gemaakt 
en bewerkt om meer te ontdekken van 
deze fraaie celstructuren. ‘Mogen we 
ook verse naalden snijden en kleuren?’, 
vroegen twee docenten biologie 
die deze workshop aangrepen om 
‘microscoperen’ als vak op hun school 
in te voeren. De leraren ontdekten tot 
hun verrassing bij sterke vergrotingen 
binnen de cellen grote hoeveelheden 
zetmeelkorrels die als reservevoedsel 
binnen de celkamers in voorraad 
worden gehouden.

Jeugdafdeling?
‘Hebben jullie geen jeugdafdeling?’ 
wilde een moeder weten toen bleek 
dat haar dochter steeds meer gegrepen 
werd door de microscopische 
preparaten. Nee, zo’n afdeling heeft 
het Nederlands Genootschap voor 
Microscopie nog niet. Maar het is wel 
een goed idee, want op 18 februari 
2018 bleek al dat kinderen in Het 
Natuurhistorisch een uur lang ademloos 
luisterden naar een college over de 
Wollemia. Dat was toen voor de 
MuseumJeugdUniversiteit. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat we er toen 
wel alles aan hadden gedaan om het 
Wollemia-programma zeer veelzijdig te 
houden. Er was een rij microscopen om 
‘live’ de binnenwereld van de Wollemia 
te verkennen. Kinderen konden selfies 
maken bij de meegesjouwde Wollemia 
nobilis voor in de zaal, en er waren 
fossielen van NGVM-lid Ad Bergkamp 
te zien. Ten slotte was er voor iedereen 
een microscopisch prepraat van een 
dwarsdoorsnede van een Wollemia-
naald als souvenir.

Thuis in het Natuurhistorisch
Natuurlijk vonden wij van het 
Nederlands Genootschap voor 
Microscopie het ook een hele ervaring 
om in de context van dode dieren 
en dito organismen in het museum 
mensen enthousiast te maken voor de 
microscopie en voor de Wollemia. 
Wat dat laatste betreft was de status van 
‘levend botanisch fossiel’ een schot in 
de roos. Er is nog zoveel meer fossiels 
onder de microscoop te ontdekken. 
Niet levend, maar wel bloedmooi. 

Denk bijvoorbeeld aan radiolaria, 
de organismen van de zeebodem 
met wonderschone kiezelskeletjes of 
aan prehistorische insluitsels in stenen 
en in meteorieten. Onze Wollemia haalt 
daar trouwens z’n neus voor op. 
‘Al dat prehistorische spul is morsdood, 
maar ik leef nog’, lijkt de boom met z’n 
wapperende lange naalden te zeggen. F
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G  Microscopische opname van een gekleurde dwarsdoorsnede van een naald van Wollemia met links een  

    harsgat (hol) en rechts een vatenbundel. (Rob van Es)

G Microscopische opname van een gekleurd preparaat met zetmeelbolletjes in de Wollemia-cellen. (Rob van Es)


