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Opvallende verschijningsvormen van
mineralen in zwerfstenen.
J.Koolhaas

De liefhebbers van mineralen zijn in het algemeen voor de uitbreiding van hun verzameling
aangewezen op vindplaatsen in het buitenland. Voor degenen die niet alleen g e ï n t e r e s s e e r d zijn in
fraaie kristallen biedt ook het eigen land en met name de noordelijke zwerfsteengebieden, een
aantal gesteenten met verschijningsvormen van mineralen, die het nader bekijken waard zijn.
Mineralen die mede iets vertellen over de omstandigheden tijdens het ontstaan van het gesteente.
Met enkele voorbeelden wil ik dit toelichten.
Bij een zandzuigerij in de nabijheid van
Assen kwam onlangs een gneis (afm.
50 x 40 x 35 cm) aan het licht, waarin
een groot aantal granaatjes (almandien) opviel met daartussen muscoviet
en wat amfibool. Het voorkomen van
vooral de almandien wijst erop dat we
hier te maken hebben met een zgn. paragneis, een metamorf gesteente dat
onder invloed van hoge druk en temperatuur ontstaan is uit een kalkhoudend sediment. Dit sediment, dat op
zijn beurt door erosie uit een ander
gesteente (sedimentair of kristallijn?) is
ontstaan moet na de afzetting onder in-

vloed van tektoniek diep in de aardkorst terecht gekomen zijn en onder inwerking van de daar heersende hoge
druk en temperatuur zijn omgezet tot
gneis. Na opheffing en weg erodering
van de bovenliggende gesteentelagen is het bewuste gesteentebrok
door het landijs richting Nederland getransporteerd. Kortom: deze steen
heeft een zeer bewogen geschiedenis
achter de rug.
Een lid van de amfiboolfamilie werd
gevonden in een steen afkomstig uit
Drachten, afm. ( 1 4 x 9 x 8 cm), in de

vorm van aktinoliet (straalsteen) in een
gneis. Hoewel het meestal ontstaat in
hydrothermaal omgezette magmatischr
(en
dan
meest
basische)
gesteenten, komt het mineraal ook
voor in contact-metamorfe gesteenten.
Hier dus in een gneis.
De aanwezigheid van een enkel granaatje wees erop dat we ook hier te
maken hebben met een paragneis. De
waaiervormig uitstralende aktinolietnaalden zorgen voor een opvallend
uiterlijk van deze steen. Een ander interessante vondst was een steen uit EeGrondboor en Hamer augustus 1990
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meen grijs gesteente, (vandaar de
naam) voornamelijk bestaande uit
kwarts. Dit gesteente is ontstaan door
omzetting in de bovenste delen van
een afkoelend granietlichaam, onder
invloed van aldaar circulerende restoplossingen. Vooral de in de graniet
reeds aanwezige veldspaat kan daarbij door kwarts verdrongen worden.
Een nauwkeuriger beschouwing van
de toermalijn toont aan dat deze niet
geheel plastisch is vervormd, doch
ook trapsgewijze afschuivingen heeft
ondergaan. De breukvlakjes zijn opgevuld met kwarts. De deformatie moet
hebben plaats gevonden na het aanvankelijk in rechte gestrekte vorm afzetten van het kristal. Kristallen zijn immers per definitie rechtlijnig en door
rechte vlakken begrensd. Onder invloed van de nog heersende temperatuur en druk heeft het gehele gesteente pakket een min of meer plastische
vervorming ondergaan.
Dat ook ertsen in zwerfstenen voorkomen bewijst de vondst van een onopvallend stuk steen, tijdens
een
gesteentetelling gevonden even ten
zuidwesten van Donderen. De onopvallendheid was slechts schijn (kleur
roodachtig en grijs), want hij bleek
merkwaardig zwaar in de hand te liggen (afm. 1 0 x 8 x 4 cm). Hoewel het
uiterlijk van de grijze gedeelten het
meest op een graniet wees, was de
aanwezigheid van enkele donkerrode
en op porselein rood krassende vlekken daarmee in strijd. Het s.g. was 3,3,
dus te zwaar voor graniet.
Bij doorslaan bleek de oorzaak van de
afwijking hematiet te zijn, die in fijn verdeelde vorm de gehele steen a.h.w.
doordrenkt had. Gezien het vermoedelijke land van herkomst, Zuid-ZweFig. 1a,b Gneis met granaatjes (almandien)
serveen waarin de aanwezigheid opviel van zwarte toermalijn (Schörl) in de
vorm van een 1 cm dik gebogen
kristal, omgeven door kwarts. Nader
onderzoek leerde dat we hier te maken
hadden met een greisen (afm. 10 x10
x10 cm). Een greisen is een in het alge-

Fig. 2 Aktinollet in gneis
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Fig. 4 Trapsgewijze afschuiving van toermalijnkristal.

Fig. 3 Gebogen toermalijnkristal in greisen

den, geen ongewone vorm. Op verschillende plaatsen komt hematiet als
hydrothermale impregnatie voor in
o.a. graniet en gneis. Enkele blauwe
vlekjes in de steen verraden het blauwe kopermineraal azuriet.
Ondanks de zeldzaamheid van dergelijke ertsen als zwerfsteen, is dit
gesteente niet bruikbaar als gidsgesteente, omdat deze ertsen op
meerdere plaatsen in Zweden voorkomen. Gezien dit voorkomen in Zweden
zou een veelvuldiger aantreffen in
Noord-Nederland voor de hand liggen. Maar volgens pers. meded. van

de heer Schuddebeurs, die voor zijn
tellingen meer dan een half miljoen
schoon gewassen zwerfstenen door
zijn handen liet gaan, is het zijn eerste
en enige vondst van zo'n ertszwerfsteen.
Het bovenstaande is een poging de
mineralogie meer onder de aandacht
van de lezers te brengen. Wellicht inspireert dit de mineralenliefhebbers
onder hen een bijdrage voor ons blad
te produceren.
Rest mij nog mijn dank uit te spreken
aan de heer A. P. Schuddebeurs te Assen voor het beschikbaar stellen van

de drie laatstgenoemde gesteenten.
Adres auteur:
Frans Halslaan 8
9404 AT Assen
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