
Uit de geschiedenis der delfstofkunde 
vóór 1900 
J. G. de Bruijn 

S U M M A R Y : 
A survey of the history of mineralogy from Aristotle t i l l the end of the nineteenth 
century. The systems of Avicenna, Agricola, Linné, Haüy, Werner, and Naumann are 
briefly discussed. 

Ons moderne beeld van de bouw der mineralen en hun verscheidenheid op grond-
slag van hun structuurverwantschap is grotendeels van deze eeuw. Het kon eerst 
worden gevormd nadat de atoomfysica de grondslagen er voor had gelegd, die in 
kristaloptiek en kristalchemie, samen met de kristalwiskunde, hun uitwerking vonden. 
Vragen wij ons af welke voorstellingen vroeger eeuwen hebben gekend omtrent het 
rijk der delfstoffen dan ontmoeten we tal van onverwachte en soms verrassende 
aspecten. Omdat vrijwel overal in de literatuur de recente ontwikkeling der mine-
ralogie te vinden is, daarentegen zelden over de vroegere wordt geschreven, leek het 
ons de moeite waard hier eens de aandacht voor deze wetenschap van voor 1900 
te vragen. 
Zoals dit ook met vele andere kennisgebieden der natuur, b.v. de plant- en dierkunde, 
het geval is, steunt de oudste Westeuropese kennis der delfstoffen op de Antieken. 
Tot halverwege de zestiende eeuw is de autoriteit van Aristoteles goed voor onge-
veer alles wat men van mineralen 'weet'. Het ongelukkige toeval w i l echter dat 
Aristoteles zich tegenover de mineralogie even slecht verhield als twintig eeuwen na 
hem Linnaeus: zo betrekkelijk veel zij beiden van dieren en planten wisten, zo ge-
brekkig was hun kennis van de 'stenen'. 
Aristoteles onderscheidt, naar hun oorsprong, de gesteenten ontstaan uit de aarde 
(smeltbaar dan wel onsmeltbaar) en die ontstaan uit het water (hetzij vloeibaar of 
kneedbaar). Alle overige systemen uit de oudheid (Theophrastos, Dioscorides, Plinius) 
zijn of varianten op dat van Aristoteles, of althans primair gebaseerd op de ont-
staanswijze: aarde of water. 
Niettegenstaande deze even dogmatische als primitieve opvatting, kende men in de 
Oudheid reeds vrij wat over de eigenschappen van sommige gesteenten en mineralen. 
Plinius kent de kristalvorm van beryllium en van kwarts, de splijtbaarheid van gips 
en steenzout, hij is op de hoogte van de kenmerken van edele metalen en diamant. 
Vanzelfsprekend waren het vooral de economisch belangrijke soorten die door de 
mijnbouw beter bekend werden. 
De eerste die een begin van scheikundige ondergrond aan het (overigens geheel op 
de overlevering gebaseerde) systeem der mineralen geeft is Avicenna in het begin 
der elfde eeuw. Zijn invloed op de alchemie is zeer groot geweest, zijn mineralogische 
inzichten hebben evenwel geen navenante rol gespeeld. Hij onderscheidt smeltbare, 
oplosbare en brandbare mineralen. De smeltbare deelt hij reeds in metallische en 
niet-metallische. Tot de oplosbare behoren de zouten, tot de brandbare de zwavel-
groep. Albertus Magnus (13e eeuw) stoelt zowel op Avicenna als op Aristoteles met 
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zijn verdeling der mineralen in 'lapides' (onsmeltbaar), 'metalla' (smeltbaar) en 
'media' (zwavel, zouten, enz.). Wij moeten wachten tot de 16e eeuw eer in deze 
mengeling van overleveringen wezenlijk verandering komt. 
Georg Bauer (1494-1555), bekend onder zijn verlatijnste naam Agricola, gaf in zijn 
De natura fossilium (1546) een classificatie gefundeerd op praktijkwaarneming. Als 
medicus in Joachimsthal, Saksen, was hij de bergbouw gaan bestuderen, waarover 
hij het klassieke werk De re metallica (1550) schreef. Agricola's systematiek ziet er 
aldus uit: 
1. Terrae (bv humus, klei) 
2. Succi concreti, waartoe behalve zouten ook zwavel wordt gebracht 
3. Lapides (bv mica, agaat, vloeispaat, marmer, vulkanische as) 
4. Res fossiles, waartoe o.m. 66k antimoon en pyriet behoren 
5. Metalla. 
Zoals men dadelijk opmerkt, is nog altijd het ontstaan primair indelingscriterium. 
De hoofdindeling is echter niet onaanzienlijk verfijnd en blijkt vele perspectieven te 
openen. In Agricolas tijd was de verwarring van overgeleverde wijsheid zonder eigen 
aanschouwing maximaal geworden. Deze werd vergroot doordat met de Renaissance 
een ware verzamelwoede opkomt: het rariteitenkabinet. 
Voorshands eisen in de nu volgende eeuwen de zintuiglijk waarneembare kenmerken 
de voile aandacht op. Dat deze kenmerken op zichzelf niet tot een juist inzicht kun-
nen voeren doch op een dwaalspoor brengen, omdat zij met de wezenlijke verwant-
schappen in beginsel niets te maken hebben, was men zich in de 16e en 17e eeuw 
niet helder bewust. Het is bekend dat de Middeleeuwse wetenschap slechts zeer 
langzaam en zeer geleidelijk is verlaten en in de achterhoede voortleeft tot in onze 
eeuw. De beroemde Paracelsus (begin 16e eeuw) heeft de meest fantastische meta-
fysische voorstellingen omtrent de oorsprong der aardse mineralen op de sterren en 
planeten. 
De eerste ideeen aangaande het k r i s t a 1 als grondslag en essentie van alle mine
ralen vinden wij in kiem bij de 16e-eeuwse natuurhistoricus Gesner, en meer ont-
wikkeld bij de 17e-eeuwers Christiaan Huijgens, ontdekker van de dubbele breking 
van kalkspaat, en vooral de Deen Stensen (Nicolaus Steno), op wiens naam de ont-
dekking staat van de constante grootte van de hoeken van een kristal. Hun kennis 
nam niet weg dat nog op het eind van de 18e eeuw een toch overigens kundig en in-
vloedrijk geleerde als Buff on de kristalvorm als kenmerk der mineralen betwijfelt. 
De voornaamste hinderpaal voor een juister inzicht in de bouw der mineralen lag 
in de zeer gebrekkige kennis der c h e m i e, onmisbaar voor een betere kennis van 
het kristal. Voor Lavoisier (1743-1794) heersten ook op chemisch gebied de fabel-
achtigste opvattingen, waarvan de beruchte phlogistontheorie een der kwaadste is. 
Het begrip verbranding als oxydatie, verbinding met zuurstof, is door de onbekend-
heid met zuurstof voor de jaren 1780 niet in zwang. Daarbij komt dat de mineralogie 
als zelfstandige discipline eerst laat ingang vond; tot diep in de achttiende eeuw 
wordt zij van fysicochemische of van natuurhistorische kant benaderd maar niet als 
apart vakgebied erkend en beoefend, - een erfenis die eveneens tot in de 20e eeuw 
haar sporen heeft nagelaten. 
De indelingen van het mineralenrijk van Caesalpinus (1596), Anselmus Boetius de 
Boot (1609), Johnston (1661), Scheuchzer (1718), Boerhaave (1732) en vele anderen 
modificeren Agricola zonder los te komen van de grote traditie. Weliswaar staan daar 
reeds in de 17e eeuw chemische classificaties tegenover, maar bij de stand der schei-
kunde was - zoals gezegd - van deze geen opheldering der duisternis te verwachten. 
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Georg Agricola (Bauer) (1494-1555) naar een Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) naar een 
kopergravure uit 1574. portret, geschilderd door L. David in 1788 

Ren6-Just Hauy (1743-1822) naar een schilderij. Abraham Gottlob Werner (1750-1817) naar een 
aquarel van C. L. Vogel uit 1800. 

Bij een systeem staan wij even stil, namelijk dat van Linnaeus (1707-1778), omdat 
zijn invloed in natuurhistorische kring gelijk bekend van fundamentele betekenis is 
geweest voor de ontwikkeling van de taxonomische biologie. Linnaeus onderscheidt 
drie hoofdgroepen mineralen: 
1. Petrae (lapides simplices) 
2. Minerae 
3. Fossilia (lapides aggregati). 
Tot de eerste hoofdgroep, ingedeeld volgens een chemisch systeem van zijn land-
genoot Bromell, rekent Linnaeus de gesteenten zoals kwarts, marmer, mica. 
De hoofdgroep Minerae wordt onderverdeeld in Salia, Sulphura en Mercuralia 
(metalen), waarin wij regelrecht Avicenna van zeven eeuwen eerder terugvinden. 
Fossilia noemt Linnaeus enerzijds de (aristotelische!) Terrae, daarnaast onderscheidt 
hij Concreta als bijzondere groep aarden, en Petrefacta, identiek met wat wij tegen-
woordig fossielen noemen. Het is misschien illustratief te noteren hoe Linnaeus deze 
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groep indeelt: Graptolithen, Phytolithen, Helmintholithen, Entomolithen, Ichthyo-
lithen, Amphibiolithen, Ornitholithen en Zoolithen; waaruit onmiddellijk onder meer 
zijn zes klassen van het dierenrijk kunnen herkend worden. 
Het is opnieuw Zweden, dat in zijn gouden eeuw tal van vruchtbare geesten heeft 
opgeleverd, waar de mineralogie een krachtige stoot krijgt. Cronstedt (1758), Wal -
lerius (1768) en Bergmann (1782), hoewel nog phlogiston-gelovigen, banen de weg 
voor een definitieve doorbraak der scheikunde in de kennis der delfstoffen. Op de 
hoofdvorm van - nog altijd - Aristoteles-Avicennna-Agricola deelt Bergmann de 'ge-
slachten' i n volgens chemische criteria van zuur, basisch, neutraal, enz. Grote invloed 
had het stelsel van Wallerius, dat uitdrukkelijk gebaseerd is op gemengd in- en uit-
wendige kenmerken. Hij onderscheidt de Linneaanse 'Minerae' in Salia, Sulphura, 
Semimetalla en Metalla, waarbij vooral in de onderverdeling de voortschrijding van 
de kennis der 'inwendige kenmerken' blijkt. Zo bevat de orde Salia de genera: Salia 
acida, Vitriolum, Alumen, Nitrum, Muria , Natron, Alka l i volatile, Salia neutra, Sal 
ammoniacum, Borax. 
Wij naderen nu het keerpunt der mineralogie in dubbele betekenis: de doorbraak 
naar de nieuwe scheikunde van Lavoisier en naar de moderne kristalmorfologie van 
Hauy, beide omstreeks de periode 1780-1790. De leer van Lavoisier wordt al spoedig 
door Fourcroy en Delametherie op de mineralogie toegepast. In Engeland werd de 
chemicus Kirwan een vroege adept van Lavoisier in de delfstofkunde. Inmiddels had 
Rome de ITsle een indrukwekkende beschrijvende kristalkunde ontworpen, gebaseerd 
op uitgebreide hoekmetingen. Naar bekend, is Rome de ITsle de eerste die Steno's 
ontdekking van de onveranderlijkheid der hoeken van een kristal scherp formuleert. 
Hij onderscheidt drie groepen kristallen: cristaux salins (zuren, basen, neutrale zou
ten), cristaux pierreux, en cristaux metalliques. Rene-Just Hauy, priester en professor 
(1743-1822), ontdekker van de wet der rationele indices, onderscheidt vijf klassen 
van mineralen. In dit stelsel daagt reeds ons eigen beeld. 
1. Substances acidiferes 
2. Substances terreuses 
3. Substances metalliques heteropsides (alkalimetalen, aardalkalimetalen, enz.) met 

een Aanhangsel: silicaten 
4. Substances metalliques autopsides (overige metalen, zeer vernuftig ingedeeld) 
5. Substances combustibles non-metalliques (zwavel, koolstof, olie). 
Naast deze chemisch-kristallografische richting mag een zeer merkwaardige figuur 
niet onvermeld blijven: de Duitse mineraloog A. G. Werner (1750-1817), legendarisch 
docent aan de Bergakademie te Freiberg. Aangezien Werner zelf vrijwel niets heeft 
geschreven, is zijn kennis langs indirecte weg tot ons gekomen. Hij hanteerde een 
groot aantal vnl . uiterlijke criteria voor zijn indeling van het delfstoffenrijk, die er 
aldus uit ziet: 
1. Erdliche Fossilien, waarbinnen onder andere een kiezelgroep, een kleigroep, een 

kalkgroep 
2. Salzische Fossilien met de groepen koolzuur, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur 
3. Brennliche Fossilien (zwavel, aardolie en bitumen, grafiet en steenkool, barnsteen) 
4. Metallische Fossilien, onderverdeeld in 22 groepen. 
Ui t de leerzame vergelijking van de stelsels van Hai iy en Werner blijkt wel hoezeer 
omstreeks het einde der achttiende eeuw de kennis is voortgeschreden, anderzijds 
de grote verwarring welke op sommige punten nog heerst. 
Fundamenteel werk leverde ook de Duitser Chr. S. Weisz, die in 1809 de wel naar 
hem genoemde zonewet der kristallen formuleerde, waarmee de 'drie hoofdwetten' 
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der kristalwiskunde bekend waren. Hij staat in vrij krasse tegenstelling tot sommige 
zijner landgenoten, exponenten van de zgn. natuurhistorische methode der mine
ralogie, die geneigd zijn de mineralogie naast botanie en zoologie als exclusieve na-
tuurwetenschap te beschouwen, onafhankelijk van schei- en natuurkunde. Wijsgerige 
achtergronden spelen daarin mee: de duitse Oryktognosie verdwaalt niet zelden in 
zeer irreele speculaties. 'Alle Producte der anorganischen Na tu r , zo roept in 1824 
de Berlijnse professor Steffens uit, 'sind, wie alle Bildungsprocesse, von einem hohe-
ren Leben ergriffen, welches ihnen allein die Bedeutung gibt'. Een staaltje van over
statement, zouden wij zeggen. 
Desniettegenstaande is tegen 1830 het inzicht in de verscheidenheid van het rijk 
der delfstoffen, dank zij de nieuwe chemie enerzijds, de kristallografie anderzijds, 
essentieel verdiept, vergeleken met de situatie van een halve eeuw daarvoor, die 
weinig verschilt van Agricola uit de 16e eeuw. De tweede helft van de negentiende 
eeuw biedt dan niet veel opzienbarend nieuws meer. Het is de tijd waarin zowel 
kristal- als scheikunde, na hun stormachtige aanloop, moeizaam en zorgvuldig op 
de eenmaal en voor goed gelegde basis van Hauy resp. Lavoisier worden uitgebouwd. 
Men denke voor de kristallografie aan de arbeid van W. H . Mil le r (Cambridge), A . 
Bravais (Parijs), A . M . Schoenflies (Frankfurt). De meeste 19e-eeuwse systemen lijden 
aan het euvel der eenzijdigheid: zij leggen of te sterke nadruk op de scheikundige 
eigenschappen alleen (zo die van Kobell en van Blum, gebaseerd op Berzelius, de 
grote chemicus die Werners idee van uiterlijke kenmerken voor de classificatie met 
nadruk had afgewezen), of overtrekken de morfologische kant (zo die van de duitse 
scholen: Mohs, Breithaupt, Haidinger). 
Tussen deze twee uitersten in staan de min of meer synthetiserende stelsels, gebruik 
makend van zo veel mogelijk en zo veelsoortig mogelijke kenmerken, chemisch of 
niet-chemisch. De meeste ook daarvan zijn wederom van duitse origine: Fuchs, 
Leonhard, Weisz, Naumann. Ten besluite volgt hier het systeem der mineralen van 
Naumann, in verschillende versies tussen 1828 en 1873 uitgewerkt. 
1. Hydrolyte: metalloid-oxyden en oxyden van lichte metalen; zuren, zouten 
2. Haloide: chalkohaloiden (malachiet) en lithohaloiden (magnesiet, calciet, gips) 
3. Silicide: silikaten en aluminaten, onderverdeeld i n : 

3 a geolithen 
3b amphoterolithen 
3 c chalkolithen 

4. Metall-Oxyde (oxyden van zware metalen) 
5. Metalle (gedegen metalen) 
6. Sulphuride, verdeeld in 

6a Galenoide of Glanze 
6b Pyritoide of Kiese 
6c Cinnabarite of Blenden 
6d Thiolithe (zwavel) 

7. Anthracide (diamant, grafiet, steenkool) 
8. Asphaltide (hars, olie, bitumen). 
Daarmee blijken wij dan reeds ongeveer aangekomen bij de situatie van thans, ook 
al is dat niet overal aanstonds doorzichtig. De betere kennis der chemische samen-
stelling, vermeerderd met de volstrekt nieuwe mogelijkheden van de rontgenanalyse 
der kristallen, zou de detaillering nog sterk verbeteren, maar het systeem niet we-
zenlijk wijzigen. Doch daarmee zijn wij de grens van 1912, toen von Laue de ront-
gendiffractie ontdekte, gepasseerd en aan het einde van het ons gestelde doel. 
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