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JEUGDAFDELING
Op vorige vergadering van de jeugdafdeling werd een kort e
uiteenzetting geheuden over kristallografie . Ten behoeve
van de jeugdige leden (en de beginners) wordt de tekst erva n
afgedrukt @
Kristallen en mineraalidentificati e
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Men zegt dat mineralen kristallijn zijn. D.w .z . dat de
deeltjes waaruit ze zijn apgebeuwd, volgens een bepaal d
ruimtelijk patroon geordend zijn. Onder bepaalde omstan digheden kan deze lsx****allijne structuur tot uiting kame n
onder de vorm van kristallen . Aangezien ieder mineraal
zijn eigen chemische samenstelling heeft en tevens zij n
eigen kristt.Is*ructuurs kan de vorm van zijn kristalle n
kenmerkend zijn voor het mineraal ,
2 Vormen van kristalle n
Wanneer we het in deze tekst hebben over de “vorm ,T van
een kristal* dan bedoelen we hiermee het uitzicht ; is het
een plat. kristal is het langwerpig enzo Wanneer je late r
wat dieper cp de kristallografie zal ingaan zul je merke n
dat het begrip u vorm n een heel andere betekenis heeft da n
wat we er hier mee bedoelen ,
Voortgaande op h** uitzicht zouden we de kristallen i n
drie types kunnen anderverdelen g
*r1* *.*.t* * rs*.r22 :*d .* .*1n~ :t ~ 2 ~ r 12*i*. l n d
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Men spreekt hier algemeen over prismatische kristalle n
(zie fig Q 1)
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fig&

prismatische kristallen

Alnaargelmng de verhouding lengteIdikte spreekt men vara zuii vormigestengelige naaldvormige en capillaire kristallen .
(capillair=h*a.srverrmig '
voox•beeldenn rutie1.naalden in kwarta * our.. ma3ijnkri*tallen $
stibniet kristallen van Roemeni ;; e
**o**x°i*t**l*en*d*e;***erk****ge&.re~*d~zi*,*n~
* csa *x.** h** z,ge* *
.
Tot dit type behoren de t* felige p, tmi.vormigo en biad03rtg e
kristallen . (figp2 en 3 ó
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fig2 tafelig kristal

-figj plaatvormig kristal

v4oarbe'elden Bariet kristal.l*a var Dreislar 9 Duiteland a
Mlca blaadjes ( in Zwitserland en Oostenrijk vindt je dikwijl s
zulke mica-plaatjes in gesteenten),
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k. .*Je4al1en die in alle richtingen in sellIxe4~mat-e
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Men spreekt hier soms van i$cme trische krietallen Van zn y n
kristal zijn lengte, breedte nn hoogte gelijk .
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fig* 4 isnmetrische kristalle n
voorbeelden

pyri$t y fluoriet, magnetiet .
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De meeste mineralen vinden we niet als losse kristallen »
maar wel als opeenhopingen en groepen van kristallen . U r n
opeenhoping noemt men een aggregaat
Een aggregaat k^n uit één of m**ndere mineralen opgebouw d
zijnn Be 'cm van een aggregaat Is dikwijls kenmerkend voo r
een bepaald minezyaa.l ó
De belangrijkste zijw
- bladerige aggregate n
zoals het geval is bij vele mica , s 0
1a .mellalre aggregaten
Het mineraal bestaat een aggregaat van lamellen et plaatjes ,
� gazoneerd (geband )
Het mineraal komt voor in dunne lagen van verschillend e
kleur of uitzicht . (vba agaat )
sferiBche af g1obulaire aggregaten
deze aggregaten zijn b^lvorm.igs tn Q de pyr,ietk.ncll** van
Cap Blanc kiez Frankrijkg Denn knollen zijn tevens radiaa .l stralig, dQw0zsalle kristallen vertrekken uit één punt .
In *o.rm-*--**
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- botryoi daa.l
Het specimen komt voor aio bestaande uit een groep va n
globulaire aggregaten .
vb, de hematlet van Cumberland g Engi and a
- korreli g
vb* suikerkorrelige dolomiet van Lengesnbach, Zxiteer&and a
Korrelige aggregaten kan men dikwijls met de vingera vergruizen .
- oólietisc h
op gebouwd uit kleine afzonderlijke bolletjes .
- dendriete n
dendrieten zijn aggregaten die dikwijls op plantjes of mo s
gelijken, vb A, pYrolueiet dendrieten op ka3ksteen of als insluitsels in mosagaat .
- stalactiete n
stalactieten ontstaan in grotten door afzetting uit mineraalhoudend water Q
- geode
Een geode is een holte waarvan de binnenwand bezet ia me t
kristallen .
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Het woord kristal kort men af door n
voor kristallen schrijft men meestal XX ,
istallen als d*t+a*°raiz*er*x*d ltenmer k
Verschillende mineralen kan men herkennen aan hun kristallen . We zullen hier enkele veel voorkomende minerale n
en hun kristallen van naderbij bekijken,
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PYRIE T
Enkele kristallen van pyriet zijn weergegeven in fige 5 c
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* * en b komen het meeste voor, Denken we maar aan d e
p y rist rx in ds leisteen van Ovifate Dikwijls staan e r
streepjes op de krista1vlakktxn ; men noemt het striaties ,
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Bij pyriet staan de striar,i$s van een vlak loodrecht o p
de etria****s van de naburige kr1s **lvlskken (fig 05b) a
Het kristal van fige5c noemt m g n een pentagondadsca g der ;
oed*t het zo typisch is voor pyriet spreekt men sotm oo k
van p*rita g der,,
In fig .. 5d. is een **ta 4e: der afgebeeld (de pyriet xx in d e
septariïnconc:r***es van steendorp zijn dikwijls oct4,derse )
Pyriet knmt ook voor in sferische aggrsgaten zoals te Cap
Blanc N$** Frankrijk (fig6 ;
fig
sterisch aggregaat ,
da kristallen vertrekke n
L?

allen uit é6n paut he t

ir dus tevens zryadiaaletral:ig *.
******T
M ..*,raai*t heeft dezelfde chemische samenstelling als pyriet ,

De iristalatruuctuur van beide mineralen is echter ve :°achillezxd hun kxistallen evensens
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Wel kamt m4:*casiet ook voor als eferioeha= aggregaten en dit *
ovaakt het onders**ht, id van pyriet moei lijk, (determinatie o p
zicht ia in zo e n geval uitgesloten) .
Maxtcaai et komt ook voor in de ? yp ;ache epeerp*ntvormige

k,ietal3.en

(PigK ?aa. ) of in .f.ggreg***en die op een hanekam

gelijken (fig,7b)
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CALG1ET
D6 vorm vat c:aJlciet kristallen varieert enorm 4
verspreide is *e ak&len* gder (f1g3a)

b

fig . 8&

Lt mees t
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.*** ***mt h***snnen aan zijn splijting . Wat i .a
Galciet
*pli***ng g wanneer men enmm *e mineralen atuk,elaat da n
breekt het specimen volgens bepo:a:*dkl richtingen (die Ift;r +i
btnd hotAc*en ±*st de kristalstructuur) . U brokstukke n
(spl.i,*t :Nag*en***) hebben dikwijls alle d**4b1.fde konmcrkend e
vo.m Bij ***ci*t is dit b* jr)ndex duidelijk* Dfƒ aplijt fragmenten zien eruit zoals .fgebee3tid cp fig* ** *
****
Enkele kwarts xx zijn weergegeven In fige 10 4
v[..Awt{et,J

De prismavlakken vertonen dikwijls ltria► ties ; deze staa n
loodrecht op de lengterichting van het krietal „
Kwarts kristallen vertonen soms nog meer vlakjes dan hie r
werd afgebeeld ; kijk eens naar de specimens in je collectie ,
misschien vindt je sommige van die vl]akjeA terug . Situes r
eerst de prismavlakken (herkenbaar aan de etriatie 1s) en da n
de rh*mboëderFlak.ke n 9 de andere vlakjes liggen vooral in d e
buurt waar priaau►- en rhomhoëd$rvlakken elkaar snijden .

De vormvereeheidenh4id bij kwarte ie za groot dat 're hie r
later weleens op terugkomen o
TOURMALIJN
De naam tourmslijn staat vc :,or een reeks mineralen ~rvan
het meeat bekende wellicht ech{ >rl

Schvrl ir z fmit e
tourmetliju (vb . de tourmalIjn xt ingesloten in l.-arLrtaan e
kwartsen) .
De kristallen zijn meestal prismatisch en zij n
in de lengterichting

(figull )

Een determinerend kenmerk T)or die tourmalijn ie Q dal ze rr
in doorsnede uitzien ala e>en driehoek met ronde zijd e
Paul Ta2abuyaer
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Op zaterdag 22 maart richten "Les GéQic.► gu.es Amateurs d e
Charleroi « een ruilbeurs in . Ze gaat deer in de zaal van
de spelealogiache vereniging van Cha,rleroi, rue de couille t
134 * 6071 Chátelet,. Open van 14 tot 20 ho inkom gratf .s t
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yINDEX ALPBABETIQUE DE NOMENCLATURE MINERALOGIQU E
Uitgb Bureau de Recherches Geei .ogiquea et minióre s
Hoeveel referentiewerken men eek bezit 9 soms is het toch no g
moeilijk een naam van een aangeboden mineraal terug te vinden `
Vele van die "onvindbare" namen zijn deze van variëteiten 4
verouderde namen ene Om hieraan te verhelpen heeft he t
",Bureau de recherches 4eeZogiques et minieres" (Frankrijk )
deze index uitgegeven E
Deze lijst rmvat meer dan 15000 mineraalnamen, Van elk e
mlnraarlseert Is de chemiache formule aangeduid e
Het beek omvat )86 blz, . (+16 blzo aanvullend gedeelte 19681973) en heeft als afmetingen 21 x 29 9 5 cm ,
De prijs ia 180 BFo
In clubverband werd een bestelling geplaatst . Wie zich vorige vergadering niet liet inschrijven voor een exemplaar
kan dit nu nog doen op eerstvolgende vergadering >
Bij de uitgeverij "Studiengemeinachaft'4 9 61 I3armetadt ;
Pestfac.h 4t41 * Buiteland s verschenen zopaa 3 nieuwe boeken
e

Mineralogischea WQrtarbuch

24,,80 DM

Mi.nerafundorte in aller welt
2 4 8 80 DM
`a Mineralogie und Kristallegrafihie . 24 A $0 DL,
Wie mee:e informatie wenst over diverse nieuwe boeken kan de
cluhbiblietheek ra.adplegen ti

13 .

VERGADERINGEN
- zaterdag 8 maart vanaf 10 h . in de Ommeganckstraat 26 .
Vergadering van de jeugdafdeling . Vergeet uw schrijfgerie f
niet mee te brengen !
- vrijdag 14 maart te 20 h . Ommeganckstraat 26, Antwerpen .
Voordracht door A .Van hee over "vervalsingen in de mineralogie .
Er zullen enkele van deze typische vervalsingen getoond worden .
Wie toevallig een vervalsing bezit, of onzeker is over de echt heid van bepaalde collectiestukken, kan ze op deze vergaderin g
meebrengen . (geen ruilvergadering) .
LIDGELDEN
Laa :;ste verwittiging !
Wie vdór 15 maart zijn lidgeld niet voldaan heeft, wordt al s
cntslaggevend beschouwd .
Betaling kan geschieden op postrekening nr . 000-0477954-35
van Mej . Boonroy, Belgiëlei 123, 200 Antwerpen .
VRAAG & AANBO D
-- A . systematische minerale n
V : Liineralen van de sulfiden-groe p
Dill p n, Luikstraat 96 ; 9100 Lokeren

Tel 091/48 38 1 6

A : RICHELLIET, EVANSIET en DESTINEZIET van Richell e
V : mineralen van de fosfaten-groe p
Resseler, Blijde Inkomststraat 33, 2200 Borgerhout . Tel 36 55 3 4
losse CROCOIET XX van West Comet Mine, D1 :.ndas, Tasmanië .
afmetingen : 2 x 0,3 tot 3 x 0,5 c m
Paul Tarabuy .:,er, Jan Lamijnlaan 37, 2100 Deurrie . Tel . 25 03 9 3
1^_ :

VRUG & AANBOD :
Vul op deze strook in welke mineralen (of fossielen) u in rui l
hebt en wat u ervoor verlangt .
AANBOD :
VRAAG
en adres :
Af te geven op volgende vergadering of op te zenden naar he t
secretariaat : Jan Samijnlaan 37, 2100 Deurne .

