Literatuur
Fluoriet is een mineraal, dat in veel soorten gesteenten
voorkomt. Dat bleek al uit het artikel van Dr. M .
Zakrzewski in deze uitgave.
Behalve bij groeven of mijnen is het zeker ook wel
daarbuiten te vinden.
Groene of violette kristallen in bijvoorbeeld kwartsaders
of pegmatieten zouden best eens fluoriet kunnen zijn.
In de opsomming van mineralen in regionale geologische
gidsen duikt fluoriet telkens op. We noemen hier tot slot
enkele van deze gidsen, waarin voorkomens van fluoriet
worden beschreven — er zijn er veel meer.
Skandinavie: Mineralfundstellen, deel 4: Skandinavien,
door Dr. H.-J. Wilke, uitg. Chr. Weise, Munchen.
Duitsland en Oostenrijk: andere delen uit de serie
Mineralfundstellen (zie boven).
Zwitserland: Die Mineralien der Schweiz, door M . Weibel,
uitg. Verlag der Schweizer Alpen-club.
Italie: Guida ai Minerali, door A . del Caldo en C. Moro,
uitg. Fratelli Fabbri, Milaan.

Enige literatuur over mineralogie:
J. Sinkankas: Mineralogy for amateurs, uitg. Van Nostrand Reinhold Co. New Y o r k . Hiervan verscheen onlangs
een nieuwe druk.

Parker en Bambauer: Mineralienkunde, Ott Verlag, Thun,
5e Auflage. De Duitstalige tegenhanger van Sinkankas.
Voor meer gevorderden in de mineralogie o.a.:
Manual of mineralogy, after Dana, door C.S. Hurlbut en
C. Klein, uitg. Wiley, Londen, New Y o r k . Nieuwe, 19e
druk in 1977. Van dit boek bestaat ook een goedkopere
pocketuitgave.
Voor de nog verder gevorderden:
H. Strunz: Mineralogische Tabellen. In 1976 in nieuwe,
6e druk verschenen. Deze 6e druk is gelijk aan de 5e van
1970.
Binnenkort (zou het waar zijn? ) zai de reeds lang aangekondigde herdruk verschijnen van Klockmanns Lehrbuch
der Mineralogie, door P. Ramdohr en H. Strunz, Ferd.
Enke Verlag, Stuttgart (16e druk). Dit is het meest
volledige en uitgebreide mineralogieboek.
M . O'Donogue: Het stenenboek, uitg. Kluwer, Deventer,
1977. Vrij uitgebreid werk - het eerste in zijn soort in
het Nederlands - over mineralen en andere geologische
zaken. Wel goed van opzet, maar helaas ook met storende fouten.
Wij komen op dit boek in het juninummer terug.

Goede raad vooraf is niet duur!
•
•

•
•
•

Een helm was wel zo prettig geweest toen u in die
groeve uw hoofd zo stootte...
Een paar bergschoenen of stevige laarzen waren wel zo
handig geweest, toen die steen omlaag kwam en bij uw
enkel niet verder kon...
Een hamertik op uw vingernagel, een knieblessure —
voorkomen is beter dan genezen
Kinderen krijgen uw ongelukken in het kwadraat!
Ga nooit een verlaten mijn in en helemaal nooit
alleen. Een ongeluk is gauw gebeurd en zonder hulp
bent u verloren.

•

Fluoriet heeft hardheid 4. Dat is niet zo erg hard,
het wordt gauw gekrast. Het breekt ook gauw. Goed
inpakken in kranten of keukenrol is geen luxe.

•

Het gedrag van uw voorgangers in een ontsluiting
heeft de houding van de eigenaar bepaald.
U bepaalt zijn houding tegenover wie na u komt!
Vraag toestemming voordat u op zijn terrein
gaat zoeken.

•

Neem een goede loep mee: kleine kristallen zijn
vaak het mooist!
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