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mka-kalender

Maandelïkae vergadering in Sint-Job-inrt-Goor, in het Kultuurcentrum Reinaert,
Eikenlei4'1 te 2960 Sint-Job-inrt-Goor. om 20.30 h.

Maandelukse vergadering in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdheóerg
Edc Sasselaan 2 te Antwerpên (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar
vervoer : tram 2 of 4.

'19.30 h gelegenheid tot transactjes, identificaties, tombola, afspraken voor pÍivé-
excursies, raadplagen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een
gezellig babbeltje. Als mineraal van de maand worden deze maand
specimens van wayerrieÍ-r( aangêboden (zie artikel in dit nummer).

20.00 h

Dat dier- en plantensoorlen kunnen uitsterven is voor ons êen aanvaard
gegeven. Dat dergelijke extincties niet gelUkmatig gespreid zijn in de tijd is
ons eveneens bekend. Wat zijn de oozaken van dergelijke
extinctiegolven ? Weten we echt hoe het komt dat de dino's uitgestorven
zijn ? Hoeveel dergelíke crisissen heêft de aarde al doorgemaakt ? ls het
waar dat extjnctiecrisissen met een zekere regelmaat terugkeren ? Op dat
soort vragen zullen we proberen een antwoord te geven.
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Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.

Edelstenen en licht, deel 1.
Licht is voor de edelsteenkundige iets heel belangrijks; licht bepaalt de schoonheid van
een edelsteen en het is tevens een heel belangrijk hulpmiddel bt het niet-destructieÍ
ondezoek van edelstenen.
Op deze vergadering praten we over licht en vertellen we wat licht is, hoe licht met
krastallen interageert, over íeÍlectie en refractie van licht enz.

Internationale beurs van mineralen en fossieren
21 maart 1998, van 10 tot 17 uur

g@odfe
Develsteincollege

Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht

Inl. + 3í 182 538 539

van aÍe bekênaÍrte

vlndplaatsen In de werêlaÍ:

U.SÁ., Brazlllë,

Madagascat

turkUc, Ccngaal Afrlka,

Pàtagonlë. Belglê en

velc analere plàatsên ...

oNzÉ sPÉcFuÍÉtr

PETRITIED TOREST
GRUITRODERBAAN 35

3ó7O MEEUWEN íLIMBURC]
tel. & fax Ol l/79 24 68

- aígawêrkt€ schuvên In allc matcn

tot bladcn voor sálontáÍêls

- boomstamman ln êlla mátan
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mka-nieuws

De Werkgroep Edelsteenkunde rouwt. Ze rouM om het heengaan van een van haar
trouwe leden, Jo Linnebank. Jo, een lid van het eerste uur, woonde de laatste jaren in
Amsterdam en moest al heel vroeg de trein nemen om ttdig op onze vergadering
aanwezig te zijn. De laatste maandên was het met de gezondheid echter dermate slecht
dat de verplaatsing voor hem niet meer mogelÍk was

Aan Jo hebben we eigenltk heel veelte danken, want hij heeft ons mondig gemaakt. Zo
heeft hij ons bijvoorbeeld leren vragen stellen. Want hÍ dacht, die Vlamingen zijn veel te
braaf, dus zal ik vragen in hun plaats stellen, bij wijze van voorbeeld... een voorbeeld dat
flink wat navolging kreeg, want nu is de rest van het gezelschap ook nlet meer te stuiten
HU wist trouwens pÍecies hoe die Vlamingen in mekaar zitten, want hij heeft heel wat
jaartjes in Bêlgië gewoond. Van hem was ook de idee om êen "praatvergadeÍing" te
organiserên Het onderwerp was niet belangrijk, als er maar gediscussieerd werd ên op
dat soort vergadering gaf hij graag het voorbeeld.

Hij was het ook die vond dat de Werkgroep Êdelsteenkunde zich binnen de MKA moest
profileren en dat we op Minêrant de taak van voorlichting en anformatie van het rurme
publiek flink in de verf moesten zetten. Jo vond de uitstraling van onze werkgroep naar
de MKA toe, van het hoogste belang.

De vaste plaats van Jo, vooraan dicht bij de spreker, hebben we de laatste maanden
onbenut gezien. Jammer van Jo, want we hebben heel wat van hem geleerd. Jo
Linnebank overleed begin januari 1998 op de leeftijd van 83 jaar. Voor de leden van de
Werkgroêp Edelsteenkunde is hij onvergetelUk.

[Paul Tambuysei

Jo Linnebank in gesprek met
Regina Tambuyser op onze
eerste pncticumdag in
september 1 989. Onderaa n
rechts, Tony Dykmans.
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beurzen en tentoonstellingen

20-22 PARIS-HILTON. Hotel Hrlton. 18 av de SuffÍen

NL BREDA. Hêt Turfschip, Càassevetd 15 Bêlrs (M).
D WETZLAR. B0blinghausen (Íichting Butzênbach/kliniek). S4irbêlrrs 1o-17 h
D FREUDENSÍADT. Iurn, und Festhatte. 917 h BeLrrs (M-F)
D FULDA,/PETERSBERG. Propsteihaus 10-17h Beurs (M-F).
A GRAZ. Minoritensale (achtêr de MaÍiakeÍk). 9-16 h Bêurs (M).
D NURNBERG. Geseilschaftshalrs Fêrtenstadt, Buchenschtag 1. Aeurs (M-F). 1017 h
NL DEN HAAG. Nedenands Congrêsgebouw Churchittptein 10. 10-17 h. BeuÍs (M,F,J,E)
A LINZ. Volkshaus BindêrÍnichl 10-18/10-17h Bêurs ÍtV)
cH scHWERlN. Hal brjTv,torên 11-18 h Beurs (Ií-F-J-E)
CH LAUSANNE. Palais de Beauliêu. halle 28 BeuÍs
D VILLACH. CongÍesszêntrum Beurs (M).
A WIEN. Kongresshaus, Margarêtêng(rtel 138 10-17 h 8euÍs (M-E).
F MOULINS (03). Salle des Fêtês Place dLr MaÍéchal Dê LattÍe de Tassigny BeuÍs.
F CASÍELGINEST (311. Salle polyvalenle, Chemin des BaÍrièrês Beurs
F vlvoNNË (861. chateau de vounant 84i-beuÍsa couvlN. salle dê I'Harmonie BeuÍs Info :têt 060/31 22 94
FIN LAHTI.
I IMOLA.
D EPPELHEIM. Rhein Neckarhalle, 9-17 h 8êurs (lV-F)
D DUISBURG. Mercatorhalle. 10-17 h Beurs ílí-F-E).
A WIEN. KongÍesshaus, líaÍgaretengudel 138. 1O-17 h Bêurs (M-E)
D SÍUTTGART-KILLESBÊRG. Messe Aeurs íM-F)
D AUE. hrershultuÍhaus Aue/Sachsen 9-16 h BeuÍs (M)
CZ OSTRAVA. OsÍava-Porlba
F LIMoGES (87). Sallês Blánqui (stadhuis) Beuls (M-F-É)
F NANGY (54). Salle de Gentilly, rue du Rhin. Beurs
D BAO EMS. KUF und Marmorsaal ROhersÍasse. 10-17 h Beurs íM-Fl
0 BRÊMEN. 8Èrgerzentrom Nêue Vahr, BeÍljn€r Freihêit '10 8euÍs.
A LINZ-LEoNDING. KrlÍnberghallê Bêurs (M).
A SALZBI,RG. Univ., naturwiss. Fak , Hellbrunnêr Strasse 34. 9-17 h. Beurs {M).F SORGUES 1E41. Salle des Fêtes. Bêurs
D HILOESHEIM. Dr -Lax-Haus SchLjEenplatz 10-17 h. BeuÍs (M-F).
D KóÍZTING. Haus des Gastes 10-17 h Beurs {Ml

21-22 03
21-22 03
21-22 03
21-22 03
2t-22 03
21-22 03
21-22 03
21-22 03
21-22 03
21-22 03

22 03
22 03
22 03
22 A3
22 03
22 03
28-29 03
2A-29 03
24,29 03
28-29 03
2A-29 A3
28-29 03
28-29 03
28-29 03
28-29 03
28-25 03
2a-29 03
28-29 03
29 03
29 03
o2-o3 04
03 05 04
04 a4
04 04
04 05 04
04-05 04
04-05 04
04-05 04
04-05 04
04-05 04
04-05 04
05 04
05 04

GB CHELTENHAM. Prestbury Park Hofsê Race TÍack, Gloucestershiíe. 10-17 h. Beuís
D KOLN. Aij Rathaus Gurzenich 11-18 h BeuÍs (M-E-F!)
O LEINFELDEN-ECIITERDINGEN. Filderhalle 10-18/11,17 h Beurs
D SCHWEINFURT. Stadthallê 12-18/10-17 h. Beurs {Nt-Fl
D VfLLfNGENSCHWENNINGEN. Ivessegelánde. BeuÍs (t t-E) 10-18t1O-17 í
A WIEN. saus der Begegnung, schwendergasse 41 Beurs (tu) 10-16 h
D GELSENKIRCHEN. Revierpark Niênhausen. BeuÍs (M-F-J-E) VanàÍ 10 h.
F RENNES. sallê "Rennes-Congrès 27 Bld. Soltérino. Beurs
F PLAISANCE Du TOUCH (3í). sallê Monestier. BeuÍs.
F BOURGES/VAL-D'AURON (í8). Sallê polyvalente collège Jean RenoiÍ, íue des Fiteuses
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05 04
05 04
05 04
09 12 04
11 04
11 13 04
11 13 04
11,12 04
13 04
13 04
13 04
17,19 04
18 04
18 04

18 04
18 04
18-19 04
18-19 04
18lg 04
18-1S 04
18-'19 04
18 19 04
18 19 04
19 04
T9 04
T9 04
19 04
19 04
19 04
26 04

D ROSENHEIM. Stadthalle 11-18 h. Aeu|s (M)
D TiiBINGEN-LUSTNAU. Turn- und Festhalle 9-17 h. BêuÍs (14-F)
a DSON. Salle des Fétes BeuÍs. lnfo : tel 087/31 56 69
GOSSINT-PETERSBURG. Tentoonstellingen van juwelen en mineíàlen "Woíd oÍ Stones'
CZ XLADNO. Dum techniky 9-14 h Beurs (M)
F BOURG-D'OISANS. Salle des Fêles. Ofiice du Tourisme
F SCAER {291.
F COURPIERE (63). Salle d'animation municipale, place de la Victoiíe BeuÍs (lí-F)
D CREGLINGEN. Stadthalle, Ostermonlassmarkt 10-18 h Aeurs (M-F-J)
NL GRONINGEN. De Slreêkschool, Pop Drjkemaweg 88 BêuÍs (M-F)
NL ROTTERDAM. Holiday Inn Hotê|, SchouwbLrígplêin 1 Beurs
I TORINO. Cd" lvlassimo D'Azeglio 15 BeuÍs
cZ PRIBRAM. Kulturni dlm Pribram 7-14 h Beurs íM-F)
D sUHL. Haus deÍ PhilhaÍmonie, BahnhofstÍ 6 Beurs (M-F), tentoonstelling "l\,4 nêíalen dês

Th{lringer Waldes' Toegêng gralis
B WAVRE. Stadhuis Bêurs lnío iêl 0101452143
F LANNOY (5S). Sallê H Echevin ruê dê Lillê 48 Eeurs
A SALZBURG. Salzberghalle, Salzbergbahn 10-16 h Beurs (lvl)
H SOPRON. Kullurhaus Lis,FeÍenc''1017h Beurs ([,,])

F DOMERAT-MONTLUCON (03). CenÍe Albêrt Poncet Bêurs (M-F E)
F PAU (64). HallAspê Beurs
F BOGNY-SUR-MEUSE. Sallê du Cosêc. Íue dê la Vallée BeuÍs
F CREMIEU (38). Salle des spoís et des Loisirs AeuÍs
GB SUNBURYON-THAMES (Middlesex). Kempton PaÍk (Íenbaan). 10-17 h Be!Ís
D COBURG. KongÍesshaus Rosengarten. 10-18 h. BeuÍs (1,1-F)

D XARLSRUHE. Nancy-Halle KongÍesszenÍum 10-17h BeuÍs (M-F)
D MUNSTER. Halle l.4unsleÍland. 11-17 h Beurs {Ml
NL SfTTARD. KÍeatief CenlÍum, Rrlksweg NooÍd 232 AlElil:.beuts 10-17 h
NL EINDHOVEN. Geme€nschapshuis "De Lievendaal" Lievendaalseweg 3 BeuÍs
F SAINTJUERY {81). Gymnasê municipá1, ÍLre Rogêr Salêngro
B ÁALST. Stêdêlijk Onderwijsinslituut>. 10-17 h 8gl-beurs. Inío.: dê heer Luc Dê Conrnck

MeesteÍslraat 65 B-9100 Ni€uwkêrken-Waas Tel. 03/776 0350
Op 2514 woÍdt ook een excuÍsre geoÍganiseeÍd naar Viê salm

NL AMSTERDAM. De Boelenlaan 46, 1082 LR AmstêÍdam (Wijk AuitenveldêÍt. vlakbil het
RAI-station) Mineralen- en Íossrêlênbeurs van Slichling Gêa 10 17 h

0426

Hoewel cleze beurzênkalênder met de groo'sta zorg wordt samengestêld nêemt de rcdaktie van
Geonieuws geen enkele veíantwoordêlíjkhêid mêt bêtrêkking toa dê juisthêid van dê gegevens.
Voorala* ean rcís tê ondêínemen om êen beurs te bêzo*en raden wij U aan kontakt op te nenen
mêt de organisàtoren of .le gêgevens op een andeíe maniar te vêriÍiaïan. Gegcvens m.b.t. de
oryanísatorcn van baun.n kan U in .le meeste geva en bekonen hlj het s*retanaaa of de redaktie

GebruikteaÍkotringên: N
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dana's system of mineralogy
of í 60 jaar beschrijvende mineralogie

paultambuyser
Bij het veÍschijnen van een nieuwe uitgave van'Dana's System oÍ Mineralogy' loont het
de moeite om even stil te staan bÍ de geschiedenis van dit werk. Een geschiedenis die
ons terugbrengt tot de eerste helft van voÍige eeuw.

James Dwight Dana

De oorspronkelijke auteur van de'System oÍ i,lineralogy' was James Dwight Dana (1813-
1895). In de geschiedenisboeken staat Dana bekend als wetenschappelÍk ontdekkings-
reiziger, mineraloog, geoloog, zoóloog en professor aan de Yale University in New
Haven {U.S.A.).

Dana werd geboren op 12 ÍebíuaÍi 1813 te Utica in Oneida County, New York. Hí was
de oudste zoon (uit een gezin van 10 kinderen) van James Dana en HaÍriet Dwight die
in 1812 gehuwd zijn. Op 14-jarige leeftijd ging hí naar de Utica High School. Vanat 1830
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studeerde hij aan de Yale University in New Haven. Het was vooral de reputatie van
Professor Benjamin Silliman (1772-1864) die hem naar Yale trok. DaaÍ kreeg hij een
grondig onderricht in Latijn, Grieks, natuurwetenschappen, wiskunde en een inleiding in

vakken zoals chemie, mineralogie en geologie. In die tÍd was'Yale College' een klein
instituut met beperkte financièle middelen maar met een gedegen traditie. De bibliotheek
van Yale was vrij beperkt maar er was echter wel een behoorlijk mineralencablnet; een
verzameling van Colonel George Gibbs diê door toedoen van Silliman in 1825 door de
universiteit was aangekocht. Men kan gêÍust veronderstellên dat de aanwêzigheid van
deze vezameling een invloed heeft gehad op de verdere studies van Dana.

In 1833 behaalde Dana zÍn 'Bachelor of Arts' diploma. Hij werd toen docent aan dê Navy
en gaf tes aan boord van een schip dat een tocht naar de l\4iddellandse Zee maakle
(1833-1834). Op uitnodiging van ProÍessor Silliman werd Dana in 1835 zijn assistent In

het chemie-laboratorium in New Haven. In 1844 huwde Dana met Henrietta Silliman,
dochter van zÍn vroegêre leermeester en zuster van zijn toekomstige collega Benjamin
Silliman Jr In 1856 werd hii benoemd tot Professor aan Yale University. Dana overleed
op 82-jarige leeftijd in zijn woning in New Haven. Dit was op 14 april 1895.

Mineralogie ten tUde van Dana

Toen Dana mineÍalogie studeerde waren er twee verschillende systemen om mlneralen
te klasseren: het'natuurhistorisch systeem' ên het'chemisch systeem'.

De aanhangers van het'natuurhistorisch systeem' beschouwden de natuur als bestaan-
de uat het dieren-, planten- en mineralenrijk. Ze klasseerden mineralen op dezelfde wijze
zoals dat met planten en dieren gebeurde; op grond van hun uiterlijke kenmerken.
Aanhangers van het 'natuurhistorisch systeêm'waren o.a. Linnaeus, Mohs, Jameson en
Hi .

Dê tweede groep verondeÍstelde dat de ware natuur van een mineraal bepaald was door
de aard van de materiê waaruit het is opgebouwd. lvl.a.w. zij beschouwden de

chemische samenstelling van een mineraal als zijn voornaamste kenmerk. Dit systeem
was zin tijd erg vooruit omdat de chemische wêtenschap ook nog min of meer in haar
kinderschoenen stond. Aanhangers van het'chemisch systeem'waren o.a. Cronstedt,
Bezelius, Bergman en Kirwan.

Geen van beide systemen bleek in die tijd echt optimaal te zijn en soms werden ook
'gemengde systemen toegepast, o.a. door werner.

De "System of Mineralogy"

Toen in 1837 de eerste druk van de "System of Mineralogy" verscheen was Dana amper

24 jaar oud en was kort daarvoor benoemd tot assistent van professor Silliman.

Het is bewonderenswaardig dat een nog zo jonge mineraloog een werk van een dergelÍk
kaliber heeft kunnen produceren. Reeds bij het schrijven van de eerste uatgave moet
Dana over een behoorlÍke kennis van de toenmalige mineralogische literatuur beschikt
hebben. Getuige daarvan de 18 bladztden tellende bibliografie die de voornaamstê
Europese werken en alle Amerikaanse werken op het gebied van de mlneralogle
omvatte. In de tlveede druk werd deze lÍst zelfs uitgebreid tot 23 bladzijden.
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James Dwight Dana op 83-
jarige leeftitd (1e90 [2].

Dat Dana bij iedere nieuwe uitgave heeft getracht om mêt zijn werk de toenmalige stand
van de wetenschap te volgen, heeft zeker tot het succes van de 'System' bijgedragen.

De eerste vier drukken van de 'System' bevatten naast de systematische
mineralenbeschrijving tevens een behoorlijke inleiding in de mineralogie. De 'System'
was toen bedoêld als mineralogie-leerboek, een functie die na de 4du druk door de
''lvlanual of Mineralogy" en door de "Textbook of Mineralogy" (beiden met Dana als
aqteu0 werd overgenomen.

1=r" druk, 1837

ln mei '1837 publiceerde Dana in New Haven de eerste druk van zijn "System of
Mineralogy". Van de 585 bladzijden gaan er 287 over beschrijvende mineÍalogie

In de eerste druk van de 'System'volgt Dana helemaal de filosofie van lrohs. De Duitser
Friedrich l\,Iohs (1773-1839) beschouwde de mineralogie als een natuurhistorische
wetenschap. Volgens hem was ze nêt zoals de zoólogie en de botanie onafhankelijk van
de chemie. Het is dan ook niet te verwonderen dat lvlohs zich vooral met de uiterlijke
kenmerken van mineralen bezighield (denken we maar even aan de door hem
ontworpen hardheidsschaal) en deze kenmerken voor de systematische indeling van de
mineralen gebruikte.
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SYSTEM OF MINERÁIOGY:

TNCLUD|j||6 rr'a AXÍlitaDtD

TREATISE ON ORYSTALLOGRAPHY:
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De door Dana gebruikte systematiek is gebaseerd op die van Mohs en is te vergelijken
met de systematiek die Linnaeus gebruikte om het dieren- en plantenrijk te ordenen.
Vergelijkbaar met Linnaeus ontlvikkelde Dana zelfs een eigen nomenclatuur die
gebaseerd was op uit het Latijn ontleende namen. Zo heette baraet, baralus ponderosus;
kwarts noemde ht hyalus rhombohedrus en zirkoon kreeg de naam carbunculus
quadratus mee.

Analoog aan de plan! en die.kunde werden de mineralen door Dana onderverdeeld in
klassen, orden, geslachten en species. Volgens het 'natuurlijk' classificatiesysteem van
Dana kon men het mineralenrík in volgende drie klassen onderverdeleni

Het spreekt voor zich dat de meeste mineralen zich in klasse 2 bevonden. In klasse 1

komen naast een aantal water-oplosbare boraten en sulfaten, stoffen voor zoats
zwavelzuuÍ, koolzuurgas etc. die we allang niet meer tot de mineralen rekenen. Klasse 3
omvatte slêchts een achttal species waaronder bÍvooóeeld steenkool, bitumen en
amber (ook gêen echte mineralên).

Deze drie klassen werden op hun beurt in oÍden onderverdeeld ;

In een hoofdstuk over 'Determinative l\rineralogy' (zeg maar: mineralen determineren)
had hij twee soorten determinatietabellen; één die gebaseerd was op de net genoemde
'natuurltke' onderverdeling en één waar de mineralen volgens hun kristalmorfologie als
volgt werden onderverdeeld:

5.
6.

'1.

2.
3.

monomemca
dimetrica
trimetraca

monoclinata
triclinata
letraxona

Deze zes klassen werden verder onderveÍdeeld in metallisch glanzende- en in niet
metallisch glanzende mineralen en de species verder geordend naar toenemende
hardheid lJit deze manier van indelang bltkt dat fysische kenmerken toonaangevend
warên bij het determineren en classificeren van mineralen.

De toenmalige tegenslanders van de 'natuurlijke' classificatie van mineralen volgens hun
uiterlijke kenmerken, maakten gebruik van diverse chemische onderverdelingen. Het
gebruik van chemische analyses bij het determineren van mineralen was in die tijd nog
geen routanematige praktijk. Het ondezoek naar isomoÍfisme (ontdekt door Mitscherlich
in 1820) was ook nog niet voldoende gevorderd om het veóand tussen chemische- en
kristallograÍische kenmerken te kunnen begrijpen. Ondanks dat alles laste Dana reeds

klassê 1 Epigaea gassen, niet-metallische vloeistoffen, in water
oplosbare mineralen

klasse 2 Entoaaea niet-oplosbare mineralen
klasse 3 nypogaea maneralen die ontstonden door verandering oÍ

ontbindino van plantaardiq oÍ dierliik marenaal

Krasse orden
rheutinea, sterinea

2 halinea, barytinea, ceratinea, osmerinea, chalicinea, hyalinea, scaptinea,
metallinea, pyritinea, galinea, adelinea, theiinea

3 pittinea, anthracinea
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een korte, 6 bladziden tellende, appendix in met een beknopte chemische classificatie
van de mineralen.

In het beschrijvend gedeelte worden de mineralen genummerd volgens hun
ondeÍverdeling in zUn 'natuurlijk' classificatiesysteem. Naast hun gebruikelijke naam
vermeldde Dana ook de door hem uitgevonden namen. Voor vele mineralen vermeldt hij
zelfs chêmische analyses, maar chemische formules laat hi achteMege.

De kristallografische beschrÍving is volgens het systeem van Hauy; hÍ geeft de'primary
form' maar vermeldt geen kristalstelsel en zegt ook niets over symmetrie. Toch was
Dana goed op de hoogte van de kristallografiei getuige daarvan zijn de meer dan 60
bladzijden over kristalmorfologie en -groei en een appendix van 80 bladzÍden over
'lrathematical Crystallography'.

2d' druk, 18,14

De tweede druk verschijnt in 1844, zeven jaar na de eerste uitgave van het werk. Het
classificatiesysteem en de nomenclatuur bleef dezelfde als in de oorspronkelijke uitgave.
Het beschrívend gedeelte is slechts met een 37-tal bladzijden uitgebreid. Het
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belangrijkste verschil met de êerste druk is de uitbÍeiding van de appendix aangaande
de chemische classiÍicatie van mineralen (van 6 bladzijden in de eerste druk tot 23 in de
tweede). In deze klassifikatie werd nu ook voor het eerst de chemische formule van elk

mineraat vermeld (een vermelding die overigens in het beschrijvend gedeelte
achterwege bleef). Dana veMijderde wel de lange appendix over mathematische
kristallografie.

3'" druk, 1850

De derdê editie van de 'System', 6 jaar na de tweede betekent een ommekeer. Dana
stapt volledig af van het 'natuurlijk' classiÍicatiesysteem. De door hem bedachte
terminologie en de hele indeling vervalt. De stap wordt gezet in de richting van een
indeling op basis van chemische samenstelling en kristallografie.

In het beschrijvend gedeelte wordt nu ook van iedeÍ mineraal de chemische formule
vermeld. De kristallografische beschrtving volgens het systeem van Hauy maakt plaats

voor het vermelden van het kristalstelsel. De uitgêbreide bibliograÍie wordt vervangen
door een korte opsomming van de voornaamstê werken.

4d" druk. 1854

In 1854 verschiint de vierde editie van de 'System'. Dat is amper vieÍ jaar na de deÍde
editie die een totale ommekeer in de door Dana gebruikte systematiek betekende. ln
dezê nieuwe editie heeÍt Dana de nieuwe systematiek verder uitgewerkt; het is een
combinatie van chemische en krastallografische classificatie. Binnen de grote chemische
ktassen worden de minêralen op basis van isomorfisme oÍ vergelijkbare chemische
formules in groepên onderverdeeld.

Een tweede belangrtke verbetering is terug te vinden in de kristallografische beschrtving
van de mineralen. Voor de eerste keer worden uitvoerige gegevens omtrent de
kristalvormen aan de beschrijvingen toegevoegd. In de periode 1855-1862 werden 10

suoolementen aan deze vierde druk in "the American Journal of Science" gepubliceerd.
G.J. Brush nam de supplementen I tot 10 voor zijn rekenang.

5d" druk, 1868

Het duurt tot an 1868 voor de vÍfde editie klaar is. In de voorbereiding ervan werd Dana
geassisteerd door George J. Brush die professor mineralogie was aan de Yale

University. Brush is vooral bekend vanwege zijn "iíanual oÍ Mineralogy with an
introduction to blowpipe analysis", een werk dat wel 16 edities haalde.

Deze viifde editie was weer vemieuwend in die zin dat uatsluitend het beschrijvend
gedeelte van de tekst werd behouden. Het gedeelte oveÍ mineÍalogie, krislallografie etc.

was reeds aÍzonderlijk gepubliceerd in de "Lilanual of Mineralogy" (1"'druk an 1848) en
zou later meer uitgebreid verschÍnen in de "Textbook of Mineralogy" (1''' druk in 1877).
Van een leerboek mineralogie was de 'System' uitgegÍoeid tot een naslagwerk met
mineralenbeschrÍvingen. Ondanks deze beperking omvat het beschrijvend gedeelle een
800{al bladzÍden (vergelijk met 287 in de eerste editie). Deze vijfde druk was tevens de
laatste waaraan James Dwight Dana actief aan gewerkt heeft. Op deze druk verschenen
nog drie supplementen; in 1872 en 1875 door G.J. Brush en in í882 door E.S. Dana.
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6d'druk, 1892

De zesde druk werd bewerkt door Edward Salisbury Dana (1849-1935), de zoon van
James Dwight Dana. Deze druk was weer eên enorme verbetering in vergelijk met de
vorige. Het formaat was groter en het boek têlde meer dan 1100 bladzijden en bijgevolg
bevatte het heel wat meer inÍormatie dan de vorige editie. Overigens bracht ook deze
editie weer de nodige vernieuwing; bí de optische kenmerken worden nu ook de
bÍekingsindexen vermeld en voor de kristallografische symbolen wordt gebruik gemaakt
van iriller-indices (alhoewel de door Dana gebruikte Naumann indices nog steeds
vermeld worden).

Op de 6de dÍuk van 1892 volgden nog een aantal appendices in 1899, 1909 en 1915
(samengesteld door E.S. Dana en later door W.E. Ford).

De laatste appendix dateert van 1915 en werd samengesteld door W.E. Ford. Deze
aanvulling op de 6de druk kwam 3 jaaÍ na een cruciaal moment in de geschiedenis van
de mineralogie en van de kristallografie in het bijzonder; de ontdêkking, dooÍ Max von
Laue in juli 1912, van de diffractie van x-stralên (Róntgen-stralen) door kristallen. Deze
ontdekking was van enorm bêlang voor de verdere ontwikkeling van de kristallografie en
van aanverwante wetenschappen. Nog datzelfde jaar (november 1912) werd Laue's
ontdekking door W.L. Bragg, toen nog student in Cambridge, toegepast om de
roosteÍparameters van sphaleriet te bepalen. Kort daarna slaagde ht erin om de eerste
volledige kristalstructuuóepalingen te maken van NaCl, KCl, KBr en Kl. De boeiende
geschiedenis van de opheldering van kristalstructuren met behulp van x-
stralendiffractometrie is toen begonnen. De x-stralendiffractometrie bleek niet alleen de
ideale techniek waarmee kristalstructuren kunnen bepaald worden, maar werd tevens
hêt hulomiddel bii uitstek om mineralen te determineren.

In de aoDendix van 1915 refereert Ford naar de x-stralendifÍractie als de meest
belangrÍke nieuwe ontwikkeling op mineralogisch gebied. Hij vezuimt het echter om
enige resultaten van deze nieuwe ondezoeksmethode in de appendix te incorporeren.

7d'druk, 1944, 1951, 1962

Tussen de uitgave van de zesde druk door E.S. Dana (1892) en het verschínen van het
eerste deel van de zevende druk door Palache, Berman en Frondel (1944) liggen
zomaar eventjes 52 jaar (zeg maar een halve eeuwl). In 19'15, êen paar maand na het
verschÍnen van de derde appendix, vezocht E.S. Dana aan Professor W.E. Ford van
Yale University om een nieuwe druk van de'System'voor te bereiden. Kort daana zag
Dana af van alle rechten op de publikatie zodat Ford alle vrijheid had om de'System
naar eigen inzichten te wízigen. Ford besefte al gauw dat de heziening van de 'System'
een enorme onderneming zou worden en riep de hulp in van diverse mineralogen.
Oorspronkelijk werd hÍ bÍgestaan door proÍessor Palache. UiteindelÍk zou het werk
voltooid worden door Charles Palache, Harry Berman en Clifford Frondel (allen van
Harvard University). Ford moest reeds na een paar jaar wegens gezondheidsproblemen
zijn taak beéindigen. HÍ zou echter tot zijn overlijden in 1939 instaan voor het
vezamelen van de vindplaatsgegevens. Harry Berman overleed in 1944 in een
vljegtuigongeval en zou de publikatie van de zevende druk niet meer meemaken Naast
de genoemde mineralogen waren er heel wat meer wetenschappers aktieÍ bt het
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I5Isamenstellen van dit werk betrokken

Het zou dan weer tot 195í duren voor ook deel2 klaarzou zín en tenslotte publiceerde
Clifford Frondel in 1962 het derde deel dat uitsluitend de Sior_iolymorfen betrandelde.
Heel wat gegevens van mineralen werden aan de Harvard ;niversiteit nerzen en
nauwkeung ondezocht, wat leidde tot een reeks publicaties vooraÍgaand aan het
verschijnen van de zevende druk.

In de zevende editie worden de mineralen op grond van hun kristalchemische
kenmerken in klassen onderverdeeld. Volume 1 teit g klassen waarin de elemenren, oe
:ulfidel 9: sulfozouten en de oxyden worden ondergebracht. In votume 2 zijn dat nog
eens 42 klassen waarin we alle overige mineralen met uitzondering van de silicaten
aantreffen. En tenslotte komen in volume 3 de SiO, _polymoÍen aan bód.

Naast de reeds In vorige drukken aanwezige inleiding bevat de ,System, nu ooK weer
1193rs 'n_.d9 

1-'en 2"'druk) een uitgebreide, 35 btadzÍden te ende bibliografie. Deze
bibliografie is tot op vandaag een belangrtke bron van iniormatie voor vezamelaars van
antiquarische mineralogie.
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Verder is er eên totaal nieuwe inleiding over de morfologie van kristallen en over de wijze
waarop deze gegevens in het beschrijvend gedeelte worden weergegeven. Zo worden in
deze uitgave, voor het eerst, de kÍistalklassen van de mineralen vermeld en
weergegeven met behulp van Hermann-Mauguin symbolen en met een notatie die werd
ontworpen door A.F. Rogers (StanfoÍd University).

Ook de assenverhoudingen worden op een consistente manier vermêld. Kristalvormen
worden weergegeven met Miller-indices en met behulp van letters en voozien van
codrdinaathoeken ten behoeve van het ondezoek met dê goniometer Nieuw zín ook de
gegevens in verband met de kristalstruktuur. Hier vindt men, voor zover bêkend, o.a.
roosterparameters, celinhoud, ruimtegroep, etc.

De beschrijving van de mineralen in de zevende druk is enorm uitgebreid. De fysische
kenmerken van de mineralen worden uitvoerig behandêld en heêl wat kenmerken
werden opnieuw en nauwkeuriger vastgesteld. Zo zijn gegevens over de dichtheid van
de mineÍalen veel nauwkeuriger dan voorheen dank zij het ondezoek van zurvere
mineraalfragmenten met behulp van de Berman balans. Ook de optische kenmerken van
de opake mineralen staan in deze uitgave vermeld. In de vorige uitgaven werden
uitsluitend optische kenmerken van transparante mineralen opgenomen.

De index aan het einde van de zevende druk bevat niet uitsluitend species-benamingen
maar tevens de namen van een ênorme hoeveelheid variéteiten en synoniemen.

De zevende druk bleef beperkt tot drie delen. Tot een vierde deel waarin de groep der
silicaten zou worden behandeld is het nooit gekomen. Deze groep mineralen is zo
uitgebreid en complex is dat er gêen lieÍhebbers werdên gevonden om dat gedeelte te
behandelen.

8"'" druk, 1997

Net zoals de vorige druk, heeft ook de achtste druk lang op zich laten wachten
Uiteindelijk verscheen het boek dan in 1997 onder de titel "Dana's New ldineralogy'en
het werk omvat het volledige mineralenrijk (inclusieÍ de silicaten). Víf auteurs verleenden
êr hun medewerking aan: Richard V. Gaines, H. Catherine W. Skinner, Eugene E. Foord
(die enkele maanden na de publicatie overleed), Brian Mason en Abraham Rosenzweig.
Naast hen vezorgde Vandall T. King een aantal paragrafen, zorgde Eric Dowty voor de
illustraties en hielpen vele tientallen andere mineralogen en zelfs mineralenverzamelaars
mee aan het samenstellen van dit gigantische werk.

Deze uitgave omvat alle mineralen die tot eind december '1995 in de literatuur
beschreven zijn. Dat waÍen toen zo'n 3700 soorten. De auteurs vermeldên dat tussen
het van start gaan met dit project en de publicatie van het boek, het aantal
mrneraalspecies was verdubbeld. Het bêschrijvend gedeêltê, dat overigens veel
beknopter is dan in de vorige druk, omvat dan ook zo'n 1720 bladzijden.

In het systematisch (beschrijvend) . gedeelte worden de mineralen in 78 klassen
gerangschikt. De basis van het classificatiesysteem vormt de chemische samenstelling
en voor de silicaten komt vooral de kristalstruktuur in aanmerking. Het classificatie-
systêem voor de niet-silicaten (klasse í tot en met 50) is gebaseerd op het werk van
James Ferraiolo (1982). Voor de silicaten (klasse 5í tot en met 78) werd een systeem
ontwikkeld door twee van de auteurs, A. Rosenzwêig en E. Foord, dat gebaseerd is op
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í4.2.6.í Bertrtocalcitê BaC.(COr)2
Named in 1821 in allusion to the composition. .l'oN P21/m. a = 8.092,
b = 5.23U, ê:6.5U, Ê=106.05', Z=2,D=3.65. NBSR 75A:197(1971).
Trimorph qith alstonite (14.2.5.1) end paralstodte (14.2.2.2). 15-285: 4.34s
4.021 3.14s 3.l3ro 2.512 2.AU z.lq 2.012. Structure siEiiar to dolomite but
vdth two crysl,allo8Taphically distinct CO3 groups. MSASC 11:156(1983).
Short to loDg prismatic [l01], 100.1] or equaDt; {100} striated [001], other
faces striated I101j; massive. OÍten oriented Srowths oD barite, or calcite on
barytocalcite. Colorless to white, grayish, greeÀjsh, yellowish; white streak;
vitreous to resi.nous luster; transparent to traDslucent. Cleevage {210}, per-
fect; í0011, inp€rIêct; un€ven fractue; brittle. H = 1. C = 3.66. lR, MSLM
l:258(1971'). Weakly íluorescent iD IrV. Biaxial ( ): Z=b; X^c=64"1
\Ac=26"; N,:1.525, Nv=1.684, N,=1.686; 2v=15'; r>v, slight.
Found as crystals up to 5 cm long, aDd also massive, i.D veins iD limestones

^L 
BWíIL min4! ), Alston MooÍ, Cumherland, Erqrond; at LángbaD, V2irmland,

Sweden, with hedt?hane and hausmannite; i! barite ore of Tolêcheinski
deposit, KrasDor?rk region, Siberia, Russia. Bctxs DII:2 .
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chemische samenstelling en op de kristalstruktuur.

In vergelÍk met de zevende druk is de beschrijving van de mineralen in deze uitgave op
een meer beknopte manier weergegeven en omvat vooral kristallografische gegevens,
fysische kênmerken, chemische samenstelling, vindplaatsinformatie en literatuurreferên-
ties. Afbeeldingen van kristalvormen werden tot een minimum herleid en in een aantal
gevallen vervangen door schematasche aÍbeeldingen van de kÍistalstructuuÍ.

lvlet deze achtste druk beschikken we eindelÍk weer over een boek waarin alle bekende
species (inclusief de silicaten) in één volume samengevat zÍn.

Samenvattend

Voor wie het allemaal nog even op een rijtje wil zetten, volgt nog een ovezicht van de
dtverse drukken en hun inhoud:

1 mineralen gerangschikt volgens een natuurhistorisch systeem
inleidende hooÍdstukken over mineÍalogie en kristalkunde
determinatietabellen op basis van uiterlijkê kenmerken en kristalvorm

2 weglaten appendix over mathematische kristallografie
uitbreiding pagina's over chemische classaÍicatie
ovezicht van vindplaatsen in de USA

3 natuurlÍke classificatie komt te vervallen
Latijnse benamingen vervallen
chemische formules worden vermeld bij de beschrijvingen
kristalstelsels worden vermeld
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4 classificatie volgens chemische samenstelling en kristallograÍische kenmerken
verbeterde kristallografischê beschrijvingen (o.a. uitgebreide gegevens over
kristalvormen)

5 inleidende hoofdstukken over mineralogie komen te vervallen en er rest enkel
nog het beschrijvend gedeelte
beschrijvend gedeelte sterk uitgebreid
optische kenmerken worden vermeld
meer referenties naar oorspronkelijke publicaties
uitgebreide bibliografie

6 verbeterde en meer uitvoerige mineraal-beschrijvingen
verbeterde kristallografische gegevens en gebruik van Miller-indaces

7 vêíbeterde systematische indeling op basis van chemie en kristallografie
inleiding over kristalmorfologie
vêrbetêrde en meer uitgewerkte kristalmorfologische gegevens
gegevens over dê kristalstructuur voor zover bekend
herziening fysische kenmerkên (o.a. nieuwere dichtheidsbepalingen)
optische kenmerkên van opakê mineralen worden nu ook vermeld
uitgebreide index met variéteiten, synoniemen en verouderde benamingen
kritische heziening van chemische analyses; nleuwere analyses worden
toegevoegd en oudere kritisch bekeken
uitvoerige vindplaatsgegevens

8 heziene systematische indeling inclusief silicaten
meer gegevens i.v.m. kristalstructuur
beschrijvend gedeelte beknopter weergegeven

Uit dit overzicht blijkt meteen ook de weg die de mineralogie heeft aÍgelegd van de
eerste helft van de 19d" eeuw tot op heden. De punten die in de ontwikkeling van de
mineralogie een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn in chronologische volgorde

. de verdere ontvvikkeling van de chemie ên verbeterdê chemische analysetechnieken

. de ontwikkeling van moÍologische studies aan kristallen (o.a. door het bouwen van
nauwkeuri ge ref lectiegoniometers)

. optische metingen aan kristallen

. de ontdekking van de x-stralen diffractie door kristallen en de daaropvolgende
ontwikkeling van de poederdiffractometrie en de eenkristal-diffractometers

. de ontwikkeling en verfijning van fysicochemische analysetechnieken.

Er kan gerust gesteld worden dat vanaf de jaren 1960, door de ontwikkeling van de
electronenmicrosonde, de mineralogie in een stroomversnelling terecht kwam. Eigenlijk
worden de laatste dertig jaar gekenmerkt door een voortdurende introductie en
ontwikkeling van nieuwe instÍumentele technieken in de mineralogie.

Tot op het eind van vorige eeuw was hel schríven van een systematrsche-mineralogie
handboek nog een eenmanszaak. Dat is nu verleden tijd.
Ioen J.D. Dana zijn eerste "System of Mineralogy" schreef waÍen er slechts een 350-tal
species bekend. Nu zijn het er bijna 4000. Het aantal species is dus tussen 1837 en
vandaag meer dan vertienvoudigd I
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In de tijd van Dana waren de gegevens over de mineralen ook veel bepeÍkter dan nu.
Vandaag kennen we zelÍs de kristalstructuur van welhaast alle mineralen. Ten tijde van
Dana kende men amper de chemische samenstelling. Op het eerste gezicht Itkt het dan
ook dat Dana het veel gemakkelajker had. Dat is echter niet het geval. DooÍ het
ontbreken van de inzichten in de krastalstruktuur van mineralen en het voorhanden zijn
van dikwijls onnauwkeurige chemische analyses was het classiÍiceren van de diverse
species minder vanzelfsprekend dan vandaag de dag. Denken we maar even aan het
classificeren van de mineÍalen uit de groep der silicateni classificatie van die groep wêrd
uitsluitend mogelÍk nadat hrin kristalstructuur opgehelderd was. James Dwight Dana
komt dan ook alle eer toe.

De stíl van de'System'is ook drastisch veranderd. Was een dergelijk handboek vroeger
een beschrijvend werk waar de uiterlijke kenmerken van het mineraal centraal stonden,
dan is het nu een eerder zakelík aandoend handboek geworden (liefst met veel
numeíieke gegevens). Wanneer men de Sste dÍuk bêkijkt en met de oudere drukken
vergelíkt, dan krijgt men een gevoel van nostalgie. Men kan zich de vraag stellen of de
volgende generatie van mineralogen niet het gevaar loopt het contact met de eigenlíke
matenê van haar werk te verliezen. Voor de profesionele mineraloog wordt het bedienen
van een geautomatiseerde x-stralendiffractometer eenvoudiger dan het hanteren van
een loep. Als mineralenverzamelaar daarentegen, moeten we er voor waken dat we ons
niet beperken tot het bedrijven van '19d'eeuwse mineralogie. Het is van belang dat ook
wij iets trachten op te steken van de nieuwste ontwikkelingen van deze wetenschap.

Refêrenties

Adarns F.D. (1938). "The bilh and development ot the geologícal sciences", The Wlliams and
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Caines et al. (1997), "Dana's New Mineralogy", John Witey & Sons, tnc., New Yo* etc.
Gilman, Daniel C. (1899), "The lite of James Dwight Dana", Harpet & btothets pubtishe's, New

Yotk and London_
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Figuren

ru V.l.n.r. 1e druk (1837),7e druk (3
delen, 8e druk (1997)

[2] J.D. Dana op g3-jange beftijd (1895)
I3l Títelpagina van de 1e druk (1837)
Fl Barytocalciet, le druk (1837)
[5] BaMocalcíet, 7e druk (1951)
[6] Barylocalcíet, 8e druk (1997)

J.D. Dana op 39-jadge leeftijd (1843)
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boekbespreking

paul tambuyser

Dana's New Mineralogy
The System oí Minenlogy of James Dwíght Dana and Edward Salisbury Dana
eight edition entirely êwitten and grcatly enlaryed.

Richad V. Gaines, H. Catheine W. Skinnea Eugene E. Foord, Bian Mason, Abraham
Rosenzweig, with sections by Vanda T. Kng and with illustrations by Eic Dowty.

John Wiley & Sors, /nc. New York, 1997.
8vo (23.5 x 15.5 cm). harde kaft. pp. xlv, 1819, met illustraties in de tekst
lSBN 0-471-19310-0. Gedrukt op zuuNnj papiel

De mineralogische wêreld heeft lang moeten wachten op deze nieuwe uitgave van een
boek dat bekend stond als de "Dana System of l,rineralogy". De vorige uitgave (7d'druk)
in driê delen dateerde uit respectievelijk '1944 (deel l, met een laatste herdruk in 1966),
1951 (deel ll) en 1962 (deel lll). Deze drie delen omvatten alle toen bêkende mineralen
met uitzondering van de groep der silicaten (een groep mineralen die zo uitgebreid en
complex rs dat er geen liefhebbers werden gevonden om dat gedeelte te behandelen).

In deze Sste druk is de mineralensystematiek compleet behandeld (inclusief de silicaten).
Het spreekt dan ook voor zich dat de verwachtingen hoog gespannen waren. De
spannrng nam nog toe door het verplaatsen van de verschijningsdatum van mei tot
november 1997, door het verschil in het aantal geplande bladzijden van 900 tot
ongeveer 1900 en dooÍ het prijsverschil dat die toename in omvang van het werk (van
biina 7000 tot 13000 BEF) met zich meebracht.

Deze uitgave met zijn zes co-auteurs heêft tot doel de beschrijving, catalogering en
classificering te brengen van alle bekende en internationaal herkende mineralen die in
de literatuuÍ beschreven zijn tot eind december 1995. Dat waren toen zo'n 3700 soorten.
Het boêk bestaat uit een inleidend gedeelte van 45 bladzÍden, het beschrijvend gedeelte
van 1720 bladzijden, gevolgd door een indêx-gedeelte van ongeveer 100 bladzijden.

Het inleidend gedeeltê omvat de inhoudsopgave, een voorwoord, een historische schets
en een lijst van geraadplêêgde personen (waaronder lvlKAlid Joseph Lhoest en diverse
andere bekende amateuÊmineralenverzamelaars). Het wordt afgesloten door paragrafen
over de cntena voor opname van een mineraalspecies jn dit boek, de definitie van het
begnp 'mineraal' en een uiteenzetting over de systematische beschrijving van de
mineralen in dit werk

De systematische beschrijving en classificering van de mineralen vormt de hoofdmoot
van dit lijvige boekwerk. De mineralen worden gerangschikt in 78 klassen en elke
mineraalspecies wordt in de beschrijving voorafgegaan door een vierdelige numerieke
code De code begint met het volgnummer van de klasse (van '1 tot 78), gevolgd door
nog drie nummers ter verdere onderverdeling ln types, groepen en tenslotte speoes
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De basis van het classiÍicatiesysteem vormt de chemische samenstelling en voor de
silicaten komt vooral de kristalstruktuur in aanmerking. Het classificatiesysteem voor de
nielsilicaten (klasse 1 tot en met 50) is gebaseerd op het werk van James Fenaiolo
(1982). Voor de silicaten (klasse 51 tot en met 78) werd een systeem ontwikkeld door
twee van de auteurs, A. Rosenzweig en E. Foord, dat gebaseerd is op chemische
samenstelling en op de kristalstÍuktuur en beschouwd kan worden als een
geactualiseerde versie van het systêêm dat door H. Strunz (í970) werd ontwikkeld.

Het is jammer dat de hoofdindeling in 9 klassen (elementen, sulfiden, etc.) zoals Strunz
dat deed, hier niet wordt toegepast. Het ware veel oveeichtelijker geweest om de
codenummers van de 78 klassen door nog een nummer (van I tot 9) te laten voorafgaan
(of er een samengesteld nummer van te maken); wanneer men nu bijvoorbeeld spreekt
van klasse 28, dan is het niet meteen duidelijk dat het over sulfaten gaat. Overigens
ware het erg handig geweêst om bÍvooóeeld bovenaan de bladzijden te vermelden met
welke klasse, type, groep men te maken heeft (nu staan eÍ uitsluitend de mineraalnamen
vermeld waarmee de bladzijde begint of eindigt en dat is zonder meer overbodig). Verder
rs het jammer dat de auteurs niet de moeite hebben genomen om aan het begin van de
verschillende hoofdstukken (78 in totaal) de criteria voor de classificatie binnen dat
hoofdstuk ovezichteltk te bespreken.

Zoals reeds vermeld, wordt de naam van iedere species in het systematisch gedeelte
voorafgegaan door zín numerieke classaÍacatiecode en gevolgd door zijn chemische
formule (volgens Fleischer en lrandarino, Glossary of Mineral Species). De beschrijving
van het mrnêraalzelf omvat volgende punten:

. herkomst van de naam met datum van de eerste beschríving

. de eventuele relatie tussen de beschreven species en andere species met betrekking
tot o.a. structurele overeenkomsten, polymorfiê, polytypie, synoniemen en variéteitên

. kristallografische gegevens met opsomming van het kristalstelsel, ruimtegroep,
celparameters, Z (celinhoud), D (berekend sooÍtelijk gewicht), titeratuurreferentie met
betrekking tot structuurbepaling, ICCD-nummer en de I meest intense lijnen (x-stralen
poederdiffractie)

. fysische kenmerken zoals morfologie, eventuele tweelangvorming, kleur, streekkleur,
glans, splíting, breuk, taaiheid, hardheid (lrohs schaal en soms ook Vickers
hardheid), dichtheid, fluorescentie, optische kenmerken (zoals optisch karakter,
optisch teken, bíekingsindices, êventueel 2V en indicatrix oriêntatie)

. chemrsche samenstelling en eventuele fasênrelaties met andere species

. voorkomen en vindplaatsinformatiê

. referenltes naar literatuur en beschrUvtngen.

Naast de beschrijving worden een aantal species vergezeld van een schematische
afbeelding van de kristalstructuur en een enkele van kristaltekeningen.
Een aantal groepen worden voorafgegaan door een begeleidende tekst met informatie
over chemie en kristallografie van de betreffende groep.

Wat de beschrÍving van de mineralen betreft moet men er wel rekening mee houden dat
het werk zich in de eerste plaats richt tot degenen die zich proÍessioneel met mineralen
bêzighouden. ln de beschrUving van de mineralen vinden we dan ook heel wat gegevens
die voor de meeste amateur-mineralenvezamelaars van weinig nut zijn. Speciaal ten
behoeve van de mineralenvezamelaar heeft men wel getracht om de vindplaatsenlijst
van een aantal species extra compleet te maken. Vooral voor de meer zeldzame soorten
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hêêft men er voor gezorgd om alle bekende vindplaatsen te vermelden.

Het boek eindigt met een appendix die alle in 1996 beschreven nieuwe mineÍalen omvat
(inclusief chemische formule en reÍerentie). Dan volgt een index in numerieke volgorde
(codenummer ên mineraalnaam). een index van de mineraalnamen in alfabetische
volgorde (minêÍaalnaam, codenummer, bladzijde) en een algemene index.

Met deze "Dana's New lrineralogy" beschikken we elndelijk weer over een boek waarin
allê bekende species (inclusief de silicaten) in één volumê samengevat zijn. Dat
samênbrengen van zoveel informatie in één enkel boek is op zich al heel bijzonder. De
uitgever heeft er dan ook allês aan moeten doen (zeg maar: concessies doen) om dit te
realtseren
Zo wordt gebruik gemaakt van heel ÍUn papier om de meer dan '1800 bladzijden binnen
een toch nog handzaam boek te kunnen verenigen. Alhoewel hêt papier van goede
kwaliteit is, dient het boek toch met de nodige omzichtigheid doorgebladerd te worden
om de bladen niet te kreuken of te scheuren
Een andere maatregel die men heeft genomen om de aanwezige informatie te
condenseren, is het weglaten van paragraaf- of rubriekscheidingen in het beschrijvend
gedeelte. Alle inÍormatie over een mineraalspecies is in aaneensluitende tekst afgedrukt
en bijgevolg erg onpraktisch bij het opzoeken van deze gegevens. Dit staat in schril
contrast met de vorige druk van de "Dana System of Mineralogy" waar bij de bespreking
van de mineralen elk rubriekje een alinea kreeg met een koptekst an het vet afgedrukt
De zevende druk werd op die manier een handboek dat erg prettig was om
geraadpleegd te worden Van de huidige uitgave kan dat niet gezegd worder,.

Er zijn nog wel meer schaduwkanten aan dit werk. Bij nader gebruik moet men al gauw
vaststellen dat hêt boek niet foutenvrij is. ErgeÍ nog, het bevat vrij veel fouten en
onnauwkeurigheden. Hêt merendeel van de foutên ztn ontstaan uit slordigheid (bv
foutieve spellingen van mineralennamen of vindplaatsen) ên hadden dus vermeden
kunnen worden. Alles wijst erop dat er helemaal niet werd nagelezen. Het is vrij duidelijk
dat de auteurs vanaf een bepaald moment onder tijdsdruk hebben moeten werken om
het boek te voltooien Het is erg zonde dat êen boek met een zo rijke traditie, zo slordig
werd klaargestoomd

Fouten of niet, de "Dana's New l\rineralogy' blijft en boek met een schat aan informatie
en zeker de systematische vezamelaar zal zín exemplaar niet willen missen. Voor de
nret-systematieker zijn er heel wat interessantere en meer leerzame (en mindeÍ dure)
werken te koop.

Op 8 januari 1998 overleed een van de auteurs van de Sste Dana-
edítie, Dr, Eugene E. Foord, aan de gevolgen van een slepende
zíekte. Hij werl<te voor de U,S. Geological Survey, en beschreef meer
dan 30 nieuwe mineraal-species. HeÍ eersÍê van deze reeks was
corderoiet, Hg"SzClz, ln 1988 wed het minercal foordiet naat hem
genoemd. Hij was een specialist van de toermalvn-pegmatietên van
San Diego county, Caliíomia, de pegmatieten van de Pikes Peak
batholiet in Colorado, dè voorkomens van rode beryl in de Wah Wah
Mountains, Utah, Nb-Ta-minenlen enz. Hij was co-auteur van
verschillende recènt verschenen belang jkê boeken, zoals
"Minerclogy ol Maine" (1991), "Minerals oí Colorado" (1997) en
"Dana's New Mineralogy, 8th ed." (1997).
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mineraalvan de maand
wavelliet

g. cornelis

Dezê maand bieden we u een mineraal aan uit de groep van de fosÍaten. Wavelliet,
A13(PO4)r(OH,F)3.5HrO, komt vri frekwent voor en is al sinds '1800 bekend !

Wavelliet is rhombisch-dipyramidaal (symmeÍie Dzrr-mmm). De assen verhouden zich als
a:b:c = 0.555 : í : 0.403. De elementaire cel bevat 4 structurele eenheden. en is
daardoor vri groot : a = 9.62 A, b= 17.34 A en c= 6.99 A.

De belangrijkste vormen zijn 3 pinacoiden (a {100}, b {010) en c {001)), enkele prisma-
vlakken van het type {okl}, {h01}, {hko} en rhombische dipyramiden van de Íamilie {hkl}.
Tientallen verschillênde kristallogÍafische vormen werden waargenomen, maar nooit
werden tweelingkristallen beschreven.

Meestal vormt wavelliet radiaalstralige aggregaatjes, bolletjes of ook wel niervormige
aggregaten, die steeds opgebouwd zin uit prismatische kristalletjes. Soms (o.a. in
Belgiè, in Haulle-Wastia, Bihain e.a.) komen (hoewel steeds heel kleine) prismatische
kristalletjes voor. Die vertonen dan vooral de prismavlakken {010} en {110} en, meer
algemeen, {hk0}. De eindvlakken zijn meestal {010} en/oÍ {111} bipyramidevlakken.

Figuut 1

Radiaalstralige vezelige aggrcgaten tot 2 cm diameteL Trcnice, Bohenen, Tsjechië.
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Fysische eigenschappen :

. hardheid : 3.5 - 4

. dichtheid :2/3 - 2.4

. splÍtbaarheid = perfect volgens {110}, goed volgens {í01} en duidêlijk volgens {010}
breuk : oneffên tot schelpvormig
broos
glasglans, vezelachtige aggregaatjes soms zijdeglans
kleur : kleurloos-doorschijnend, grijs, geel, groenachtig, blauwachtig, bruin,
zwartbruin, soms geband (o.a. in Haut-le-Wastia)
streepkleur : wit

a

In de structuur kan een beetje Al vervangen worden door Fe, en wat (OH) groepen door
F. Wavelliet lost gemakkelijk op in verdunde zuren. Wanneer wavelliet verwarmd wordt
vervluchtigt het kristalwater en worden de kristalletjes Íoebel.

Wavelliet ontstaat o.a. als verweringsproduct uit primaire fosfaatmineralen, zoals bv.
apatet.
Het mineraal werd in 1800 ontdêkt door ene Dr. Wavell, een arts in Horwood/
Devonshire. Het materiaal werd in Londen ondezocht door Humphrey Davy, die het
devoniet noemde, naar de streek waar het gevonden was. Hí dacht dat het een
radiaalstralige variéteit was van gibbsiet (men had eerst niet door dat ook fosfor
aanwezig was). J.N. Fuchs (1816) en de beroemde chemicus Berzelius hielden zich ook
met hêt materiaal bezig. Zi ontdekten dat het een fosÍaat was en noemden het wavelliet,
naar de oorspronkelijke ontdekker. Synoniemen : lasioniet, kapniciet.
Wavelliet is als zodanig hoegenaamd niet zeldzaam, en er zijn dan ook talrijke
vrndplaatsen het vermelden waard.

De beroemdste vindplaats is uiteraard Hot Springs, Garland County, Arkansas, USA,
met prachtige specimens van radiaalstralige gebande aggregaten met een zachtgroene
tint. Op de vergadering van maart zullen ook enkele specimens beschikbaar zijn van
bolvormige (dus radaaalstralige) aggregaten afkomstig van Mount lda, Arkansas.
Speciaal in dit geval is het feit dat de aggregaten (diameter 0.5 à I cm) zijn opgebouwd
uit beèindigde kristallen.

Verder zín er nog talrÍke andere vindplaatsen in de Verenigde Staten, zoals b\. Pencíl
Bluíf, Arkansas ; El Dorado County, Calilornië ; de Bachman lron Mine, Helleftown,
Pennsylvania ; Erin, Clay County, Alabama en de Wood Mine, Cooke County,
Iertessee. ln Harrisburg, Pennsylvania wordt zelfs wavelliet ontgonnen als
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fosfaaterts !

Heel bekend zijn ook een paar Engelse vindplaatsen, zoals de type-vindplaats
Híghdown Quaïy, Fi êigh, Devon. In de Stenna Gwyn Mine, SL-Austell, Cornwall
komen kleine, maar mooi beèindigde kristalletjes voor samen met turkoois.

Duitsland is ook rijkelijk voorzien van wavelliet-vindplaatsen, zoals bv. de beroemde
grce\e Rotláuíchen, Waldgirmes, WeElar. Hiet komen zowel radiaalstralige
aggregaatjes als individuele, .beëindigde kristalletjes voor. Ook in Helleleld, Sduerland
komen Írekwent mooie bolvormige aggregaten vooÍ. Qua paragenese doet de
vindplaats ÁueÍbach, Oberyfalz, Bayern, denken aan Haut-le-Wastia in België. De
wavelliet wordt er begeleid door o.a. cacoxeniet en crandalliet. Andere
vermeldenswaardige vindplaatsen zijn de Grube Tannenberg, MAh eíten, Vogtland, en
Lichtenbe , Ronneburg (deze beide laatste vindplaatsen liggen in de voormalige
DDR)

Figuur 3
Radiaalstnlig aggregaat van beëindigde wavellietkista en
van Hautle-Wastia, Anhée, NamuL België. SEM opnane
Willekeuig geodende pismatische kistalletjes van wavelliet
van HautJe-Wastia, Anhée, NamuL België. SEM opname
Prismatische wavellietkristallen van Bihain, Luxembourg, Belgiè. SE|\r-opname
Prismatische wavellietkristallen van de Stenna Gwyn mine, St.-Austell, Cornwall,
UK.

2.

3.

74 Geonieuws 23P), maaft 1998



ln Kapunda, ÁusÍrarië worden de (beéindigde) wavelliet-kristalletjes begeleid door o.a.
crandalliet en fluelliet.

En ook Belgiè is goed voorzien van wavellaet-voorkomens. Het komt voor in de
mangaanvoorkomens \an Bihain en Arbrelontaine, in de typische paarse kwarts-
phyllades van de streek van Bihain, Oítré, Salmcháteau en Vielsalm, met hematiet in
Colanhan en in Angleur, en in de schisteuze gesteenten van het steenkoolvoorkomen
bij Baudour. Het meêst spectaculaire wavellietvoorkomen in Belgié is ongetwijfeld
Bráair, waar het op en met coticule voorkomt, soms samen met vantasseliet, turkoots en
andere fosfaatmineralen. Er werden reeds bolletjes tot 1 cm diameter gevonden.

l^ Haut-le-Wastia, Anhée, Namur komen zowel radiaalstralige aggregaatjes voor, geel
tot geelgroen gekleurd, als beige mooi beèindigde individuele kristalletjes, die voor de
verandeíng eens niet radiaalstralig geordend zín, maar kris-kras door elkaar zitten. Zij
worden begeleid door gele cacoxentet-aggregaatjes.

ln de beroemdste mineralenvindplaats van België, Blaton, wetd wavelliet merkwaardig
genoeg tot nu toe niet aangetroffên.

De specimens die u deze maand als minêraal-van-de-maand worden aangeboden zijn
afkomstig van Trenice, Bohemen, Tsjechië. Dê rozetten hebben een maximale diameter
van 1.5 cm Ze zijn wit met een uitgesproken zijdeglans.
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