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Een zelf gevonden mineraal van de juiste naam voorzien is voor vrijwel iedere 
verzamelaar het boeiendste aspect van zijn hobby. Soms verloopt dat vrij vlot, een 
andere keer dienen heel wat waarnemingen te worden gedaan en kenmerken 
bepaald alvorens men tot een besluit kan komen. Regelmatig gebeurt het zelfs dat 
ondanks de vele waarnemingen een definitieve determinatie uitblijft.

Veel verzamelaars hebben in de loop der jaren flink wat ervaring opgedaan en zijn 
dan ook dikwijls in staat om “op-zicht”, eventueel met behulp van een loep, een 
mineraal te herkennen.

Wat is herkennen?

Neem bijvoorbeeld een amethistgeode uit de een of 
andere vindplaats in Brazilië. Zonder probleem is deze 
kwartsvariëteit als het ware op meters afstand te 
herkennen. Niet alleen de kleur speelt een rol (fluoriet 
met dezelfde violette kleur als amethist is ook gekend), 
maar tevens de kristalvorm (die men ook bij helder 
bergkristal en rookkwarts kan waarnemen) en de 
aggregaatvorm (geode) zijn van belang.

Herkennen is dus het vaststellen van een combinatie van 
direct waarneembare kenmerken (bijvoorbeeld vorm, 
kleur, aanvoelen, gemiddelde dichtheid enz.). Herkennen 
is tevens het “terug kennen”; men had al eens eerder een 
amethist gezien. 

Kortom, herkennen is een samenspel van geheugen en waarnemingszin.



Het geheugen kan men oefenen door veel mineraalspecimens te zien. Dat kan 
bijvoorbeeld door mineralenmusea te bezoeken, de collecties van andere 
verzamelaars te bekijken, aandachtig op mineralenbeurzen rond te neuzen en veel 
boeken te raadplegen.

Niet altijd is een mineraal direct herkenbaar en soms zijn extra waarnemingen nodig; 
in dat geval spreekt men van determineren.
Determinatie is mede door het noodzakelijk gebruik van dure en ingewikkelde 
apparatuur het domein van de beroepsmineraloog. Het gebied van het mineralen 
herkennen is zeker en vast de sterkte van de mineralenliefhebber die hier de nodige 
tijd en oefening aan kan besteden.

Waarnemen impliceert een zekere basiskennis en het is de bedoeling van deze serie 
boeken om die elementaire basiskennis eens door te nemen en op een rijtje te 
zetten. In andere delen komen chemie en kristallografie aan bod. Dit is 
noodzakelijk om inzicht te krijgen in de fysische kenmerken van mineralen. De 
systematische indeling van mineralen is eveneens gebaseerd op hun chemische 
samenstelling en hun kristalstructuur. 

Deze boeken hebben niet uitsluitend het leren herkennen van mineralen tot doel, 
maar zijn ook bedoeld als hulpmiddel bij het determineren van de meest 
voorkomende mineralen. Daarom is er ook een boek gewijd aan 
determinatietabellen en een hoofdstuk met betrekking tot het uitvoeren van 
eenvoudige chemische testen. 



Het is ondoenlijk om in een inleidende tekst over mineralogie een grote hoeveelheid 
mineralen te behandelen. Er werd een lijst opgesteld van de meest voorkomende 
mineralen (een 130-tal) die in principe op-zicht kunnen gedetermineerd worden. 
Bij het samenstellen van die lijst werd eveneens rekening gehouden met de 
‘verkrijgbaarheid’ van de betreffende mineraalsoorten. Dit is van belang ten einde een 
eigen, beperkte systematische verzameling aan te leggen. Het aanleggen van een 
dergelijke referentieverzameling is een van de belangrijkste hulpmiddelen om met 
mineralen en het herkennen ervan vertrouwd te geraken.

Eenigenburg, 2016     

Paul Tambuyser



Korte engelstalige film over de determinatie van mineralen
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1.1  De definitie van het begrip mineraal

Alvorens men met de studie van mineralen begint, is het van belang te weten wat een 
mineraal eigenlijk is. Het antwoord op deze vraag is niet zo vanzelfsprekend als op het 
eerste gezicht lijkt. Omdat er nogal wat discussie was over de bepaling van de term 

"mineraal" werd binnen de IMA (International Mineralogical 
Association) in 1995 volgende definitie opgesteld:
een mineraal is een chemisch element of chemische verbinding die 
normalerwijze kristallijn is en gevormd werd als het resultaat van 
geologische processen.

Het is nuttig om de verschillende aspecten van deze definitie 
even nader te bekijken.
Een mineraal is een "...element of chemische verbinding...". Elk 
mineraal heeft een bepaalde chemische samenstelling die men 
kan uitdrukken en schrijven als een chemische formule. Zo stelt 
men de chemische samenstelling van kwarts (bergkristal) voor 
als SiO2; wat betekent dat kwarts uit silicium (Si) en zuurstof 
(O) bestaat. Vele mineralen variëren in samenstelling. Dit 
variëren gebeurt echter binnen bepaalde grenzen.

Een mineraal is "...kristallijn...". Een kristallijn materiaal heeft een 
bepaalde kristalstructuur. Dit betekent dat de deeltjes (atomen, ionen, 
ionengroepen...) waaruit het is opgebouwd, volgens een bepaald ruimtelijk 
patroon geordend zijn.  Materialen die niet-kristallijn zijn, noemt men 
amorf. Sommige amorfe materialen zijn dat van nature uit (ze zijn dus 
nooit kristallijn geweest) en als zij fysisch en chemisch homogeen zijn, dan  
worden ze wel als mineraal aanvaard. 
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Sommige radioactieve mineralen (bijvoorbeeld bepaalde 
zirkonen) kunnen een metamictisatieproces ondergaan. Hun 
oorspronkelijke kristalstructuur wordt geheel of gedeeltelijk 
vernield door hun eigen radioactieve straling. Deze metamicte 
producten worden ook als mineraal aanvaard.

De kwalificatie "kristallijn" sluit vloeistoffen en gassen uit. Zo is 
gletsjerijs (dat kristallijn is) een mineraal terwijl water, als 
vloeistof, geen mineraal is. Gedegen kwik (vloeibaar tot –38,9°C) 
is een uitzondering en wordt wel als mineraal aanvaard.

Een mineraal werd "...gevormd als het resultaat van geologische 
processen...". Dit duidt op de noodzakelijkheid dat mineralen in 
en door de natuur gevormd zijn als gevolg van anorganische 
processen. Hiermee sluit men alle producten uit die door 
mensen, dieren of planten gevormd worden. Nierstenen 
bijvoorbeeld zijn geen mineralen.

Producten die zich in de natuur gevormd hebben uit reeds door de mens bewerkte 
materialen, zoals metaalslakken, worden in principe niet tot de mineralen gerekend.
In gespecialiseerde laboratoria kan men de synthetische equivalenten van in de natuur 
voorkomende materialen produceren. Het is duidelijk dat deze producten niet als 
mineraal kunnen beschouwd worden. Synthetische smaragden, robijnen en 
saffieren zijn dus geen mineralen.



engelstalige video-uitleg van het begrip Mineralen
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Hoeveel mineraalsoorten zijn er ?

In totaal zijn er momenteel ongeveer 5000 verschillende mineralen bekend. Het 
aantal nieuw gevonden mineraalsoorten neemt de laatste jaren vrij sterk toe. Eind 
1982 waren er bijna 3000 soorten (species) bekend. Gemiddeld betekent dit dat er 
per week minstens één nieuw mineraal bijkomt.
Deze enorme toename dient mede gezocht te worden in de ontwikkeling van steeds 
meer gesofisticeerde onderzoeksapparatuur (o.a. microsonde, 
elektronenmicroscopen, verbeterde x-stralendiffractieapparatuur enz.). Deze nieuwe 
of verfijnde technieken laten een meer doorgedreven onderzoek van dikwijls 
minuscuul kleine mineralen toe. Vele mineralen die vroeger over het hoofd werden 
gezien, komen dank zij deze nieuwe technieken nu pas aan het licht. De uitgebreide 
onderzoeksmogelijkheden vermeerderen tevens de kennis van dikwijls sinds lang 
beschreven mineralen. Sommige mineralen verliezen zelfs hun status als species 
omdat ze identiek blijken te zijn aan reeds eerder beschreven soorten.

http://nrmima.nrm.se//IMA_Master_List_2015-07.pdf
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Een nieuw mineraal beschrijven gebeurt niet zomaar. Er gaan heel wat tijdrovende 
metingen, zoals o.a. chemische analyses en kristallografische onderzoekingen aan 
vooraf. Eenmaal het mineraal zo volledig mogelijk gekarakteriseerd, wordt de 
beschrijving voorgesteld aan een internationale jury van mineralogen. Daarvoor 
bestaat er binnen de IMA "International Mineralogical Association" een commissie 
"Commission on New Minerals Nomenclature and Classification" (CNMNC), die 
bestaat uit vertegenwoordigers van een dertigtal landen en die moet onderzoeken of 
men wel degelijk met een nieuw mineraal te maken heeft en tevens de naam ervan 
moet goedkeuren. Gaat de commissie akkoord, dan worden de resultaten gepubliceerd 
en is de mineralogische wereld een nieuw mineraal rijker.

http://www.ima-mineralogy.org/Minlist.htm
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Zoals iedere wetenschap heeft ook de mineralogie haar nomenclatuur. In 
tegenstelling tot de chemie, waar iedereen weet hoe men een bepaalde chemische 
verbinding moet noemen, zijn de namen van mineralen niet aan strikte normen 
gebonden. In tegenstelling tot de strenge eisen die gesteld worden aan de 
beschrijving en analyse van een nieuw mineraal, is de naamgeving echter louter 
triviaal. Degene die een mineraal voor het eerst beschrijft, heeft het recht om dat 
mineraal van een naam te voorzien. De enige norm waaraan hij zich dient te houden, 
is dat de nieuwe naam niet al te veel mag lijken op een reeds bestaande naam en dat 
hij gemakkelijk kan uitgesproken worden.

De namen van mineralen zijn meestal afgeleid van persoonsnamen (o.m. 
mineralogen, bekende personen, verzamelaars), plaatsen, eigenschappen (zoals 
kleur) van het mineraal enz.

Enkele voorbeelden:

• wollastoniet: genoemd  
 naar W.H. Wollaston  
 (1766-1828), een Engelse  
 chemicus en mineraloog

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Hyde_Wollaston
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• colemaniet: naar William T. 
Coleman (1824-1893), de grondlegger 
van de borax-industrie in Californië 
en eigenaar van de mijn waar het 
mineraal voor het eerst werd 
gevonden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
aragoniet: naar de oorspronkelijke 
vindplaats in de provincie Aragon, 
Spanje

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Tell_Coleman
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• autuniet: naar de vindplaatsen 
nabij Autun, Saône-et-Loire, 
Frankrijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• auripigment: afgeleid van het 
Latijn, auripigmentum, wat 
"gouden verf" betekent, dit in 
allusie op de fel gele kleur van het 
mineraal



De meeste mineraalnamen eindigen op “iet” of “liet”. 
"iet" komt van het Griekse achtervoegsel "ites" wat op een relatie duidt in de zin van 
"vergelijkbaar met" of "lijkt op". Zo komt de naam hematiet (in het Grieks haematites) 
van het Grieks haema, wat bloed betekent en het achtervoegsel "ites" wat er op duidt 
dat het mineraal op bloed zou lijken. 
Het achtervoegsel "liet" is afkomstig van het Griekse woord lithos wat steen betekent. 
Het komt er dus wel op neer dat de uitgangen "iet" en "liet" etymologisch niet met 
elkaar verwant zijn.
Een aantal namen van reeds sinds de oudheid bekende mineralen wijken van deze 
regel af. Voorbeelden zijn o.a. beryl, korund, spinel, zirkoon. Het valt overigens op dat 
het meestal om de namen van edelsteenmineralen gaat.

in de NL versie van Wikipedia vind je een aardig overzicht van mineralen die naar 
personen zijn genoemd.

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

beryl  
(variëteit rode beryl)

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


De mineraalnamen zijn in de meeste talen quasi hetzelfde. In het Frans en het 
Engels verandert de uitgang “iet” in “ite” en in het Duits wordt dat “it”. Er zijn in 
iedere taal wel uitzonderingen van mineraalnamen die totaal afwijken van de 
overige talen. Het gaat dan meestal om de mineralen waarvan de naam niet op “iet” 
eindigt of over benamingen die men in de wat oudere mineralenboeken terugvindt. 
Zo heet bijvoorbeeld het mineraal “arsenopyriet” in het Frans “arsenopyrite”, 
maar tot voor enkele decennia werd daar nog regelmatig de term “mispickel” voor 
gebruikt.

arsenopyriet



In Duitsland worden tot op heden nog heel wat termen gebruikt die stammen uit het 
mijnwerkersjargon van de 16de eeuw. In die tijd benoemde men de mineralen aan de 
hand van hun uiterlijk en hun toepassing als ertsen. In de hedendaagse Duitstalige 
literatuur is het gebruik van termen zoals Bleiglanz (galeniet), Zinkblende (sfaleriet), 
Kupferkies (chalcopyriet) nog heel gangbaar.

galeniet

sfaleriet

chalcopyriet



Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de mineraalnamen in het Nederlands, 
Engels, Frans, Duits en de nu nog in gebruik zijnde oude Duitse benamingen.

http://www.minerant.org/archief/duitse_mineraalnamen.xlsx

Reeksen van mineralen met een vergelijkbare chemische samenstelling en 
kristalstructuur worden ondergebracht in mineraalgroepen (zie verder het 
hoofdstuk over systematiek). Deze mineraalgroepen of -reeksen worden meestal 
voorzien van de naam van een mineraal uit de betreffende groep. Over het 
algemeen is dat dan het meest typische of het meest voorkomende (en bijgevolg 
het best gekende) mineraal uit de groep. Zo spreekt men bijvoorbeeld van:

 • aragonietgroep waartoe o.a. de mineralen aragoniet, strontianiet,  
  witheriet, cerussiet behoren
 • calcietgroep waartoe o.a. behoren calciet, magnesiet, rhodochrosiet,  
  sideriet, smithsoniet
 • spinelgroep met als voornaamste leden spinel, magnetiet en chromiet

http://www.minerant.org/archief/duitse_mineraalnamen.xlsx
http://www.minerant.org/archief/duitse_mineraalnamen.xlsx


Sommige mineraalgroepen hebben echter een aparte naam die niet afkomstig is van 
een van de mineralen uit de betreffende groep. Enkele voorbeelden zijn:

orthoklaas• veldspaat: een groep mineralen 
waartoe o.a. albiet, anorthiet en 
orthoklaas behoren

• granaat: omvat o.a. de mineralen 
pyroop, almandien, 
spessartien, uvaroviet, 
grossulaar, andradiet



• toermalijn: elbaiet, schörl, draviet, 
enz.

• mica: een dertigtal mineralen behoren 
tot deze groep waarvan de meest 
bekende biotiet, lepidoliet, 
muscoviet en flogopiet zijn.



• amfibool: een zestigtal mineralen 
waaronder actinoliet, 
hoornblende, riebeckiet

• pyroxeen: een twintigtal  
 mineralen met als meest bekende  
 augiet, diopsiet, spodumeen



Deze benamingen worden ook gebruikt 
wanneer het op-zicht niet mogelijk is om 
de exacte species uit een dergelijke 
groep te determineren. Naast de 
genoemde groepsnamen zijn er ook nog 
een aantal veldbenamingen die 
eveneens gebruikt worden om op-zicht 
onmogelijk te determineren mineralen 
van een (voorlopige) naam te voorzien. 
Enkele voorbeelden:

• psilomelaan: algemene term voor 
massieve, harde mangaanoxiden

• wad: algemene term voor massieve, 
zachte mangaanoxiden

• olivijn: forsteriet of fayaliet  
 (olivijn is tevens een groepsnaam)



• apatiet: is ofwel fluorapatiet, chloorapatiet, 
hydroxylapatiet of carbonaat-fluorapatiet 
(apatiet is tevens een groepsnaam)

• bauxiet: een mengsel van mineralen zoals 
gibbsiet, böhmiet, diaspoor en amorfe 
aluminiumhydroxiden (strikt genomen is 
bauxiet zelfs geen mineraal maar een 
gesteente)

• limoniet: algemene term voor  
 ijzerhydroxiden (voornamelijk goethiet)



Naast de gebruikelijke mineraalnamen zijn er nog een hele reeks  variëteitnamen. 
Bij sommige mineralen is het de gewoonte om kleurvariëteiten en exemplaren met 
een bijzondere morfologie of van een bepaalde vindplaats van een aparte naam 
(variëteitnaam) te voorzien.

Zo gebruikt men voor het mineraal kwarts diverse benamingen voor de 
verschillende kleurvariëteiten: bergkristal (kleurloos), amethist (paars, violet), 
rookkwarts (bruin tot bijna zwart), rozekwarts, citrien (geel). Heeft men te 
maken met kwartsen die bestaan uit een aggregaat van microscopische kristalletjes 
dan gebruikt men termen zoals chalcedoon, agaat, jaspis, enz.
De edelsteenvariëteiten van het 
mineraal korund zijn beter bekend 
onder de namen robijn en saffier. 
Dat geldt eveneens voor de beryl-
variëteiten smaragd, morganiet en 
aquamarijn.

De hier genoemde variëteitnamen zijn zodanig ingeburgerd dat men ze kan blijven 
gebruiken. Maar naast deze namen bestaan er in de mineralogische literatuur 
duizenden (ja zelfs tienduizenden) variëteitnamen die voor heel wat verwarring 
kunnen zorgen. Het gebruik van dergelijke variëteitnamen tracht men zoveel 
mogelijk te vermijden. Indien men er toch gebruik van wenst te maken dan dient de 
variëteitnaam steeds vooraf te worden gegaan door de soortnaam. Voorbeelden: 
uraniniet (variëteit pekblende), gips (variëteit seleniet), hematiet (variëteit 

aquamarijn



http://nrmima.nrm.se//IMA_Master_List_2015-07.pdf

De IMA mineralen namenlijst

Uitleg over gesteenten

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minerals_(synonyms)
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De aardkorst en haar gesteenten

Mineralen vindt men in de buitenste laag van de aardkorst. Deze aardkorst is 
ongeveer 20 tot 70 km dik (onder de oceanen slechts ongeveer 8 km). Wanneer 
men bedenkt dat de meeste mijnen tot 3 km de grond ingaan en dat de diepste 
boringen ongeveer 10 km bereiken, dan komen de mineralen slechts uit een 
flinterdun laagje van onze aarde (de gemiddelde aardstraal is 6371 km).

De aardkorst zelf is opgebouwd uit gesteenten; dat zijn aggregaten van één of 
meerdere mineralen. De gesteenten worden afhankelijk van hun 
vormingsgeschiedenis in drie hoofdgroepen onderverdeeld:

 • stollingsgesteenten
 • sedimentgesteenten
 • metamorfe gesteenten

De vormingsgeschiedenis van de gesteenten leert ons iets over de omstandigheden 
waarin mineralen ontstaan.



Stollingsgesteenten

De stollingsgesteenten (ook magmatische gesteenten genoemd) ontstaan door stolling 
(kristallisatie) van afkoelend magma. Bij trage afkoeling van het hete magma 
(900-1600°C) op een diepte van enkele km onder het aardoppervlak ontstaan vrij grote 
kristallen. Het gevormde dieptegesteente (ook wel plutonisch gesteente of plutoniet 
genoemd) is dan ook grofkorrelig. De korrelgrootte van een dieptegesteente varieert 

meestal tussen  1 en 5 mm. Een voorbeeld van een 
dieptegesteente is graniet ; het bestaat uit kwarts, veldspaat 
en micakorrels. Mineralen die een wezenlijk bestanddeel 
uitmaken van een gesteente (zoals kwarts, veldspaat en 
mica in graniet) noemt men gesteentevormende mineralen.

Wanneer een magma plots aan de aardoppervlakte komt 
(bijvoorbeeld bij een vulkaanuitbarsting) dan vormen zich 
door de grote afkoelingssnelheid vele kleine kristallen. Het 
resultaat is een fijnkorrelig uitvloeiingsgesteente 
(bijvoorbeeld basalt). 

 
Bij zeer grote afkoelingssnelheden is er zelfs geen tijd voor 
kristallisatie en er ontstaat dan een glasachtige massa 
(vulkanisch glas of obsidiaan). Uitvloeiingsgesteenten 
noemt men ook vulkanische gesteenten of vulkanieten.

In het algemeen zijn uitvloeiingsgesteenten geen belangrijke bron van mineralen. Wel 
gebeurt het dat holten in uitvloeiingsgesteenten later gevuld worden met 
mineraalhoudende oplossingen waaruit zich kristallen kunnen afzetten. Dergelijke 
holten met kristallen noemt men geoden. De amethistgeoden van Brazilië zijn op die 
manier ontstaan. Geoden kunnen echter ook in sedimentgesteenten voorkomen.



De dieptegesteenten zijn van groter belang voor de mineralenverzamelaar. Naast de 
essentiële gesteentevormende mineralen bevatten dieptegesteenten soms een aantal 
bijkomstige (accessorische) mineralen. Het zijn deze incidenteel aanwezige 
accessorische mineralen die een dieptegesteente interessant maken. Graniet 
bijvoorbeeld bestaat altijd uit veldspaat, kwarts en mica, maar kan ook kleine 
hoeveelheden zirkoon, titaniet, apatiet, magnetiet, ilmeniet bevatten.

gesteentevormende mineralen bijkomstige mineralen

kwarts 
veldspaten (orthoklaas, plagioklaas) 
nefelien 
sodaliet 
leuciet 
mica’s (muscoviet, biotiet, flogopiet) 
pyroxenen (augiet, aegirien) 
amfibolen (hoornblende, riebeckiet) 
olivijn 

zirkoon 
titaniet 
magnetiet 
ilmeniet 
hematiet 
apatiet 
pyriet 
korund 
granaat 
analciem 
chalcopyriet 
molybdeniet 
toermalijn 
scheeliet 

tabel 2.1 mineralen in stollingsgesteenten



Een belangrijke bron van bijzondere mineralen zijn de pegmatieten. Een pegmatiet is 
een dieptegesteente dat ontstaat in de eindfase van de stolling van een magma. Er is dan 
nog een kleine hoeveelheid waterrijke restsmelt over waarin silicaten en een aantal 
zeldzame elementen opgelost zijn. Wanneer deze oplossing in spleten dringt dan 
ontstaan er na afkoeling grote kwarts, veldspaat en micakristallen. Zeldzame elementen 
vindt men dan geconcentreerd in uitkristalliserende mineralen zoals: toermalijn (B), 
topaas (F, OH), fluoriet (F), cassiteriet (Sn), wolframiet (W), beryl (Be), spodumeen (Li), 
apatiet (F, OH), chrysoberyl (Be), enz. Meestal vertonen deze kristallen breuken, 
behalve wanneer ze vrij in holten kunnen uitkristalliseren.

overvloedig → → → erg zeldzaam 

kwarts 
muscoviet 
biotiet

albiet 
almandien 
apatiet 
beryl 
orthoklaas 
schorl

cassiteriet 
chrysoberyl 
fluoriet 
goethiet 
hematiet 
ilmeniet 
kaoliniet 
lepidoliet 
rutiel 
spessartien 
spodumeen 
topaas 
toermalijn

amblygoniet 
andalusiet 
arsenopyriet 
borniet 
calciet 
chalcosiet 
chalcopyriet 
covelliet 
dolomiet 
galeniet 
grafiet 
korund 
magnetiet 
manganiet 
molybdeniet 
pyriet 
pyrolusiet 
pyrrhotiet 
rhodochrosiet 
scheeliet 
sfaleriet 
sideriet 
stilbiet 
titaniet 
uraniniet 
wolframiet 
zirkoon 

autuniet 
cerussiet 
torberniet 
vivianiet

tabel 2.2  
mineralen in pegmatieten gerangschikt naar afnemende frequentie van hun 



Heel wat mineralen worden gevormd door hydrothermale processen die eveneens het 
gevolg zijn van magmatische activiteit. Hete  waterige (hydrothermale) 
mineraaloplossingen verplaatsen zich door spleten van hoger gelegen (en dus minder 
warme) gesteenten. Door de afkoeling kristalliseren de opgeloste mineralen uit in aders, 
spleten of holten. Heel wat ertsen van metalen zoals zilver, tin, lood, zink en koper zijn 
op die manier ontstaan. Men spreekt in dit verband ook van ertsaders. Een ander 
voorbeeld zijn de kwartskristallen uit de Alpen. Samen met deze kwartskristallen die 
men aantreft in spleten in gesteenten (Alpiene rekspleten) komen er ook nog mineralen 
voor zoals veldspaat, fluoriet, titaniet, anataas en brookiet.

hoge temperatuur 
450-400°C 

gemiddelde temperatuur 
400-150°C

lage temperatuur 
150-50°C

amfibolen 
apatiet 
arsenopyriet 
cassiteriet 
chalcopyriet 
chloriet 
epidoot 
fluoriet 
galeniet 
goud 
hematiet 
ilmeniet 
kwarts 
magnetiet 
molybdeniet 
muscoviet 
nikkelien 
orthoklaas 
pentlandiet 
pyriet 
pyrrhotiet 
rutiel 
scheeliet 
sfaleriet 
topaas 
toermalijn 
uraniniet 
wolframiet 

ankeriet 
arsenopyriet 
bariet 
bournoniet 
calciet 
chalcopyriet 
dolomiet 
enargiet 
epidoot 
fluoriet 
galeniet 
goud 
jamesoniet 
kwarts 
nikkelien 
pyriet 
rhodochrosiet 
scheeliet 
sfaleriet 
sideriet 
skutterudiet 
tennantiet 
tetraëdriet 
uraniniet 
wolframiet 
zilver

apofylliet 
arseen 
arsenopyriet 
auripigment 
bariet 
calciet 
chalcosiet 
chloriet 
cinnaber 
dolomiet 
fluoriet 
galeniet 
goethiet 
goud 
jamesoniet 
kwarts 
magnesiet 
manganiet 
marcasiet 
milleriet 
opaal 
realgar 
rhodochrosiet 
sfaleriet 
sideriet 
stibniet 
strontianiet 
tetraëdriet 
wavelliet 
witheriet 
zeolieten 
zilver

tabel 2.3   mineralen in hydrothermale aders



Sedimentgesteenten 

(ook wel afzettingsgesteenten genoemd) ontstaan door verwering van een gesteente dat 
zich aan de oppervlakte van de aardkorst bevindt. Men maakt onderscheid tussen 
mechanische en chemische verwering.
Mechanische verwering is een fragmentatieproces waarbij een gesteente in stukken 
breekt waarvan de fragmenten in principe dezelfde samenstelling hebben als het 
uitgangsmateriaal.
Bij chemische verwering (onder invloed van water, zuurstof uit de lucht, enz.) kan het 
gesteente sterke veranderingen ondergaan en kunnen ook nieuwe (secundaire) 
mineralen ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld een magmatisch gesteente tot klei verweren 
of kunnen ijzerhoudende mineralen omgezet worden in ijzeroxiden of –hydroxiden. 
Sommige van deze secundaire mineralen zijn meestal erg aantrekkelijk voor de 
mineralenverzamelaar; bijvoorbeeld de secundaire kopermineralen malachiet, azuriet, 
chrysocolla.

primaire ertsader secundaire mineralen

kopererts  

looderts 

zinkerts 

azuriet 
borniet 
chalcosiet 
chrysocolla 
covelliet 
cupriet 
malachiet 

anglesiet 
cerussiet 
crocoiet 
pyromorfiet 
vanadiniet 
wulfeniet 

hemimorfiet 
hydrozinciet 
smithsoniet 

tabel 2.4
secundaire mineralen 
ontstaan uit primaire 
ertsafzettingen 



De deeltjes of fragmenten die door verwering zijn ontstaan, kunnen door water of lucht 
getransporteerd worden. Vervolgens kan er elders weer afzetting optreden door 
bezinking of door uitkristalliseren van in het water opgeloste stoffen. De aanvankelijk 
uit losse onsamenhangende deeltjes bestaande afzetting noemt men sediment (dus met 
weglating van het achtervoegsel ‘gesteente’). Voorbeelden van sedimenten zijn zand, 
grint, keien. Het mineraal kwarts is erg bestand tegen verwering en is het 
hoofdbestanddeel van de meeste zanden.

Wanneer, meestal na een langere periode, het sediment door een dikke laag van latere 
sedimenten is bedekt, consolideert het tot een verhard sedimentgesteente. Dit proces 
noemt men diagenese. Kwartszand kan verharden tot zandsteen, kalkslib tot kalksteen, 
grint tot een conglomeraat en klei kan in kleisteen worden omgezet.

Veel sedimentgesteenten zijn mineralogisch gezien oninteressant. Kalksteen heeft 
echter dikwijls lensvormige tot bijna sferische holten (geoden) die achteraf door lage-
temperatuur hydrothermale oplossingen met aantrekkelijk uitgekristalliseerde 
mineralen kunnen gevuld worden. De voornaamste mineralen die in dergelijke geoden 
voorkomen zijn: aragoniet, bariet, calciet, celestien, dolomiet, fluoriet, gips, kwarts, 
marcasiet, milleriet, pyriet, strontianiet, zwavel.

Een aantal mineralen is zowel mechanisch als chemisch resistent tegen verwering. 
Voorbeelden zijn naast kwarts, een aantal edelsteenmineralen. Edelstenen kunnen 
door verwering vrijgemaakt worden uit hun moedergesteente. Door water weggespoeld, 
komen de edelstenen samen met zand en grint (met kwarts als hoofdbestanddeel) in 
het alluvium van een stroom voor. Gezien de hoge dichtheid van edelstenen in 
vergelijking met andere mineralen, worden zij dikwijls selectief door de stroom afgezet. 
Edelstenen die  uit dergelijke rivierafzettingen worden ontgonnen zijn o.a. korund, 
granaat, spinel, toermalijn, zirkoon enz.



Metamorfe gesteenten

Een derde klasse gesteenten is die van de de metamorfe gesteenten. Onder 
metamorfose verstaat men de veranderingen die een gesteente onder invloed van hoge 
temperatuur en/of druk ondergaat. Metamorfe gesteenten ontstaan altijd uit 
magmatische of sedimentgesteenten. Er zijn twee hoofdtypes van metamorfose: 
regionale metamorfose en thermometamorfose.

Regionale metamorfose is werkzaam op grote diepte (> 5 km) in de aardkorst. De 
veranderingen die er meestal grote gesteentemassa's ondergaan, zijn het gevolg van de 
daar heersende hoge temperatuur en druk. Door metamorfose van kleisteen ontstaat 
leisteen en door een meer doorgedreven metamorfose ontstaat schist. In schisten vindt 
men soms mineralen zoals granaat, kyaniet, chrysoberyl en andalusiet. Marmer is een 
door metamorfose gerekristalliseerde kalksteen. In marmer van Birma ontstonden 
tijdens de rekristallisatie edelsteenmineralen zoals robijn, saffier en spinel.

Bij thermometamorfose zijn de veranderingen te wijten aan magma dat een reeds 
bestaand (koeler) gesteente binnendringt. De temperatuursverhoging veroorzaakt de 
rekristallisatie van het gesteente terwijl eventueel aanwezige hete oplossingen de 
chemische samenstelling van het gesteente kunnen wijzigen (contactmetamorfose). Door 
thermometamorfose kunnen mineralen zoals granaat, vesuvianiet, diopsiet en epidoot 
ontstaan.

spinel in 
marmer



De samenstelling van een metamorf gesteente is meestal sterk verschillend van het 
niet-metamorfe uitgangsgesteente. De intensiteit van metamorfose, uitgedrukt in 
termen als zwakke, middelmatige en sterke metamorfose, is bepalend voor de nieuw 
gevormde mineralen. Verder hangen de door metamorfose ontstane mineralen af van 
de samenstelling van het oorspronkelijke gesteente. Er zijn heel ruwweg twee 
verschillende uitgangsmogelijkheden:

 • gesteenten rijk aan kwarts en silicaten
 • gesteenten rijk aan carbonaten (zoals kalksteen)

De mineralen die voorkomen in siliciumrijke metamorfe gesteenten zijn samengevat 
in de volgende tabel:

zwakke 
metamorfose

middelmatige 
metamorfose

sterke 
metamorfose

albiet 
amfibolen 
anataas 
apatiet 
brookiet 
chloriet 
epidoot 
kwarts 
muscoviet 
pyriet 
rhodoniet 
spessartien 
talk 
titaniet 

almandien 
amfibolen 
andalusiet 
apatiet 
biotiet 
cordieriet 
epidoot 
hoornblende 
korund 
kwarts 
kyaniet 
muscoviet 
orthoklaas 
plagioklaas 
rutiel 
stauroliet 
toermalijn 

almandien 
andalusiet 
biotiet 
grafiet 
ilmeniet 
korund 
kwarts 
orthoklaas 
plagioklaas 
pyroxenen 
sillimaniet 
toermalijn 

tabel 2.5
mineralen die voorkomen in siliciumrijke metamorfe gesteenten



Bij metamorfose van kalksteen ontstaat marmer. Wanneer de kalksteen 
onzuiverheden bevat, dan worden deze door metamorfose in nieuw gevormde 
mineralen omgezet. Wanneer tijdens de metamorfose extra ‘onzuiverheden’ door het 
indringen van hete gassen of vloeistoffen aan het marmer worden toegevoegd 
(thermometamorfose) dan kan een enorme variëteit aan mineralen gevormd worden. 
De voornaamste zijn dan: actinoliet, andradiet, anorthiet, apatiet, arseen, 
arsenopyriet, biotiet, borniet, chalcopyriet, chloriet, diopsiet, epidoot, flogopiet, 
fluoriet, galeniet, grossulaar, hematiet, ilmeniet, korund, kwarts, magnetiet, 
molybdeniet, pyriet, pyrrhotiet, rhodochrosiet, rhodoniet, rutiel, scheeliet, serpentijn, 
sfaleriet, sideriet, spinel, titaniet, toermalijn, tremoliet, vesuvianiet, wolframiet, 
wollastoniet, zirkoon, zoisiet.

Uitleg over Stollingsgesteenten
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Mineralen in de aardkorst

Hoewel er een 5000-tal mineralen bekend zijn, is de overgrote meerderheid van deze 
mineralen heel erg zeldzaam. De meest voorkomende mineralen (of 
mineraalgroepen), waaruit ongeveer 90% van de aardkorst bestaat, zijn veldspaten, 
kwarts, pyroxenen, amfibolen, olivijn en mica’s. Deze worden gevolgd door magnetiet 
en hematiet, calciet, kaoliniet, dolomiet. Het restant, ongeveer 3,4%, wordt 
ingenomen door de overige mineralen.

mineraalsoort of 
mineralengroep % van de aardkorst

veldspaat 58,0

kwarts 12,5

pyroxenen, amfibolen, olivijn 16,5

mica 3,5

magnetiet, hematiet 3,5

calciet 1,5

kaoliniet + kleimineralen 1

dolomiet + magnesiet 0,1

overige mineralen 3,4

tabel 2.6 
mineralogische samenstelling van de aardkorst



Het lijkt op het eerste gezicht vreemd dat al die andere mineralen zo uiterst 
zeldzaam zijn want een blik in een mineralenverzameling of -museum zou het 
tegendeel doen veronderstellen. Toch mag men niet vergeten dat er juist grote 
inspanningen dienen te worden geleverd om die ‘zeldzame’ mineralen te 
ontginnen; bijvoorbeeld door mijnbouw (ertsontginning). Ook verzamelaars gaan 
op zoek naar allerlei mogelijke mineralen en het vinden ervan is niet altijd 
vanzelfsprekend. M.a.w. een mineralenverzameling geeft een totaal verkeerd beeld 
van de samenstelling van de bovenste aardkorst. Indien een mineralenverzameling 
een juist beeld van de samenstelling van de buitenste aardlaag zou geven dan zou 
die verzameling bijna uitsluitend bestaan uit specimens van veldspaat, kwarts en 
enkele silicaatmineralen .
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Associaties

Welke mineralen op een gegeven moment op een bepaalde plaats in de aardkorst 
gevormd worden, hangt af van de temperatuur, de druk en de chemische samenstelling 
van het op die plaats aanwezige materiaal. Uit de vorige paragrafen bleek reeds dat er 
heel wat verschillende mineraalvormende omstandigheden mogelijk zijn. Onder elk 
van die specifieke omstandigheden, gekenmerkt door temperatuur, druk en chemische 
samenstelling van het uitgangsmateriaal, kunnen zich bepaalde mineraalsoorten 
vormen. Het samen voorkomen van die verschillende mineraalsoorten in één 
mineralenafzetting noemt men een associatie. Zo kunnen ook op één 
mineraalspecimen meerdere mineraalsoorten vertegenwoordigd zijn.

Soms gebruikt men ook de term paragenese als synoniem voor associatie. Diverse 
auteurs verstaan onder paragenese of paragenetische sequentie echter de volgorde van 
ontstaan van mineralen in een afzetting of in een associatie.

galeniet op sideriet en kwarts



Bepaalde associaties zijn erg typisch en kunnen als hulpmiddel dienst doen bij 
het determineren van mineralen. Zo is de combinatie galeniet – sfaleriet – 
kwarts – calciet – sideriet – bariet een typische associatie.
Anderzijds zijn sommige mineralenassociaties zonder meer uitgesloten; zo is 
het samen voorkomen van leuciet en kwarts gewoonweg onmogelijk omdat 
tijdens de vorming uit een dergelijke combinatie orthoklaas zou ontstaan.

Men moet er wel mee rekening houden dat niet alle mineralen die op een 
specimen aanwezig zijn, noodzakelijkerwijze gelijktijdig zijn ontstaan. Het is 
best mogelijk dat zich na verloop van tijd en onder heel andere 
omstandigheden, nieuwe mineralen afzetten die met de oorspronkelijke 
associatie niets van doen hebben.



Het samen voorkomen van bepaalde mineralen in eenzelfde afzetting kan ook 
toevallig zijn. Een voorbeeld is het samen voorkomen van diverse mineraalsoorten in 
het zand of grint van een rivierafzetting. In dit geval is de combinatie afhankelijk van 
de mineraalinhoud van de verschillende gesteenten die de rivier doorsneden heeft.

Sommige mineralen worden slechts onder heel specifieke omstandigheden gevormd 
terwijl andere echter onder verschillende omstandigheden kunnen ontstaan. 
Sommige mineralen vinden we slechts in welbepaalde associaties terwijl andere 
mineralen tot heel uiteenlopende associaties kunnen behoren. Een dergelijk mineraal 
dat zich onder meerdere omstandigheden kan vormen, noemt men een doorloper. 
Een typisch voorbeeld is chalcopyriet dat zowel bij heel hoge druk en temperatuur als 
bij atmosferische druk en ‘kamertemperatuur’ kan gevormd worden.

chalcopyriet op kwarts
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actinoliet actinolite actinote Aktinolith Strahlstein

albiet albite albite Albit

almandien almandine almandin Almandin

amblygoniet amblygonite amblygonite Amblygonit

analciem analcime analcime Analcim

anataas anatase anatase Anatas

andalusiet andalusite andalousite Andalusit

andradiet andradite andradite Andradit

anglesiet anglesite anglésite Anglesit

ankeriet ankerite ankérite Ankerit Braunspat

anorthiet anorthite anorthite Anorthit

antigoriet antigorite antigorite Antigorit

apatiet apatite apatite Apatit

apofylliet apophyllite apophyllite Apophyllit

aragoniet aragonite aragonite Aragonit

arseen arsenic arsenic Arsen

arsenopyriet arsenopyrite arsénopyrite Arsenopyrit Arsenkies

augiet augite augite Augit

aurichalciet aurichalcite aurichalcite Aurichalcit

auripigment orpiment orpiment Auripigment

autuniet autunite autunite Autunit

azuriet azurite azurite Azurit

bariet barite barite Baryt Schwerspat

bauxiet bauxite bauxite Bauxit

beryl beryl béryl Beryll

biotiet biotite biotite Biotit

borax borax borax Borax

borniet bornite bornite Bornit

bournoniet bournonite bournonite Bournonit

brookiet brookite brookite Brookit

calciet calcite calcite Calcit Kalkspat

cassiteriet cassiterite cassitérite Cassiterit Zinnstein

celestien celestine célestine Coelestin

Nederlands      Engels             Frans               Duits             Duits(oud)



cerussiet cerussite cérusite Cerussit

chabaziet chabazite chabasite Chabasit

chalcopyriet chalcopyrite chalcopyrite Chalkopyrit Kupferkies

chalcosiet chalcosite chalcosite Chalkosin Kupferglanz

chloriet chlorite chlorite Chlorit

chromiet chromite chromite Chromit Chromeisenerz

chrysocolla chrysocolla chrysocolle Chrysokoll

chrysotiel chrysotile chrysotile Chrysotil

cinnaber cinnabar cinabre Cinnabarit Zinnober

colemaniet colemanite colémanite Colemanit

cordieriet cordierite cordiérite Cordierit

covelliet covellite covellite Covellin

crocoiet crocoite crocoite Krokoit Rotbleierz

cupriet cuprite cuprite Cuprit

diamant diamond diamant Diamant 

diopsiet diopside diopside Diopsid

dolomiet dolomite dolomite Dolomit

draviet dravite dravite Dravit

elbaiet elbaite elbaite Elbait

enargiet enargite enargite Enargit

epidoot epidote épidote Epidot

erythrien erythrite érythrite Erythrin Kobaltblüte

fayaliet fayalite fayalite Fayalit

flogopiet phlogopite phlogopite Phlogopit

fluoriet fluorite fluorite Fluorit Flußspat

forsteriet forsterite forstérite Forsterit

galeniet galena galène Galenit Bleiglanz

gips gypsum gypse Gips

goethiet goethite goethite Goethit

goud gold or Gold

grafiet graphite graphite Graphit

granaat garnet grenat Granat

grossulaar grossular grossulaire Grossular

haliet halite halite Halit Steinsalz

hematiet hematite hématite Hämatit Eisenglanz enz.

Nederlands      Engels             Frans               Duits             Duits(oud)



hemimorfiet hemimorphite hémimorphite Hemimorphit

heulandiet heulandite heulandite Heulandit

hoornblende hornblende hornblende Hornblende

hydrozinciet hydrozincite hydrozincite Hydrozinkit Zinkblüte

ilmeniet ilmenite ilménite Ilmenit

jamesoniet jamesonite jamesonite Jamesonit

kaoliniet kaolinite kaolinite Kaolinit

koper copper cuivre Kupfer

korund corundum corindon Korund

kwarts quartz quartz Quarz Bergkristall

kyaniet kyanite disthène Cyanit Disthen

lepidoliet lepidolite lépidolite Lepidolith

leuciet leucite leucite Leucit

limoniet limonite limonite Limonit Brauneisenerz

magnesiet magnesite magnésite Magnesit Bitterspat

magnetiet magnetite magnétite Magnetit Magneteisenerz

malachiet malachite malachite Malachit

manganiet manganite manganite Manganit

marcasiet marcasite marcasite Markasit

milleriet millerite millérite Millerit

molybdeniet molybdenite molybdénite Molybdänit Molybdänglanz

muscoviet muscovite muscovite Muskovit

natroliet natrolite natrolite Natrolith

nefelien nepheline néphéline Nephelin

nikkelien nickeline nickeline Nickelin Rotnickelkies

olivijn olivine olivine Olivin

orthoklaas orthoclase orthoclase Orthoklas

prehniet prehnite prehnite Prehnit

pyriet pyrite pyrite Pyrit Schwefelkies

pyrolusiet pyrolusite pyrolusite Pyrolusit

pyromorfiet pyromorphite pyromorphite Pyromorphit

pyroop pyrope pyrope Pyrop

pyrrhotiet pyrrhotite pyrrhotite Pyrrhotin Magnetkies

realgar realgar réalgar Realgar

rhodochrosiet rhodochrosite rhodochrosite Rhodochrosit Manganspat

Nederlands      Engels             Frans               Duits             Duits(oud)



rhodoniet rhodonite rhodonite Rhodonit

riebeckiet riebeckite riebeckite Riebeckit

rutiel rutile rutile Rutil

scheeliet scheelite scheelite Scheelit

schorl schorl schörl Schörl

serpentijn serpentine serpentine Serpentin

sfaleriet sphalerite sphalérite Sphalerit Zinkblende

sideriet siderite sidérite Siderit Eisenspat

sillimaniet sillimanite sillimanite Sillimanit

skutterudiet skutterudite skutterudite Skutterudit

smithsoniet smithsonite smithsonite Smithsonit Zinkspat

sodaliet sodalite sodalite Sodalith

spessartien spessartine spessartine Spessartin

spinel spinel spinelle Spinell

spodumeen spodumene spodumène Spodumen

stauroliet staurolite staurotide Staurolith

stibniet stibnite stibine Antimonit Antimonglanz

stilbiet stilbite stilbite Stilbit Desmin

strontianiet strontianite strontianite Strontianit

sylviet sylvite sylvite Sylvin

talk talc talc Talk Steatit, 
Speckstein

tennantiet tennantite tennantite Tennantit Arsenfahlerz

tetraëdriet tetrahedrite tétraédrite Tetraedrit Antimonfahlerz

titaniet titanite titanite Titanit Sphen

toermalijn tourmaline tourmaline Turmalin

topaas topaz topaze Topas

torberniet torbernite torbernite Torbernit

tremoliet tremolite trémolite Tremolit

turkoois turquoise turquoise Türkis

ulexiet ulexite ulexite Ulexit

uraniniet uraninite uraninite Uraninit Pechblende

uvaroviet uvarovite uvarovite Uwarowit

vanadiniet vanadinite vanadinite Vanadinit

veldspaat feldspar feldspath Feldspat

vesuvianiet vesuvianite vésuvianite Vesuvian

Nederlands      Engels           Frans             Duits             Duits(oud)



De namen van alle mineralen in de meest voorkomende talen kun je vinden op de 
volgende website. Klik op het logo en je ziet een voorbeeld, maar de site heeft 
bijna alle mineralen die er zijn in de meest voorkomende talen.

vivianiet vivianite vivianite Vivianit

wavelliet wavellite wavellite Wavellit

witheriet witherite withérite Witherit

wolframiet wolframite wolframite Wolframit

wollastoniet wollastonite wollastonite Wollastonit

wulfeniet wulfenite wulfénite Wulfenit Gelbbleierz

zilver silver argent Silber

zirkoon zircon zircon Zirkon

zoisiet zoisite zoisite Zoisit

zwavel sulfur soufre Schwefel

Nederlands         Engels                   Frans                   Duits                  Duits(oud)

https://www.mineralienatlas.de
https://www.mineralienatlas.de
https://www.mineralienatlas.de
https://www.mineralienatlas.de
https://www.mineralienatlas.de
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BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN en WEBSITES over MINERALOGIE

Wanneer men zich in de mineralogie wil verdiepen, dan doet men er goed aan 
om enkele degelijke handboeken aan te schaffen. Men zou zelfs kunnen stellen 
dat voor wie zich met mineralen bezighoudt, een uitgebreide boekencollectie 
zeker zo belangrijk is als een uitgebreide mineralencollectie. Jammer genoeg 
zijn de meeste mineralogie leerboeken in een vreemde taal (Engels of Duits). 
Het merendeel van de Nederlandstalige werken (welhaast uitsluitend 
vertalingen) zijn slechts inleidende mineralengidsen. De keuze van deze 
mineralengidsen is subjectief en men kan ervoor terecht bij de goed 
gesorteerde boekhandel.

Volgt nu een beknopte lijst van de betere buitenlandse mineralogieboeken en 
van enkele tijdschriften die zich specifiek tot de mineralenliefhebber richten. 
Deze lijst omvat uitsluitend recente werken die momenteel bij de boekhandel te 
koop zijn.



mineralengidsen:

A Field Guide to Rocks and Minerals (The Peterson Field Guide Series)
F.H. Pough
Houghton Mifflin Company, New York (1998) 6de uitgave
ISBN 0-395-91096-X (paperback), prijsindicatie € 20,-
Een degelijke mineralengids met algemene informatie over verzamelen, 
mineralen, gesteenten en determinatie. In het beschrijvende gedeelte worden 
een driehonderdtal mineraalsoorten behandeld (met kleurenfoto's).
De nadruk ligt op het determineren.

leerboeken:

Dana's Minerals and How to Study Them
C.S. Hurlbut, W.E. Sharp
John Wiley and Sons, New York etc. (1998) 4de uitgave
ISBN 0-471-15677-9, prijsindicatie € 55,-
Op te vatten als een vereenvoudigde uitgave van de 'Manual of Mineral 
Science'. Algemene inleiding mineralogie met hoofdstukken over chemie, 
fysische kenmerken, kristallografie en het ontstaan van mineralen. Met een 
beschrijvend gedeelte van ongeveer 150 soorten. Een aanrader voor de 
beginnende mineralenliefhebber.

Manual of Mineral Science
C. Klein
John Wiley and Sons, New York etc. (2002) 22ste uitgave
ISBN 0-471-25177-1, prijsindicatie € 115,-
Zonder enige twijfel het beste leerboek mineralogie. Erg degelijk zijn de 
inleidingen in de kristallografie en de kristalchemie. Bevat tevens een 
beschrijvend gedeelte en handige determinatietabellen. Vereist wel wat 
achtergrondkennis.



determinatietabellen:

Minerale - Bestimmen nach äußeren Kennzeichen
R. Hochleitner, H. Von Philipsborn, K.L. Weiner
Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart (1996) 3de uitgave
ISBN 3-510-65164-2, prijsindicatie € 50,-
De kern van dit boek vormt de bijna 300 bladzijden tellende 
determinatietabel waarin een 500-tal mineralen worden gerangschikt naar 
streepkleur, hardheid, enz. Naast de determinatietabel bevat het boek 
nog wat algemene informatie over de eigenschappen van mineralen.

systematiek:

Strunz Mineralogical Tables. A chemical-structural mineral classification 
system.
H. Strunz, E.H. Nickel
Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart (2001) 9de uitgave
ISBN 3-510-65188-X, prijsindicatie € 150,-
Volledige lijst van alle mineralen (tot en met 1999) gerangschikt op een 
kristalchemische basis. Van elk mineraal wordt de chemische samenstelling 
en de kristallografische informatie (celparameters en symmetriegroep) 
vermeld. Dit boek is voornamelijk geschikt voor wie zich in de 
mineralensystematiek wil verdiepen.



mineralenindex:

Fleischer's Glossary of Mineral Species 1999
J.A. Mandarino
The Mineralogical Record, Tucson (1999) 8ste uitgave
Prijsindicatie € 18,-
Volledige alfabetische lijst van alle (tot 1999) officieel erkende mineralen. Van elk 
mineraal vindt men er de internationaal erkende Engelstalige naam, chemische 
formule, kristalstelsel, verwantschap met andere mineralen, kleur (indien 
relevant) en een referentie naar de literatuur. Een handig referentiewerkje voor 
wat betreft de chemische formules en voor wie een systematische verzameling 
wenst aan te leggen.
Aanvullingen en verbeteringen verschijnen geregeld in het tijdschrift "The 
Mineralogical Record".

referentiewerken:

Dana’s New Mineralogy
R.V. Gaines, H.C.W. Skinner, E.E. Foord, B. Mason, A.Rosenzweig
John Wiley & Sons, Inc. New York (1997) 8ste uitgave
ISBN 0-471-19310-0, prijsindicatie € 325,-
Beschrijving van alle tot eind september 1995 gekende mineralen, geordend 
volgens het systeem van Dana. Voornamelijk van belang voor de 
systematische verzamelaar.



tijdschriften:

Geonieuws
Mineralogische Kring Antwerpen, v.z.w., Antwerpen, België
dit tijdschrift bestaat sedert 1975, 10 nummers per jaar
Website: www.minerant.org/MKA/
Nederlandstalig tijdschrift met publicaties over alle aspecten van de mineralogie. 
Geonieuws streeft naar een evenwicht tussen hobby en wetenschappelijke 
interesse.

GEA
Stichting Geologische Aktiviteiten, Amsterdam, Nederland
dit tijdschrift bestaat sedert 1968, 4 nummers per jaar
Website: www.gea-geologie.nl/
Nederlandstalig tijdschrift met publicaties over mineralogie, paleontologie en 
algemene geologie.

Lapis
Christian Weise Verlag GmbH, München, Duitsland
dit tijdschrift bestaat sedert 1976, 12 nummers per jaar
Website: www.lapis.de/
Duitstalig tijdschrift voor liefhebbers van mineralen en edelstenen. 
Vindplaatsbeschrijvingen, voornamelijk Europees georiënteerd.

Mineralogical Record
Mineralogical Record, Inc. Tucson, Arizona, USA
dit tijdschrift bestaat sedert 1970, 6 nummers per jaar
Website: www.minrec.org/
Engelstalig tijdschrift met degelijke publicaties over mineralen en 
mineralenvindplaatsen. Zowel voor de beginnende als voor de gevorderde 
mineralenliefhebber.



websites:

Naast boeken en tijdschriften is ook het “World Wide Web” een enorme bron van 
informatie voor de mineralenliefhebber. Met betrekking tot mineralen determineren en 
herkennen zijn er een aantal interessante mineralendatabestanden op het web te 
consulteren. Omdat de continuïteit van websites nogal wisselend is, wordt hier in 
eerste instantie verwezen naar de website van de Mineralogische Kring Antwerpen 
v.z.w. 

www.minerant.org

Naast informatie over de vereniging zelf, brengt deze website uitgebreide en 
gedeeltelijk becommentarieerde lijsten van internetpagina’s met relevante informatie 
voor de mineralenliefhebber.
 
Enkele andere nuttige sites: 
 

www.Geologie.nu

www.ngv.nl

www.gea-geologie.nl

www.webminerals.com

www.mineralienatlas.de

http://www.minerant.org
http://www.minerant.org
http://www.Geologie.nu
http://www.Geologie.nu
http://www.ngv.nl
http://www.ngv.nl
http://www.gea-geologie.nl
http://www.gea-geologie.nl
http://www.webminerals.com
http://www.webminerals.com
http://www.mineralienatlas.de
http://www.mineralienatlas.de


Appendix 2

mineralenverenigingen

Wie zich met het verzamelen en bestuderen van mineralen wil bezighouden, doet er 
goed aan om zich aan te sluiten bij een mineralenvereniging. Men komt er in contact 
met gelijk geïnteresseerden, men kan er informatie uitwisselen en mineralen ruilen. 
De meeste verenigingen hebben ook een bibliotheek waar men boeken en 
tijdschriften kan raadplegen.

Hier volgt een alfabetische lijst van verenigingen voor mineralenliefhebbers in 
Vlaanderen en Nederland met hun contactadressen en met hun website-adres (indien 
voorhanden).



Vlaanderen:
Academie voor Mineralogie 
Hoge Kaart 73 
2930 Brasschaat  
http://acam.be

Geologische Vereniging Limburg  
Schoorbroekstraat 36 
3806 Sint-Truiden  
http://www.geolithos.be/  

HOMO et NATURA  
Mastellestraat 67 
3020 Veltem-Beisem 
http://www.hona.be 
 
Lithos  
A. Rodenbachlaan 19 
8530 Harelbeke  
http://www.lithos-harelbeke.org/  

Mineralogische Kring Antwerpen  
Pieter Van den Bemdenlaan 107 
2650 Edegem 
http://www.minerant.org/MKA/  
 
Nautilus-Gent 
Heidestraat 14 
9820 Merelbeke  
http://surf.to/nautilus-gent



Nederland:
GEA, Stichting Geologische Aktiviteiten  
p/a Tuinbouw 45 
3991 NC Houten  
http://www.gea-geologie.nl/  

GEODE, Zwijndrecht 
Haringvlietstraat 79 
4301 XG Zierikzee  
http://www.xs4all.nl/~geode/  

Geologische Vereniging "Amathysta"  
Rietschoot 133 
1511 WE Oostzaan  
http://www.amathysta.nl/  

Geologische Vereniging "Het Kristal"  
Omloop 70 
9401 VK Assen 
http://www. kristalgroningen.nl/  
 
Geologische Vereniging IJsselland 
Roerdomp 44 
7423 CW Deventer  

Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland 
Roerdomp 44 
7423 CW Deventer  

Nederlandse Geologische Vereniging 
Kwaadeindstraat 75 
5041 JK Tilburg  
http://www.geo.uu.nl/ngv/  

Nederlandse Lapidaristen Club 
Gladioolweg 17 
1338 LK Almere-Buiten 
http://www.mineralennlc.nl/  



Stichting Geologische Kring Den Bosch  
Beneluxlaan 3  
5298 TH Liempde 
http://www.geokring.nl/  
 
Zuid Nederlandse Lapidaristen Vereniging 
Heggenroosstraat 2-b  
5644 EH Eindhoven 
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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.



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 van Kalmthout
Hans Sanders

http://www.gea-geologie.nl
http://www.gea-geologie.nl
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE
https://www.youtube.com/watch?v=JKDsSHLu7pE


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 foto’s 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 coördinatie 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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 1 - Voorwoord

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 1 - Voorwoord
Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 1 - Voorwoord

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 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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. 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 2 - Het begrip mineraal

https://nl.wikipedia.org/wiki/Robijn_(korund)

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Rookkwarts
Rookkwarts is een kwarts-variëteit. De kleur is rookbruin 
tot bijna zwart, doorschijnend. Heel donkere varianten 
worden morion genoemd.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 1 - Voorwoord
Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



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

Index

Hoofdstuk 2 - Het begrip mineraal

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

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Schörl
een zwarte toermalijn noemt men soms ook schörl. 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Seleniet
De naam seleniet wordt gegeven aan grotere 
doorschijnende gipskristallen (CaSO4 · 2 H2O).

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Index

http://webmineral.com/data/Siderite.shtml#.VZo2pni_JsY

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

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Silicaten
Silicaten bevatten alle het tetraëdrische SiO44--ion. 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

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

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



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

Index

http://webmineral.com/data/Smithsonite.shtml#.VZo253i_JsY

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

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Speculariet
Speculariet een variëteit van Hematiet.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

http://www.europeana.eu/portal/record/2021657/86413.html

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



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

Index

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



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

Index

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

http://webmineral.com/data/Uraninite.shtml#.VZ4xCHh2dsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



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.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 4 - Mineraalnamen

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

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



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

Related Glossary Terms

Index

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term


