
Monzoni



Monzoni

 Hoe heb ik geprobeerd om een gesteente uit Monzoni
te determineren?



Monzoni

 Maar eerst..

 Waar ligt Monzoni en hoe ziet het gebied er uit?



Monzoni



Monzoni

 Hoe heb ik geprobeerd om twee gesteenten uit 
Monzoni te determineren?

 Eerst iets over het gebied Monzoni, wat dia’s en iets 
over het monzoni complex



Monzoni



Monzoni



Monzoni



Monzoni

 Ik kon op 2 manieren beginnen bij de determinatie

1  bekijk de steen goed en probeer de steen te 
determineren.

2 zoek eerst naar literatuur of zoek uit welke gesteenten 
er voorkomen.

 Ik ben met de eerste optie begonnen.



Monzoni

 De determinatie is tenslotte in 4 stappen gegaan:

 1 wat haal ik uit de uiterlijke kenmerken

 2 literatuur

 3 slijpplaatje

 4 laat het aan een ‘deskundige’ zien.



Uiterlijk

 Steen die hoort bij slijpplaatje 55. Donkergrijs, heel 
fijnkorrelig, zitten grotere kristallen in van een 
groenzwart mineraal met mooie splijting en van een 
wittig mineraal met latvormige doorsneden. Wat is 
dit? 

 Ik ben eerst nagegaan  ..  is dit een sediment, een 
stollingsgesteente of een metamorf gesteente?

 Immers, determineren is een afvalsysteem.



Sedimentair gesteente?

 Sediment. Denk b.v. aan zandsteen, kalksteen, mergel, 
kleisteen enz.

 Nee, ik zie geen laagjes, gesteente bestaat niet uit 
korrels, geen kalk (zoutzuur) . 



Metamorf gesteente?

Metamorf? Nee, ik zie geen splijtlaagjes (lei) geen 
schisteuze structuur, geen banden enz. 

En dan die grote kristallen die in de grondmassa zitten. 
Dat lijkt niet metamorf. Je hebt wel ogengneis bv maar 
daar lijkt het niet op.

 Ik kan deze steen niet plaatsen bij de metamorfe 
gesteenten.



Stollingsgesteente

 Stollingsgesteente dus. Diepte-, gang- of 
uitvloeiingsgesteente?

 Kristallen zijn vooral klein. Te klein voor 
dieptegesteente. Ik zie wel een soort phenokristen of is 
het meer een porfirische structuur?

 Ik kies voor een uitvloeiingsgesteente of een 
ganggesteente. Porfier hoort daar ook bij.



Kom ik nog verder?

 Diagram Streckeisen want daarmee moet ik dus 
determineren.



Determineren?

 De latvormige lichte kristallen lijken wel plagioklaas.

 De donkere mineralen. Ik denk aan pyroxeen of 
amfibool.

 Ik zie met een loep geen kwarts.

 Ik zie geen roze veldspaat.

 Grondmassa heb ik geen idee van. Dus of daar kwarts, 
kaliveldspaat, foïden of iets anders zit weet ik niet.



Wat is het na stap 1?

 Een vulkanisch gesteente of 
ganggesteente met weinig 
of geen kwarts, wel 
plagioklaas, geen of weinig 
kaliveldspaat. Pyroxenen of 
amfibolen of …..?

 Ik zit dus ergens rechts in 
diagram van Streckeisen



Stap 2     Literatuur?

 Dieptegesteenten zoals syeniet, monzoniet, 
monzodioriet, dioriet, gabbro, enz.

 Ganggesteenten zoals camptoniet, monchiquit, ….

 Vulkanische gesteenten zoals basalt, andesiet, daciet, 
latiet, …. 

Zit er wat bij?



Streckeisen
 De veldspaten bestaan vooral 

uit plagioklaas en minder uit 

kaliveldspaat.

 Er zit weinig kwarts in de 
gesteenten.

Ik zit nog steeds ergens in het 
rechterdeel

En wel in het middengedeelte 
van weinig kwarts.



Wat is het na stap 2?

 Misschien een van die ganggesteenten zoals 
Camptoniet of Monchiquit?

 Basalt?

 Andesiet?

 Latiet??

 ????

 Tijd om dus te gaan lezen over die twee 
ganggesteenten Camptoniet en Monchiquit.



En na het lezen?

 Door naar stap 3: Slijpplaatje.



Slijpplaatje (55)

 Slijpplaatje, wat zie ik?

 Ik zie een redelijk fijne grondmassa met heel veel 
kleine groene korreltjes erin en een aantal grotere 
korrels, ook groen. In de matrix zitten ook kleine 
heldere plagioklaaslatjes.

 De grotere korrels zijn omgezette plagioklazen en een 
mineraal dat ik nog niet herken met een goede 
splijting.



Slijpplaatje (55)



Slijpplaatje (55)

 De groene korrels zijn sterk pleochroitisch van 
donkergroen naar bruin.

 Ze hebben een hoog reliëf.

 Ze hebben sterke dubbelbreking.



Pleochroitisch



Pleochroitisch



Slijpplaatje (55)



Slijpplaatje matrix

 Als ik grotere korrels in de matrix bekijk valt op dat er 
‘vaak’ splijtlijnen zichtbaar zijn. In sommige korrels is 
amfiboolsplijting onder hoek van 60 graden zichtbaar.

 De korrels zijn sterk pleochroitisch van groen naar 
bruin.

 De kristallen doven scheef uit.



Slijpplaatje conclusie 1

 Dit wijst op een clino-amfibool. Welke is wat lastiger maar 
de kans is groot dat dit een hoornblende is.

 Welke amfibool vergt meer onderzoek en lijkt op dit 
moment niet heel belangrijk.

 Verder is er in het plaatje een beetje plagioklaas zichtbaar. 
Dat zie je meestal goed omdat de meeste soorten 
plagioklaas polysynthetische tweelingen vormen.

 Welk gesteente kan dit zijn?



Plagioklaas



Slijpplaatje conclusie 1

 Hier ga ik de mist in want ik moet eigenlijk eerst nog 
verder onderzoeken, b.v. de grotere kristallen.

 Maar ik herinner mij dat de Camptoniet uit het 
monzonigebied veel hoornblende bevat die sterk 
pleochroïtisch is van groen naar bruin. Dat klopt dus 
precies.

 Dus …….



Slijpplaatje conclusie na stap 3

Camptoniet!!



Camptoniet

 In de camptoniet van Monzoni zit ook Hypersteen
(een orthopyroxeen) en soms wat olivijn.

 Die olivijn heb ik niet gezien maar die hoeft er ook niet 
in te zitten, dus alles klopt!! Toch?

 En die grote kristallen zullen wel de hypersteen zijn. 
Ze zijn een heel klein beetje roze, zie ik. Dat is ook al 
goed.



Monzoni

 Gelukkig bedenk ik toch dat ik beter naar de grote 
kristallen moet kijken.

 Ze hebben goede splijting, zijn weinig pleochroitisch
groenbruin, pyroxeenomtrek, scheve uitdoving en een 
vrij sterke dubbelbreking.

 Ik denk aan een orthopyroxeen (hypersteen) of een 
clinopyroxeen (augiet)



Monzoni

 Achteraf wilde ik toewerken naar Camptoniet en 
vergeet ik de dingen die niet kunnen.

 Zo is de uitdoving echt scheef en kan het dus geen 
orthopyroxeen zijn.

 Dus, zet alles eens op een rijtje dan valt de Camptoniet
af (geen orthopyroxeen, te kleine korrels,…) 



Monzoni

 Wat dan?

 Toch gewoon een ordinaire basalt. Alles klopt daarmee 
met wat ik gezien heb.



Stap 4, de deskundige

 Ik laat zowel de steen als het slijpplaatje zien aan 
Frank Beunk.

 O, dat is een uitvloeiingsgesteente. Dat groene is 
hoornblende. Zie je dat de hoornblende de pyroxenen
opvreet? Die pyroxeen is augiet. Ja, dat is heel veel 
voorkomend bij een basalt.

 En die grote kristallen in een fijnkorrelige matrix. Nee, 
een camptoniet ziet er echt anders uit.



Stap 4, de deskundige

 Formules:

 Augiet (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6

 Hoornblende Ca2(Mg2+,Fe2+,
4Al)(Si7Al)O22(OH)2



En wat is dan nu de juiste naam?

 Het is een basalt.

 De basalt bevat heel veel hoornblende.

 Er zitten grote plagioklazen in de matrix, dat noem je 
porfiritisch.

 Dus de naam wordt:

 Porfiritische hoornblendebasalt.



Link

En een handige? Link:

https://opengeology.org/petrology/

https://opengeology.org/petrology/


EINDE


