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Dit boek is het derde deel uit de serie: Mineralen leren herkennen.
Deel 1 bevat een algemene inleiding over mineralen, hun voorkomen en hun namen.
En wat eerste kenmerken bij het leren herkennen van mineralen.

Deel 2 gaat over de chemische samenstelling van kristallen, de namen van mineralen, 
hun elementen en de verbindingen.

Dit boek gaat over de kristalstructuur van mineralen.



Structuur Van Kristallen:              
Ionbinding 
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HOOFDSTUK 1

Haliet, Polen



Vorig hoofdstuk was een eerste kennismaking met de bouwstenen van de materie: 
de atomen. Deze atomen kunnen zich verenigen tot chemische verbindingen 
waarvan men de samenstelling kan weergeven door een chemische formule.
De chemische samenstelling van een mineraal is van fundamenteel belang en een 
aantal eigenschappen hangen ervan af. De meeste eigenschappen van mineralen 
zijn niet uitsluitend afhankelijk van de chemische samenstelling, maar tevens van de 
schikking van atomen, ionen of moleculen in het kristal en van de krachten die ze 
binden. In dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe atomen zich kunnen verenigen en 
groeperen tot kristallijne materie en zal aandacht worden besteed aan de krachten 
(chemische bindingen) die atomen, ionen en moleculen in een kristal samenhouden. 
Verder zal worden aangetoond dat de atomen in een kristal gerangschikt zijn 
volgens een zich in de ruimte herhalend driedimensionaal patroon.

structuur van haliet



Gas, vloeibaar, vast

Op grond van fysische kenmerken zoals samendrukbaarheid en vormvastheid kan men 
de materie in een drietal categorieën indelen:

gassen
vloeistoffen
vaste stoffen

Men spreekt ook van de drie aggregatietoestanden van de materie. Om deze drie 
aggregatietoestanden te illustreren (fig. 4.1) neemt men een ingebeeld materiaal dat uit 
één soort atomen bestaan (op de tekening voorgesteld door zwarte bolletjes).

In de gasvormige toestand vliegen de materiedeeltjes met grote snelheden door de 
ruimte (fig. 4.1a). Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de snelheid van die deeltjes. De 
deeltjes raken elkaar niet, behalve wanneer ze tegen elkaar aanbotsen. In een gas is 
slechts een kleine hoeveelheid van het totale volume ingenomen door materiedeeltjes. 
Een gas heeft geen vaste vorm noch een vast volume; het neemt de vorm aan van de 
ruimte waarin het zich bevindt en men kan het gemakkelijk samendrukken of laten 
expanderen.

Wanneer men een gas afkoelt, dan neemt de snelheid van de materiedeeltjes waaruit 
het gas bestaat af. Bij voldoende afkoeling gaat het over in de vloeibare toestand (fig. 
4.1b). In een vloeistof zijn de betrokken materiedeeltjes met elkaar in contact. Hun 
energie is echter voldoende groot om langs elkaar heen te schuiven en voortdurend van 
plaats te verwisselen. Een vloeistof heeft wel een bepaald volume (moeilijk 
samendrukbaar) maar neemt net zoals een gas de vorm aan van de ruimte waarin ze 
zich bevindt.
Wanneer men de vloeistof nog verder afkoelt, dan wordt op een gegeven moment het 
smeltpunt bereikt. Er vindt nu een overgang plaats van de vloeibare naar de vaste 
toestand. 



Aggregatietoestanden van de materie (figuur 4.1)

a. Gasvormige toestand: 
de materiedeeltjes vliegen met grote 
snelheid door de ruimte

b. Vloeibare toestand: 
de materiedeeltjes schuiven langs elkaar 
en verwisselen voortdurend van plaats

c. Vaste toestand: 
de materiedeeltjes rangschikken zich 
volgens een welbepaald regelmatig 
ruimtelijk patroon (hier kristallijn)



Binnen de vaste stoffen zijn er twee mogelijkheden:

1. de deeltjes waaruit de vaste stof bestaat, bevinden zich nog steeds op 
wanordelijke posities ten opzichte van elkaar, net zoals dat in de vloeibare fase het 
geval was. Men spreekt dan van een amorfe vaste stof. Dergelijke amorfe stoffen 
worden ook wel eens als vaste vloeistoffen beschouwd. Glas is een voorbeeld van 
een amorf materiaal. 

2. de deeltjes rangschikken zich ordelijk op welbepaalde plaatsen in de ruimte, 
volgens een welbepaald regelmatig ruimtelijk patroon. Dit noemt men kristallijne 
vaste stoffen. De bouwstenen van het kristal (=de atomen) zijn in wezen in rust; 
ze voeren nog slechts lichte trillingen uit rond hun evenwichtsposities. Vaste 
stoffen hebben een bepaald volume (haast niet samendrukbaar) en een vaste 
vorm.

Mineralen zijn, op enkele uitzonderingen na, kristallijne vaste stoffen en de 
eigenschappen van mineralen worden in hoge mate door die kristallijne natuur 
bepaald.
Dat de atomen, ionen of moleculen in een kristal zich op welbepaalde plaatsen 
rangschikken heeft te maken met de krachten die deze atomen, ionen of moleculen 
bij elkaar houden. Deze krachten (chemische bindingen), die van elektrische aard 
zijn, kan men onderverdelen in een viertal bindingstypes:

• ionbinding
• covalente binding
• van der Waals-binding
• metaalbinding

Deze verschillende bindingstypes en hun effect op de kristalstructuur worden in de 
volgende paragrafen beschreven.



De ionbinding

In vorig hoofdstuk werd reeds verteld dat atomen een sterke neiging vertonen om 
een stabiele elektronenconfiguratie te verkrijgen door elektronen op te nemen of af 
te staan. Op die manier worden ze elektrisch geladen en een dergelijk geladen 
atoom noemt men een ion. Is het ion positief geladen dan spreekt men van een 
kation terwijl men een negatief geladen ion een anion noemt.

Tegengesteld geladen ionen trekken elkaar aan om een chemische binding, 
ionbinding, te vormen. In vorig hoofdstuk werd reeds het voorbeeld aangehaald 
van NaCl (natrium chloride)

  Na+  +  Cl-   →   NaCl

Heel veel natriumionen kunnen zich met even veel chloorionen verenigen tot een 
natriumchloride (haliet) kristal. Figuur 4.2 is een heel sterk (ongeveer 100 miljoen 
maal) vergrootte schematische voorstelling van een heel klein stukje uit een 
dergelijk NaCl-kristal.

In het kristal komen beide elementen in geïoniseerde toestand voor en de structuur 
bestaat afwisselend uit natriumionen (voorgesteld door de kleine bolletjes) en 
chloorionen (grote bolletjes). In werkelijkheid zijn de natriumionen ook kleiner dan 
de chloorionen (zie verder tabel 4.1). Van NaCl-moleculen is er geen sprake in het 
kristal. In het kristal wordt elk natriumion omringd door zes chloorionen (fig. 4.2.b 
aangeduid met vette lijnen). Elk natriumion is dus gebonden aan zes chloorionen 
en elk chloorion is eveneens aan zes natriumionen gebonden. De 
aantrekkingskracht tussen de ongelijknamige ladingen houdt de ionen in het kristal 
bijeen en zorgt voor de stevigheid van het kristal.



figuur 4.2 a  

de NaCl structuur bestaat 
afwisselend uit natriumionen 
(kleine bolletjes) en chloorionen 
(grote bolletjes)

figuur 4.2 b  

in het kristal wordt 
elk natriumion op 
een gelijke afstand 
omringd door zes 
chloorionen



Een ion kan men zich voorstellen als bestaande uit een compacte kern, omringd 
door een eerder ijle elektronenwolk. De dichtheid van de elektronenwolk varieert 
met de afstand tot de kern om tenslotte op een zekere afstand (het oppervlak van 
de elektronenwolk) nul te worden. In principe kan men een ion beschrijven als een 
bol met een bepaalde straal R (fig.4.3); R is dan de afstand van het centrum van 
de bol (de kern) tot het oppervlak van de bol.

figuur 4.3  

men kan een ion beschrijven als een 
bol;
de ionstraal R is dan de afstand van 
de kern tot het oppervlak van het ion

Wil men de straal van een ion in een kristal bepalen, dan moet men rekening 
houden met de interactie met de andere ionen in het kristal. Tussen elk paar 
tegengesteld geladen ionen bestaan er immers elektrostatische aantrekkings-
krachten. Wanneer ionen elkaar onder invloed van deze krachten naderen, dan 
beginnen er eveneens afstotende krachten in werking te treden. Deze krachten 
komen tot stand door de interactie tussen de twee elektronenwolken en door de 
afstoting tussen de twee kernen. Onder invloed van die krachten naderen beide 
ionen elkaar tot een evenwichtsafstand. Deze afstand, van kern tot kern 
gemeten, kan men beschrijven als de som van de ionstralen, R1 + R2 ,  zie 
afbeelding op de volgende bladzijde (fig.4.4). 



figuur 4.4  
 
ionen naderen elkaar tot 
een evenwichtsafstand

deze afstand, van kern tot 
kern gemeten, is op te 
vatten als de som van de 
ionstralen R1 + R2

Waarden van ionstralen (die afgeleid worden uit x-stralendiffraktiemetingen aan 
kristallen) van de meest voorkomende ionen zijn weergegeven in tabel 4.1. Wanneer 
men deze waarden nader beschouwd, dan valt het op dat kationen een relatief 
kleine ionstraal hebben (bij de overgrote meerderheid kleiner dan 0,1 nm) in 
vergelijking tot de anionen. Deze grote anionen zullen daarom in sterke mate de 
kristalstructuur van een ionkristal bepalen.

Aangezien de statische lading verspreid is over het gehele oppervlak van een ion is 
de binding tussen kationen en anionen ruimtelijk gezien een niet gerichte binding (dit 
in tegenstelling tot de covalente binding; zie volgend hoofdstuk). In een 
kristalstructuur tracht elk ion zich door zoveel mogelijk ionen van tegengesteld teken 
te omringen (te coördineren) als door hun afmetingen toelaatbaar is. De 
gecoördineerde ionen omringen het centrale, coördinerende ion zodanig dat 
hun middelpunten op de hoekpunten van een polyeder liggen. In een stabiele 
kristalstructuur ligt elk kation in het centrum van een coördinatiepolyeder van 
anionen. Het aantal anionen in die polyeder noemt men het coördinatiegetal van 
het kation met betrekking tot het gegeven anion. Het coördinatiegetal hangt af van 
de relatieve afmeting van kation en anion. Analoog kan men elk anion beschouwen 
als het centrum van een coördinatiepolyeder gevormd door kationen.



Tabel 1

atoomnummer ion ionstraal in nm

3 Li+ 0,068

4 Be2+ 0,035

5 B3+ 0,023

6 C4+ 0,015

8 O2- 0,140

9 F- 0,133

11 Na+ 0,097

12 Mg2+ 0,066

13 Al3+ 0,051

14 Si4+ 0,026

15 P5+ 0,035

16
S6+ 0,030

S2- 0,184

17 Cl- 0,181

19 K+ 0,133

20 Ca2+ 0,100

22 Ti4+ 0,068

23
V3+ 0,074

V5+ 0,059

24 Cr3+ 0,062

25
Mn2+ 0,080

Mn4+ 0,060

26
Fe2+ 0,074

Fe3+ 0,064

27 Co2+ 0,072

28 Ni2+ 0,069

29
Cu+ 0,096

Cu2+ 0,073

30 Zn2+ 0,074

38 Sr2+ 0,112

40 Zr4+ 0,079

47 Ag+ 0,126

50 Sn4+ 0,071

52 Te2- 0,221

56 Ba2+ 0,134

74 W6+ 0,062

80 Hg2+ 0,110

82 Pb2+ 0,120

92 U4+ 0,097

tabel 4.1

Ionstralen van de meest voorkomende 
ionen gerangschikt naar toenemend 
atoomnummer



figuur 4.5  

coördinatiepolyeder van 
chloorionen in NaCl

in de kristalstructuur van 
haliet wordt elk natriumion 
omringd door zes chloorionen 
die zich op de hoekpunten 
bevinden van een octaëder 
met het Na+-ion als 
middelpunt. In deze structuur 
heeft natrium een 
coördinatiegetal gelijk aan 6 
en de coördinatiepolyeder is 
een octaëder

Om de kristalstructuur van een mineraal voor te stellen maakt men meestal gebruik 
van tekeningen zoals figuur 4.2. Dergelijke figuren geven meteen een inzicht in de 
ruimtelijke posities die de ionen in de structuur innemen. De coördinatie van een ion is 
uit dergelijke tekeningen goed af te leiden.
Het enige nadeel is dat deze bol-en-staafjes-modellen geen getrouw beeld geven 
van de relatieve afmetingen van de ionen en van hun stapeling. Om deze kenmerken 
goed te doen uitkomen, wordt dan gebruik gemaakt van een stapelingsmodel zoals 
dat voor haliet in figuur 4.6 is afgebeeld. In deze figuur stellen de kleine bolletjes de 
Na+-ionen voor en de grote bolletjes de Cl--ionen. In dergelijke afbeeldingen komt de 
verhouding van de straal van de bolletjes overeen met de verhouding van de 
ionstralen.

figuur 4.6  
stapelingsmodel van NaCl 
 
de kleine bolletjes stellen de Na+-ionen 
voor en de grote bolletjes de Cl--ionen

de relatieve afmetingen van de ionen 
komen overeen met de waarden van de 
ionstralen



minimum RK/RA coördinatiepolyeder van het kation 

   bol-staafjes-model      polyedermodel       stapelmodel coördinatiegetal

0,732 

8

0,414 

6

0,225 

4

0,155 

3

octaëder 

!

tetraëder 

!

kubus 

!

driehoek 

!  

Type to enter text

tabel 4.2 coördinatiepolyeders voor kationen, hun coördinatiegetal en de 
minimale stralenverhouding (RK/RA) bij dewelke de coördinatie nog stabiel is.



In een kristal tracht elk kation zich door zoveel mogelijk anionen te omringen. 
Hoeveel anionen zich rond een kation kunnen schikken, m.a.w. het coördinatiegetal 
en de geometrie van de coördinatiepolyeder, is afhankelijk van de relatieve 
afmetingen van de betrokken ionen. De relatieve afmeting van ionen wordt meestal 
uitgedrukt in de stralenverhouding; RK/RA, waarin RK de straal is van het kation en 
RA de straal is van het anion.

Wanneer de kationen en anionen in een kristal dezelfde afmetingen zouden 
hebben, dan is hun stralenverhouding (RK/RA) gelijk aan 1. In dit geval kan het 
kation door maximaal 12 anionen omringd worden. Dergelijke 12-coördinatie is in 
ionkristallen eerder zeldzaam (komt voor bij sommige oxiden).
Wanneer het coördinerende kation iets kleiner is dan de anionen, dan wordt de 12-
coördinatie onstabiel. De ruimte wordt voor het kation te groot, zodat het alle 
anionen niet meer tegelijk kan raken. In plaats van 12, kunnen er nu slechts 8 
anionen het kation op een stabiele manier omringen. Bij nog kleinere 
stralenverhoudingen kan het kation nog slechts 6, 4 of 3 anionen coördineren.
Zijn de anionen nog groter ten opzichte van het kation, dan krijgt men de lineaire 
coördinatie of 2-coördinatie die overigens erg zeldzaam is in ionisch gebonden 
kristallen.

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de meest voorkomende coördinatiepolyeders en 
de minimale stralenverhouding (RK/RA) waar de betreffende coördinatie nog stabiel 
is. De in de afbeeldingen getoonde coördinatiepolyeders zijn geïdealiseerde 
voorstellingen want het komt voor dat de coördinatiepolyeders min of meer 
vervormd zijn.

Als het bindingsmechanisme niet zuiver ionisch is (zie 4.3), dan zijn de 
stralenverhoudingen geen veilig criterium meer om het coördinatiegetal te bepalen. 
Zo wordt in kristallen met covalente bindingen, die sterk gelokaliseerd zijn, de 
coördinatie niet zozeer bepaald door de afmetingen van de atomen, maar door de 
ruimtelijke verdeling van de bindingskrachten.
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Diamant
Udachnaya-Vostochnaya Trubka, Respublika Sakha ,Rusland



De covalente binding

In vorig hoofdstuk werd getoond dat bij de vorming van NaCl, ieder chlooratoom 
door opname van 1 elektron een met 8 elektronen gevulde buitenste schil kreeg, 
terwijl elk natriumatoom door afgifte van 1 elektron eveneens een stabiele 
edelgasconfiguratie met 8 elektronen in de buitenste schil kon bereiken. In dat 
geval was het erg duidelijk dat het natrium zijn elektron volledig aan chloor 
kwijtraakte.
Wanneer echter twee chlooratomen zich met elkaar verbinden (ter vorming van 
Cl2 wat niets anders is dan chloorgas), dan hebben beide atomen een even 
sterke neiging om een elektron aan te trekken. Op die manier vormt zich dan een 
gemeenschappelijk elektronenpaar. Dit wil zeggen dat de elektronen die bij de 
binding betrokken zijn tot beide atomen behoren. Dit mechanisme voor de 
vorming van een covalente binding werd rond 1916 voorgesteld door de 
Amerikaan G.N. Lewis (1875-1946).

In het geval van chloor met slechts 1 vrije plaats in de buitenste schil, is de 
binding met 1 ander chlooratoom voldoende om een stabiele 
elektronenconfiguratie te verkrijgen. Sommige atomen hebben echter 2, 3 of 4 
vacante plaatsen in hun buitenste schil en dergelijke atomen kunnen zich via 
covalente bindingen met meerdere atomen verenigen. Een andere mogelijkheid 
is dat een atoom meer dan 1 elektron voor de binding met één ander atoom ter 
beschikking stelt. Afhankelijk van het aantal gemeenschappelijk gestelde 
elektronen spreekt men dan van een dubbele binding of een drievoudige binding. 

Engelstalige animatie film over covalente verbinding van 
atomen

Nederlandstalige uitleg  over covalente verbinding van 
atomen
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In een ionkristal hangt de coördinatie van een ion af van de relatieve afmetingen van 
de betrokken ionen en is dus een louter geometrische kwestie. In een covalent 
gebonden kristal ligt de zaak helemaal anders. Aangezien de bindingskrachten sterk 
gelokaliseerd zijn in de omgeving van het gemeenschappelijk elektronenpaar, is deze 
binding sterk ruimtelijk gericht. De coördinatie is dus afhankelijk van het aantal 
bindingen dat een atoom met andere atomen kan aangaan en van de ruimtelijke 
ligging van die bindingen. Verder dient nog te worden vermeld dat covalente bindingen 
krachtiger zijn dan ionbindingen. 

Zowel de ionbinding als de covalente binding zijn in feite extreme gevallen. Men heeft 
vastgesteld dat in vele ionbindingen de elektronen niet altijd volledig van het ene naar 
het andere atoom overgaan. Eveneens kan een gemeenschappelijk elektron in een 
covalente binding in meer of mindere mate tot één van de betrokken atomen behoren. 
Het is inderdaad zo dat elk atoom een min of meer sterke neiging bezit om elektronen 
naar zich toe te trekken. Een maat voor die neiging is de elektronegativiteit van het 
atoom; hoe groter de elektronegativiteit, hoe sterker de kracht waarmee het atoom 
elektronen naar zich toe trekt. Tabel 4.3 geeft een overzicht van de elektronegativiteit 
van de voornaamste elementen.

Een maat voor het covalente of ionisch karakter van een binding is het verschil in 
elektronegativiteiten van de betrokken atomen. Des te groter het verschil in 
elektronegativiteiten tussen de twee elementen, des te sterker is het ionisch karakter 
van hun binding.
In figuur 4.7 wordt het % ionisch karakter van een binding uitgezet in functie van het 
elektronegativiteitsverschil. Bij een elektronegativiteitsverschil van ongeveer 2.1 is een 
binding voor 50% ionisch. Is het verschil groter, dan heeft men met een binding te 
maken die voornamelijk ionisch van karakter is. Bij lagere verschillen is de binding 
uiteraard eerder covalent van karakter.

voorbeeld: 
   In CaF2 is het elektronegativiteitsverschil tussen fluor (4,0) en calcium (1,0) 

gelijk aan 3,0; de bindingen in calciumfluoride zijn dus uitgesproken ionisch 
van karakter (80% ionisch karakter).

De binding tussen waterstof (2,1) en zuurstof (3,5) in H2O (water) is duidelijk 
covalent; het elektronegativiteitsverschil is 1,4 en het % ionisch karakter 
slechts ongeveer 30.



Tabel 4.3

overzicht van de elektronegativiteit van de voornaamste elementen

Li 
1,0

Be 
1,5

B 
2,0

C 
2,5

N 
3,0

O 
3,5

F 
4,0

Na 
0,9

Mg 
1,2

Al 
1,5

Si 
1,8

P 
2,1

S 
2,5

Cl 
3,0

K 
0,8

Ca 
1,0

Sc 
1,3

Ti 
1,5

V 
1,6

Cr 
1,6

Mn 
1,5

Fe 
1,8

Co 
1,8

Ni 
1,8

Cu 
1,9

Zn 
1,6

Ga 
1,6

Ge 
1,8

As 
2,0

Se 
2,4

Br 
2,8

Rb 
0,8

Sr 
1,0

Y 
1,2

Zr 
1,4

Nb 
1,6

Mo 
1,8

Tc 
1,9

Ru 
2,2

Rh 
2,2

Pd 
2,2

Ag 
1,9

Cd 
1,7

In 
1,7

Sn 
1,8

Sb 
1,9

Te 
2,1

I 
2,5

Cs 
0,7

Ba 
0,9

La 
1,1

Hf 
1,3

Ta 
1,5

W 
1,7

Re 
1,9

Os 
2,2

Ir 
2,2

Pt 
2,2

Au 
2,4

Hg 
1,9

Tl 
1,8

Pb 
1,8

Bi 
1,9

Po 
2,0

At 
2,2

Fr 
0,7

Ra 
0,9

Ac 
1,1

Th 
1,3

Pa 
1,5

U 
1,7

Np 
1,3



figuur 4.7

het % ionisch karakter 
van een binding in 
functie van het verschil 
in elektronegativiteit van 
de bij de binding 
betrokken atomen

Hoewel het procent ionisch karakter slechts een vrij arbitrair en eerder kwalitatief 
begrip is, geeft het toch enige informatie over de aard van de binding.

Covalent gebonden stoffen zijn meestal vloeistoffen of gassen en het merendeel ervan 
behoort tot het domein van de koolstofchemie (vroeger ook organische chemie 
genoemd). Het aantal mineralen waarin uitsluitend covalente bindingen voorkomen 
is vrij beperkt. Het mooiste voorbeeld is diamant. Dit mineraal bestaat uit 
koolstofatomen die door covalente bindingen bijeen worden gehouden (fig. 4.8).

Figuur 4.8 de kristalstructuur van diamant



Ieder koolstofatoom heeft vier naaste 'buren' waarmee het via covalente bindingen is 
verbonden. Deze bindingen (in fig. 4.8 met staafjes aangeduid) zijn ruimtelijk gericht 
volgens de hoekpunten van een regelmatige tetraëder, m.a.w. ieder koolstof atoom 
bevindt zich in het centrum van een regelmatige tetraëder met telkens een 
koolstofatoom op elk van de vier hoekpunten. 

Naast de weinige mineralen met uitsluitend covalente bindingen, zijn er heel wat 
ionkristallen waarin ook covalente bindingen voorkomen. Dit is het geval 
wanneer in het kristal meeratomige anionen (bijvoorbeeld: sulfaation SO42-, 
carbonaation CO32-) aanwezig zijn. In een dergelijk ion zijn de atomen dan covalent 
gebonden, terwijl het geheel als anion fungeert.
Zo bestaat het carbonaation uit een koolstofatoom dat omringd is door drie 
zuurstofatomen die zich op de hoekpunten van een regelmatige driehoek bevinden 
(fig 4.9). De zuurstofatomen zijn covalent gebonden aan het koolstofatoom terwijl de 
gehele CO3 -groep in een kristalstructuur als anion fungeert

fig 4.9  carbonaation

het centrale koolstofatoom is 
covalent gebonden met de drie 
zuurstofatomen maar in een 
kristalstructuur fungeert de gehele 
CO3 -groep als anion

Een laatste groep kristallen waarin covalente bindingen voorkomen zijn de 
molecuulkristallen. In dergelijke kristallen komen moleculen voor binnen dewelke 
de atomen covalent gebonden zijn terwijl de moleculen zelf door zwakke van der 
Waals-krachten worden bijeengehouden.
Zwavel is zo een voorbeeld; het bestaat uit S8-moleculen waarbinnen covalente 
bindingen optreden terwijl in een zwavelkristal deze moleculen door van der Waals-
krachten worden bijeengehouden.
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De van der Waals-binding

Wanneer men de edelgassen met hun zeer stabiele buitenste elektronenschil 
beschouwd, dan ziet men geen enkele reden waarom zij zich met elkaar zouden 
verbinden. Nochtans kunnen de edelgassen bij zeer lage temperaturen kristallijn zijn. 
De edelgasatomen worden dan bij elkaar gehouden door van der Waals-krachten. 
Genoemd naar de Nederlander Diderik van der Waals (1837-1923) die reeds in 1873 
het bestaan van een tussen alle atomen en moleculen werkzame, aantrekkende 
kracht postuleerde.

Moleculen zoals H2, O2, N2, S8 kunnen zich eveneens door van der Waals-krachten 
verenigen. In dergelijke molecuulkristallen zijn de krachten binnen de moleculen 
van covalente aard terwijl de moleculen onderling door van der Waals-krachten bij 
elkaar gehouden worden.

Net zoals bij de ionbinding en de covalente binding berusten de van der Waals-
krachten op de aantrekking tussen tegengestelde elektrische ladingen. Hoewel de 
edelgasatomen en de genoemde moleculen elektrisch neutraal zijn, kunnen er toch 
elektrische ladingen optreden. Deze ladingen ontstaan wanneer de elektronen op een 
gegeven moment niet symmetrisch verdeeld zijn rond de atoomkern, zodat het 
atoom, respectievelijk molecule, zich als dipool met positieve en negatieve kanten 
voordoet. Wanneer zich op een dergelijk moment een ander atoom of molecule in de 
nabijheid bevindt, dan wordt hierin eveneens een dipool geïnduceerd. van der 
Waals-krachten zijn niets anders dan elektrostatische krachten tussen dergelijke 
dipolen.
Aangezien de elektronen constant in beweging zijn, verandert de ladingsverdeling in 

atomen en moleculen voortdurend. Deze 
aantrekkingskrachten zijn daarom vrij zwak.

https://nl.wikipedia.org/wiki/
Johannes_Diderik_van_der_Waals

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Diderik_van_der_Waals
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Diderik_van_der_Waals
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Diderik_van_der_Waals
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Diderik_van_der_Waals


Er zijn slechts een klein aantal mineralen waarvan de kristalstructuur bestaat uit 
moleculen die uitsluitend door van der Waals-krachten worden gebonden. Typische 
voorbeelden zijn: zwavel (S8) en realgar (As4S4 maar meestal als AsS geschreven).

Toch treden van der Waals-krachten op tussen alle atomen in alle mogelijke kristallen, 
maar in combinatie met de veel sterkere ionbinding of covalente bindingen wordt hun 
invloed meestal niet onderkend.

Een voorbeeld waar van der Waals-krachten wel een duidelijke rol spelen is grafiet 
(fig.4.10). Net zoals diamant bestaat grafiet uit koolstof, maar beide mineralen hebben 
verschillende kristalstructuren. Het is opgebouwd uit lagen waarbinnen de 
koolstofatomen via covalente bindingen met elkaar verbonden zijn. De lagen zelf 
worden door van der Waals-krachten bij elkaar gehouden. Omdat deze van der 
Waals-krachten eerder zwak zijn, kan men de lagen heel gemakkelijk van elkaar 
halen; een kenmerk dat de perfecte splijting verklaart.

Fig 4.10 
kristalstructuur van grafiet

de structuur is opgebouwd uit 
lagen koolstofatomen die via 
covalente bindingen met 
elkaar zijn verbonden. De 
lagen zelf worden door van der 
Waals-krachten bijeen 
gehouden.
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De metaalbinding

Metalen en legeringen onderscheiden zich van andere vaste stoffen door kenmerken 
zoals hoge elektrische geleidbaarheid, metallisch glanzend uiterlijk, 
smeedbaarheid en ductiliteit.

Elementen die een typisch metaalkarakter hebben, vindt men links in de tabel van 
Mendeleev. Atomen van deze elementen hebben slechts een klein aantal elektronen in 
hun buitenste schil. Dit is het geval voor de elementen in de groepen I, II en III, de 
overgangselementen (B-kolommen) en de zeldzame aarden. Het zijn allemaal 
elementen met een kleine elektronegativiteit die gemakkelijk hun buitenste 
elektron(en) afstaan om positieve ionen te vormen.

In het metaal kunnen deze elektronen zich vrij bewegen zonder dat ze tot één bepaald 
atoom behoren. Een metaal kan men daarom opvatten als bestaande uit positieve 
ionen die als het ware zijn "ondergedompeld in een zee van elektronen" (men spreekt 
ook wel van elektronengas). (fig.4.11). Een metaal kan men daarom gemakkelijk 
vervormen zonder bindingen te verbreken. De vrij bewegende elektronen verklaren 
overigens de sterke elektrische geleidbaarheid van metalen. 
Hoewel deze theorie, die rond 1900 door Drude en Lorentz werd ontwikkeld, reeds 
lang heeft plaats gemaakt voor meer gesofistikeerde beschouwingen over de 
metaalbinding, is ze voor een eerste kennismaking voldoende.



fig 4.11 metaalstructuur

In een metaal kunnen de elektronen 
zich vrij bewegen zonder dat ze tot 
één bepaald atoom behoren. De 
positieve metaalionen zijn als het 
ware "ondergedompeld in een zee 
van elektronen"
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Kristalstructuur en kristalrooster

De geordende structuur van kristallen is een direct gevolg van de bindingskrachten 
tussen de atomen en van de relatieve afmetingen van de atomen waaruit het kristal 
is opgebouwd. Kristallijne materie onderscheidt zich van amorfe (niet-kristallijne) 
materie door die geordende structuur. Per definitie kan men zeggen dat een kristal 
bestaat uit atomen die zijn gerangschikt volgens een zich in de ruimte 
herhalend driedimensionaal patroon.

Dit driedimensionaal patroon waarvan in de definitie sprake is, kan bestaan uit één 
enkele atoomsoort, een groep atomen of ionen, een molecule enz. Het 
voornaamste kenmerk van het kristal is de periodiciteit of regelmatigheid van dit 
patroon.

Een schoolvoorbeeld van een kristalstructuur, de structuur van NaCl (haliet) werd 
reeds eerder getoond (fig 4.2). Er werd uiteengezet dat dit kristal bestaat uit 
positieve en negatieve ionen die door elektrostatische aantrekkingskrachten bijeen 
worden gehouden. Hoe deze structuur in elkaar zit, heeft te maken met een 
uitbalanceren tussen aantrekkings- en afstotingskrachten waarbij tevens de 
relatieve afmetingen van de betrokken ionen een rol spelen. In het geval van de 
halietstructuur ziet men dat ze bestaat uit een geordend patroon van ionen. Het is 
zelfs een eenvoudig patroon. In andere kristallen kan dat patroon echter weer heel 
ingewikkeld zijn en uit veel atomen, ionen of ionengroepen bestaan. Het hele 
patroon herhaalt zich opnieuw en opnieuw en dat in drie dimensies.
Om het inzicht in het zich herhalende ruimtelijk patroon te vergemakkelijken, kan 
men een structuur in plaats van in drie dimensies te beschouwen, eerst even tot 
twee dimensies herleiden. 



                           x
fig 4.12

een ingebeelde kristalstructuur in twee 
dimensies

X

Figuur 4.12 is een voorbeeld van een eenvoudige, ingebeelde, structuur in twee 
dimensies. Hoewel een kristalstructuur gelijk welke graag van complexiteit kan hebben, 
zal zich telkens eenzelfde patroon herhalen. In deze structuur kiest men ergens een 
willekeurig referentiepunt (in fig. 4.12 door een kruisje aangegeven). Eenmaal dit punt 
gekozen, kan men een oneindig aantal gelijkaardige punten in de structuur aanduiden 
(fig. 4.13). Al deze punten hebben exact dezelfde omgeving en hebben eenzelfde ligging 
ten opzichte van het zich herhalende patroon of motief. Deze verzameling identieke 
punten in twee dimensies noemt men een net. In drie dimensies spreekt men van een 
rooster en van roosterpunten. In het geval van één dimensie spreekt men van een rij

fig 4.13



Wanneer men nu de roosterpunten door rechte lijnen verbindt, dan verdeelt men de 
tweedimensionale ruimte in gelijke parallellogrammen (fig. 4.14). In drie dimensies 
kan men de roosterpunten door stellen van evenwijdige vlakken met elkaar verbinden 
en op die manier de ruimte in parallellepipeda (zeg maar blokjes) verdelen. Herhaling 
van deze parallellogrammen respectievelijk parallellepipeda door translatie van één 
roosterpunt naar een ander genereert het net respectievelijk het rooster.

fig 4.14



Het hele kristal kan men dus opbouwen door een aaneenschakeling (translatie) van 
telkens hetzelfde elementaire patroon (elementair parallellepipedum). In drie 
dimensies noemt men dit elementaire patroon, de elementaire cel. De elementaire cel 
kan men opvatten als een soort bouwsteen. Het kristal is dan een regelmatige 
opeenstapeling van identieke bouwstenen (elementaire cellen) (fig. 4.15).

 fig 4.15 

de elementaire cel als bouwsteen van een 
kristal

een kristal kan men beschouwen als een 
opeenstapeling van identieke bouwstenen

De vorm en afmetingen van een elementaire cel worden gespecificeerd door de 
lengten a, b en c van de ribben en door de hoeken α, β en γ (alfa, bèta, gamma) 
tussen de ribben (fig. 4.16). Deze specificaties van de elementaire cel worden ook 
de celparameters genoemd

 fig 4.16 elementaire cel en celparameters

de afmetingen van de elementaire cel worden 
gespecificeerd door de lengten a, b en c van de ribben 
en door de hoeken α, β en γ tussen de ribben

De assen a, b en c definiëren een coördinatenstelsel dat eigen is aan het 
betreffende kristal.

De keuze van de elementaire cel is overigens niet uniek. Elk parallellepipedum 
waarvan de ribben roosterpunten verbinden is in principe geschikt om als 
elementaire cel te worden gekozen. In figuur 4.17 zijn enkele mogelijkheden 
aangegeven, maar in feite kan men er een oneindig aantal bedenken. Zoals uit de 
figuur blijkt is het zelfs toegelaten om roosterpunten (hier werden de roosterpunten 
gekozen in het centrum van de grotere atomen) binnen een elementaire cel te 
hebben.



 
fig 4.17

de keuze van de 
elementaire cel is 
niet uniek

Om de structuur van een kristal te beschrijven volstaat het om de afmetingen en de 
vulling van de elementaire cel te kennen. De afmetingen van de elementaire cel 
worden gegeven door a, b, c en door α, β en γ. Onder de vulling van de elementaire cel 
verstaat men de ruimtelijke posities die de atomen, ionen of moleculen in de cel 
innemen. Deze posities zijn de coördinaten (volgens a, b en c) van de atomen binnen de 
elementaire cel en ze worden meestal in breukdelen aangegeven. Het aantal atomen 
binnen de elementaire cel bepaalt ook het aantal formule-eenheden per elementaire 
cel (symbool Z); dit is het aantal atomen dat in de elementaire cel voorkomt, gedeeld 
door het aantal atomen in de chemische formule.

Voorbeeld: de kristalstructuur van haliet (NaCl): de afmetingen van de elementaire cel 
zijn: a = b = c = 0,5640 nm met α = β = γ = 90∞  de elementaire cel is dus een 
submicroscopisch kubusje (waarvan de vulling reeds in figuur 4.2 werd 
weergegeven). Elk kubusje bevat 4 natrium- en 4 chloorionen en bijgevolg is Z 
= 4 (de elementaire cel bevat dus 4 maal NaCl). De atoomcoördinaten zijn voor 
natrium: 0 0 0,  0 ½ ½,  ½ 0 ½, ½ ½ 0 en voor chloor zijn ze:  0 0 ½,  0 ½ 0,  ½ 
0 0,  ½ ½ ½.

Iedere mineraalsoort heeft zijn eigen kristalstructuur en elke mineraalsoort wordt 
bijgevolg gekenmerkt door zijn celparameters, door de aard van de atomen in de 
kristalstructuur (chemische samenstelling) en door de posities van die atomen binnen 
die elementaire cel (celvulling).
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Polymorfisme

Eerder in dit boek was al sprake van diamant en grafiet. Beide mineralen bestaan uit 
koolstof, maar ze hebben verschillende kristalstructuren. Diamant heeft een compacte 
structuur (fig. 4.8) waarbij de koolstofatomen door covalente bindingen bijeen worden 
gehouden. Bij grafiet is de structuur (fig. 4.10) echter opgebouwd uit lagen 
koolstofatomen die via covalente bindingen met elkaar zijn verbonden terwijl de lagen 
zelf door van der Waals-krachten worden bijeen gehouden.

Wanneer een element of chemische verbinding in meer dan één kristalstructuur kan 
voorkomen dan spreekt men van polymorfisme. Enkele typische voorbeelden worden 
samengevat in tabel 4.4.

Welke polymorfe vorm ontstaat, hangt af van de vormingsomstandigheden (zoals 
temperatuur en/of druk) van het mineraal. Bij verandering van temperatuur en/of druk 
kan de ene polymorfe vorm in de andere overgaan. Polymorfen kunnen toch soms op 
eenzelfde specimen voorkomen, bijvoorbeeld wanneer ze op verschillende tijdstippen 
onder verschillende omstandigheden ontstaan zijn.

chemische formule polymorfe mineralen

C diamant, grafiet

FeS2 pyriet, marcasiet

TiO2 rutiel, anataas, brookiet

CaCO3 calciet, aragoniet

Al2SiO5 kyaniet, andalusiet, sillimaniet

tabel 4.4    polymorfe mineralen



Isostructurele kristallen

Dat haliet (NaCl) en sylviet (KCl) een gelijkaardige structuur hebben is op het eerste 
gezicht niet zo verwonderlijk. Het zijn tenslotte beide chloriden van alkalimetalen met 
een gelijkaardige chemische formule. De bindingen zijn in beide gevallen ionisch van 
karakter en de stralenverhoudingen (0,54 voor Na/Cl en 0,73 voor K/Cl) voldoen aan de 
voorwaarden voor een octaëdrische coördinatie van het kation door de chloor-anionen. 
De elementaire cellen zijn kubusjes die enkel nog van elkaar verschillen door hun 
afmetingen; voor NaCl is a = 0,5640 nm en voor KCl is a = 0,6293 nm.

Naast een hele reeks halogeniden (chloriden, fluoriden, bromiden en iodiden) die ook 
een NaCl-structuur hebben zijn er ook heel andere verbindingen die deze structuur 
vertonen. Een voorbeeld is galeniet, PbS (lood sulfide). De Pb-S binding is overduidelijk 
covalent van karakter en toch heeft PbS een zelfde structuur als NaCl (de Pb-atomen 
bevinden zich op de Na-plaatsen en de S-atomen nemen de posities van Cl in). 
Galeniet is geen alleenstaand geval; in totaal zijn er meer dan tweehonderd 
verbindingen gekend die een NaCl-structuur hebben.

Wanneer mineralen een gelijkaardige structuur hebben dan zegt men dat ze 
isostructureel zijn. Strikt genomen is de definitie van isostructurele kristallen iets 
ingewikkelder dan hier geschetst, maar een meer uitgebreide behandeling valt echter 
buiten het bestek van deze tekst.

fig 4.18

de calcietstructuur



Mineralen die een zelfde anion bevatten, zijn dikwijls isostructureel. Men zegt ook wel 
dat ze tot een isostructurele groep behoren. Zo hebben de mineralen calciet 
CaCO3, magnesiet MgCO3, smithsoniet ZnCO3, sideriet FeCO3 en rhodochrosiet 
MnCO3 een gelijkaardige structuur en men zegt dat ze tot de calcietgroep behoren.

Figuur 4.18 stelt de kristalstructuur van calciet voor. De elementaire cel die hier wordt 
afgebeeld heeft de vorm van een romboëder en de calciumionen bevinden zich op de 
hoekpunten en de middenpunten van de vlakken van de cel. De driehoekige CO3-
groepjes bevinden zich op het midden van de ribben en in het centrum van de cel. 
Alle mineralen uit de calcietgroep hebben eenzelfde structuur; zo heeft magnesiet net 
dezelfde structuur als calciet, maar dan met Mg2+-ionen op de plaats waar in calciet 
Ca2+-ionen zitten.

Het enige verschil tussen de structuren van de mineralen uit de calcietgroep is in de 
afmetingen van de elementaire cel. Deze overigens kleine verschillen in afmetingen 
zijn het gevolg van de verschillen in ionstraal van de kationen



Substitutie

Mineralen bevatten heel dikwijls variabele hoeveelheden aan elementen die geen 
wezenlijk onderdeel van de (ideale) chemische samenstelling van de betreffende 
mineraalsoort uitmaken. Mineralen ontstaan nu eenmaal niet onder de gecontroleerde 
omstandigheden van een laboratorium, maar vormen zich in de natuur uit een oplossing 
of een smelt die dikwijls een grote variatie aan elementen kan bevatten. Deze niet-
essentiële elementen kunnen de plaats van atomen in de kristalstructuur van het 
mineraal innemen.

De gedeeltelijke vervanging van atomen in een kristal door atomen van een andere 
atoomsoort noemt men substitutie. Voorwaarde voor substitutie is een vergelijkbare 
ion- of atoomstraal en een vergelijkbaar bindingskarakter binnen de kristalstructuur. Het 
aantal mineralen waarin substitutie kan optreden is enorm.

Soms kan substitutie beperkt zijn tot sporenhoeveelheden van een andere atoomsoort. 
Zo bevat saffier (edelsteenvariëteit van korund) steeds sporen van ijzer en titaan.

In andere gevallen kan een belangrijker gedeelte van een atoomsoort door een andere 
vervangen worden. Een typisch voorbeeld is het mineraal sfaleriet dat in zuivere 
toestand ZnS (zink sulfide) is. Zuiver ZnS komt in de natuur niet voor. 
Meestal bevat sfaleriet een bepaalde hoeveelheid ijzer (tot ongeveer 26%) ter 
vervanging van zink. De chemische formule van sfaleriet schrijft men daarom meestal 
als (Zn,Fe)S.



Soms is een grenzenloze substitutie mogelijk en men spreekt dan van 
mengkristallen. Mengkristallen zijn kristallen waarvan de chemische samenstelling 
ergens tussen de samenstelling van twee uitersten in kan liggen. Voorbeelden zijn de 
mineralen forsteriet Mg2SiO4 (magnesium silicaat) en fayaliet Fe2SiO4 (ijzer 
silicaat) die gezamenlijk bekend zijn onder de naam olivijn. In het geval van olivijn 
kunnen Fe2+- en Mg2+-ionen elkaar vervangen in de kristalstructuur, m.a.w. waar zich 
een Mg2+-atoom bevindt kan evengoed een Fe2+-ion plaatsnemen en omgekeerd. Het 
gevolg is een mengkristal met een samenstelling die intermediair is tussen forsteriet 
Mg2SiO4 en fayaliet Fe2SiO4. De chemische formule van een dergelijk mengkristal 
schrijft men dan als: (Mg,Fe) 2SiO4.
Mengkristallen zijn enkel mogelijk wanneer er een nauwe chemische verwantschap 
bestaat tussen isostructurele kristallen. Men spreekt in dit verband ook van 
isomorfisme. Van dergelijke mineralen (zoals forsteriet en fayaliet) zegt men dat ze 
tot een isomorfe reeks behoren.

Substitutie blijft niet beperkt tot kationen, want het is evengoed mogelijk dat anionen 
elkaar in een structuur vervangen. Zoals in wavelliet waar het OH-groepje gedeeltelijk 
door F kan vervangen worden. De formule schrijft men dan ook als: 
Al3(PO4)2(OH,F)3.5H2O

In silicaten treedt regelmatig substitutie van Si4+ door Al3+ op. Omdat beide kationen 
een verschillende valentie hebben is bij substitutie de globale formule niet meer 
elektrisch neutraal. Daarom is aan de substitutie van Si4+ door Al3+ nog een andere 
substitutie gekoppeld; namelijk de substitutie van een eenwaardig kation (zoals Na+) 
door een tweewaardig kation (bijvoorbeeld Ca2+). Dit treedt onder andere op bij de 
veldspaten albiet NaAlSi3O8 en anorthiet CaAl2Si2O8 waartussen een complete 
mengkristalvorming mogelijk is. De chemische formule van een dergelijk mengkristal 
kan men schrijven als: Na1-xCax(Si3-xAl1+x)O8, waarbij x varieert tussen 0 en 1.



Insluitsels

Naast substitutie is er ook nog de mogelijkheid dat een mineraal vreemde elementen 
bevat zonder dat de atomen ervan een plaats in de structuur van dat mineraal 
innemen. Het gastmineraal bevat dan insluitsels van andere mineraalsoorten.

Mineralen bevatten vrijwel altijd insluitsels. Deze, soms minuscule, insluitsels (kleine 
kristalletjes, gasbelletjes enz.) bevatten heel wat informatie over de 
vormingsgeschiedenis van een mineraal.

Op grond van hun oorsprong worden insluitsels in drie klassen ingedeeld:

- protogenetische insluitsels
- syngenetische insluitsels
- epigenetische insluitsels

Protogenetische insluitsels waren reeds voor de vorming van het gastmineraal 
aanwezig. Actinoliet naalden in kwartskristallen zijn er een voorbeeld van. 
Protogenetische insluitsels zijn dikwijls afgerond of gecorrodeerd.
Insluitsels die zich tegelijk met het gastmineraal vormen, noemt men syngenetisch. 
Deze insluitsels zijn meestal veelhoekig en goed gevormd; bv. rutielnaalden in 
kwarts. Syngenetische vloeistofinsluitsels zijn eveneens frequent. Meestal bevat de 
vloeistof een gasbel of kleine kristallen.
Epigenetische insluitsels zijn ontstaan na de vorming van het gastmineraal. 
Dergelijke insluitsels kunnen ontstaan door chemische verwering, door het indringen 
van vreemd materiaal, door ontmenging enz. Voorbeelden zijn onder andere de 
dendrieten die in sommige agaten (zogenaamde mosagaat) voorkomen en 
rutielnaalden in robijn.

De studie van insluitsels is een wetenschap op zich en vooral de edelsteenkundige 
maakt er gebruik van om zijn edelstenen te determineren. 
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over de auteur:

Paul Tambuyser is reeds sinds zijn jeugdjaren in mineralen geïnteresseerd.
In 1963 was hij stichtend lid van de Mineralogische Kring Antwerpen, een 
vereniging die hij een bijzonder warm hart toedraagt.

Na zijn studie chemie specialiseerde hij zich in de kristallografie, de 
elektronenmicroscopie en de x-stralendiffractometrie. 

Binnen de mineralogie gaat zijn interesse vooral uit naar de morfologie van 
Alpiene kwartskristallen, de gemmologie en de geschiedenis van de mineralogie 
en de kristallografie.

Zijn mineralogische publicaties verschijnen regelmatig in "Geonieuws" en in 
binnen- en buitenlandse tijdschriften. In 1982 verscheen zijn eerste boek onder 
de titel "Zelf Mineralen Determineren".

"Mineralen Herkennen" is het resultaat van een gelijknamige cursus die hij eerder 
bij de Mineralogische Kring Antwerpen heeft gegeven.

De beschrijvingen in de woordenlijst zijn van Wikipedia / Wikicommons .



Fotografie

De fotos zijn kostenloos verkregen van het MIM museum, 
bewerkt door Ap Bernard.  Carole Atallah, de curator,  is 
verantwoordelijk voor de benamingen en de toegestuurde 
foto’s. Een beschrijving van alle mineralen kunt U vinden 
in de aparte 15 delige serie over Mineralen van het MIM 
museum (zie website www.gea-geologie.nl   bij tab 
Tijdschrift / Ibooks

Photos MIM museum 

taken by: 

FMI / James Elliott;

 AINU / Augustin de Valence; 

AINU / Alessandro Clemenza

Stichting GEA bedankt ook de fotografen:

Edwin Tropper
Erik Vercammen
Hans Zaaier
Paul Mestrom
Piet Kalmthout
Hans Sanders

http://www.gea-geologie.nl
http://www.gea-geologie.nl


Illustraties

De beschrijvingen in de woordenlijst zijn van Wikipedia / Wikicommons .

De morfologische kristaltekeningen werden gemaakt met behulp van de programma's 
'SHAPE' (versie 5.0.1) en JCrystal (versie 1.02). De tekeningen van de kristalstructuren 
werden gemaakt met behulp van 'CaRIne Crystallography' (versie 3.1).



Dit is een deel van de serie Mineralen leren herkennen..

De teksten zijn van Paul Tambuyser, gebaseerd op zijn boek: Mineralen herkennen.

Voor zover van andere bronnen gebruik is gemaakt, hebben we geprobeerd dit daar aan te geven.

Sommige fotos zijn verkregen van het MIM museum, bewerkt door Ap Bernard. Photos MIM 
taken by: FMI / James Elliott; AINU / Augustin de Valence; AINU / Alessandro Clemenza

Carole Atallah, de curator is verantwoordelijk voor de benamingen en de toegestuurde foto’s.

De beschrijvingen in de woordenlijst zijn van Wikipedia of Webminerals, waar bij ieder mineraal 
een link staat die rechtstreeks leidt naar een gedetailleerde beschrijving van het mineraal op die 
websites. Per mineraal is er ook een link naar de website MineralienAtlas.

Voor een uitleg van de kristalstelsels verwijs ik naar de Ibooks  die daar specifiek op in gaan (deel 
1-9 uit deze serie)

De publicatie is een gezamenlijk initiatief van de Stichting GEA en de MKA onder coordinatie van 
Paul Tambuyser.

Techniek: J.Sanders



Actinoliet
Het grijsgroene tot groene of zwarte actinoliet heeft een 
glasglans en een witte streepkleur. Typisch zijn de slanke 
prismatische kristallen met hun perfecte splijting. De 
gemiddelde dichtheid is 3,03 en de hardheid is 5 - 6.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Actinoliet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Actinolite

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Albiet
Het mineraal albiet is een natrium-aluminium-
tectosilicaat met de chemische formule NaAlSi3O8. Het is 
een plagioklaas en behoort tot de veldspaten.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Almandien
Het mineraal almandien of almandijn is een ijzer-
aluminium-silicaat met de chemische formule 
Fe2+3Al2(SiO4)3. Het is een nesosilicaat en behoort tot de 
granaatgroep.

Gekoppelde termen in woordenlijst

https://nl.wikipedia.org/wiki/Almandien

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Almandine

http://webmineral.com/data/Almandine.shtml#.Vozf7zbKFsY

Sleep verwante termen hierheen



Amethist
Amethist is een violette variëteit van het mineraal kwarts 
(SiO2).

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amethist

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Amethyst

http://webmineral.com/data/Quartz.shtml#.VozgxjbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Andradiet
Het mineraal andradiet is een calcium-ijzer-silicaat met 
de chemische formule Ca3Fe3+2(SiO4)3. Het is een 
nesosilicaat en behoort tot de granaatgroep.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Andradiet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Andradite

http://webmineral.com/data/Andradite.shtml#.VozimjbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Anorthiet
Het mineraal anorthiet is een calcium-aluminium-
tectosilicaat met de chemische formule CaAl2Si2O8. Het 
is een plagioklaas en behoort tot de veldspaten.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anorthiet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Anorthite

http://webmineral.com/data/Anorthite.shtml#.VozjXTbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Aragoniet
Het mineraal aragoniet is een calciumcarbonaat met 
chemische formule CaCO3. Het is een polymorf van 
calciet en is er soms moeilijk van te onderscheiden.

Calciet is echter trigonaal terwijl aragoniet 
orthorombisch is.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Aragonite.shtml#.VZFbYGC_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Aragonite

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aragoniet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Augiet
Augiet is een mineraal met als chemische formule 
(Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(Al,Si)2O6. Het behoort tot de  
pyroxeen-groep. De kristallen zijn monoklien.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Augiet

http://webmineral.com/data/Augite.shtml#.VrNdL8fKFBI

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Augite

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Auripigment
Het doorzichtig tot doorschijnend citroengele, oranjegele 
of bruingele orpiment heeft een vaalgele streepkleur en 
een perfecte splijting. Het kristalstelsel is monoklien. 
Orpiment heeft een gemiddelde dichtheid van 3,52, de 
hardheid is 1,5 tot 2.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orpiment

http://webmineral.com/data/Orpiment.shtml#.VrNfMMfKFBI

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Orpiment

Fotograaf: Edwin Tropper

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Autuniet
Autuniet is een calcium uranyl fosfaat met  formule: 
Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O. De hardheid is 2 - 2½. 
Autuniet is tetragonaal. Het fluoresceert met een 
felgroen licht onder Ultraviolet licht en is om die reden 
erg gewild bij mineralenverzamelaars. Omwille van het 
hoge gehalte aan uranium is het radioactief. Het wordt 
gebruikt als uraniumerts. Autuniet is ontdekt in 1852 
nabij Autun, Frankrijk.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Autunite

http://webmineral.com/data/Autunite.shtml#.VZyw4nh2dsY

https://nl.wikipedia.org/wiki/Autuniet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Bergkristal
Bergkristal is de kleurloze en meest voorkomende 
variant van het mineraal kwarts (siliciumdioxide, SiO2) 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergkristal

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Bergkristall

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Biotiet
Biotiet is een fylosilicaat .

Biotiet wordt gevonden in granietgesteenten, gneis 
en schisten. Zoals andere mica's heeft biotiet een 
perfecte splijting: het kan gemakkelijk in buigbare platen 
gespleten worden. Het heeft een hardheid van 2,5 - 3, 
een dichtheid van 2,7 - 3,1 g/cm3. Het heeft een 
groenachtige tot bruine of zwarte kleur en kan zowel 
doorschijnend of opaak zijn. 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Biotite.shtml#.VZKesWC_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Biotite

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Böhmiet
Boehmite of böhmite is een  aluminium oxide hydroxide 
(γ-AlO(OH)) en een component van het  aluminium erts 
bauxite.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://en.wikipedia.org/wiki/Boehmite

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Boehmite

http://webmineral.com/data/Boehmite.shtml#.VozwbDbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Chloorapatiet
Apatiet is een mineraal, of eigenlijk de naam voor een 
mineraalgroep, want de samenstelling van apatiet kan 
verschillen. De algemene chemische formule van het 
chloor- en fluorhoudende calciumfosfaat is 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH).

De apatietreeks wordt onderverdeeld in o.a.:

 • Fluorapatiet: Ca5(PO4)3F

 • Chloorapatiet: Ca5(PO4)3Cl

 • Hydroxyapatiet: Ca5(PO4)3OH

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apatiet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Colemaniet
Het mineraal colemaniet is een gehydrateerd calcium-
boraat, met de chemische formule Ca2B6O11 · 5 H2O.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Colemanite.shtml#.VxXOFmP3BsY

https://nl.wikipedia.org/wiki/Colemaniet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Colemanit

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Diaspoor
Het mineraal diaspoor is een aluminium-oxi-hydroxide 
met de chemische formule AlO(OH).

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diaspoor

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Diaspore

http://webmineral.com/data/Diaspore.shtml#.Voz4szbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Diopsiet
Het mineraal diopsied is een calcium-magnesium-
silicaat met de chemische formule CaMgSi2O6. Het 
behoort tot de (clino-)pyroxenen. Het kleurloze, blauwe, 
grijze, bruine of groene diopsied heeft een groenwitte 
streepkleur, een glasglans en een goede splijting. De 
gemiddelde dichtheid is 3,4 en de hardheid is 6. 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diopsied

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Draviet
Het mineraal draviet (NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4) is 
een bruin, groenbruin tot bruinzwart, zelden geel, 
donkerrood of grijsblauw cyclosilicaat dat behoort tot de 
groep der toermalijnen.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Draviet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Dravite

http://webmineral.com/data/Dravite.shtml#.Vo0JHjbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Elbaiet
Het mineraal elbaiet is een sterk van kleur wisselend 
boor-houdend natrium-lithium-aluminium-silicaat en 
het cyclosilicaat behoort tot de groep der toermalijnen.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elbaiet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Fayaliet
Het mineraal fayaliet is een ijzer-silicaat met de 
chemische formule Fe(II)2SiO4. Het is een vorm van 
olivijn en behoort tot de nesosilicaten.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 6 - Polymorfisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fayaliet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Fayalite

http://webmineral.com/data/Fayalite.shtml#.Vo0LKTbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Flogopiet
Het mineraal flogopiet is een kalium-magnesium-
aluminium-silicaat met de chemische formule 
KMg3AlSi3O10F(OH). Het behoort tot de groep van de 
fylosilicaten

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Phlogopite.shtml#.VxXPyWP3BsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Phlogopit

https://nl.wikipedia.org/wiki/Flogopiet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Fluorapatiet
Apatiet is een mineraal, of eigenlijk de naam voor een 
mineraalgroep, want de samenstelling van apatiet kan 
verschillen. De algemene chemische formule van het 
chloor- en fluorhoudende calciumfosfaat is 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH).

De apatietreeks wordt onderverdeeld in o.a.:

 • Fluorapatiet: Ca5(PO4)3F

 • Chloorapatiet: Ca5(PO4)3Cl

 • Hydroxyapatiet: Ca5(PO4)3OH

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apatiet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Fluoriet
Het fluoriet is calciumfluoride met de chemische 
formule CaF2.In zuivere vorm is het kleurloos, maar 
afhankelijk van de sporenelementen die het bevat kan 
het verschillende kleuren hebben. De gemiddelde 
dichtheid van fluoriet is 3,13 en de hardheid is 4.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Fluorite.shtml#.VZbq9ni_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Fluorite

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Forsteriet
Het mineraal forsteriet is een magnesium-silicaat met de 
chemische formule Mg2SiO4. Het is een olivijn en 
behoort tot de nesosilicaten.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 6 - Polymorfisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Forsteriet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Gibbsiet
Het mineraal gibbsiet is een aluminium-hydroxide met 
de chemische formule Al(OH)3.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gibbsiet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Gibbsite

http://webmineral.com/data/Gibbsite.shtml#.Vo0RzDbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Grossulaar
Het mineraal grossulaar of grossulariet is een calcium-
aluminium-silicaat met de chemische formule 
Ca3Al2(SiO4)3. Het nesosilicaat behoort tot de 
granaatgroep.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grossulaar



Hoornblende
Het mineraal ho(o)rnblende is een calcium-magnesium-
ijzer-aluminium-silicaat. Het is de meest voorkomende 
van de amfibolen. Het zwarte, groene of bruin tot 
groenbruine hoornblende heeft een glas- tot parelglans 
en een witte streepkleur. Het is monoklien. De 
gemiddelde dichtheid is 3,23 en de hardheid is 5 tot 6.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Ferrohornblende.shtml#.VZe7yXi_JsY

http://webmineral.com/data/Magnesiohornblende.shtml#.VZe753i_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Hornblende

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Hydroxylapatiet
Apatiet is een mineraal, of eigenlijk de naam voor een 
mineraalgroep, want de samenstelling van apatiet kan 
verschillen. De algemene chemische formule is 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH).

De apatietreeks wordt onderverdeeld in o.a.:

 • Fluorapatiet: Ca5(PO4)3F

 • Chloorapatiet: Ca5(PO4)3Cl

 • Hydroxyapatiet: Ca5(PO4)3OH

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apatiet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Ijzerhydroxiden
IJzerhydroxide kan verwijzen naar:

 • IJzer(II)hydroxide (Fe(OH)2)

 • IJzer(III)hydroxide (Fe(OH)3)

Gekoppelde termen in woordenlijst

https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzerhydroxide

Sleep verwante termen hierheen



Kwarts
Kwarts is een vorm van siliciumdioxide, SiO2 en 
behoort tot de meest voorkomende mineralen op de 
aardkorst. Het vertegenwoordigt meer dan 12% van het 
volume van de aardkorst (onder andere in graniet, zand). 
Kwarts kan zowel grote kristallen vormen als 
microscopisch kleine aggregaten vormen. 

http://webmineral.com/data/Quartz.shtml#.VZfg7Xi_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Quartz



Lepidoliet
 lepidoliet is een fylosilicaat met de chemische formule 
KLi2AlSi4O10F(OH).

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepidoliet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Lepidoliet

http://webmineral.com/data/Lepidolite.shtml#.VxcgXGP3BsY

foto: Rob Lavinsky, iRocks.com

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Magnesiet
Magnesiet is magnesiumcarbonaat MgCO3. 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Magnesiet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Magnesiet

http://webmineral.com/data/Magnesite.shtml#.VxckvmP3BsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Muscoviet
Het mineraal muscoviet is een fylosilicaat met de 
chemische formule KAl2(AlSi3)O10(OH)2.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Muscoviet http://
webmineral.com/data/Muscovite.shtml#.VxcmP2P3BsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Orthoklaas
Het mineraal orthoklaas is een tectosilicaat met de 
chemische formule KAlSi3O8. Het behoort tot de 
veldspaten.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthoklaas

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Psilomelaan
Het mineraal psilomelaan is een gehydrateerd barium-
mangaan-oxide met de chemische formule 
Ba·(H2O)Mn3+5O10.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Psilomelaan

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Pyroop
Het mineraal pyroop is een magnesium-aluminium-
silicaat met de chemische formule Mg3Al2(SiO4)3. Het is 
een nesosilicaat en behoort tot de granaatgroep.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyroop

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Robijn
De robijn (afgeleid van het Latijnse ruber, "rood") is een 
rode edelsteen, een variëteit van het mineraal korund 
waarin de kleur hoofdzakelijk door chroom wordt 
veroorzaakt. 
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Rookkwarts
Rookkwarts is een kwarts-variëteit. De kleur is rookbruin 
tot bijna zwart, doorschijnend. Heel donkere varianten 
worden morion genoemd.
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Saffier
De saffier  is een kostbare edelsteen. Het is een variëteit 
van korund. Blauwe stenen van goede kwaliteit worden 
over het algemeen geclassificeerd als een van de meest 
waardevolle edelstenen. 
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Schörl
een zwarte toermalijn noemt men soms ook schörl. 
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Seleniet
De naam seleniet wordt gegeven aan grotere 
doorschijnende gipskristallen (CaSO4 · 2 H2O).
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Sideriet
Het mineraal sideriet (ook wel ijzerspaat) is een ijzer-
carbonaat.

Het grijze of geelbruin tot bruine sideriet heeft een 
glasglans, een witte streepkleur en de splijting van het 
mineraal is perfect. Het is trigonaal. Sideriet heeft een 
gemiddelde dichtheid van 3,96, de hardheid is 3,5.
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Silicaten
Silicaten bevatten alle het tetraëdrische SiO44--ion. 
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Smaragd
Smaragd is een edelsteenvariëteit van beryl. De groene 
kleur wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van 
chroom, soms vanadium. De chemische formule is 
Be3Al2(SiO3)6.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Smaragd



Smithsoniet
Het mineraal Smithsoniet is een zink-carbonaat. 
Smithsoniet kan wit, grijs, groen, roze of blauw zijn, met 
een witte streepkleur. Het heeft een soortelijk gewicht 
van 4,4 en een hardheid van 4,5. De glans is glas- tot 
parelachtig en het materiaal is doorzichtig tot 
doorschijnend.
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Speculariet
Speculariet een variëteit van Hematiet.
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Spessartien
spessartien of spessartiet is een mangaan-aluminium-
silicaat met de chemische formule Mn2+3Al2(SiO4)3. Het 
is een nesosilicaat en behoort tot de granaatgroep.

Gekoppelde termen in woordenlijst

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spessartien



Spodumeen
Het mineraal spodumeen is een clinopyroxeen met de 
chemische formule LiAl(SiO3)2. Spodumeen is een 
inosilicaat. Het kent verschijningsvormen van kleurloos 
tot vele andere kleuren. De roze tot paarse variant noemt 
men kunziet en de smaragdgroene variant van 
spodumeen staat bekend onder de naam hiddeniet. Het 
is monoklien en de streepkleur is wit. De gemiddelde 
dichtheid is 3,15 en de hardheid is 6,5 tot 7.
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Uraniniet
Het mineraal uraniniet is het belangrijkste oxide van 
uranium.Het vrijwel ondoorschijnende grijze tot zwarte 
uraniniet heeft een donkerbruine streepkleur, een 
submetallische glans en een goede splijting volgens 
onbekend kristalvlak. De gemiddelde dichtheid is 8,72 en 
de hardheid is 5 tot 6. Het is zeer sterk radioactief.
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Uvaroviet
Het mineraal uvaroviet is een calcium-chroom-
nesosilicaat met de chemische formule Ca3Cr2(SiO4)3. 
Het behoort tot de granaten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Uvaroviet



Wollastoniet
Het mineraal wollastoniet is een calcium-silicaat met de 
chemische formule CaSiO3. Het behoort tot de 
inosilicaten.
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Zirkoon

Het mineraal zirkoon is een zirkonium-silicaat met de 
chemische formule ZrSiO4. Het behoort tot de 
nesosilicaten.

http://webmineral.com/data/Zircon.shtml#.VavWHXh2dsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Zircon
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