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Kinnediabaas dankt zijn naam aan T ö r n e b o h m (Zw.), die het benoemde naar het 
diabaas type dat voorkomt in Kinnekul le aan het Wenermeer i n Zweden. Bui ten
dien treedt het op in Westgotland bij Bi l l ingen , bij de Plantaberg, de Furdelaberg 
en andere Trappgebergten (zure bazalt-diabaas gebergten), alsmede in Schonen in 
deklagen op het Onder Siluur. A l s zwerfsteen komt deze diabaas minder voor dan 
b.v. Asby- of Oeje diabaas, maar is toch minder zeldzaam dan veelal wordt aan
genomen. V a a k is deze diabaas niet herkend, doordat in het nederlands een goede 
beschrijving of afbeelding tot dusver heeft ontbroken, behalve enige summiere 
vermeldingen van V . D . L i j n (1963) en V . D . Klei j (1941), die tendele onjuist zijn. 
De eerste Nederlander die Kinnediabaas beschrijft in het Duits is Prof. V a n Calker 
(1912). H i j geeft een viertal typen, die hoewel ze niet de pokdalige oppervlakte 
(Hesemann 1936) hebben, toch op de breuk hobbelig zijn, maar in slijpplaatjes de 
volkomen karakteristieke mozaïekacht ige struktuur vertonen, f ig. 2. Deze struktuur 
bestaat daarin dat vrij grote 2 a 4 mm afgeronde augietkristallen kriskras door
sneden worden door kristallen van onverweerde heldere plagioklaas (labradoriet) 
De ruimte ertussen wordt opgevuld door een substantie van onverweerde olie-
gele, groene of bruine omgezette olivijnkorrels, titaanijzer en veridiet met acces-
sorische apatiet en kwarts. 
In andere stukken Kinnediabaas liggen de augieten wat verder van elkaar of zijn 
kleiner, soms wat langgerekt, doch steeds is het kenmerk-afgeronde heldere 
augieten met kriskras daar doorheen plagioklaasnaaldjes. Op de doorslag is de 
kleur groenzwart, soms groen door veel veridietvorming en bij sterk verweerde 
stukken valt de hobbelige verwering in de doorsneden op. De grondmassa tussen 
de augieten kan min of meer radiaalstralig zijn; geen zonnen vormend zoals 
toermalijn dit doet, doch meer in bundels van veldspaat. 
V a n Calker beschrijft ook een Kinnediabaasporfiriet zwerfsteen. De grondmasssa 
hiervan is karakteristiek voor Kinnediabaas. 
Heseman beschrijft de makroskopie als parallell ipipedisch, ook wel zui lvormig. 
Ze verweren hoekig of in schillen, maar hebben in het algemeen een stevige 
samenhang. Op het geelbruine verweringsvlak treedt een ophietische - en de vaak 
door augiet veroorzaakte pokdalige-struktuur op. Soms is een zonnebrandachtige 
struktuur in de vorm van witte puntjes op een slijp vlak waar te nemen. 
Hierbi j dient wel verstaan te worden, dat de - zonnebrand van bazalt - niet 
identiek is met het gevlekte voorkomen aan de buitenkant van bazalten, zoals 
v.d. L i j n dit aangeeft i n f ig. 60 in het Keienboek, druk V , daar zonnebrand een 
puntvormig beginnend kaoliniseringsverschijnsel is van bazalt. In een zwerfsteen 
zal deze echte zonnebrand hier wel nooit voorkomen wegens de brosheid van het 
gesteente en hoogstens te vinden zijn bij afgekeurde ge ïmpor t ee rde bazaltblokken 
van onze zeeweringen. 
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F i g . 1. Kinnediabaas - Stakenberg/Hulshorst. Z u i l v o r m i g met putjes verwering. 
Lengte 15 cm, diameter 8 cm. Verzamel ing L . H . Vr i jman no. 1936. 

F i g . 2. Kinnediabaas - Vr i jman no. 1936. Stakenberg/Hulshorst; X 20 zwart -
augiet, balkjes - plagioklaas, gestippeld - ol ivi jn enz. 
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F i g . 3. Kinnediabaas oppervl. Vr i jman no. 547. 

F i g . 4. Kinnediabaas- doorsl. Vr i jman no. 516. 
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F i g . 5. Kinnediabaas-oppervlak vergroot. Vr i jman no. 1936. 

F i g . 6. Kinnediabaas: ca. 2 X vergroot. Doorsneevlak. Wi t t e vlekjes van plagio-
klaasnaaldjes. Vr i jman no. 1936. 
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De stipjes van de Kinnediabaas worden veroorzaakt door de ongekleurde soms 
lichtgele augieten, die doorkruist zijn door weinig verweerde labradoriet-
achtige plagioklaas. De augieten zijn groter dan de plagioklazen. De hierbij 
afgebeelde foto van een zwerfsteen (verzameling L . H . Vr i jman no. 1936), lengte 
15 cm, diameter 8 cm, is afkomstig van de Stakenberg bij Hulshorst en vertoonde 
een mooie zui l vorming met putjes verwering en op de doorsnee pseudozonnebrand 
i n vlekjes en stipjes. 
F i g . 3 vertoont een grove Kinnediabaasoppervlak met pseudo zonnebrand vlekken; 
op doorslag hobbelig en op slijpvlak wolk ig zwart. 
F i g . 4 is een verweerde Kinnediabaas op doorslag met bobbels en heldere augieten. 
De mikroskopie is zo karakteristiek, dat men, zelfs door het slijpplaatje makro-
skopisch te bekijken, reeds kan zeggen, dat men met een Kinnediabaas type te 
maken heeft. 
Rosenbusch (1896) beschrijft bij Kinnediabaas, dat hij toename van de ol ivi jn men 
kan spreken van een: Olivi jn-Tholeiet . De afbeelding van een Tholeiet i n Harke r 
f ig . 62, lijkt, behalve dat deze veel meer glas bevat, zeer veel op een Kinnediabaas. 
De afbeelding no. 187 uit - Minera len in kleur, is een grove Kinnediabaas die 
Hesemann beschouwt te zijn van doleritische habitus, 
's Gravenhage, jun i 1969 
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