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mka-kalender 
 
 
VVVrrriiijjjdddaaaggg      333   mmmaaaaaarrrttt   222000000000    

 
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Job-
in-'t-Goor, om 20.30 h. 

 
Het doel van deze avond is om een idee te geven van wat micromineralen zijn en hoe ze te 
verzamelen, reinigen, bestuderen, opbergen, enz.... Naast een beetje theorie zal er vooral veel 
aandacht besteed worden aan de praktijk. Daar deze vergadering wel eens het begin zou kunnen 
zijn van een nieuwe werkgroep binnen de MKA, is iedereen die ook maar enige interesse heeft in 
het onderwerp dan ook van harte uitgenodigd. 

 
 

VVVrrriiijjjdddaaaggg   111000   mmmaaaaaarrrttt   222000000000    
 
Maandelijkse  vergadering in zaal “OP-SINJOORKE” van de Vlaamse Jeugdherberg, 
Eric Sasselaan 2 te  Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar 
vervoer : tram 2 of 4. 
 
19.30 h gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privé-

ekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of... gewoon een 
gezellig babbeltje... Deze maand wordt als mineraal kwarts met Tessiner 
habitus aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dient dit fenomeen nog voorgesteld te worden? Wel, alvast voor de nieuwe leden : dit is onze 
originele, onverbeterlijke, jaarlijks terugkerende mineralenkwis. Onze kwismaster is de heer Ludo 
Van Goethem, die ons traditioneel zal bestoken met de meest uiteenlopende en vooral 
verrassende vragen over mineralen en ... als u denkt dat het een saaie bedoening gaat worden, 
dan hebt u het beslist verkeerd voor ! 
 
 
 
Titelpagina 
Een kwartskristal van de Ofenhorn, Binntal, Wallis, Zwitserland, met de typische 
steilrhomboëdrische habitus. Foto en verzameling P. Tambuyser. 

De jaarlijkse onovertroffen MKA-mineralenkwis 
door 

de heer Ludo Van Goethem 

Micro-mineralen 
door de heer Herwig Pelckmans 
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ZZZaaattteeerrrdddaaaggg   111111   mmmaaaaaarrrttt   222000000000   
 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h. 
 
Onderwerp : de kleur van mineralen. 
Arlette Israel vertelt ons het een en ander over de kleur van mineralen. De kleur van een mineraal 
is een van de belangrijke punten die bijdragen tot zijn mogelijk gebruik als edelsteen. Een 
onderwerp dat bijgevolg iedere verzamelaar zal aanspreken. Er zullen diverse voorbeelden 
(specimens en dia's)  getoond worden. 
 
 

ZZZaaattteeerrrdddaaaggg   222555   mmmaaaaaarrrttt   222000000000   
 
Vergadering van de werkgroep fotografie in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 2000 
Antwerpen, van 10.00 tot 12.00 h. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Internationale beurs van mineralen en fossielen 
18 maart 2000, van 10 tot 17 uur 

Develsteincollege 
Develsingel 5 

NL-3333 LD   Zwijndrecht 
Info : + 31 182 538 539 
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 

 
10-12/3 I BOLOGNA. Convention Centre, Piazza della Costituzione 5/C. Beurs. 8.45-18.30 h. 

http://www.bolognamineralshow.com, <bomineralshow@asianet.it> 
10-12/3 E MADRID.  Escuela de Minas, Escuela Tecnica Superior, C/Rios 21. Beurs (M). 
11-12/3 B ARLON. Hall Polyvalent. Info 063 227660 
11-12/3 B VIEN-ANTHISNES. Val Pierrys. Info 04 3836526. 
11-12/3 CH NEUCHATEL.  Salle de PANESPO, quai Robert-Comtes. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
12/3  NL BREDA.  Party-centrum "De Heerbaan". Beurs. 
17-19/3 D BERLIN-MITTE. Austellungsforum, Charlottenstr. 75. 10-18 h. Beurs. 
17-19/3 F PARIS-WAGRAM. Espace Wagram, 39 AV. de Wagram. Beurs (M-F-J). 
18/3  NL ZWIJNDRECHT. Develstein college, Develsingel 5. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
18-19/3 D AUGSBURG. Reischleschen Wirtschaftsschule, Alter Postweg 86a (bij Messe). 12-

17.30/10-17 h. 
18-19/3 D GELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen. 10-17 h. Beurs (M). 
18-19/3 A KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
18-19/3 D KÖLN. Gürzenich-Köln-Centrum-rathaus. Beurs (E). 
18-19/3 D LEINFELDEN-ECHTERDINGEN.  Filderhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (uitsluitend fossielen) 
18-19/3 A WIEN.  Haus der Begegnung, Raffaelgasse 11. 10-17 h. Beurs (M). 
18-19/3 F BOURGES/VAL-D'AURON (18). Collège Jean Renoir, rue des Filleuses.  Beurs (M). 
18-19/3 D ERDING. Stadthalle. 10-18/10-17 h. 
 

19/3  B GENT. Beurs van Nautilus. Kon. Atheneum, Voskenslaan. 10-18 h. 
   Info :  De heer J. Gryson, Sint-Lucaslaan 16, 8130 Brugge  
     Tel. 050 356985 ; <nautilusbeurs@yahoo.com> 
 
19/3  D LOLLAR/GIESSEN.  Bürgerhaus Lollar. 9-17 h. Beurs (M-F). 
19/3  D MARKTLEUTHEN. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M). 
19/3  D BAYREUTH.  Rotmainhalle, Hindenburgstrasse. 10-17 h. Beurs (M-F). 
19/3  D FULDA.  Propsteihaus. 10-17 h. Beurs (M-F). 
19/3  D WETZLAR.  Volkshochschule Büblingshausen. 10-17 h. Ruil-beurs. 
19/3  NL EINDHOVEN.  Dorint Hotel, Vestdijk 47. Beurs. 
24-26/3 D BERLIN. Kongresshalle Alexanderplatz. 11-22 h. Beurs (J-E). 
24-26/3 D STUTTGART.  Messe Killesberg. 10-18 h. Beurs (M-F). 
25-26/3 A KLOSTERNEUBURG. Babenberghalle. 12-18/10-17 h. Beurs (M-J-E). 
25-26/3 F MOULINS. Salle des Fêtes, Place du Mar. De Lattre de Tassigny. Beurs (M-J-E). 
25-26/3 A NEUDORFL/WIENER NEUSTADT.  Restaurant Martinihof. 10-16 h. Beurs (M). 
25-26/3 F RENNES/CESSON-SEVIGNE. Salle "Carré-Sevigné", 1 bvd. de Dezerseul. Beurs (M-F). 
25-26/3 D SCHWEINFURT.  Stadthalle. 12-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
25-26/3 B COUVIN.  Salle de l'Harmonie. Tel. 060 312294. Geen verdere informatie beschikbaar. 
25-26/3 CH BRUNNEN. Hotel Walstätterhof. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
26/3  CH SPIESWILER. Restaurant Bären. 10-17 h. Beurs (M). 
26/3  D DUISBURG. Mercatorhalle. 10-17 h. Beurs (M-F-E). 
26/3  D EPPELHEIM.  Rhein-Neckarhalle. 9-17 h. Beurs (M). 
26/3  D GÄUFELDEN. Bürgerhalle Gl.-Tailfingen. Beurs (M-F). 10-18 h. 
26/3  D GEYER (ERZGEBIRGE). Jeugdherberg Hormershof. 9.30-15 h. Ruil-beurs (agaat). 
26/3  D SCHWALMTAL NIEDERRHEIN.  St. Wolfhelm Gymnasium. 10-17 h. Beurs (M-F). 
31/3-2/4 GOS SINT-PETERSBURG. Hall "Manege", St.-Isaak sq. 1. Beurs (M-F-J). 

<show@gemworld.spb.ru>, http://www.gemworld.spb.ru. 
1/4  D AUE/SACHSEN. Kreiskulturhaus. 9-16 h. Beurs (M). 
1/4  GB BEXLEYHEATH/KENT.  Crook Log Sports Centre, Brampton Road. 10-17 h. Beurs (M). 
1/4  CZ BRNO. Kongreszentrum Brno-Vsstavisti. 9-16 h. Beurs (M-F-E). 
1-2/4  GB CHELTENHAM.  Racecourse. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
1-2/4  NL DEN HAAG. Nederlands Congres-centrum. 10-17 h. Beurs (M-F). <dm.knockey@wxs.nl>, 

http://www.xs4all.nl/~lapida/ 

Beurzen vóór 18/3/00 : raadpleeg ook het vorige nummer van Geonieuws op p.37. 
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1-2/4  F DOMERAT-MONTLUCON. Centre Albert Poncet. 9-19 h. Beurs (M-F-J). 
1-2/4  D DÜSSELDORF.  stadthalle Ratingen. 11-18 h. Beurs (E). 
1-2/4  F LIMOGES.  Salle Blanqui (achter stadhuis). Beurs (M-F-J). 
1-2/4  F NANCY.  Salle des fêtes Nancy-Gentilly. Beurs (M-F-J). 
1-2/4  F CASTELGINEST. Salle polyvalente, Chemin de Barrièries, Gilles bigest. Beurs (M-F). 
1-2/4  D TAUBERBISCHOFSHEIM.  Stadthalle. 10-18/11-17 h. Beurs (M-F-J) 
1-2/4  A WIEN.  Haus der Begegnung, Angerstr. 14. 12-17/10-16 h. Beurs (M). 
1-2/4  CH LAUSANNE. Palais de Beaulieu, hal 28. Beurs (M-F). 
1-2/4  CH ZOFINGEN. Mehrzweckhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
1-2/4  DK VISSENBJERG/ODENSE.  Vissenbjerghallen, Idraetsvej. 10-17 h. Beurs (M-F-J). 
2/4  A AMSTETTEN.  Johann-Pölz-Halle, Stadionstr. 12. 9-17 h. Beurs (M). 
2/4  A BRAMBERG. Gasthof Senningerbräu. Beurs (M). 
2/4  A INNSBRUCK.  Volkshaus, Radetzkystr. 47. 9-17 h. Beurs (M). 
2/4  D KIRCHHAIN/MARBURG.  Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F). 
2/4  D LAHR.  Sulzberghalle. 10-18 h. Beurs (M). 
2/4  D LEHRTE/HANNOVER.  Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Str. 16. 11-17 h. Beurs. 
2/4  D WESEL.  Niederrheinhalle. 11-17 h. Beurs (M). 
2/4  B DISON.  Salle des fêtes. Tel. 087 315669. Geen verdere informatie beschikbaar. 
2/4  S ÖREBRO.  Beurs. 
8-9/4  D AACHEN.  Eurogress. 11-18 h. Beurs (E). 
8-9/4  D BAD EMS LAHN.  Kur-saal, Römerstrasse. 10-17 h. Beurs (M-F). <bode-verlag@t-

online.de>, http://www.mineralogie.de/emser-mineralientage/ 
8-9/4  SR BRATISLAVA.  Cultus-Dom Kultury Puzinow, Ruzinowska 28. 9-17 h. Beurs (M). 
8-9/4  D BREMEN.  World Trade Center, Birkenstrasse 15. 11-18 h. Beurs (M-F-E-J). 
8-9/4  F CANNES-MANDELIEU.  Palais des Congrès Europa. Beurs. 
8-9/4  F COURPIERE. Salle d'Animation. Beurs (M-F-J). 
8-9/4  A LINZ.  Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
8-9/4  I NALS (Süd-Tirol).  Haus der Vereine, Dr.-Gregor-Gasser Str. 10.  Beurs (M). 
8/4  CZ OSTRAVA.  Unstav Geoniky, Ostrava-Poruba. 
8/4  D KEMPTEN (ALLGÄU). Haus Hochland, Prälat-GötStrasse. 9-17 h. Beurs (M). 
8/4  D SUHL.  Haus der Philharmonie. Beurs (M-F-J-mijnbouwgereedschap) 
9/4  A EGGENBURG.  Stadthalle. Beurs (M-F). 
9/4  D FLAMMERSFELD.  Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F). 
9/4  D KARLSRUHE.  Nancy-Halle. 10-17 h. Beurs (M-F). 
9/4  D MÜNSTER.  Halle Münsterland. 11-17 h. Beurs (M). 
9/4  D ROSENHEIM.  Kongresszentrum. 11-18 h. Beurs (M). 
9/4  NL EINDHOVEN.  Gemeenschapshuis "De Lievendaal", Lievendaalseweg 3. Beurs. 
14-16/4 I TORINO.  
15/4  D TRÜSTAU/WUNSIEDEL. Gaststätte Siebenstern. 10-16 h. Ruil-beurs. 
15/4  CZ PRIBRAM.  Kulturni dum Pribram. 7-15 h. Beurs (M-F). 
15-16/4 D CHEMNITZ.  Forum (stadscentrum). 9-17/10-16 h. Beurs (M-F-J). 
15-16/4 A SALZBURG.  Universität, Hellbrunner Str. 34. 9-17 h. Beurs (M). 
15-16/4 D ULM.  10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
15-16/4 A WIEN.  Haus der Begegnung, Königseggasse 23. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
15-16/4 A WIEN.  Haus der Begegnung, Raffaelgasse 11. 10-17 h. Beurs (M). 
15-16/4 H SOPRON. GYIK-Ifjusagi Központ, Erzsébet-Park. 9-17/9-16 h. Beurs (M). 
15-16/4 GB SUDBURY-ON-THAMES.  Kempton Park, Racecourse. 10-17 h. Beurs (M-F-J). 
15-16/4 F BOURG-LES-VALENCE (26).  Salle des Sapins, quartier Les Chabanerier. Ruil-beurs. 
15-16/4 F BOGNY-SUR-MEUSE.  Salle du Cosec, rue de la Vallée. Beurs (M). 
15-16/4 F PAU.  Hall Aspe. Beurs (M-F). 
15-16/4 S GÖTEBORG. Frölundaborg Sports Arena. Beurs (M). 
16/4  NL AMSTERDAM.  Sportcentrum Universiteit, De Boelenlaan 46. 10-17 h. Beurs (M-F). 

Tentoonstelling : "Tsumeb". http://www.xs4all.nl/~geared/ 
16/4  D COBURG.  Kongresshaus Rosengarten. 10-18 h. Beurs (M-F). 
16/4  D DORTMUND.  Revierpark Wischlingen. 11-17 h. Beurs (M). 
16/4  NL GELEEN.  't Plenkhoes, Bachstraat 2. 10-17 h. Ruil-beurs voor MM. 
16/4  D REMCHINGEN-WILFERDINGEN.  Kulturhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). 
16/4  D TÜBINGEN-LUSTNAU. Turn- und Festhalle. 9-17 h. Beurs (M-F). 
 

Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redaktie van Geonieuws 
geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. Verifieer de gegevens voor 
Uw vertrek ! 
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internet-nieuws 
 

Nieuws van onze Website 
 
In het vorig nummer van Geonieuws kon u reeds lezen over onze nieuwe website met een 
eigen domeinnaam: www.minerant.org. 
 
Het omzetten en aanpassen van de MKA-bladzijden naar een andere 'server' was meteen 
reden om alle informatie en "links" eens grondig te herzien. Na controle bleken er een 
kleine 10% van alle aanwezige "links" ofwel niet meer te bestaan ofwel van adres te zijn 
veranderd. Dit illustreert eens temeer het vluchtige karakter van het Internet. Vooral bij de 
pagina's van privé-verzamelaars vielen er zware klappen; m.a.w. velen beginnen een 
Internet-pagina, maar geven het na verloop van tijd weer op. 
Bij de lijst van private pagina's van mineralenverzamelaars hebben we nu tevens vermeld 
in welk land ze wonen. 
 
Diverse diensten binnen de MKA zijn nu ook via nieuwe, gemakkelijk te onthouden, e-
mail-adressen te bereiken: 
 

algemene informatie mka@minerant.org 
secretariaat secretariaat@minerant.org 
redactie Geonieuws geonieuws@minerant.org 
werkgroep edelsteenkunde gemmologie@minerant.org 
werkgroep fluorescentie fluorescentie@minerant.org 
werkgroep technische realisaties  techniek@minerant.org 

 
Wie op de hoogte wil blijven van veranderingen of wijzigingen aan onze bladzijden kan nu 
gebruik maken van de "Mind It"-functie (onderaan onze bladzijden). U krijgt dan een e-
mailtje toegestuurd wanneer een bladzijde wijzigingen heeft ondergaan. 
 
Nieuw in het Nederlandstalig gedeelte van onze site is een alfabetische lijst van 
mineralennamen en hun chemische formules (bijgewerkt tot de vorige uitgave van de 
Glossary of Mineral Species in 1995). De mineralenlijst is te bereiken vanuit onze 
Nederlandstalige info-pagina: 
 

www.minerant.org/MKA/ 
 
Zoeken met behulp van trefwoorden op onze "site" is nu ook mogelijk. Deze service 
kan zowel vanuit onze Nederlandstalige info-pagina als vanuit de Engelstalige "home-
page". Het volstaat om een trefwoord in het daarvoor aanwezige vakje in te vullen en op 
de zoek-knop te drukken. Wanneer men bijvoorbeeld als zoekterm het woord "amethist" 
opgeeft, dan zal enkel naar dat woord gezocht worden. Geeft men echter als zoekterm 
"amethist*" op (dus gevolgd door het sterretje), dan zoekt de computer naar amethist, 
maar tevens naar woorden zoals amethistkristal, amethistgeode enz. Men kan ook 
"ameth*" intikken om zowel op amethist als op de Engelse benaming amethyst te zoeken.  
We hebben nu ook de beschikking over een eigen ftp-server die luistert naar de naam: 

ftp.minerant.org 
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Met behulp van ftp (file transfer protocol) kan men bestanden "downloaden" (dat is 
kopiëren van de ftp-server naar de PC van de gebruiker). Via "anonymous ftp" (=ftp 
zonder een codenaam te moeten ingeven) kan u met de door u gebruikte "webbrowser" 
(of met een FTP-programma) volgende programma's en bestanden "downloaden": 
 
 dana.zip een eenvoudig bestand met de eigenschappen van de meest voorkomende 

mineralen 
 errata.zip een Excel bestand met daarin alle fouten die tot op heden in de 8ste editie 

van Dana's New Mineralogy zijn gevonden 
 geonieuws.zip een Access 97 bestand met een thematische index van Geonieuws 

van jaargang 1 tot heden. Het bestand wordt door Hugo Bender bijgehouden en op 
onze ftp-site vindt u steeds de laatste nieuwe versie. 

 geoindex.zip chronologische lijst met verkorte titels uit 25 jaar Geonieuws (vereist 
Acrobat Reader) 

 minlogic.zip een eenvoudig computerprogramma (vergelijkbaar met een "expert 
system") om een 60-tal mineralen te determineren aan de hand van hun uiterlijke 
kenmerken. Het mineralenbestand kan men zelf uitbreiden. Te gebruiken met de 
nodige reserve! 

 mka_bibliotheek.zip een Access 97 bestand met een overzicht van alle boeken die 
zich in de MKA-bibliotheek bevinden 

 bibindex.zip  een overzicht van de voornaamste boeken in de MKA-bibliotheek 
(vereist Acrobat Reader) 

 strunz.zip een tekstbestand met een overzicht van alle mineralen (tot 1998) 
gerangschikt volgens het nieuwste systeem van Strunz. 

 
De op onze server aanwezige programma's en bestanden werden, om de datatransfer te 
versnellen, gecomprimeerd tot zogenaamde ZIP-bestanden. Voor meer informatie over 
ZIP-bestanden kan u onze software-bladzijde raadplegen. 
 
Dat Internet geen grenzen kent, wordt nog maar eens door het volgende geïllustreerd. 
Onze vorige bladzijden stonden in Nederland op de computer van xs4all. Voor onze 
nieuwe site werd gekozen voor een "host-computer" in Canada. Vereenvoudigd komt het 
er nu op neer dat een nieuw aangemaakte bladzijde via de telefoonlijn vanuit Eenigenburg 
(Noord Holland) naar de computer van xs4all wordt gestuurd. Deze computer stuurt de 
tekst vervolgens via "de kabel" de oceaan over naar de computer in Canada. Wanneer 
een van onze leden een pagina consulteert, dan gaat de informatie terug deze kant van 
de oceaan op en dat alles in luttele seconden. 
 
Veel "surf"-genot! 
 

[Paul Tambuyser] 
 

Nederlandstalige mineralogie-discussielijst op Internet 
 
Naast de vele wijzigingen aan onze www-bladzijden zijn we sinds kort tevens gestart met 
een mineralogie-discussielijst met het Nederlands als voertaal. Tot op heden bestonden 
er voor mineralenverzamelaars uitsluitend discussielijsten ("rockhounds" en "rocks-and-
fossils") waarop Engels de voertaal was. Een discussielijst is op te vatten als een soort 
abonnement dat men neemt op e-mail-berichten over een bepaald onderwerp. Wanneer 
iemand een bericht naar de discussielijst stuurt, dan zorgt een centrale computer ervoor 
dat alle geabonneerden dat bericht ontvangen. 
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Door u gratis in te schrijven op de mineralogie-discussielijst ontvangt u regelmatig up-to-
date informatie over uw hobby of kan u zelf berichten versturen naar andere 
mineralenliefhebbers. U hoeft slechts één e-mail-berichtje te sturen naar een centraal 
adres en de computer zorgt ervoor dat alle ingeschrevenen dat berichtje ontvangen. De 
mineralogie-discussielijst is dus een unieke gelegenheid om in contact te komen met 
andere (Nederlandstalige) mineralenverzamelaars in binnen- en buitenland. Deze 
discussielijst hebben we de verkorte benaming "e-min" gegeven. 
 
Wat mag u van "e-min" verwachten ? De mogelijkheden van een discussielijst zijn 
eindeloos. Enkele voorbeelden : 
 
 u heeft vragen over een mineralogisch onderwerp. Stel dan uw vragen aan uw 

collegae op de "lijst". Er is allicht iemand die u verder kan helpen  
 heeft u wat aan te bieden of te ruilen. Annonceer het op onze discussielijst  
 bent u vruchteloos op zoek naar een bepaald mineraal, een mineralenboek of gelijk 

wat dat met mineralogie te maken heeft ? Vraag het via deze weg aan uw mede-
mineralenliefhebbers 

 MKA wil deze discussielijst tevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze 
activiteiten, van wijzigingen aan onze website en van belangwekkende nieuwigheden 
op het www. 

 wenst u zelf geen berichten te versturen maar enkel te kijken naar wat uw 
medeverzamelaars en MKA te melden hebben ? Dat kan natuurlijk ook. 

 
De berichten die via e-min worden rondgestuurd, worden tevens gearchiveerd. U kan dus 
gerust eens gaan kijken welke berichten er in het verleden reeds op de lijst kwamen en 
welke discussies er reeds gevoerd werden. 
 
Nog enkele technische gegevens voor de toekomstige gebruikers. 
 
Gratis aanmelden kan eenvoudigweg door een blanco e-mail te sturen naar : 
mineralogie-subscribe@topica.com  
Afmelden kan door een blanco e-mailtje te sturen naar: 
mineralogie-unsubscribe@topica.com  
Berichten naar de lijst sturen kan door te e-mailen naar: 
mineralogie@topica.com  
 
Voor nog meer informatie, bekijk de volgende bladzijde op onze www-site : 
http://www.minerant.org/MKA/e-min.html of e-mail mka@minerant.org 
 
"e-min" is er niet uitsluitend voor MKA-leden, maar voor alle Nederlandstalige 
mineralenverzamelaars. Een discussielijst is pas boeiend wanneer er zoveel mogelijk 
geïnteresseerden aan deelnemen. We hopen ook u spoedig op "e-min" te mogen 
begroeten. 
 

[Paul Tambuyser] 
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musea in zwitserland 

 
 
 
Voor wie zijn vakantie dit jaar in Zwitserland doorbrengt hebben we wat nuttige informatie 
verzameld over alle Zwitserse musea die een of andere vorm van aardwetenschappen 
beoefenen. De meeste musea zijn gesloten op maandag. 
 
Aarau (AG) : Aargauisches Naturmuseum 
Bahnhofplatz. 
Di-Za 10-12/14-17 h, zo 10-12/14-16 h. 
 
Aathal (ZH) : Sauriermuseum 
Zürichstrasse 202. 
Di-zo 10-17 h. 
 
Basel (BS) : Naturhistorisches Museum 
Augustinergasse 2. 
Di-zo 10-17 h. 
 
Bern (BE) : Naturhistorisches Museum 
Bernastrasse 15. 
Ma 14-17, di-do-vr 9-17, sa-zo 10-17 h. 
 
Chur (GR) : Bündner Natur-Museum 
Malanserstrasse 31. 
Di-za 10-12/13.30-17, zo 10-17 H. 
 
Davos-Monstein (GR) : Bergbaumuseum 
Graubünden 
Schmelzboden (Sta. Monstein). Juni-half oktober : di 
en za 14-16, wo bezoek Schaubergwerk Silberberg. 
 
Einsiedeln (SZ) : Mineralienmuseum 
Diorama, Benzigerstrasse. 
Pasen tot half oktober 10-17 h. 
 
Fribourg (FR) : Musée d'histoire naturelle. 
Ch. du Musée 6. 
Dagelijks 14-18 h.  
 
Genève (GE) : Muséum d'Histoire Naturelle. 
1 route de Malagnou. 
Di-zo 9.30-17 h. Toegang gratis. 
 
Guttannen (BE) : Kristallmuseum 
Fam. Rufibach-Gross. 
Juni-september ma-vr 8-17 h. 
 
Herisau (AR) : Museum am Dorfplatz. 
Dorfplatz. 
December-oktober wo en za 14-16 h. 
 
Isérables (VS) : Musée folklorique. 
Bezoek op afspraak (tel. 027 3062762). 
 
Lausanne (VD) : Musée cantonal de géologie 
Palais de Rumine. 
Di-do 11-18, vr-zo 11-17 h. Ma gsloten. 
 

Lausanne (VD) : Musée cantonal de géologie - 
Espace Arlaud 
Tijdelijke tentoonstelling van 8 april tot 25 juni 2000 
3Pierres Précieuses", Espace Arlaud, Pl. de la 
Riponne 2 bis. Wo-vr 12-18 h, za-zo 11-17 h. Ma-di 
gesloten 
 
Liestal (BL) : Kantonsmuseum Baselland. 
Di-vr 10-12/14-17, za-zo 10-17 h. 
 
Lugano (TI) : Museo cantonale di storia naturale 
Viale Carlo Cattaneo 4. 
Di-za 9-12/14-17 h. 
 
Luzern (LU) : Natur-Museum Luzern 
Kasernenplatz 6. 
Di-za 10-12/14-17, zo 10-17 h.  
 
Luzern (LU): Gletschergarten Luzern 
Denkmalstrasse 4. April-oktober : 9-18 h ; november-
maart 10-17 h (van november tot maart om maandag 
gesloten). 
http://www. gletschergarten.ch, 
<wick@gletschergarten.ch> 
 
Meride (TI): Museo dei fossili 
8-18 h. 
 
Neuchâtel (NE): Musée d'histoire naturelle 
Terreaux 14. 
10-17 h, ma gesloten. 
 
Obergesteln (VS) : Privatmuseum Josef Senggen 
Op afspraak (tel. 027 9731836). 
 
Olten (SO) : Naturmuseum 
Kirchgasse 10. 
Di-za 14-17, zo 10-12/14-17 h.  
 
Pontresina (GR): Museum Alpin (Chesa Delnon) 
Kur-und Verkehrsverein. 
Ma-za 16-18 h. 
 
Rothrist (AG) : Heimatmuseum 
Rössliweg 1. Open elke laatste zondag van de 
maand 10-12 h. Ook op afspraak (062 7942514). 
 
Rougemont (VD) : Musée minéralogie et fossiles 
Bâtiment communal. 
Ma-vr 8-12/14-17, za 10-12 h. 
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Sankt Gallen (SG) : Naturmuseum 
Museumstrasse 32. 
Di-za 10-12/14-17, zo 10-17 h. 
 
Sankt Gotthard-Pass (TI) : Museo Nazionale del 
San Gottardo 
Sankt-Gotthard Pass. Open midden juni tot midden 
oktober, dagelijks 9-18 h. 
 
Saint-Imier (BE) : musée minéralogique 
Passage Central 6. 
Geleid bezoek (gratis) op afspraak (032 9411602) 
 
Schönenwerd (SO) : Schweiz. Meteoriten- und 
Mineralienmuseum (Bally-museum) 
Oltnerstrasse 80. Momenteel gesloten wegens 
verbouwingswerken. Heropening tegen het einde van 
de zomer. 
 
Sedrun (GR) : museum "La Truaisch" 
1 juli tot 31 oktober en 15 december tot 30 april, di en 
vr 15-18 h, en op de eerste zondag van de maand 
15-18 h. 
 
Seedorf (UR) : Urner Mineralien-Museum 
2 mei tot 1 november do, za en zo 13-17 h. 
 
Semione (TI) : Museo di fossili e di minerali 
Op afspraak 091 8701186. 
 
Sion (VS) : Musée cantonal d'histoire naturelle 

42 av. de la Gare. 
Di-zo 14-18 h. 
 
Stampa (Bergell) (GR) : Ciäsa Granda 
(Talmuseum) 
1 juni tot 20 oktober, dagelijks 14-17 h. 
 
Solothurn (SO) : Naturmuseum 
Klosterplatz 2. 
Di-za 14-17, do 14-21, zo 10-12/14-17 h. 
 
Winthertur (ZH) : Naturwissenschaftliche 
Sammlungen der Stadt Winterthur 
Museumstrasse 52. 
Di-zo 10-17 h. Gesloten op feestdagen. 
 
Yverdon (VD) : Musée d'Yverdon-les-Bains 
Le Château. Oktober-mei : 14-17 h. Juni-september : 
10-12/14-17 h. Op maandag steeds gesloten. 
Gesloten op feestdagen. 
 
Zürich (ZH) : Geologisch-Mineralogische 
Ausstellung der Eidg. Techn. Hochschule 
Sonneggstrasse 5. 
Ma-vr 10-18/10-16 h, za 10-16 h. Gesloten op 
zondag. 
 
Zürich (ZH) : Paläontologisches Institut und 
Museum der Universität 
Karl Schmid-Strasse 4. 
Di-vr 9-17 h, za-zo 10-16 h. Op maandag gesloten.  

 
 MINERANT 2000 

25ste internationale beurs van 
mineralen, fossielen en schelpen 

 

6 en 7 mei 2000, van 10 tot 18 uur 
 

in de Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraat (bij de Meir), Antwerpen 
 

ingericht door de Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. 
m.m.v. stad Antwerpen 

 

Gratis toegang ! 
 

info :  URL http://www.minerant.org/MKA/minerantnl.html 
 e-mail secretariaat@minerant.org 
 fax 03 4408987 
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mineraal van de maand 
kwarts 
 

paul tambuyser 
 
 
Kwarts…., mineraal van de maand… !?! 
Fronst u ook de wenkbrauwen bij het lezen van deze titel ? Is er nu niets boeiender als 
mineraal van de maand dan kwarts ? Het is voor mij nog steeds verwonderlijk dat een 
mineraal dat zo dikwijls als symbool voor de mineralogie fungeert (denk maar even aan 
onze eigen MKA-logo) door zoveel mineralenverzamelaars als "onbelangrijk" of "weinig 
boeiend" wordt afgedaan. Kwarts hebben we immers al zoveel gezien. Inderdaad, 
kwartskristallen hebben we al heel veel gezien, maar het loont zeker de moeite om er 
eens aandachtig naar te kijken. 
 
De kwartskristallen die als mineraal van deze maand worden aangeboden zijn afkomstig 
uit de Zwitserse Alpen. Deze tekst geeft eerst een overzicht van de morfologie en de 
kristalgroei van Alpiene kwartskristallen. 
 

Alpiene rekspleten 

 
Tot ver na de Middeleeuwen, zeg maar tot ongeveer het einde van de 17de eeuw, dacht 
men dat bergkristal niets anders was dan ijs dat zo fel was bevroren dat het onmogelijk 
nog kon ontdooien. Deze veronderstelling stamt uit de klassieke oudheid; de Grieken 
gaven aan kwarts de naam "krystallos", wat "ijs" betekent en de Romein Plinius schreef 
dat bergkristal ontstond uit zuivere sneeuw. 
We weten ondertussen al lang dat kwarts niets anders is dan vrij zuiver SiO2 
(siliciumdioxide), dat in de Alpen o.a. in holten in het gesteente voorkomt. Deze holten 
noemt men rekspleten (in de Duitstalige literatuur spreekt men van "Zerrkluft" of kortweg 
"Kluft". Zo'n rekspleet is schematisch voorgesteld in fig. 1 
Rekspleten zijn ontstaan in de eindfase van de Alpiene orogenese en zijn geologisch 
gezien dan ook vrij jonge afzettingen. Radiometrische ouderdomsbepalingen aan 
rekspleetmineralen zoals biotiet, muscoviet en adulaar geven ouderdommen in de 
grootteorde van 12 tot 18 miljoen jaar. 
Mineraalhoudende spleten komen niet regelmatig verspreid over de Alpen voor. Meestal 
wisselen mineraalrijke en mineraalarme gebieden elkaar af. De mineraalrijke gebieden 
zijn zones die op het einde van de Alpiene gebergtevorming een drukontlasting  
 

 
 
 
 
 
Figuur 1. 
Schematische 
voorstelling van een 
Alpiene rekspleet 
(naar C.M. 
Gramaccioli, 1978) 
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Figuur 2. 
Een stel rekspleten, met hun vlakken loodrecht op de 

verticale gelaagdheid van het gesteente 
(naar C.M. Gramaccioli, 1978) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ondervonden en daardoor opgestuwd werden. Diep in het gebergte ontstonden scheuren 
die zich langzaam tot grote spleten openden. 
 
Afhankelijk van het gesteente namen deze rekspleten bepaalde vormen aan. Meestal 
bestaat de rekspleet uit twee licht gebogen vlakken die in het algemeen bijna loodrecht op 
de gelaagdheid van het metamorfe gesteente staan (fig. 2). In de autochtone massieven 
met verticale gelaagdheid liggen deze spleten dan ook min of meer horizontaal. In het 
Penninisch gebied liggen ze daarentegen vrijwel verticaal. De afmetingen van de Alpiene 
rekspleten lopen sterk uiteen en kunnen variëren van enkele cm tot meer dan 20 meter 
lengte. 
 
Tijdens het openscheuren van de rekspleet werd deze gevuld met hydrothermale 
oplossingen. Resten van deze oplossingen vindt men nu nog als, meestal 
microscopische, vloeistofinsluitsels in kwartskristallen. Aan de hand van chemische 
analyses van die vloeistof kon aangetoond worden dat het hier gaat om waterige 
oplossingen die NaCl, KCl, opgeloste silicaten en CO2 bevatten. Het CO2 kan men onder 
de microscoop meestal als gasbelletjes in de vloeistofinsluitsels waarnemen. De 
temperatuur van de hydrothermale oplossingen moet aanvankelijk rond de 300-500°C 
gelegen hebben en dat bij een druk tussen 2 en 3 kbar (1 kbar = 1000 bar, 1 bar = ± 1 
atm.). 
 
Deze hydrothermale vloeistof reageerde met het nevengesteente, met als gevolg dat 
bepaalde mineralen selectief in oplossing gingen. In de onmiddellijke nabijheid van een 
rekspleet is het gesteente meestal lichter van kleur, het is poreuzer en bevat minder 
kwarts. Naarmate het nevengesteente opgestuwd werd, nam de druk af en daalde de 
temperatuur. Uit de op dat ogenblik verzadigde oplossingen begonnen mineralen, en in 
het bijzonder kwarts, uit te kristalliseren. 
 

Figuur 3. 
Een stel rekspleten, met hun vlakken loodrecht op de verticale gelaagdheid van het gesteente 

(naar C.M. Gramaccioli, 1978) 
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Nucleatie en groei van Alpiene kwartskristallen 
 
Wanneer een oplossing oververzadigd wordt, dan ontstaan er kristalkiemen die door 
stoftoevoer tot macroscopische kristallen aangroeien. In de Alpiene rekspleten was deze 
spontane kiemvorming eerder een zeldzaam verschijnsel. De in de rekspleetwand 
aanwezige kwartskorreltjes fungeerden in dit geval als kristalkiemen. Dit heeft tot gevolg 
dat de groeiende kwartskorrels de oriëntatie van de in het gesteente aanwezige 
kwartskorreltjes overnemen (fig. 3). 
 
Nu zijn die kwartskorrels preferentieel georiënteerd in het nevengesteente, namelijk met 
hun c-as (dit is tevens de snelste groeirichting van kwartskristallen) vrijwel evenwijdig aan 
het rekspleetoppervlak. Met andere woorden: slechts een beperkt aantal kwartskristallen, 
die de in het gesteente aanwezige kwartskorrels als kiem hebben, ligt met de c-as (dus 
met de lengterichting) min of meer loodrecht op het rekspleetoppervlak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De in beginsel microscopische kristalletjes groeien verder tot ze tegen elkaar aangroeien. 
Bij een verdere groei blijven alleen die kristallen over, waarvan de snelste groeirichting 
vrijwel loodrecht op het groeioppervlak ligt. Voor kristallen waarvan de kiemen willekeurig 
georiënteerd zijn, leidt dit tot een situatie zoals schematisch in fig. 4 is voorgesteld. Men 
noemt deze wetmatigheid het principe der geometrische selectie. Aangezien bij de 
Alpiene rekspleten meestal slechts een beperkt aantal kristalkiemen met hun c-as bijna 
loodrecht op het spleetoppervlak ligt, zijn er maar een beperkt aantal kristallen die de 
geometrische selectie overleven. Deze groeien dan ook uit tot vrij grote kristallen. 
Vandaar het verschil tussen de Alpiene kwartskristalgroepen met hun mooie, grote 
kristallen en de kristalgroepen van vindplaatsen als bv. Idar Oberstein, die uit kleinere, 
aan elkaar aansluitende kristallen bestaan en die in totaal andere omstandigheden 
gevormd zijn. 
 
Kristalvormen van Alpiene kwartsen 
 
De Alpiene kwartskristalgroepen met hun meestal grote, los van elkaar ontwikkelde 
kristallen leveren interessante voorbeelden van de kristalvormen van dit mineraal. 
Kwarts (of om precies te zijn: alfa-kwarts of laag-kwarts) behoort tot de trigonaal 
trapezoëdrische kristalklasse. 
 
 

Figuur 4.  
Stadia van geometrische selectie bij kwartskristallen met 
willekeurig geöriënteerde kiemen (naar Grigoriev, 1965). Bij 
de hier beschreven Alpiene kwartsen is de oriëntatie niet 
willekeurig. 
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Figuur 5 (links). 
De symmetrie-elementen van kwarts: één drietallige en drie tweetallige assen. 
 
Figuur 6 (rechts) 
De ligging van een kwartskristal t.o.v. de kristallografische assen van fig. 5 (naar Frondel, 1962). 
 
Deze klasse wordt gekenmerkt door een drietallige, verticale c-as met loodrecht daarop 
drie polaire tweetallige a-assen, waarvan de positieve uiteinden hoeken van 120° met 
elkaar vormen (fig. 5 en 6). Omdat een symmetriecentrum en symmetrievlakken 
ontbreken, komen in deze kristalklasse enantiomorfe kristallen voor. Dit betekent dat er 
zogenoemde rechtsdraaiende en linksdraaiende kristallen voorkomen die elkaars 
spiegelbeeld zijn. Deze "rechtse" en "linkse" kristallen kan men gemakkelijk herkennen 
aan de ligging van bepaalde vlakken aan het kristal. In de natuur komt evenveel rechts- 
als links-kwarts voor. 
 
De voornaamste kristalvormen van Alpiene kwarts zijn: 
 
Hexagonaal prisma 
Het hexagonaal prisma, {10-10}, symbool m, is de dominante vorm bij Alpiene kwarts (fig. 
7). Deze vlakken zijn niet alleen sterk ontwikkeld maar, op uitzonderingen na, altijd 
aanwezig. Veelal komt typische striatie (zeg maar "streping") loodrecht op de c-as voor 
(fig. 7a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7 
Eenvoudige kwartskristallen. Het linker 

exemplaar vertoont striaties 
(naar Frondel, 1962) 
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Hoofdrhomboëdervlakken 
Deze vlakken vormen de "punt" van het kristal (fig. 7a). Men onderscheidt positieve en 
negatieve hoofdrhomboëdervlakken : 
 

positief {10-11} symbool r 
negatief {01-11} symbool z 

 
Gewoonlijk is de positieve rhomboëder r groter dan de negatieve z (fig. 7b), en deze 
laatste kan soms geheel ontbreken (fig. 7c). 
Dikwijls glanzen de positieve rhomboëdervlakken sterker dan de negatieve omdat 
laatstgenoemde minder weerstand bieden aan etsende oplossingen, die soms na de 
kristalgroei in de rekspleet terecht komen. 
 
Steile rhomboëdervlakken 
Diverse steile rhomboëdervlakken kunnen voorkomen tussen hoofdrhomboëdervlakken 
en prismavlakken (fig. 8). De meest voorkomende steile rhomboëders zijn: M, Г (tau) en Ф 
(phi) (positief) en -M, -Г en -Ф (negatief). Steile rhomboëders zijn meestal erg smal en 
soms als striatie op de prismavlakken aanwezig. 
 
Dipyramidevlakken 
De dipyramide-vlakjes komen tussen de hoofdrhomboëdervlakken en de prismavlakken 
voor en hebben meestal de vorm van een parallellogram. Men onderscheidt rechtse {11-
21}, s', en linkse {2-1-11}, 's, dipyramide-vlakjes, die te herkennen zijn aan hun ligging 
t.o.v. het vlak r; s' ligt rechts onder r, 's daarentegen links onder (fig. 9). 
 
Aan de hand van deze dipyramidevlakjes kan men rechtse en linkse kwartskristallen 
onderscheiden. Dikwijls hebben s-vlakjes een striatie evenwijdig aan r. Deze striatie laat 
identificatie van de rhomboëders r en z toe wanneer deze even groot ontwikkeld zijn; de 
striatie wijst altijd naar de negatieve rhomboëder (z). 
 
Trapezoëdervlakken 
Er komen zowel positieve als negatieve, rechtse als linkse trapezoëdervlakken voor. 
Negatieve vormen zijn zeldzaam. De trapezoëdervlakken knotten de prismavlakken af en 
raken de rhomboëdervlakken zoals weergegeven in fig. 10. De voornaamste vorm is: x'  
 
 

Figuur 8.  
Kwartskristal met steile rhomboëdervlakken (naar Rykart, 
1977) 
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Figuur 9 (links) : Rechtse en linkse kwartskristallen met dipyramidevlakjes (naar Rykart, 1977) 
Figuur 10 (rechts) : Rechts en links kwartskristal met trapezoëdervlakken (naar Rykart, 1977) 
 
(positief rechts); 'x (positief links). 
Andere minder frequente vormen zijn u' en 'u, y' en 'y. 
De aanwezigheid van trapezoëdervlakjes laat toe, rechtse en linkse kwartskristallen met 
zekerheid te identificeren. In een rechts kristal liggen de trapezoëdervlakjes steeds rechts 
onder de positieve hoofdrhomboëdervlakken r, in een links kristal liggen ze links onder r 
(fig. 10). 
 
Vormingsomstandigheden en morfologie 
 
De vormingsomstandigheden van Alpiene kwartsen hebben een belangrijke invloed op de 
morfologie van deze kristallen. In de vorige paragraaf werden de voornaamste vormen 
reeds besproken. Andere morfologische kenmerken zoals het samen voorkomen van een 
aantal kristalvormen in één kristal (de combinatie van vormen) en de relatieve 
ontwikkeling van de verschillende kristalvormen (de habitus) worden door de 
groeiomstandigheden beïnvloed. 
Deze invloeden van chemische en fysische aard worden hier in het kort behandeld. 
De chemische samenstelling van het nevengesteente is de meest bepalende factor voor 
de mineraalinhoud van een rekspleet. Niet alleen het aandeel kwarts, maar tevens het 
voorkomen van andere mineralen wordt erdoor bepaald. De invloed van de chemische 
samenstelling van het nevengesteente op de morfologie van kwartskristallen is 
onduidelijk. 
 
De chemische samenstelling van de primaire hydrothermale oplossing heeft eveneens 
een bepalende invloed op de paragenese. Zo zal bijvoorbeeld bij een lage CO2-
partieeldruk, het mineraal calciet als enige carbonaat in de rekspleet uitkristalliseren 
terwijl bij hogere CO2-partieeldrukken tevens dolomiet-ankeriet en sideriet-magnesiet 
gevormd kunnen worden. 
Niet alleen de paragenese, maar tevens de morfologie van de kwartskristallen wordt door 
de samenstelling van de hydrothermale oplossing bepaald. Zo werd aangetoond dat zich 
bij hoge CO2-partieeldrukken slechts eenvoudige kwartskristallen ontwikkelden waarbij 
dipyramide- en trapezoëdervlakken volkomen ontbreken. 
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Figuur 11. 
Overgang van prismatische naat 
steilrhomboëdrische habitus bij 
Alpiene kwartskristallen (naar 
Rykart, 1977) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een ander voorbeeld is de relatie tussen de morfologie van skeletkristallen 
("vensterkwartsen") en het methaangehalte in hun insluitsels. 
Een belangrijke habitusbepalende factor is de vormingstemperatuur. De prismatische 
habitus van Alpiene kwarts hangt samen met relatief lagere vormingstemperaturen terwijl 
bij hogere temperaturen de steilrhomboëdrische habitus de bovenhand krijgt. 
In de Zwitserse Alpen spreekt men in plaats van de steilrhomboëdrische habitus ook van 
Tessiner of Penninische habitus (dit in verband met het gebied van hun voorkomen). Het 
spreekt voor zich dat tussen prismatische en steilrhomboëdrische habitus een aantal 
overgangstypen bestaan (fig. 11). 
 
Vermeldenswaard is de invloed van de zwaartekracht op de morfologie van 
kwartskristallen en in het bijzonder op de relatieve afmetingen van hoofdrhomboëder-, 
dipyramide- en trapezoëdervlakken. Afwijkingen in de relatieve afmetingen van deze 
vlakken doen zich voor bij kristallen waarvan de c-as tijdens de groei min of meer 
horizontaal lag. In dit geval zijn de lager gelegen vlakken sterker ontwikkeld, met andere 
woorden: de groeisnelheid van die vlakken was trager dan die van de bovengelegen 
vlakken. Dit wordt geïllustreerd in fig. 12. Een mogelijke oorzaak voor deze vervorming is 
de ongelijke stoftoevoer aan boven- en onderkant van het kristal, door densiteitsstroming 
ontstaan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12. 
Ongelijke topvlakkenontwikkeling bij met 
horizontale c-as gegroeide kwartskristallen 
(naar Grigoriev, 1965) 
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Een andere invloed van de zwaartekracht is de sedimentatie van vreemde mineralen op 
het groeiende kwartskristal. Aangezien sedimentatie alleen optreedt op de vlakken die 
tijdens de groei boven liggen, kan men achteraf de oorspronkelijke ligging van een 
kristalgroep reconstrueren. Omdat de oriëntatie van rekspleten na hun ontstaan nog kan 
veranderen, is het mogelijk om aan de hand van bovengenoemde verschijnselen de 
oorspronkelijke oriëntatie te bepalen. Men zegt in dit verband dat de kwartskristallen 
dienst doen als "mineralogisch schietlood". 
 
Kwartskorrels of -splinters die op een groeiend kwartskristal vallen, kunnen fungeren als 
kristalkiemen en aanleiding geven tot de vorming van een tweede generatie 
kwartskristallen op het gastkristal (fig. 13). 
 
Een belangrijke morfologiebepalende factor is de openingssnelheid van de rekspleet zelf. 
Rekspleten waarvan de openingssnelheid trager was dan de groeisnelheid van de 
kwartskristallen zijn gevuld met parallelvezelige of stengelige aggregaten van dit mineraal. 
De kristallografische oriëntatie van de zuiltjes of vezels wordt bepaald door de oriëntatie 
van de kristalkiemen (=kwartskorrels in het nevengesteente). Geometrische selectie 
treedt niet op; de wanden van de rekspleten waren immers de groeibegrenzende factor. 
 
Meestal begon de kristallisatie pas na het openen van de rekspleet. De kristallen groeiden 
dan in een vrije ruimte zoals in een van de eerste paragrafen is beschreven. Maar ook in 
dit geval was het openen van de rekspleet nog niet voltooid. Vele kwartskristallen 
vertonen dan ook de sporen van deze bewegingen tijdens hun, eerder gestoorde, groei. 
Vermeld dienen onder andere: 
- het voorkomen van gebroken kristallen 
- het optreden van scheuren die tijdens de verdere groei "geheeld" werden 
- het voorkomen van afgebroken kristalvlakken waarvan het breukvlak verder groeide 
- kristallen zoals getoond in fig. 13, waar afgebroken kwartssplinters als secundaire 

kristalkiemen fungeerden. 
 
Het zal eenieder duidelijk zijn dat heel wat factoren de vormingsomstandigheden van 
Alpiene kwartsen beïnvloed hebben. In dit opzicht is dan ook iedere kwartskristalgroep 
een boeiend studieobject. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 13. 
Vorming van tweede 

generatie 
kwartskristallen op 

een gastkristal 
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Specimens mineraal van de maand 
 
De kwartskristallen die als mineraal van de maand worden aangeboden zijn afkomstig van 
de Ofenhorn in het Binntal, Wallis, Zwitserland. Begin zeventiger jaren ontdekte de 
Strahler (*) Adelbert Clausen uit Ernen, Wallis, een rekspleet met bergkristallen op de 
Ofenhorn (3031 m). Hij slaagde kort na de ontdekking erin om een aantal kristallen en 
kristalgroepen te bergen. Gezien de vrij hoge ligging van de rekspleet was het gedurende 
verschillende jaren onmogelijk om de kristallen te ontginnen; de spleet werd in de winter 
gevuld met ijs en enkel gedurende heel warme zomers zou dit gedeeltelijk ontdooien. Het 
is in de Alpen de gewoonte dat de ontdekker van een rekspleet er zijn gereedschap en 
zeg maar zijn naamkaartje in achterlaat tot hij de hele vindplaats heeft ontgonnen. Het is 
een ongeschreven wet dat andere verzamelaars deze vindplaats dan ongemoeid laten. 
Dat het er niet altijd zo eerlijk aan toe gaat moest Strahler Clausen met deze rekspleet 
ondervinden, toen hij bemerkte dat een deel ervan werd leeggeroofd. Toch kon hij over 
een periode van verschillende jaren heel wat kwartskristallen vanuit deze vindplaats naar 
beneden brengen. 
 
Naast de soms tientallen kilo's zware kristalgroepen vond hij erg veel afgebroken 
kristallen in de rekspleet. Het betreft kristallen die nog tijdens de ontstaansgeschiedenis 
van de betreffende rekspleet zijn afgebroken en waarvan er bij een aantal het breukvlak 
terug verder gegroeid is. 
 
Alle kristallen zijn schoolvoorbeelden van de steilrhomboëdrische habitus (fig. 14). Naast 
deze steile rhomboëders zijn ook nog de gebruikelijke hoofdrhomboëders (r en z) 
aanwezig. Bij alle kristallen is één kant van de steile rhomboëdervlakken met een mica-
mineraal bedekt geweest, wat een mat-glinsterend effect geeft. Een enkel kristal vertoont 
ook nog enkele kleine laumontietkristalletjes als neerslag op de steile 
rhomboëdervlakken. 
 
Boeiend zijn de kristallen waarvan het breukvlak, aan de voet van het kristal, verder 
gegroeid is. Het bestaat dan uitsluitend uit een aantal parallel georiënteerde 
hoofdrhomboëders. 
 
Deze tekst is slechts een summiere inleiding tot wat er over de morfologie van Alpiene  
kwartsen kan verteld worden. Mocht dit onderwerp uw belangstelling hebben gewekt, dan 
moet u zeker het boek van Rudolf Rykart doorlezen (ook aanwezig in de MKA-
bibliotheek). 
 
(*) in Zwitserland worden professionele mineralenverzamelaars "Strahlers" genoemd. De 

bergbewoners spreken dan ook van "Strahlen" in plaats van kristallen. 
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Figuur 14. 
Een kwartskristal van 
de Ofenhorn, Binntal, 

Wallis, Zwitserland, met 
de typische 

steilrhomboëdrische 
habitus. 
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