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Heeft u uw lidgeld voor 2009 nog niet betaald ? Door voor 15 januari 2009 te betalen blijft 
u Geonieuws toch nog zonder onderbreking ontvangen ! 
We vatten nog even de betalingsmodaliteiten samen : 

 
België Nederland Andere landen 

individueel 
24,00 EUR 

gezin 
29,00 EUR 

individueel 
29,00 EUR 

gezin 
34,00 EUR 

individueel 
29,00 EUR 

gezin 
34,00 EUR 

bankrekening 
789-5809102-81 

Nederlandse 
postgirorekening 

51 91 10 

bankrekening 
IBAN: BE36 7895 8091 0281

BIC: GKCCBEBB 

t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43 BE-2900 Schoten 

met vermelding van lidnummer en naam 

 
 

 
 
Overeenkomstig de statuten van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw worden er op de 
algemene ledenvergadering van 13 februari 2009 verkiezingen voor de raad van bestuur 
georganiseerd. 
 
Uittredend en herverkiesbaar mits kandidatuurstelling zijn : Paul Van hee (voorzitter), Guido 
Rogiest (ondervoorzitter), Rik Dillen en Hugo Bender (beide 4-jaar termijn verlopen).   
 
Kandidaturen voor de raad van bestuur dienen schriftelijk ingediend te worden bij het 
secretariaat (P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem) vóór 31 januari 2009.  De 
kandidaten dienen effectief lid van de vereniging te zijn, hun lidmaatschapsbijdrage betaald 
te hebben op het ogenblik van de kandidaatstelling, en mogen geen bestuursfunctie in een 
analoge vereniging uitoefenen. 
 
 
Kandidatuurstelling raad van bestuur 
 
Formulier (of kopie) op te sturen naar : Secretariaat M.K.A., P. Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem, vóór 
31 januari 2009. U kan ook onderstaande tekst overnemen in een e-mailbericht naar het secretariaat. 

Ondergetekende (naam en voornaam), ........................................................ , effectief lid van 
M.K.A. vzw, stelt zich kandidaat voor de verkiezingen van de raad van bestuur op 13 februari 
2009. 
 
Datum  ...... /....../2009    Handtekening  ..................................................................     
 

Lidgeld 2009 

Verkiezingen raad van bestuur 
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Berthold Ottens. Christian Weise Verlag i.s.m. Schloß 
Freudenstein, TU Bergakademie Freiberg. 552 pp., 24 X 
28 cm, meer dan 1000 prachtige kleurfoto's van mineralen 
en vindplaatsen e.a. Duitstalig. Prijs : 59 €. 
 
Dit boek geeft een actueel overzicht van het enorme aan-
bod aan mineralen uit China, met een duidelijk beeld van 
vindplaatsen en mijnbouw in dit onmetelijke land. Het is 
een must voor elke verzamelaar, omdat bij veel mineralen 
die uit China afkomstig zijn een loopje wordt genomen met 
de correcte vindplaats. Het boek bevat o.a. een groot aan-
tal fascinerende foto's van specimens uit de verzameling 
van Mevrouw Dr. Pohl, die in Schloß Freudenstein ten-
toongesteld zijn 
 
Het volledige bedrag (59 €) moet bij bestelling betaald wor-
den op bankrekening  441-4618021- 96 (IBAN : BE65 
4414 6180 2196, BIC : KREDBEBB) t.n.v. Mevr. Nicole 

Van Vooren, Vliegpleinkouter 56, 9030 Gent-Mariakerke met de vermelding "China". De inschrij-
ving wordt afgesloten op 31 januari 2009.  
 
Meer informatie nodig ? Contacteer Georges Claeys, Vliegpleinkouter 56, 9030 Gent-Mariakerke 
Tel. +32 (0)9 2273210, e-mail <geonicmineralen@telenet.be> 
De boeken kunnen (moeten) afgehaald worden op de maandelijkse vergadering of bij Georges 
thuis (wel op afspraak). 
 

 
Onze eerste Micro Meeting was meteen 
een succes ! Dank aan alle aanwezigen, 
en hopelijk zien we de volgende keer nog 
meer mensen verschijnen die deze keer 
verhinderd waren. Het enthousiasme was 
er zeker, misschien moeten we de vol-
gende keer wat gestructureerder te werk 
gaan, maar who cares, het was fun en we 
hebben alvast wat opgestoken van elkaar. 
 
Wil je op de hoogte blijven ? Mail naar 
<eddyvervloet@skynet.be> 
 
 

 

 
Op 17 en 18 januari en op 24 en 25 januari 2009, telkens van 14 tot 18 h houdt  Geonic 
haar jaarlijkse stockverkoop met sterk verlaagde prijzen. 
Afspraak bij Geonic, Vliegpleinkouter 56, 9030 Gent-Mariakerke 

 +32 (0)9 2273210  <geonicmineralen@telenet.be>  www.geonicmineralen.be 
 

China - Mineralien, Fundstellen, Lagerstätten

MKA-nieuws kort 

MKA-micro-team 
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Mineraal van de maand 
Basaluminiet... euh... felsőbányaiet ? 
 
Rik Dillen 
 
Basaluminiet... alias felsőbányaiet, of... what's in a name ? Verwarring alom. Foutieve la-
bels in talrijke verzamelingen. Dat heb je als je Geonieuws niet leest ☺ ! Laten we het er 
voorlopig op houden, dat ons mineraal van de maand felsőbányaiet heet, en wat dat te 
maken heeft met felsöbányaiet en basaluminiet vertellen we verder in dit artikel wel. 
 
Felsőbányaiet is een gehydrateerd aluminiumsulfaat, met als formule Al4SO4(OH)10.4H2O 
dat volgens Strunz (2001) behoort tot de felsőbányaiet-basaluminiet-groep, basaluminiet 
zijnde een niet-bestaand mineraal. Kun je nog volgen ? Het zal je (hopelijk) allemaal dui-
delijk worden. Hier is de familie felsőbányaiet : 
 
felsőbányaiet Al4SO4(OH)10.4H2O 
hydrobasaluminiet Al4SO4(OH)10.12H2O 
zaheriet Al12(SO4)5(OH)26.20H2O 
posnjakiet Cu4SO4(OH)6.H2O 
langiet Cu4SO4(OH)6.2H2O 
wroewolfeiet Cu4SO4(OH)6.2H2O 

 
Felsőbányaiet is, net zoals de meeste van zijn familieleden, monoklien, met als roosterpa-
rameters a = 13.03 Å, b = 10.01 Å, c = 11.11 Å, β = 104.3° en Z = 4. Puntgroep : 2. Struc-
tureel is het opgebouwd uit laagjes van AlO6-oktaëders, verbonden door SO4-tetraeders, 
en overgoten met een sausje van H2O-molekulen. Maar daarover hoeven we ons niet al te 
veel zorgen te maken. Wie details over de structuur wil te weten komen kan eens grasdui-
nen in Strunz (2001) of in de RRUFF-database op het internet. 
 
Felsőbányaiet vormt soms kleine tabulaire kristalletjes, meestal in sferische aggregaatjes 
tot 3 mm, maar meestal witte, matte aggregaten met een poederachtig uitzicht.  
 
 
 
Felsőbányaiet op gipskristallen van Weymouth, Dorset, Groot-Brittannië. 
Verzameling en foto © RRUFF-database. 
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Een typisch lelijk eendje in de mineralogie dus. Ondanks de kleine afmetingen van de 
kristalletjes heeft men toch de splijtbaarheid bestudeerd : felsőbányaiet vertoont een per-
fecte splijting volgens {001}, en ook werd zelden splijting volgens {100} en {010} waarge-
nomen. 
 
De hardheid (of moeten we in dit geval eerder van "zachtheid" spreken ?) in de schaal 
van Mohs is 1.5, dat is bijna even zacht als talk. De densiteit is ongeveer 2.2. Zoals ver-
meld is felsőbányaiet meestal mat, maar heel soms vertoont het ook een parelmoerachti-
ge tot zelfs glasglans, enkel op (microscopische) splijtvlakken. 
 
Tenzij je de vindplaats kent kun je een dergelijke mineraal natuurlijk nooit met zekerheid 
op zicht determineren. Zelfs met behulp van X-stralendiffractometrie is het niet zo simpel, 
omdat het diffractogram maar enkele zwakke pieken bevat. Dat heeft dan weer te maken 
met de ontzettend kleine kristalletjes : de kristalletjes zijn vaak zo klein dat het materiaal 
bijna amorf is. 
 

 
 
 
 
 
X-stralendiffractogram van 
felsőbanyaiet van 
Weymouth, Dorset, Groot-
Brittannië.  © RRUFF-
database. 

 
En hoe zit het nu met de naamgeving van dit mineraal ? 
Oorspronkelijk waren er twee mineralen met als formule Al4SO4(OH)10.4H2O, polymorfen 
dus, namelijk basaluminiet en felsőbányaiet. 
 
Felsőbányaiet werd ontdekt in Felsőbánya, Maramures, Hongarije. Om de verwarring 
compleet te maken : in 1853, toen felsőbányaiet door Kenngot beschreven werd, lag het 
toenmalige Felsőbánya nog in Hongarije. Een paar oorlogen later lag het plots in Duits-
land (en heette toen Mittelstadt) om uiteindelijk in Roemenië te belanden (alwaar het dan 
werd omgedoopt tot Baia Sprie). Even samengevat : wat oorspronkelijk Felsőbánya, Ma-
ramures, Hongarije heette, heet nu Baia Sprie, Maramures, Roemenië. 
 
En dan hebben we het nog niet over de schrijfwijze van Felsőbánya gehad. In de minera-
logische literatuur heeft de CNMNC (Commission on New Minerals, Nomenclature and 
Classification) van de IMA (International Mineralogical Association) enige tijd geleden be-
slist om zogenaamde "diacritical marks" niet (meer) te verwaarlozen. 
 

Een "diacritical mark" (accent) is een klein tekentje dat men in sommige talen toe-
voegt aan een gewone letter om een verschillende uitspraak aan te geven. Enkele 
voorbeelden : Å, å, é, ç, ę, ñ, ő. De Hongaarse ő heeft een dubbel "scherp accent", 
wat niet hetzelfde is als ö (een trema). Wel heel verwarrend, uiteraard ! Zoek je in 
het Roemeens (waar de plaats in kwestie tegenwoordig ligt) naar de letter ő, dan 
vind je die niet, wegens Hongaars... Wie hierover het fijne wil weten verwijzen we 
naar Wikipedia : en.wikipedia.org/wiki/diacritic 
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En zo komt het dat ons mineraal van de maand niet felsöbányaiet, felsöbanyaiet of felsö-
bányaiet heet, maar felsőbányaiet. Typemateriaal bevindt zich in het Naturhistorisches 
Museum Wien (Oostenrijk) met referentie A.x.323. Soms wordt overigens de vindplaats 
Baia Sprie verward met het enkele tientallen kilometer verderop gelegen Cavnic (alias 
Kapnic, Kapnik, Kapnikbánya). 
 
Basaluminiet werd pas veel later beschreven door Bannister en Hollingworth (1948). Zij 
merkten zelf op dat basaluminiet zeer goed op felsőbányaiet leek, maar vonden dat de X-
stralendiffractiepatronen voldoende verschillend waren om daaruit te besluiten dat het om 
twee verschillende mineralen ging. Zij ontdekten dat basaluminiet veel water kon opne-
men, en noemden die gehydrateerde vorm hydrobasaluminiet, met als formule 
Al4SO4(OH)10.12H2O. De naam basaluminiet was afgeleid van de term "a BASic sulfate of 
ALUMINum". De "type"-vindplaats is de Lodge Pit, Irchester Ironstone Company, 3 km ten 
zuiden van Wellingsborough, Groot-Brittannië. Type-materiaal bevindt zich in het Natural 
History Museum in Londen (ref. HT: BM 1950,56-61). 
 
Pas in 1997 werd orde op zaken gesteld door Farkas en Pertlik. Zij toonden aan dat basa-
luminiet een microkristallijne variëteit is van felsőbányaiet, en dus niet als een afzonderlijk 
species mag beschouwd worden. Hydrobasaluminiet daarentegen heeft zijn status van af-
zonderlijk mineraal wél behouden.  
 
Felsőbányaiet is een van de oxidatieproducten bij de verwering van marcasiet en/of pyriet, 
en het komt dan ook frequent voor in kleilagen. Wellicht is de vorming van basaluminiet in 
de meeste gevallen verlopen via een stadium van hydrobasaluminiet, waaruit felsőbánya-
iet ontstaat door deshydratatie aan de lucht. Hydrobasaluminiet kan, als het perfect afge-
sloten van de buitenlucht bewaard wordt, in principe jaren stabiel blijven, maar zodra het 
de kans krijgt om kristalwater te verliezen deshydrateert het na enkele dagen tot felsőbá-
nyaiet, en je kan het niet terug omzetten tot hydrobasaluminiet. 
 
We zetten een paar belangrijke vindplaatsen op een rijtje. 
 
• De type-vindplaats is Baia Sprie, Maramures, Roemenië (vroeger Baia Sprie, Mara-

mures, Roemenië). Felsőbánya is overigens niet alleen de typevindplaats van felsőbá-
nyaiet, maar ook van andoriet Ag15Pb18Sb47S96 (een zilver-lood-antimoon-sulfozout 
dus), semseyiet Pb9Sb8S21 (een lood-antimoon-sulfozout) en dietrichiet ZnAl2(SO4)4. 
22H2O (een zink-aluminium-sulfaat). De mijnbouw in deze zilverrijke streek gaat terug 
tot de tiende eeuw, en momenteel wordt nog steeds zilvererts bovengehaald uit de 
mijnen van Baia Sprie. Baia Sprie heeft o.a. bijzonder spectaculaire kristallen opgele-
verd van antimoniet (met kristallen tot meer dan 15 cm lang !), heldere realgarkristal-
len van meer dan 1 cm lang, prachtige bournonieten en nog veel meer lekkers (Huber 
en Muresan, 1996). 
In totaal werden in Baia Sprie een kleine 40 mineraalspecies gevonden. Heel specta-
culair zijn barietkristallen, met als superspecialiteitje barietkristallen die roze gekleurd 
zijn door insluitsels van realgar. Andere specialiteiten zijn centimeters-grote ferberiet-
kristallen, haarvormige jamesonietkristallen met soms ringvormige aggregaatjes op 
microschaal en scheelietkristallen van meer dan 1 cm (Huber, 1996). 

• De type-vindplaats van het ondertussen afgedankte basaluminiet was de Lodge Pit, Ir-
chester Ironstone Company, 3 km ten zuiden van Wellingsborough, Groot-Brittannië. 
Toen het materiaal hier voor het eerst gevonden werd dacht men dat het om allo-
phaan, een amorf aluminiumsilicaat, ging. Toen bekend werd dat het om een basisch 
aluminiumsulfaat ging, werd het omgedoopt tot basaluminiet (en later dus tot felsőbá-
nyaiet). Hydrobasaluminiet werd in situ gevonden, maar als het niet zeer goed afge- 
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Radiaalstralige aggregaten van 
felsőbányaietkristallen van 
Lavender Pit, Bisbee, Cochise 
County, Arizona, USA. Foto © 
Lou Perloff . 

 
 
Ter vergelijking : vantasseliet-
aggregaten van Bihain, 
Luxembourg, België. Foto © 
Joseph Lhoest .   

 
 

sloten van de omgevingslucht be-
waard wordt, deshydrateert het na 
enkele dagen onomkeerbaar tot fel-
sőbányaiet. 

• Beide mineralen werden ook gevon-
den in de buurt van Weymouth, Dorset, Groot-Brittannië, met name in de Oxford Clay 
in Crook Hill Brickyard, Chickerell. In de buurt van Weymouth wordt felsőbányaiet ge-
vonden als witte, matte aggregaten als opvulling in aggregaten tussen kleurloze 
gipskristallen in beige klei (Clayton, 1980). 

• Heel spectaculaire radiaalstralige kristallijne aggregaten van felsőbányaiet werden ge-
vonden in de Lavender Pit, Bisbee, Cochise County, Arizona, USA. Deze aggregaten 
gelijken als twee druppels water op vantasseliet (zie foto bovenaan deze pagina). 

• Soms wordt het ook gevonden als verweringsproduct in septaria. Dat hoeft niet te ver-
wonderen, want zoals bekend komt in septaria rijkelijk pyriet voor, en is die in sommi-
ge gevallen niet erg stabiel. Een bekende vindplaats van dergelijk materiaal is de Ju-
de koolmijn, Marion County, Iowa, USA. 

• Een nogal extravagante vindplaats van mineralen van de groep van felsőbányaiet is 
de "Grotta dell'alume" (de "aluingrot") op het vulkanische eiland Vulcano (Aeolische 
Eilanden), Lipari, Messina, Sicilië, Italië. Hier zijn de omstandigheden qua vochtig-
heidsgraad en de aanwezigheid van aluminiumverbindingen de aanleiding geweest 
om hydrobasaluminiet (en in delen van de grot ook felsöbányaiet) en zaheriet (zie ta-
bel met de felsőbányaiet-familie aan het begin van dit artikel) te vormen. De vindplaats 
bestaat helaas tegenwoordig niet meer, omdat ze in 1940 door de vulkanische activi-
teit in het gebied ingestort is (Garavelli et al, 1996). 

 
Felsőbányaiet werd als zodanig in België niet gedetecteerd, wel hydrobasaluminiet. De 
kans dat het mineraal van deze vindplaats in je collectie geraakt is wel heel klein. In 2004 
werd namelijk bij het boren van de Le Cointe tunnel in Luik op een welbepaalde plaats in 
de tunnelwand materiaal gevonden dat bij analyse een mengsel bleek te zijn van hydro-
basaluminiet en allophaan, Al5SiO5H2O. Felsőbányaiet (in het artikel nog altijd basalumi-
niet genoemd) kwam in het oorspronkelijk vochtige tandpasta-achtig materiaal niet voor, 
maar wellicht ontstond het na enkele dagen bij het uitdrogen van het mengsel. Verdere 
bemonstering ter plaatse voor een meer diepgaande studie was helaas niet mogelijk, 
omdat de wanden onmiddellijk gebetonneerd werden (Goemaere E., 2004). 
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Radioactiviteit 
 
Jan Sibtsen 
 
In de radiodiagnostiek en in de radiotherapie wordt gebruik gemaakt van straling. Met fo-
tografische films of andere stralingsgevoelige materialen wordt geregistreerd hoe een 
stralenbundel door lichamen beïnvloed wordt. Algemeen verstaat men onder straling elke 
overdracht van energie vanuit een bron naar de omgeving, zonder dat daarvoor een me-
dium nodig is. Deze overdracht kan de vorm aannemen van golven of van een deeltjes-
stroom. Voorbeelden van straling in de vorm van deeltjes zijn alfa- en bêta-straling af-
komstig van radioactieve stoffen, en bundels elektronen of protonen uit deeltjesversnel-
lers. Strictu sensu hebben alle vormen van straling (ook) een deeltjes-karakter. 
 

Albert Einstein ontdekte in 1905 het foto-elektrisch effect (waarvoor hij overigens in 1921 de 
Nobelprijs kreeg), en toonde daarbij aan dat licht wel een golfverschijnsel is, maar ook een 
deeltjeskarakter heeft. Zo'n licht-deeltje met een golfkarakter noemde hij een foton. Later 
ontdekte men dat elektronen aan kristallijne materie gediffracteerd kunnen worden, wat dan 
weer aantoonde dat deze deeltjes, met een kleine, maar significante massa, wel degelijk ook 
een golfkarakter hebben. In 1924 toonde de Broglie aan dat alle deeltjes ook in zekere mate 
een golfkarakter vertonen. 

 
Vormen van energie-overdracht die buiten de definitie van straling vallen zijn bijvoorbeeld 
geleiding van warmte in materie, elektrische stroom door een koperdraad en trillingen in 
een vaste stof. Geluid is geen straling ; het heeft namelijk lucht nodig als medium. Tot in 
het begin van de negentiende eeuw bestond het denkbeeld dat ook licht een medium no-
dig had, en dat medium werd "ether" genoemd. 
 
Onderverdeling van soorten straling 
 
We vatten de belangrijkste vormen van straling samen in de volgende tabel : 
 
 elektromagnetische straling deeltjes 
niet-ioniserend radiogolven 

warmtestraling 
licht 

 

ioniserend röntgenstraling 
gammastraling 

alfa-straling 
bêta-straling 
elektronen 
protonen 
neutronen 

 
Voor ons, mineralenverzamelaars, zijn alleen de alfa-, bêta- en gamma-straling interes-
sant; we hebben het hier dus alleen over ioniserende straling. 
 
• Alfastraling (α-straling) is straling die bestaat uit deeltjes, die identiek zijn aan een 

heliumkern : elk alfadeeltje bevat 2 neutronen en twee protonen, en heeft dus een 
dubbel-positieve lading. 

• Bêta-straling (β-straling) is straling die bestaat uit vrije elektronen met een hoge 
energie. Elk bêta-deeltje ofte elektron heeft één negatieve lading (strikt genomen 
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bestaat ook positieve β-straling, die uit zgn. "positronen" bestaat, maar dat doet hier 
verder niet terzake. 

• Gammastraling (γ-straling) bestaat uit hoogenergetische fotonen (die dus bijna geen 
massa hebben). 

 
Door het feit dat alfastraling bestaat uit relatief zware en grote deeltjes wordt het grootste 

deel al geabsorbeerd door een paar cm lucht of een 
blad papier. Om bêta-straling tegen te houden is al een 
metalen afscherming nodig, en gammastraling kan, 
naargelang van de energie van de straling, door centi-
meters lood of meters beton dringen. 
 
In het dagelijks spraakgebruik wordt meestal alleen de 
term straling gebruikt als men ioniserende straling be-
doelt. De term radioactieve straling is fundamenteel fout 
omdat straling niet radioactief kan zijn. Vaak raakt men 
in verwarring omdat niet duidelijk is of men het heeft 
over straling of over een radioactieve stof. 
 
Ioniserende straling is gedefinieerd als straling die in 
staat is ionen te vormen in de materie waar ze op valt. 

 
Ionisatie is een fysisch verschijnsel waarbij een atoom hetzij een elektron verliest uit zijn 
elektronenschil onder vorming van een kation (bvb. Na+), hetzij een elektron opneemt onder 
vorming van een anion (bvb. Cl-). Ionisatie kan optreden door gewoon keukenzout, NaCl in 
water op te lossen (dan voltrekt zich de reactie NaCl → Na+ + Cl-). Ioniserende straling 
veroorzaakt ionisatie door een elektron als het ware weg te schieten uit een elektronenwolk, 
waarbij een kation ontstaat. 

 
De Franse onderzoeker Henri Becquerel ontdekte door toeval dat een uraniumverbinding, 
waarvan hij de fluorescentie in zonlicht onderzocht, dezelfde soort straling uitzond als de 
buizen van Röntgen. Hij legde op een avond in 1896 een röntgenkristal in een lade met 
daarin ook een lichtdicht verpakte fotografische plaat; de volgende dag zag hij een zwarte 
vlek op de plaat, en begon na deze ontdekking verder met dit verschijnsel te experimente-
ren. Hij noemde deze eigenschap van uranium : radioactiviteit. 
 
In 1903 maakten Pierre en Marie Curie bekend dat ze uit pechblende (uraniniet, het be-
langrijkste uraniumerts) twee stoffen hadden geïsoleerd, die per gram een honderddui-
zend maal zo hoge activiteit vertoonden dan uranium. Deze twee stoffen werden polonium 
en radium genoemd.  
 
Dat het werken met radium enorme in- en uitwendige besmettingen op de Curies heeft 
veroorzaakt, kan men met de huidige zeer gevoelige technieken nog altijd resterende 
radioactiviteit meten op de plaatsen waar Marie Curie haar handtekening op papier zette : 
sporen van alfa-straling uitzendende stoffen zijn nog steeds actief op het papier in 
kwestie. Ze overleed in 1934 aan de gevolgen van leukemie. Het drietal Henri Becquerel, 
Pierre en Marie Curie kregen samen de Nobelprijs voor natuurkunde voor hun ontdekking 
van de radioactiviteit. 
 
Veel van haar onderzoeksinstrumenten heb ik persoonlijk helpen plaatsen in de vitrines 
van het kleine Hornnes-museum bij Evje in Noorwegen. Veel van de door Marie Curie on-
derzochte radioactieve mineralen komen uit de omgeving van Evje. 
 

papier  aluminium lood 
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In 1902 werd door Rutherford vastgesteld 
dat radioactieve stoffen niet alleen stra-
ling uitzenden die op röntgenstraling lijkt, 
maar ook deeltjes uitzenden, en dat hier-
bij het ene element verandert in een an-
der. Dit verschijnsel noemt men "mute-
ren". 
 
Bij wijze van experiment liet hij dergelijke 
straling een magnetisch veld doorlopen. 
Een elektrisch veld buigt elektrisch gela-
den deeltjes namelijk af, en op die manier 
ontdekte hij dat sommige deeltjes positief  

geladen waren (alfa-deeltjes), sommige negatief (bêta-deeltjes) en dat de straling die 
Bequerel ontdekt had gewoon rechtdoor ging, dus neutraal (gamma-straling). 
 
Een opmerkelijke eigenschap van radioactieve stoffen is 
dat de tijdsduur waarin van een gegeven hoeveelheid 
van een radiokern voor de helft uiteenvalt, vast is. Die 
tijd noemt men de halveringstijd (of halfwaardetijd) van 
een isotoop. De halveringstijd van sommige isotopen is 
maar een fractie van een milliseconde, van andere kan 
hij oplopen tot meer dan 100 miljoen jaar. In de praktijk 
betekent dat, dat een dergelijke isotoop na 100 miljoen 
jaar voor precies de helft is gemuteerd in een ander ele-
ment/isotoop. 
 
In drie gevallen, bij uranium-238, met een halveringstijd van 4,5 miljard jaar, uranium-235 
en thorium-232 is er een lange reeks van verschillende steeds weer radioactieve dochter-
producten, wat uiteindelijk uitmondt in een drietal stabiele loodisotopen : 206Pb, 207Pb en 
208Pb. 
 
Radioactiviteit 
 
Een stof is radioactief wanneer ze ioniserende straling uitzendt. Deze straling komt vrij bij 
het uiteenvallen van een atoomkern. Radioactiviteit ontstaat dus in de kern van een atoom 
en niet in de elektronenschil.  
  
De kern van een atoom bestaat grosso modo uit twee belangrijke kerndeeltjes : protonen 
en neutronen. Protonen hebben een positieve lading, neutronen zijn neutraal en hebben 
dus geen lading. De massa (in rust) van beide soorten deeltjes is ongeveer even groot. In 
de kern bevinden de kerndeeltjes zich relatief dicht bij elkaar en dat ondanks het feit dat 
alle protonen een positieve lading hebben en elkaar dus afstoten. De kern wordt bijeenge-
houden door de zogeheten sterke kernkracht, dit is één van de vier krachten in de natuur : 
• de zwaartekracht 
• de elektromagnetische kracht 
• de sterke kernkracht 
• de zwakke kernkracht 
 
De sterke kernkracht is een aantrekkende kracht tussen kerndeeltjes die geen onder-
scheid maakt tussen ladingen en dus vergelijkbaar met de zwaartekracht. De sterke kern-
kracht werkt echter alleen op zeer korte afstand. Deze samenbindende kracht in de kern 
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is evenredig met het aantal kerndeeltjes. Om een stabiele kern te krijgen dient de sterke 
kracht groter te zijn dan de afstotende kracht tussen de protonen. Het aantal protonen be-
paalt de afstotende kracht en het aantal kerndeeltjes (protonen + neutronen) bepaalt de 
samentrekkende kracht. Bij een groter aantal neutronen neemt alleen de samentrekkende 
kracht toe. Bij een bepaalde verhouding tussen het aantal neutronen en protonen zijn de 
beide krachten in evenwicht. Te veel protonen of te veel neutronen maken de kern insta-
biel. 
 
Atoomnummer 
 
Het aantal protonen in de kern is, voor een elektrisch neutraal atoom, gelijk aan het aantal 
elektronen in de elektronenschil. Dit aantal protonen wordt het atoomnummer Z van deze 
specifieke soort kernen genoemd. Door het feit dat de samenstelling van de elektronen-
schil de chemische eigenschappen van een stof bepaalt, hebben de kernen met hetzelfde 
aantal protonen dus gelijke chemische eigenschappen en behoren dus tot hetzelfde 
scheikundig element. In het periodiek systeem horen ze dus in hetzelfde vakje. 
 
Atoomverandering door neutronenvangst 
 
De uraniumkern 238 bestaat uit 92 protonen en 146 neutronen. Wanneer deze kern een 
neutron opslokt, dan ontstaat een combinatie van 92 protonen en 147 neutronen. Die 239 
deeltjes willen wel bij elkaar blijven, maar niet in deze combinatie. Daarom verandert bin-
nen een paar uur een neutron door elektronenuitzetting in een proton. Hierdoor ontstaat 
een combinatie van 93 protonen en 146 neutronen : neptunium 239. 
De kern is niet tevreden, een neutron zendt weer een elektron uit, waardoor het een pro-
ton wordt. Dit gebeurt binnen een paar dagen. De kern bestaat nu uit 94 protonen en 145 
neutronen. Er is nu rust, het evenwicht is nog niet volledig hersteld; het verdere verval  
gebeurt pas statistisch in de loop van tienduizenden jaren.  
Wanneer dit proces zich aan zeer veel uranium 238 kernen voltrekt, dan vormt zich op de-
ze manier een weegbare hoeveelheid van het element plutonium 239 (helaas de grond-
stof voor de atoombom). 
 
Radioactief  zijn onder andere alle isotopen van uranium, thorium, radium en polonium. 
Het uranium 238 bijvoorbeeld is de moedersubstantie, de stamvader van een gehele 
stamboom. Na het uitstoten van acht alfa-deeltjes, zes bêta-deeltjes en een aantal gam-
ma-fotonen met een totale energie van 52 miljoen elektronvolt, gaat het uranium-238 via 
de massagetallen 234, 230, 226, 222, 218, 214, 210 over in  lood-206 (82 protonen, 124 
neutronen), dat stabiel is en niet verder uiteenvalt. 
 
De tussentrap met 226 kerndeeltjes is het stralende metaal radium, dat door uitzending 
van een alfa-deeltje zorgt voor het edelgas radon. In het volgende zogenaamd "verval-
schema" (volgende pagina) zie je hoe het in zijn werk gaat (enkel alfa- en bêta-straling is 
aangegeven; bij sommige reacties komt ook gammastraling vrij). 
 
Het vervalproduct (laatste kolom) is telkens het startproduct voor de reactie op de volgen-
de rij. Bij het verval via een alfa-deeltje wordt het atoomnummer 2 kleiner en het massa-
getal 4 kleiner, bij het verval via een bêta-deeltje en eventueel een gamma-deeltje, blijft 
het massagetal gelijk en neemt het atoomnummer met één toe.  
 
Bij onze hobby hebben we voornamelijk te maken met mineralen die o.a. uranium en/of 
thorium bevatten. Uraniummineralen zenden zowel alfa-, bêta- als gammastralen uit. 
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Symbool Element Stralings-
type 

Halveringstijd Verval-
product

U-238 Uranium-238 alfa 4,460,000,000 jaar Th-234 
Th-234 Thorium-234 bêta 24.1 dagen Pa-234 
Pa-234 Protactinium-234 bêta 1.17 minuten U-234 
U-234 Uranium-234 alfa 247,000 jaar Th-230 
Th-230 Thorium-230 alfa 80,000 jaar Ra-226 
Ra-226 Radium-226 alfa 1,602 jaar Rn-222 
Rn-222 Radon-222 alfa 3.82 dagen Po-218 
Po-218 Polonium-218 alfa 3.05 minuten Pb-214 
Pb-214 Lood-214 bêta 27 minuten Bi-214 
Bi-214 Bismuth-214 bêta 19.7 minuten Po-214 
Po-214 Polonium-214 alfa 1 microseconde Pb-210 
Pb-210 Lood-210 bêta 22.3 jaar Bi-210 
Bi-210 Bismuth-210 bêta 5.01 dagen Po-210 
Po-210 Polonium-210 alfa 138.4 dagen Pb-206 
Pb-206 Lood-206 - stabiel - 

 
 
Radioactiviteit detecteren en/of meten 
 
Radioactiviteit kunnen we met geen enkel van onze zintuigen waarnemen. We hebben 
dus een detector nodig om ioniserende straling aan te tonen. In onze hobby meten we 
meestal met een Geiger-Müller teller, dit apparaat geeft het aantal impulsen/seconde, 
counts/second. De vertaling van deze meetwaarde naar de meer wetenschappelijke een-
heden is helaas niet zo eenvoudig. 
 
De SI-eenheid voor radioactiviteit is de Becquerel (Bq). 1 Bq wordt gedefinieerd als de 
hoeveelheid radioactieve straling die overeenstemt met één kernverval per seconde. 
 
Tot 1985 bepaalde men de stralingshoeveelheid met de eenheid Ci = Curie; 1 Curie = 
37.000.000.000 Bq of 3.7 1010 Bq, 1 Ci is ongeveer gelijk aan de activiteit van 1 gram 

radium-226, exact is dat 0,989 
Ci. 
 
Gray (Gy), sievert (Sy) en rad 
zijn eenheden die eerder te ma-
ken hebben met de absorptie 
van straling door een weefsel 
dan met het verschijnsel van de 
straling zelf, maar daar gaan 
we hier niet op in. 
 
Een eenvoudige Geiger-teller 
(officieel "Geiger-Müller tel-
buis") geeft enkel een aflezing 
uitgedrukt in tellen per seconde 
(cps, counts per second). Dat is 
het aantal impacten dat in de 

Geiger-Müller 
telbuis 

Vervalschema van 238U 
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telbuis aanleiding geeft tot een kleine ontlading. Het aantal dergelijke ontladingen per 
seconde wordt opgeteld, en is een maat voor de radioactiviteit. De hobby-toestellen 
leveren geen kwantitatieve stralingsintensiteiten op, maar moet je vooral zien als een 
semi-kwantitatieve maatstaf voor de activiteit, in de stijl van een beetje radio-actief, matig, 
veel, heel veel... 
 
Nauwkeurig (trachten te) meten heeft trouwens toch geen zin, want de stralingsdosis die 
op je detector valt hangt af van de afstand tot je specimen, de geometrie in het algemeen, 
de wanddikte van de detector enzovoort. 
 
In dit artikel gaan we niet in detail in op de veiligheidsaspecten van radioactieve minera-
len. Kort samengevat toch enkele algemene raadgevingen : 
• De eenvoudigste manier om je te beschermen tegen de straling van je mineralen is de 

afstand : de intensiteit van radio-actieve straling vermindert evenredig met het kwa-
draat van de afstand. Bewaar om die reden geen radioactieve mineralen onder je bed 
of in de schuif van je bureau of keukentafel. 

• Verzamel relatief kleine stukjes. 
• Bewaar je radio-actieve mineralen elk in een apart doosje (bvb. Jousi-doosjes zijn 

hiervoor erg geschikt. Wil je vermijden dat je het natuurlijke, maar radioactieve (en dus 
schadelijk voor de gezondheid) radongas inademt (zie de 7e lijn van het vermelde ver-
valschema van 238U), open dan een keertje per jaar of zo de doosjes in de buitenlucht. 

• Als je radio-actieve specimens moet behandelen (formatteren, reinigen...) : gebruik je 
gezond verstand. Gebruik wegwerphandschoenen, en zorg er vooral voor dat je de 
buurt en je kleren niet contamineert met radioactief stof. Eet, drink en rook niet tijdens 
het behandelen van radioactieve mineralen, en was na het werk zeker grondig je han-
den. 

• Zorg ervoor dat dozen met radioactieve specimens duidelijk gemerkt zijn, en ook dat 
kinderen en/of huisdieren (!) er niet bij kunnen. 

• Een afscherming maken met bladlood is geen goed idee, omdat in sommige zware 
metalen door de invallende bêta-straling secundaire X-stralen ontstaan, en dan heb je 
niet aan veiligheid gewonnen. 

• Paniek is niet op zijn plaats, gezond verstand en voorzichtigheid is dat wel. 
 
Radioactieve mineralen 
 
Alle mineralen die uranium bevatten zijn radio-actief, bvb. uraniniet (ook wel pekblende of 
pechblende genoemd), autuniet, thoriet, curiet, gummiet, torberniet, vandenbrandeiet, 
vandendriesscheiet, kasoliet enzovoort. Maar ook een aantal mineralen die in principe 
geen uranium horen te bevatten zijn radioactief, zoals bvb. tantaliet, monaziet, xenotiem, 
fergusoniet e.a. 
 
Daarenboven moet je ook beducht zijn voor het feit dat je niet alleen het mineraal waar 
het om gaat (dat dus op het etiket vermeld wordt) moet in het oog houden, maar het gan-
se specimen, inclusief de matrix. Zo was ik ooit verbaasd over het feit dat een stukje sie-
geniet, met als onschuldige formule CoNi2S4 (een sulfide van cobalt en nikkel dus), sterk 
radio-actief was. De zwarte matrix bestond namelijk grotendeels dolomiet met... uraniniet ! 
De vindplaats (Shinkolobwe, Katanga, Congo) had eigenlijk wel een belletje moeten doen 
rinkelen. Een ander goed voorbeeld zijn specimens van zilvermineralen van Příbram, Bo-
hemen, Tsjechië. Veel van deze specimens bevatten uraniniet en andere uraniumminera-
len en zijn dus in dat geval radioactief. 
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