
Als men in de ons ten dienste staande handboeken en publicaties 
de beschrijving leest van de Rode oostzeekwartsporfieren (hierna 
als ROP aangeduid) valt het op dat deze beschrijvingen vaak 
slechts enkele regels omvatten. Vreemd is dit niet omdat het 
gesteente ogenschijnlijk eenvoudig van samenstelling is en weinig 
variatie vertoont. Toch is ROP niet zo'n simpel en saai gesteente, 
als vele zwerfsteenverzamelaars denken. Veertig jaar verzamelen 
van noordelijke zwerfstenen bracht me tot de stelling dat ROP een 
fraai, vormenrijk en zeer interessant gesteente is. De afgebeelde 
fotoreeks met beschrijvingen toont dit ook aan. Met name 
nummer 8 is een bijzonder gesteente. Hier wordt dan ook 
uitvoerig op ingegaan. 
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Beschrijvingen door anderen 
Verschi l lende auteurs hebben een 
dr ietal kenmerken van de ROP-en 
meer of minder ui tvoer ig besproken. 
Deze drie kenmerken z i jn : chloriet 
en epidoot; xenol ie ten en kwartseer
s te l ingen. 

Chloriet en epidoot 
De aanwezigheid van deze mineralen 
is door bi jna alle i n de l i teratuurl i js t 
genoemde auteurs beschreven als 
v lekken/v lek jes of nesten/nestjes. 

Xenolieten 
Xenol ie ten z i jn fragmenten van een 
ander gesteente i n een stoll ingsge
steente. Smed (2002) noemt het veel
vu ld ig voorkomen van inslui tsels van 
fijnkorrelige basalt. Zandstra (1988) 
vond inslui tsels van lept iet , gneis en 
fijnkorrelige diabaas i n het gewone 
type. In het f lu ïdale type constateer
de hij naast de zojuist genoemde i n 
sluitsels tevens de ook door Hesemann 
(1975) genoemde broks tukken van 
een oudere Oostzeekwartsporfier. Van 
de beide i n Zandstra (1999) beschre
ven stenen ver toont het massieve 
type (door Zandstra i n 1988 het ge
wone type genoemd) 'een donkere 
xenol ie t omr ingd door een zeer smal
le l ichtrode reactierand' . Het i g n i m -
bri t ische type (door Zandstra i n 1988 
het f lu ïdale type genoemd) bevat 
'enkele donkere xenol ie ten ' . 

Kleur en vorm van kwartseerstelingen 
De kleur van de kwartsen wordt door 
de verschil lende auteurs aangeduid 

1 Onder corrosie van kwarts wordt verstaan de 

magmatische corrosie. Dat wil zeggen dat de 

kwartskristallen door vloeibaar magma werden 

aangetast. 

als grijs, donkergrijs, rookgrijs, don
ker- of bruingrijs en rookbru in . 

Zandstra (1988) merkt terecht op dat 
de kleur van de kwarts i n de verwe-
ringskorst vaak l ich ter l i j k t . Dit ver
schijnsel z ien we bij meerdere 
kwartsporfieren. Het wordt veroor
zaakt door bots ingen, waardoor de 
kwarts beschadigd wordt . Om de 
juis te kleur te k u n n e n vaststel len 
dient men een stukje van de steen 
af te slaan om een vers breukvlak te 
kri jgen. Als men di t doet bij ROP 
za l b l i jken dat de kleur van de 
kwarts nooi t (l icht)grijs is , maar k a n 
v a r i ë r e n van donkergrijs to t donker-
rookbru in . 

Wat betreft de vorm van de kwartsen 
is het opval lend dat Hesemann 
(1975) en Smed (2002) de kr i s ta l 
vorm van de kwartsen niet vermel
den. Dit is opmerkeli jk, omdat di t 
voor ROP een belangrijk determina-
t iekenmerk is . Voora l bij het deter
mineren van de typen die van het 
normale patroon afwijken is onder 
meer de vorm van de kwarts essen
t iee l . Zandstra (1988) vermeldt 
terecht 'zeer hoekige (ook spl inter-
vormige) kwartseerstel ingen. 'Niet 
zelden is de kwarts sterk gecorro-
deerd 1 en ver toont u i t ho l l i ngen of 
er resteren spl intervormige resten'. 
Ook de beide i n Zandstra (1999) af
gebeelde exemplaren bevat ten 'onre
gelmatig hoekige, donkere kwarts ' 
en deze z i jn 'zeer onregelmatig van 
vorm, deels spl in tervormig; vele 
exemplaren bevat ten met grondmas-
sa gevulde corrosieholten ' (Zandstra 
1999, afb. 12 en afb. 29b). Dit was 
het massieve type (Zandstra 1999, 
foto nr. 105). Het ignimbri t i sche 

type (Zandstra 1999, foto nr. 106) 
bevat 'weinig zeer k le ine eerste
l ingen van onregelmatig hoekige, 
vaak spl intervormige donkere kwarts , 
die meestal sterk gecorrodeerd en 
ui tgehold of gebroken z i jn ' . 

Typen 
Het is merkwaardig dat noch 
Hel l inga (1974; 1980), noch van der 
Li jn (1963), noch Smed (2002) mel 
ding maken van het feit dat er van 
ROP meerdere typen bestaan die qua 
ui ter l i jk en samenstel l ing aanmerke
l i jk van elkaar verschi l len . Hesemann 
(1975) volstaat met de opmerking 
'soms is een duidel i jke f lu ïdale struc
tuur te z ien ' . Pas i n Zandstra (1988; 
1999) wordt een duidel i jk onder
scheid gemaakt tussen de diverse 
typen . 

In een onderzoek naar de inv loed 
van 'Schrapnellgeschiebe' op de ui t 
komst van Hesemanntel l ingen onder
scheidde Zandstra (1993) 13 duide
l i jk van elkaar te onderscheiden 
ROP-typen. In dit onderzoek ging 
het om 123 stenen van ROP. 
Ongeveer de helft behoorde tot het 
massieve type. Daarnaast kwamen er 
nog 12 m i n of meer afwijkende 
typen voor . Schrapnellgeschiebe z i jn 
zwerfstenen die alle afkomstig z i jn 
van é é n en hetzelfde gesteenteblok 
dat dichtbij de vindplaats als zwerf
steen i n vele s tukken ui t elkaar is 
gevallen, door welke oorzaak dan 
ook. Het spreekt vanze l f dat als er 
een groot aantal van dit gesteente
type i n een te l l ing terecht komt , de 
ui tkomst hierdoor sterk kan worden 
b e ï n v l o e d . 

De 'reeksenmethode' 
Sommige typen van een bepaald ge
steente kunnen dermate sterk van 
het hoofdtype afwijken dat ze nau
welijks meer als l i d van de desbe
treffende familie worden herkend. 
Een manier om een op het eerste ge
z icht onherkenbaar (gids)gesteente 
toch als zodanig ' thuis te brengen' is 
de zogenaamde 'reeksenmethode'. De 
'reeksenmethode' houdt i n dat men 
een duidel i jk en onomstreden exem
plaar van een bepaald gidsgesteente 
neerlegt. Hiernaast legt men een iets 
afwijkend type maar onmiskenbaar 
een fami l ie l id . Vervolgens een nog 
meer van het hoofdtype afwijkend 
exemplaar, maar overeenkomst ver
tonend met nummer twee en zo ver
der. Het aantal i n de reeks hangt u i 
teraard af van het aantal exemplaren 
dat men hiervan i n bezi t heeft. 
Ki jkend naar de meest rechtse van 
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de reeks (dus de meest afwijkende 
van het oorspronkeli jke gesteente) 
dan is deze niet meer als l i d van van 
het betreffende gidsgesteente te her
kennen . De gehele reeks beziend is 
er echter we l de gelijkenis met de 
eerste van de reeks (het onomstre
den hoofdtype) . Deze' reeksenme
thode' is van groot belang i n di t ar t i 
k e l . De n u volgende fotoreeks laat 
z ien hoe zo 'n reeks er u i t k a n z ien . 

Conclusies 
Gebleken is dat er van Rode oostzee
kwartsporfier meerdere typen en va
rianten bestaan, die niet i n alle 
handboeken over noordeli jke gidsge-
steenten zi jn beschreven. 

Hoewel alle ROP-en porfieren worden 
genoemd, z i jn sommige typen eigen
l i jk ign imbr ie ten , andere typen l i j 
ken meer op agglomeraatlava's. 
Vooral de k leur en de aard van de 
kwartsen en de inslui tsels geven be
langri jke informatie bij de determi
natie van p o t e n t i ë l e Rode oostzee-
kwartsporfieren. 

Literatuurlijst 
Hellinga, W.Tj. en v.d. Heide, G.D., 1974. 

Zwerfstenen. Strengholt, Naarden: 
p.149. 

Hellinga, W.Tj., 1980. Elseviers Zwerf-
stenengids. Elsevier, Amsterdam/Brus
sel: p. 136. 

Hesemann, J . , 1975. Kristalline Geschiebe 
der nordischen Vereisungen. Geologi-
sches Landesamt Nordrhein-Westphalen, 
Krefeld: p. 136. 

Lijn, P.v.d., 1963. Het Keienboek, 5 e druk. 
W.J. Thieme&Cie, Zutphen: p 145-146. 

Skupin, K., Speetzen, E. en Zandstra, 
J.G., 1993. Die Eiszeit in Nordwest-
Deutschland. Zur Vereisungsgeschichte 
der Westfalischen Bucht und 
angrenzender Gebiete. Sonderheft Geol. 
Landesamt Nordrhein-Westfalen, 
Krefeld: p. 95-98. 

Smed, P., 2002. Steine aus dem Norden, 
2e druk. Gebrüder Borntraeger, 
Berlin/Stuttgart: p. 108. 

Zandstra, J.G., 1988. Noordelijke kristal-
lijne gidsgesteenten. Bril l , Leiden.: 
p. 169-173. 

Zandstra, J.G., 1999. Platenatlas van 
noordeüjke kristallijne gidsgesteenten. 
Backhuys Publishers, Leiden.: p. 166. 

115 Grondboor & Hamer nr. 5 2004 




