
 

Het monoklien kristalstelsel 

De term monoklien is afkomstig uit het Grieks: monos (μονος) betekent enkel en klinein (κλινειν) 
betekent hellen. Het betekent dus: hellen naar één kant. 

Een monoklien kristalstelsel is een bepaald type kristalstelsel dat een tweevoudige  symetrie bezit.  

Wanneer men een monoklien kristal 360° draait, dan ziet men 2 keer hetzelfde beeld.  

Men spreekt van symmetrie als twee helften van het object in een bepaalde zin elkaars spiegelbeeld 
zijn. Dit spiegelen kan ten opzichte van een punt, een lijn of een vlak zijn.  

 
 

  

Op bovenstaande afbeelding zijn 3 figuren symetrisch en 1 niet.  

In de kristallografie speelt de leer der symmetrieën een bijzonder grote rol. Bij het oplossen van een 
kristalstructuur door middel van röntgendiffractie is het bepalen van de symmetrie van het kristal (één 
van de 230 ruimtegroepen) in het algemeen de eerste stap. 

Heeft men een spiegelsymmetrische figuur dan heet de lijn waarin een figuur op zichzelf gespiegeld 
wordt de symmetrie-as. Een spiegelsymmetrische figuur van papier kan langs de symmetrie-as 
precies dubbelgevouwen worden. Een vierkant heeft vier symmetrie-assen, er zijn immers vier 
'vouwlijnen', een cirkel heeft er oneindig veel.  

 

Alle assen hebben een verschillende lengte. Dit wordt weergegeven aan de hand van een eenvoudige 
formule:    a ≠ b ≠ c.  

De eenheidscel van een kristal met een monokliene symmetrie heeft drie verschillende ribben en één 
van de drie hoeken is niet recht. 

Dus; Van de drie assen met verschillende lengte staan er twee loodrecht op elkaar, de derde 
staat er schuin op. Typische kristalvormen zijn de basispinakoïde en prisma’s met schuine 
eindvlakken.  



Monokliene kristallen kunnen de vorm hebben van pinakoïden  

Een pinakoïde duidt op een bepaalde symetrievorm bij kristallen. 

 
Pinakoïde: 
1) het symmetriecentrum 
2) de parallelle vlakken 

Hierbij liggen 2 vlakken parallel  ten opzicht van elkaar en snijden de verbindingslijnen van de 
overeenkomstige hoekpunten (de zogenaamde assen) elkaar in 1 punt (het zogenaamde 
symmetriecentrum). De beide vlakken moeten echter wel gedraaid liggen ten opzichte van elkaar; ze 
mogen dus niet elkaars spiegelbeeld zijn. 

Een pinakoïde is een zogenaamde open vorm. Dergelijke vormen zijn op zichzelf geen compleet 
ruimtelijk lichaam. Een pinakoïde komt dus altijd voor in combinatie met andere vlakken, waarmee ze 
1 kristal vormen. 

Pinakoïden  komen voor bij 4 kristalstelsels; 

Het monoklien kristalstelsel 

Het tetragonaal kristalstelsel 

Het hexagonaal kristalstelsel 

Het orthorombisch kristalstelsel 

Het monoklien kristalstelsel kent ook prisma‘s 

Deze vorm staat ook  bekend als de zogenaamde open vormen, omdat ze, evenals de pinakoïden,  
niet zelfstandig als een compleet meetkundig lichaam kunnen voorkomen.  

 

 

In de meetkunde is een n-zijdig  prisma een veelvalk  dat bestaat uit een n-zijdige veelhoek als 
grondvlak, een getransleerde kopie van dit grondvlak, en n zijvlakken die deze twee vlakken met 
elkaar verbinden. Deze verbindende zijvlakken zijn paralellogrammen. 

 Alle doorsnedes evenwijdig aan het grondvlak van de prisma, zijn identiek. 

Het grondvlak kan dus drie- of meerhoekig zijn. Wanneer de opstaande zijvlakken loodrecht op het 
grondvlak staan spreken we van een recht prisma, anders spreken we van een scheef prisma. 



 

  

 

Vier verschillende prisma’s;  

De verticale as door het midden van de prisma’s is van links naar rechts; 2-3-4-en 6 tallig,  

na draaiing over resp. 180, 120, 90 en  60 graden ziet men hetzelfde. 

 

Het monoklien kristalstelsel telt 3puntgroepen: 2’of m en 2/m. 

Een puntgroep is een symetriegroep..De naam puntgroep slaat op het symmetriepunt.  

 De kristallografie beschrijft kristalrooster-eenheden met puntgroepen. 
1 Puntgroepen in de kristallografie 

2 Kristallografische puntgroepen,  Internationale notatie. 

In puntgroep2/m komen de meeste monokliene mineralen voor.  

 

 

Misschien iets voor de volgende keer om dieper op in te gaan;  

Symmetriepunt, 

Kristallografische puntgroepen,  

Kristalfamilies / kristalroosters? 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Puntgroep#Kristallografische_puntgroepen.2C_Internationale_notatie


Het monokliene stelsel omvat de meeste mineralen. 

Mineralen met een monoklien kristalstelsel; 

 Acanthiet 

 Admontiet 

 Aegirien 

 Aeriniet 

 Aikiniet 

 Allaniet 

 Aluminiet 

 Annabergi
et* 

 Antigoriet 

 Arsenopyri
et 

 Augiet 

 Aurichalcie
t 

 Azuriet * 

 Bannisterie
t 

 Bentoniet 

 Biotiet 

 Bismiet 

 Celadoniet 

 Chamosiet 

 Chapmanie
t 

 Clinochloor 

 Clintoniet 

 Cookeiet 

 Dickiet 

 Diopsiet* 

 Donbassiet 

 Dozyiet 

 Enstatiet 

 Erythriet 

 Esseneiet 

 Flogopiet 

 Gips 

 Halloysiet 

 Hedenbergi
et 

 Hisingeriet 

 Hydromagnes
iet 

 Illiet 

 Jadeiet 

 Jervisiet 

 Johannseniet 

 Kanoiet 

 Kasoliet 

 Kosmochloor 

 Lazuliet 

 Leadhilliet 

 Lepidoliet 

 Malachiet 

 Manganiet 

 Montmorilloni
et 

 Muscoviet 

 Nacriet 

 Namansili
et 

 Natalyiet 

 Nefriet 

 Nimiet 

 Nontroniet 

 Odiniet 

 Omfaciet 

 Orthoklaa
s 

 Palygorski
et 

 Paragonie
t 

 Pennantiet 

 Petaliet 

 Petedunni
et 

 Pigeoniet 

 Roscoeliet 

 Saponiet 

 Sauconiet 

 Seleniet 

 Sepioliet 

 Spodume
en 

 Stilbiet 

 Sudoiet 

 Talk 

 Titaniet* 

 Uranofaan 

 Vermiculie
t 

 Vivianiet 

 Wolframie
t* 

 Zinalsiet 

 Zinnwaldi
et 

 

Geraadpleegde literatuur; 

 

Basiscursus determineren; Walter de Haan 

 

Stenen en mineralen Walter Schumann  

 

Gea, Kristallografie augustus 1985 

 

Wikipedia, kristallografie 
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