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Dit boek is het vijfde 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, over elementen en chemische verbindingen.

Deel 3 gaat over de kristalstructuur van mineralen.

Deel 4, gaat over de waarnemingen aan de kristalvormen (morfologie)  In dit boek 
werden de wetmatigheden in de morfologie van kristallen beschreven. Er werd 
aangetoond hoe zowel het voorkomen van kristalvlakken in zones als de wet van de 
constante tweevlakshoek een direct gevolg zijn van de kristalstructuur. Die 
kristalstructuur zorgt er ook voor dat in de morfologie van kristallen een bepaalde 
symmetrie optreedt. Aan de hand van die symmetrie kan men kristallen in 7 
kristalstelsels en zelfs verder in 32 klassen onderverdelen.

Deel 5 : In dit boek  wordt de nadruk gelegd op de beschrijving van de morfologie 
van kristallen als een belangrijk hulpmiddel voor het determineren en herkennen 
van mineralen
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Kristalstelsels en hun voornaamste vormen

Het uiterlijk van een kristal en de manier waarop kristallen samengroeien zijn heel 
belangrijke hulpmiddelen om mineralen te herkennen en te determineren. Sommige 
kristallen hebben een zodanig typisch uiterlijk dat de identiteit van het betreffende 
mineraal onmiddellijk vast staat. Anderzijds moet men er wel rekening mee houden 
dat de kristallen van één mineraalsoort, naargelang de ontwikkeling van de 
aanwezige vormen, er ook heel verschillend kunnen uitzien.

Een volledige beschrijving van een kristal omvat de vermelding van: 

kristalstelsel
kristalklasse
dracht (aanwezige vormen)
habitus (dominante vorm)

In het vorige boek (deel 4) werd reeds gezegd dat men kristallen in 7 kristalstelsels 
kan onderbrengen. Tot welk kristalstelsel een kristal behoort, hangt af van de 
aanwezige symmetrie-elementen en in het bijzonder van de aanwezige 
symmetrieassen.

In dit boek worden de verschillende kristalstelsels, hun symmetrie en hun 
voornaamste vormen behandeld. Met die informatie is het dan in de meeste 
gevallen mogelijk om het kristalstelsel van een gegeven kristal te bepalen. Het 
vaststellen van de kristalklasse kan een veel lastiger opgave zijn en is zelfs niet 
altijd uitsluitend aan de hand van de kristalmorfologie mogelijk. 
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Galeniet, Mogul Mine, Silvermines District, County 
Tipperary, Ierland



kubisch stelsel

Kristallen die tot het kubisch stelsel behoren, hebben de grootst mogelijke 
symmetrie met een maximum van:

9 symmetrievlakken
drie 4-tallige assen 
vier 3-tallige assen
zes 2-tallige assen
een symmetriecentrum

Het kubisch stelsel is in dat opzicht uniek omdat dit het enige stelsel is met meer 
dan één n-tallige as, met n>2.

Binnen het kubisch stelsel onderscheidt men vijf verschillende kristalklassen.
Typisch voor al deze klassen is de aanwezigheid van vier 3-tallige assen. De 4-
tallige assen daarentegen zijn niet typisch voor het kubisch stelsel! Bij sommige 
kubische kristallen zijn deze 4-tallige assen afwezig en komen er 2-tallige assen 
voor in de plaats (kristallen van pyriet zijn daar een voorbeeld van). 

Typische voorbeelden van kristallen die tot het kubisch stelsel behoren, zijn: fluoriet, 
haliet, pyriet, granaten, diamant, spinel, galeniet, sfaleriet, magnetiet.

Alle vormen van het kubisch stelsel zijn gesloten vormen. M.a.w. iedere vorm van 
het kubisch stelsel kan de ruimte omvatten en bijgevolg kan een kubisch kristal uit 
slechts één enkele vorm bestaan. Dit is in de praktijk bekend voor kristallen met als 
enig aanwezige vorm de kubus, de octaëder, de dodecaëder enz. De overige, 
minder frequente vormen of deze die beperkt zijn tot één enkele klasse in het 
kubisch stelsel, komen meestal in combinatie met andere, meer frequente vormen 
voor.

Het is in teksten over kristallografie de gewoonte om kristalvlakken van 
lettersymbolen te voorzien. In principe kan men gelijk welk symbool kiezen, maar in 
de loop der jaren is een soort stilzwijgende conventie ontstaan over de meest 
gangbare symbolen. De meest gebruikelijke symbolen worden ook in deze tekst 
vermeld.

Naast deze lettersymbolen vindt men in de meeste handboeken ook numerieke 
symbolen zoals (100), (110), (111) enz. Deze symbolen, die men Miller indices 
noemt (W.H. Miller, 1801-1880), geven informatie over de ruimtelijke ligging van een 
kristalvlak met betrekking tot een bij dat kristal gekozen assenstelsel. De bespreking 
ervan valt buiten het bestek van deze tekst.



De voornaamste vormen zijn:

kubus: 
deze vorm (fig. 6.1) bestaat uit zes vierkante vlakken die loodrecht op elkaar staan. 
Vanwege de zes vlakken, noemt men deze vorm ook hexaëder. Kubusvlakken worden 
door het lettersymbool a aangeduid. De drietallige assen lopen vanuit het centrum door 
de hoekpunten van de kubus (zie ook fig. 5.20).
De kubus is bijvoorbeeld een heel frequente vorm bij fluoriet, haliet, pyriet en galeniet.

 fig. 6.1    kubus (a) 

fluoriet kubus

pyriet aggregaat van 
kubusvormige kristallen



octaëder:
deze vorm (fig. 6.2) bestaat uit acht gelijkzijdige driehoek vlakken. De drietallige assen 
staan loodrecht op de octaëdervlakken. Het symbool is o.
Een voorname vorm bij o.a. fluoriet, diamant, spinel, magnetiet.

  fig. 6.2   octaëder (o)

spinel octaëder,
Mogok, Myanmar



dodecaëder:
de dodecaëder (fig. 6.3), symbool d, bestaat uit twaalf ruitvormige vlakken en vanwege 
de ruitvorm (rombus) wordt deze vorm ook wel rombendodecaëder genoemd. Een vorm 
die typisch is voor granaatkristallen.

  fig. 6.3   dodecaëder (d) 

grossulaar
Kayes, Pays Soninké, Mali



trapezoëder:
deze vorm (fig. 6.4) bestaat uit 24 trapeziumvormige vlakken. Het gebruikelijke symbool 
is n. Men kan een dergelijk kristal ook opvatten als een octaëder waarbij elk octaëdervlak 
door drie vierhoekige vlakken is vervangen; vandaar de officiële benaming: 
tetragontrioctaëder. Ook deze vorm komt veel bij granaat voor.

  fig. 6.4   trapezoëder (n)

spessartien
Nani, Loliondo, Arusha Region, Tanzania



pentagondodecaëder:
de pentagondodecaëder (fig. 6.5), symbool e, bestaat uit twaalf onregelmatige vijfhoeken 
waarvan één van de ribben langer is dan de overige vier. Omdat deze vorm typisch is voor 
het mineraal pyriet wordt hij soms ook pyritoëder genoemd.

 fig. 6.5   pentagondodecaëder (e)

pyriet 
pentagondodecaëders



tetraëder:
de tetraëder (fig. 6.6), symbool o, bestaat uit vier vlakken die ieder een gelijkzijdige 
driehoek zijn. Meestal komt deze vorm voor in combinatie met de kubus. De vlakken van 
de tetraëder hebben dezelfde ruimtelijke ligging als octaëdervlakken, maar het zijn er 
slechts 4 i.p.v. 8, wat te wijten is aan een lagere symmetrie (2-tallige i.p.v. 4-tallige 
assen).
De tetraëder vindt men bij mineralen zoals sfaleriet en tetraëdriet. 

fig. 6.6   tetraëder (o)

tetraëdrietkristal op kwarts
Mina Mundo Nuevo, Pasto Bueno, Ancash, Peru



Al deze vormen kunnen alleen voorkomen of in combinatie met elkaar. Enkele veel 
voorkomende combinaties zijn in figuren 6.7 tot 6.11 afgebeeld.

fig. 6.7   kubus (a) + octaëder (o); het 
verschil in uiterlijk tussen beide 
kristallen is enkel te wijten aan de 
verschillende afmetingen van dezelfde 
vlakken

fig. 6.8   octaëder (o) + 
dodecaëder (d) 

 fig. 6.9 tetraëder (o) + 
kubus (a)

  Fig.6.11 : dodecaëder 
(d)  + trapezoëder (n)

Fig.6.10: kubus(a)  + 
pentagondodecaëder (e) 
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beryl (variëteit smaragd), Coscuez, Estado de Boyacá, Colombia



hexagonaal stelsel

Alle kristallen die tot het hexagonaal stelsel behoren hebben één 6-tallige as. Deze 6-
tallige as is het meest opvallende kenmerk van dit stelsel. Verder kunnen er maximaal 
nog volgende symmetrie elementen aanwezig zijn:

- zes 2-tallige assen (loodrecht op de 6-tallige as)
- zeven symmetrievlakken (zes evenwijdig aan de 6-tallige as en het zevende 

loodrecht er op)
- een symmetriecentrum

Afhankelijk van de combinatie en de al of niet aanwezigheid van bovengenoemde 
symmetrie elementen, kan men in het hexagonaal stelsel zeven kristalklassen 
onderscheiden. 
Hexagonale kristallen beeldt men altijd af met de 6-tallige as in verticale positie.

Typische voorbeelden van mineralen die tot het hexagonaal stelsel behoren, zijn 
onder andere beryl, apatiet, pyromorfiet, vanadiniet.

beryl (variëteit aquamarijn)



De voornaamste vormen zijn:
 
hexagonaal prisma:
een prisma is een vorm die bestaat uit drie of meer vlakken waarvan de snijlijnen 
evenwijdig aan elkaar zijn. Het hexagonaal prisma (fig. 6.12) bestaat uit zes vlakken die 
evenwijdig zijn aan de 6-tallige as. Men onderscheidt eerste orde prismavlakken 
(symbool m) en tweede orde prismavlakken (symbool a). De tweede orde 
prismavlakken zijn t.o.v. de eerste orde prismavlakken 30° gedraaid rond de 6-tallige 
as.
Omdat prisma’s open vormen zijn komen ze altijd voor in combinatie met andere 
vlakken. Tweede orde prismavlakken komen veel minder voor dan eerste orde 
prismavlakken. Als beide soorten prismavlakken op eenzelfde kristal aanwezig zijn (fig. 
6.13) dan zijn in de regel de tweede orde prismavlakken kleiner dan de eerste orde 

prismavlakken.

fig. 6.12  eerste orde prisma (m) + 
basispinacoïd (c) 

fig. 6.13  eerste 
orde prisma (m) + 
tweede orde 
prisma (a)+ 
basispinacoïd (c)



hexagonale piramiden en dipiramiden:
een piramide definieert men als een vorm die bestaat uit drie of meer vlakken die elkaar 
snijden in een punt. Een dipiramide is een vorm die bestaat uit twee piramiden die met 
de basissen tegen elkaar liggen. De hexagonale piramide bestaat uit 6 vlakken, de 
dipiramide (fig. 6.14) uit 12. Ook hier onderscheidt men een eerste orde (symbool p) en 
een tweede orde hexagonale dipiramide (symbool s), die elk uit twaalf vlakken bestaan. 
Het onderscheid tussen eerste en tweede orde is vergelijkbaar met dat bij de 
prismavlakken.

fig. 6.14 eerste orde dipiramide (p)

pinacoïd:
de pinacoïd (symbool c) of paralelloëder is een vorm die bestaat uit twee evenwijdige 
vlakken. In het hexagonaal stelsel treft men de basispinacoïd (fig. 6.12) aan die bestaat 
uit twee vlakken loodrecht op de 6-tallige as.

De vormencombinatie die een prismatisch (meestal langgerekt) kristal afsluit, noemt 
men terminatie. Bij hexagonale kristallen is dat meestal de basispinacoïd, al dan niet 
in, soms complexe, combinatie met (di)piramidevlakjes (fig. 6.15).

fig. 6.15   eerste orde prisma (m) 
+ tweede orde prisma (a)  
+ basispinacoïd (c)  
+ eerste orde dipiramide (p)  
+ tweede orde dipiramide (s)
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toermalijn
Mina Pederneira, 
São José da Safira, 
Minas Gerais, Brazilië



Trigonaal stelsel

Alle kristallen die tot het trigonaal stelsel behoren hebben één 3-tallige as.  Men kan 
een trigonaal kristal dus vergelijken met een hexagonaal kristal, maar dan met een 3-
tallige in plaats van een 6-tallige symmetrieas. Vandaar dat men in sommige 
studieboeken dit stelsel onder het hexagonaal stelsel behandelt. 
Verder kunnen er maximaal nog volgende symmetrie-elementen aanwezig zijn:

- drie 2-tallige assen (loodrecht op de 3-tallige as)
- drie symmetrievlakken (loodrecht op de 2-tallige assen)
- een symmetriecentrum

Afhankelijk van de combinatie en de al of niet aanwezigheid van de genoemde 
symmetrie elementen, kan men in het trigonaal stelsel vijf kristalklassen onderscheiden. 

Typische voorbeelden van mineralen die tot het trigonaal stelsel behoren, zijn kwarts, 
calciet, dolomiet, toermalijn, korund en hematiet.

kwartskristallen, Corinto, Minas Gerais, Brazilië



De voornaamste vormen zijn:

romboëder:
de romboëder (fig. 6.16) is een vorm die uit zes ruitvormige vlakken bestaat. Hij is op te 
vatten als een kubus die men in de richting van een 3-tallige as heeft samengedrukt of 
uitgerekt. Er bestaan heel wat romboëders en afhankelijk van de hoeken tussen de 
kristalvlakken zal men van spitse (fig. 6.17) of van stompe romboëders (fig. 6.18) 
spreken. Afhankelijk van hun ligging in het kristal zal men ook over positieve (symbool 
r) en negatieve romboëders (symbool z) spreken. Deze beide vormen komen frequent 
bij kwartskristallen voor (zie o.a. fig. 5.5).

ditrigonale scalenoëder:
deze vorm (fig. 6.19) die men meestal kortweg scalenoëder noemt, lijkt wat op een 
dipiramide. Elk van de twaalf vlakken van de scalenoëder heeft echter de vorm van een 
onregelmatige driehoek en de snijlijn van de zes bovenste vlakken met de zes 
onderste, verloopt op en neer.

prisma:
In kristallen die tot het trigonaal stelsel behoren, kunnen zowel het trigonaal als het 
hexagonaal prisma voorkomen.

piramide en dipiramiden:
deze vormen zijn te vergelijken met  de (di)piramiden die bij hexagonale kristallen 
voorkomen, maar het aantal vlakken waaruit de vorm bestaat is bij trigonale kristallen 
gehalveerd.

pinacoïd:
Net zoals in het hexagonaal stelsel treft men de basispinacoïd aan die bestaat uit twee 
vlakken loodrecht op de 3-tallige as.



   fig. 6.19  scalenoëder (v)

 fig. 6.20  scalenoëder (v)
            + romboëder (r)

fig. 6.16   romboëder

fig. 6.17  spitse 
romboëder (f)

fig. 6.18 stompe romboëder (e)
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wulfeniet
Mina Ahumada, 
Los Lamentos, 
Chihuahua, Mexico



tetragonaal stelsel

Kenmerkend voor kristallen die tot het tetragonaal stelsel behoren, is de aanwezigheid 
van één 4-tallige as.
Verder kunnen nog volgende symmetrie elementen voorkomen:

- vier 2-tallige assen (loodrecht op de 4-tallige as).
- vijf symmetrievlakken (vier verticaal evenwijdig aan de 4-tallige as en het vijfde 

loodrecht daarop)
- een symmetriecentrum

Afhankelijk van de combinatie van de aanwezige symmetrie elementen wordt het 
tetragonaal stelsel nog onderverdeeld in zeven verschillende kristalklassen.
Tetragonale kristallen beeldt men altijd af met de 4-tallige as in verticale positie.

Typische voorbeelden van mineralen die tot het tetragonaal stelsel behoren zijn onder 
andere zirkoon, vesuvianiet, wulfeniet, rutiel, chalcopyriet, cassiteriet, apofylliet, en 
anataas.

zirkoon op biotiet

Store Kufjord, Seiland 
Island, Alta, Finnmark, 
Noorwegen



De voornaamste vormen zijn:

tetragonaal prisma:
het tetragonaal prisma (fig. 6.21) bestaat uit vier vlakken die loodrecht op elkaar staan en 
evenwijdig zijn aan de 4-tallige as.
Ook in het tetragonaal stelsel heeft men prismavlakken van eerste orde (symbool m) en 
van tweede orde (symbool a). Deze vlakken kunnen slechts van elkaar onderscheiden 
worden als ze in combinatie met elkaar voorkomen (fig. 6.22); men kiest de voornaamste 
prismavlakken dan als eerste orde vlakken. 
Omdat het tetragonaal prisma een open vorm is, komen prismavlakken altijd samen met 
andere vlakken voor.

tetragonale piramide en dipiramide:
de tetragonale dipiramide bestaat uit acht vlakken en ook hier onderscheidt men (fig. 
6.23) zowel een eerste orde dipiramide (symbool p) als een tweede orde dipiramide 
(symbool e).

disfenoïd:
de disfenoïd (fig. 6.24) is een vorm (symbool r) die uit vier vlakken bestaat en die te 
vergelijken is met een tetraëder maar dan met gelijkbenige in plaats van gelijkzijdige 
driehoeken. Vandaar overigens de officiële naam: tetragonale tetraëder. 
Chalcopyrietkristallen vertonen dikwijls disfenoïden die bij dit mineraal overigens erg op 
tetraëders lijken.

pinacoïd:
net zoals bij hexagonale en trigonale kristallen komt de basispinacoïd voor; een vorm die 
bestaat uit twee horizontale vlakken (= loodrecht op de 4-tallige as).



fig. 6.21  tetragonaal 
prisma (m)
               + 
basispinacoïd (c)

fig. 6.22 1ste orde tetragonaal prisma (m)
        + 2de orde tetragonaal prisma  (a)
   + 1ste orde tetragonale dipiramide (p)
   + basispinacoïd (c)

fig. 6.23   1ste orde dipiramide (p) 
                 + 2de orde dipiramide (e)

fig. 6.24 disfenoïd (r)
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barietkristallen op calciet
Dúshān Xiàn, Guìzhōu Province, China



orthorombisch stelsel

Kenmerkend voor kristallen die tot het orthorombisch stelsel behoren, is de 
aanwezigheid van 2-tallige assen en de afwezigheid van 3-, 4- of 6-tallige assen. De 
meeste kristallen die in het orthorombisch stelsel uitkristalliseren hebben drie 2-tallige 
assen die loodrecht op elkaar liggen.

Binnen het orthorombisch stelsel onderscheidt men drie kristalklassen. Eén van die 
klassen heeft slechts één 2-tallige as die echter de snijlijn is van twee, loodrecht op 
elkaar staande symmetrievlakken.

Typische voorbeelden van mineralen die tot het orthorombische stelsel behoren zijn 
onder andere aragoniet, cerussiet, bariet, marcasiet, stibniet en topaas.

aragoniet

cerussiet



De voornaamste vormen zijn:

orthorombisch prisma:
orthorombische prisma's hebben vier vlakken die evenwijdig zijn aan één van de drie 
2-tallige assen. Afhankelijk van aan welke 2-tallige as een prismavlak evenwijdig is, 
spreekt men van 1ste-, 2de- of 3de-orde prismavlak (fig. 6.25).

orthorombische dipiramide:
deze vorm (fig. 6.26) bestaat uit acht driehoekige vlakken die telkens alle drie de 2-
tallige assen snijden.

orthorombische pinacoïd:
ook bij de pinacoïdvlakjes (fig. 6.27) onderscheidt men drie types, front-, zij- en 
basispinacoïd (symbolen respectievelijk a, b, c) die telkens loodrecht staan op één 
van de 2-tallige assen, en evenwijdig zijn aan de overige twee.
Welke pinacoïd men als front- als zij- of als basispinacoïd zal kiezen hangt o.a. af 
van de relatieve afmetingen van de betreffende kristalvlakken. Deze problematiek 
wordt hier echter niet behandeld.

Van het orthorombisch prisma en van de dipiramide zijn er per mineraalsoort 
uiteraard verschillende oriëntatievarianten mogelijk. M.a.w. een kristal kan 
bijvoorbeeld uit meerdere soorten prisma- en dipiramidevlakken bestaan, zoals het 
topaaskristal in fig. 6.28. 



fig. 6.25      frontpinacoïd (a) 
                   + 1ste orde prisma (y)

fig. 6.26   orthorombische dipiramide (p) 

fig. 6.27  frontpinacoïd (a) 
               zijpinacoïd (b)
               basispinacoïd (c)

fig. 6.28  topaaskristal met  
1ste orde prisma’s (y, f) 
2de orde prisma (d)
3de orde prisma’s (m, l)
dipiramiden (o, p)
zijpinacoïd (b)
basispinacoïd (c)

topaaskristal
Ouro Preto, Minas Gerais, 
Brazilië



Uitleg van de 32 klassen 
met voorbeelden en 
vouwmodellen

engelstalige uitgebreide 
uitleg van het 
orthorhombisch systeem
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INTERACTIEF 7.1 Azuriet model



monoklien stelsel

Kristallen die tot het monoklien stelsel behoren hebben één 2-tallige as.
Er is één klasse binnen het monoklien stelsel waar die 2-tallige as ontbreekt maar in de 
plaats daarvan is er dan een symmetrievlak loodrecht op waar normaal de 2-tallige as 
ligt.
Verder kunnen nog volgende symmetrie elementen voorkomen:

- symmetrievlak (indien aanwezig, loodrecht op de 2-tallige as)
- symmetriecentrum

Binnen het monoklien stelsel onderscheidt men drie klassen.

Typische voorbeelden van mineralen die tot het monoklien stelsel behoren, zijn
o.a. augiet, azuriet, titaniet, epidoot, orthoklaas, nefriet, diopsiet, gips, enz.

gips

epidoot



De voornaamste vormen zijn:

monoklien prisma:
monokliene prisma's zijn vormen die uit vier vlakken bestaan en die gedeeltelijk te 
vergelijken zijn met de prismavlakken in het orthorombisch stelsel.

monokliene pinacoïden:
Net zoals in het orthorombisch stelsel treft men bij monokliene kristallen pinacoïd 
vlakken aan en men gebruikt dezelfde nomenclatuur van front-, zij- en basispinacoïd. 
De zijpinacoïd staat loodrecht op de 2-tallige as.

Gezien de lagere symmetrie komt de achtvlakkige dipiramide niet voor (men treft die 
wel aan in het orthorombisch stelsel).

  fig. 6.29

gipskristal
(voor- en zijaanzicht)

pinacoïden (a, b)
prisma’s (m, u)



Introduction to Crystallography and Mineral Crystal Systems 

by Mike and Darcy Howard

Part 7: The Monoclinic System
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Ghandahab Valley, 
Mohmand Agency,
Pakistan



triklien stelsel

Het triklien stelsel wordt in twee klassen onderverdeeld; een van de klassen heeft 
een symmetriecentrum als enige symmetrieoperatie, de andere klasse heeft geen 
symmetrie. Van symmetrieassen of symmetrievlakken is in het triklien stelsel geen 
sprake.

De voornaamste vormen zijn:

trikliene pinacoïd:
deze vorm bestaat telkens uit twee aan elkaar evenwijdige vlakken aan 
tegenovergestelde kanten van het kristal.

triklien pedion:
voor de kristallen waar zelfs het symmetriecentrum ontbreekt heeft een kristalvlak 
geen overeenkomstig vlak aan de andere kant van het kristal. M.a.w. een pinacoïd 
reduceert zich tot een pedion (of monoëder); een vorm die slechts uit één vlak 
bestaat. Dergelijke kristallen zijn dan opgebouwd uit een hele reeks verschillende 
pedion vlakken.

Gezien de lage symmetrie van trikliene kristallen zijn het aantal mogelijke vormen 
beperkt tot pinacoïden en pedions. Dit sluit evenwel niet uit dat een aantal trikliene 
kristallen best vlakkenrijk (en erg complex) kunnen zijn.

 fig. 6.30

  een albietkristal bestaande uit 
  diverse pinacoïdvlakken



Introduction to Crystallography and Mineral Crystal Systems 

by Mike and Darcy Howard

Part 8: The Triclinic System
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Wuxu Mine, Du'an, 
Héchí Prefecture, 
Guǎngxī Province, China



Van kristallen die hun eigen, ideale vorm vertonen zegt men dat ze idiomorf zijn. 
De kristalafbeeldingen in de vorige paragraaf zijn allemaal afbeeldingen van ideale 
kristallen. In de natuur zijn idiomorfe kristallen heel zeldzaam en strikt genomen zelfs 
onbestaande. Kristallen met goed, tot bijna volmaakt ontwikkelde kristalvlakjes 
komen meer voor; dergelijke kristallen noemt men euhedrisch. 

De meeste kristallen vertonen wel een of ander defect en zelden zullen ze de ideale 
vorm hebben. Deze 'defecten' kan men grotendeels in twee categorieën 
onderbrengen:

- afwijkingen in de relatieve afmetingen van de kristalvlakken
- defecten aan de oppervlakte van kristalvlakken

Afwijkingen in de relatieve afmetingen van de kristalvlakken treden regelmatig 
op. 

De relatieve afmetingen van diverse vormen in één kristal wordt door het begrip 
habitus aangeduid. In vorig hoofdstuk werd er, in de paragraaf 5.3 over kristalgroei, 
reeds op gewezen dat de habitus van een kristal het gevolg is van de kristalstructuur 
en van de groeiomstandigheden.

Toch zijn de kristallen zoals in figuur 5.14 afgebeeld niet als afwijkingen te aanzien. 
Men spreekt slechts van een afwijking wanneer één of meerdere vlakken van één 
vorm zich verschillend hebben ontwikkeld.

Men kan dit illustreren aan de hand van een eenvoudige octaëder. In figuur 6.31 
vertrekt men links boven van een ideaal ontwikkelde octaëder. Wanneer nu één of 
meerdere vlakjes een afwijkende afmeting (in feite een verschillende groeisnelheid) 
hebben, dan kan het uiterlijk van het kristal zodanig veranderd zijn dat de 
octaëdervorm nog maar moeilijk te herkennen is. Het herkennen van de vlakken is in 
figuur 6.31 geen probleem omdat de vlakken genummerd zijn en omdat alle 
octaëders op identiek dezelfde manier georiënteerd zijn. Wanneer men echter een 
dergelijk kristal (bijvoorbeeld van magnetiet) zonder verdere aanwijzingen in handen 
krijgt, dan is het herkennen ervan niet altijd even vanzelfsprekend.



Afwijkingen zoals geïllustreerd in figuur 6.31, zijn vrijwel uitsluitend een gevolg van 
de groeiomstandigheden en niet zozeer van de kristalstructuur.

fig. 6.31 
links boven een ideaal 
ontwikkelde octaëder. 
Wanneer nu één of 
meerdere vlakjes een 
afwijkende afmeting (in 
feite een verschillende 
groeisnelheid) hebben, 
dan kan het uiterlijk van 
het kristal zodanig 
veranderd zijn dat de 
octaëdervorm nog maar 
moeilijk te herkennen is.

Hoewel de relatieve 
afmetingen van de 
kristalvlakken gewijzigd 
zijn, blijven de hoeken 
tussen de verschillende 
vlakken steeds 
constant (eerste 
hoofdwet van de 
kristallografie)



De symmetrie daarentegen kan ogenschijnlijk wel gewijzigd worden. Als voorbeeld 
neemt men een kubus die in één richting sneller is gegroeid (fig. 6.32) en die 
daardoor een tetragonale symmetrie doet uitschijnen. Bij het vaststellen van de 
symmetrie van reële kristallen moet men daar terdege rekening mee houden. Dit is 
een van de redenen waarom men in de morfologische kristallografie graag werkt met 
de normalen op een vlak omdat dan abstractie gemaakt wordt van de relatieve 
afmetingen van de betreffende kristalvlakken.

fig. 6.32
een kubus (rechts) die in één richting sneller is gegroeid (fig. 6.32) en 
die daardoor een tetragonale symmetrie doet uitschijnen

Bij vele mineralen is het globale uiterlijk van hun kristallen zó karakteristiek dat het 
als een belangrijk kenmerk voor het determineren van die mineralen kan gebruikt 
worden. Bij het beschrijven van de kristalmorfologie past men meestal een aan de 
kristallografie eigen terminologie toe zoals die reeds in de vorige hoofdstuk en aan 
het begin van dit hoofdstuk werd uiteengezet. Om aan te duiden hoe de aanwezige 
vlakken door hun relatieve afmetingen het totale uiterlijk van het kristal bepalen, kan 
men echter ook gebruik maken van een aantal eenvoudige (triviale) termen. Deze 
eenvoudige termen duiden op het algemene uiterlijk van het kristal wat tegelijkertijd 
soms ook de habitus van het kristal is.



Gebruik makende van die vereenvoudigde terminologie kan men de kristallen 
eenvoudig als volgt beschrijven: 

kristallen die sterk uitgegroeid zijn in één richting beschrijft men als kolom- of 
zuilvormig. Afhankelijk van de lengte / dikte verhouding spreekt men van stengelig, 
naaldvormig, haarvormig (capillair) enz. Soms gebruikt men de term prismatisch 
als synoniem voor zuilvormig en al naargelang het uiterlijk van het kristal spreekt 
men van kort- tot langprismatisch

kristallen die sterk uitgegroeid zijn in twee richtingen noemt men tafelig (dun- 
tot diktafelig), plaatvormig of bladerig

kristallen die in alle richtingen in gelijke mate ontwikkeld zijn. Men spreekt 
hier soms van isometrische kristallen (wat echter ook als benaming voor kubische 
kristallen wordt gebruikt). Van een dergelijk kristal zijn lengte, breedte en hoogte 
min of meer gelijk.

Deze terminologie wordt zowat in alle mineralenbeschrijvingen in boeken en 
tijdschriften toegepast.

Naast de eerder genoemde afwijkingen in de relatieve afmetingen van de kristalvlakken 
zijn er de defecten aan de oppervlakte van kristalvlakken.

Ideale kristallen hebben mooie gladde oppervlakken. Bij reële kristallen is dat niet altijd 
het geval. Kristalvlakken kunnen er enigszins oneffen uitzien, ze kunnen uit 
verschillende kleinere vlakjes zijn opgebouwd of hun oppervlakte kan fijne lijntjes 
(striaties of streping) vertonen of met putjes bezaaid zijn. De meeste van deze 
afwijkingen ontstaan tijdens de groei zelf, terwijl er enkele ook na het beëindigen van 
de kristalgroei kunnen optreden.

De meest opmerkelijke oppervlaktedefecten van kristallen zijn de striaties of streping. 
Striaties (ook wel streping genoemd) zijn, meestal fijne, lijntjes op de kristalvlakken. 
Hun aanwezigheid kan soms heel waardevol zijn bij het determineren van mineralen.



Zo hebben bijvoorbeeld kwartskristallen (fig. 6.33a) meestal striaties op hun 
prismavlakken. Bij kwarts staan deze striaties altijd loodrecht op de richting van de 
drietallige as. Toermalijnkristallen hebben eveneens striaties op de prismavlakken 
maar dan altijd evenwijdig aan de lengterichting (richting van de 3-tallige as) van de 
kristallen (fig. 6.33b).

Als kubusvormige pyrietkristallen striaties vertonen dan staan de striaties van één 
kubusvlak loodrecht op de striaties van de nevenliggende kubusvlakken (fig. 6.34). 
Op die manier verraden de striaties de lagere symmetrie van de pyrietkubussen (drie 
2-tallige assen in de plaats van de drie 4-tallige assen)

 fig. 6.33 a
de striaties op de prismavlakken 
van kwartskristallen zijn altijd 
loodrecht op de lengterichting 
van de kristallen

fig. 6.33 b
De striaties op de 
prismavlakken van 
toermalijnkristallen zijn altijd 
evenwijdig aan de 
lengterichting van de 
kristallen



 fig. 6.34

Als kubusvormige 
pyrietkristallen striaties 
vertonen dan staan de 
striaties van een kubusvlak 
loodrecht op de striaties van 
de nevenliggende 
kubusvlakken

Niet elk mineraalspecimen vertoont kristallen. Dikwijls vindt men mineralen als 
massieve brokken. Het specimen in kwestie is dan evengoed nog wel kristallijn, en 
het zijn enkel de kristalvlakken die ontbreken. Het zijn immers de 
vormingsomstandigheden die er verantwoordelijk voor zijn of de kristallijne natuur 
van een mineraal tot uiting komt onder de vorm van kristallen. Een kristallijn 
materiaal waaraan kristalvlakken ontbreken, noemt men anhedrisch (en NIET 
amorf).

Bepaalde kristallijne substanties zijn opgebouwd uit zulke kleine kristalletjes dat men 
een microscoop nodig heeft om ze te kunnen onderscheiden. Men noemt ze dan 
microkristallijn. Zijn de kristallen zo klein dat ze zelfs met een lichtmicroscoop niet 
kunnen waargenomen worden, dan is het mineraal cryptokristallijn (van het Grieks 
kryptós = verborgen) zoals agaat.

Bij het beschrijven van kristallen of wanneer men een mineraal van een label 
voorziet, dan worden voor het woord ‘kristal’ dikwijls het symbool XL of xl gebruikt. 
‘Kristallen’ worden verkort genoteerd als XX of xx (of xls in de Engelstalige 
literatuur).
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Morfologie van aggregaten

Mineralen vindt men meestal niet als losse kristallen, maar als vergroeiingen van 
kristallen. Een dergelijke vergroeiing noemt men een aggregaat. Een aggregaat kan uit 
één of meerdere mineralen bestaan. De vorm en het uiterlijk van een aggregaat is 
dikwijls kenmerkend voor een bepaald mineraal. Voor het beschrijven van aggregaten is 
een hele terminologie ontwikkeld die in de meeste gevallen voor zich spreekt.

Enkele veel voorkomende aggregaatvormen worden hier opgesomd en in figuren 6.35 
tot 6.41 geïllustreerd:

bladerig: een aggregaat 
bestaande uit vele 
bladvormige kristallen, kan 
voorkomen bij mica’s, 
auripigment, autuniet, 
hematiet, molybdeniet, talk
varianten op 'bladerig' zijn 
termen zoals lamellair en 
plaatvormig.

vezelig: aggregaat van 
dunne radiaalstralige of 
parallelle vezels, kan 
voorkomen bij actinoliet, 
calciet, gips, goethiet, 
hematiet, riebeckiet, 
serpentijn, stibniet



geband (gezoneerd): het mineraal 
komt voor in dunne lagen die zich 
van elkaar onderscheiden door 
verschillen in kleur, kleurintensiteit 
of textuur. Kan voorkomen bij 
malachiet, cassiteriet, fluoriet, 
kwarts (agaat), rhodochrosiet, 
smithsoniet

bolvormig (globulair, sferisch): het aggregaat heeft in meer of mindere mate 
de vorm van een bol of halve bol . Dergelijke aggregaten kunnen ook 
radiaalstralig zijn, dat wil zeggen dat alle kristallen vanuit het middelpunt van 
de bol vertrekken, wat kan voorkomen bij pyriet, aragoniet, erythrien, fluoriet, 
malachiet, wavelliet. Wanneer een bolvormig aggregaat geband is en 
opgebouwd uit lagen rond het centrum, dan gebruikt men daarvoor de term 
concentrisch.

       malachiet, radiaalstralige aggregaten



botryoïdaal (Grieks bótrys = druif): 
het specimen ziet er uit als een 
groep van globulaire aggregaten en 
lijkt daardoor wat op een 
druiventros. Kan voorkomen bij 
hematiet, arseen, cassiteriet, 
goethiet, malachiet, rhodochrosiet, 
smithsoniet

korrelig: het aggregaat bestaat uit aaneengekitte korreltjes of kristalletjes 
van het mineraal. Dergelijke aggregaten kan men soms met de vingers 
verpulveren. Heel wat mineralen vindt men wel eens onder die vorm.

oölietisch (Grieks óon = ei; lithos = steen): opgebouwd uit kleine 
afzonderlijke aan elkaar gekitte bolletjes, komt soms voor bij bauxiet, calciet, 
goethiet

dendrieten (Grieks déndron = boom): aggregaten die dikwijls op plantjes of 
mos gelijken. bijvoorbeeld pyrolusiet dendrieten, en kan verder voorkomen bij 
de metalen goud, koper en zilver

hematiet



stalactieten: ontstaan o.a. in 
grotten of holten door afzetting 
uit mineraalhoudend water. Kan 
voorkomen bij aragoniet, calciet, 
goethiet, hemimorfiet, 
malachiet, marcasiet, pyriet, 
smithsoniet

geode: een holte waarvan de 
binnenwand al dan niet bezet is 
met kristallen

concretie: gevormd door 
afzetting van een mineraal rond 
een kern (van een ander 
materiaal). Concreties kunnen 
rond zijn, maar kunnen 
evengoed een onregelmatige 
vorm aannemen. Kan 
voorkomen bij bariet, gips, 
marcasiet, turkoois.
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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 en vormgeving: 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

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

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
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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
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Magnesiet
Magnesiet is magnesiumcarbonaat MgCO3. 

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Magnesiet

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

http://webmineral.com/data/Magnesite.shtml#.VxckvmP3BsY
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Muscoviet
Het mineraal muscoviet is een fylosilicaat met de 
chemische formule KAl2(AlSi3)O10(OH)2.

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Muscoviet http://
webmineral.com/data/Muscovite.shtml#.VxcmP2P3BsY
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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
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Psilomelaan
Het mineraal psilomelaan is een gehydrateerd barium-
mangaan-oxide met de chemische formule 
Ba·(H2O)Mn3+5O10.

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Psilomelaan
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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
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyroop
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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. 

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Robijn_(korund)
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Rookkwarts
Rookkwarts is een kwarts-variëteit. De kleur is rookbruin 
tot bijna zwart, doorschijnend. Heel donkere varianten 
worden morion genoemd.

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Rookkwarts
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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. 

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Saffier
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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).

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Seleniet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



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.

Gekoppelde termen in woordenlijst
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http://webmineral.com/data/Siderite.shtml#.VZo2pni_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Siderite
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Silicaten
Silicaten bevatten alle het tetraëdrische SiO44--ion. 

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Silicaat
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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.

Gekoppelde termen in woordenlijst
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http://webmineral.com/data/Smithsonite.shtml#.VZo253i_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Smithsonite
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Speculariet
Speculariet een variëteit van Hematiet.

Gekoppelde termen in woordenlijst
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http://www.europeana.eu/portal/record/2021657/86413.html
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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.

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Spodumeen
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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.

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Uranite

http://webmineral.com/data/Uraninite.shtml#.VZ4xCHh2dsY
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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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https://nl.wikipedia.org/wiki/Wollastoniet
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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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