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Mineralogische  Kring  Antwerpen  vzw 
 
Oprichtingsdatum :  11 mei 1963       Statuten :  nr. 9925, B.S. 17 11 77 
Zetel :  Karel van de Woestijnestraat 4, B-2660 Hoboken  BTW-nummer :  BE 0417.613.407 
Wettelijk depot :  Kon. Bib. België BD 3343 
Verschijningsdata : maandelijks, behalve in juli en augustus. 
Redacteur en verantwoordelijke uitgever : H. DILLEN, Doornstraat 15, B-9170  Sint-Gillis-Waas. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of 
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Betalingen 
Belgie :  bankrekening 789-5809102-81. 
Nederland :  girorekening (NL) 51 91 10. 
Al deze rekeningen staan op naam van M.K.A. v.z.w., Marialei 43, B-2900 Schoten. 
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NUTTIGE  ADRESSEN 
 
Fred BALCK, Rustoordlei 58, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6515879.  
 Bestuurder. 
Hugo BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987. 
 <hugo.bender@skynet.be> Bestuurder, secretaris, ledenadministratie. 
Paul BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987.
 <paul.bender@skynet.be> Bestuurder, technische realisatie Geonieuws. 
Guido CORNELIS, Karel van de Woestijnestraat 4, B-2660 Hoboken. Tel. 0486 301163. 
 <guidocornelis@pandora.be> Bestuurder,  coördinator Minerant. 
Rik DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Tel. 03 7706007. <rik.dillen@skynet.be> 
 Bestuurder,  redacteur Geonieuws. 
Axel EMMERMANN, Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel. Tel. 03 2953554 en 0496 359117 
 <axel.emmermann@pandora.be> Werkgroep technische realisaties, werkgroep fluorescentie. 
Jan JENSEN, Jan Jensen, Varenblok 4 bus 6, B-2650 Edegem. Tel 0472 790423 <jan.jensen@dexia.be> 
 Uitleendienst, Werkgroep fotografie. 
Etienne MANS, Jan Blockxlaan 16, 2630 Aartselaar.  Tel 03 8888124.  <emans@skynet.be> 
 Bibliothecaris. 
Mario PAUWELS, Boskouter 70, B-2070 Burcht. Tel. en fax 03 2531379. <pauwels.minerals@skynet.be> 
 Samenaankoop. Betalingen via de MKA-bankrekeningen (zie hoger). 
Herwig PELCKMANS, Cardijnstraat 12, B-3530 Helchteren. Tel. 0486 121128.   
 <herwig.pelckmans@pandora.be>  Organisatie vergaderingen, contacten met sprekers. 
Herman REYNDERS, Bergsebaan 15, B-2960 Sint-Job-in-'t-Goor. Tel. 03 6360606. 
 <h.reynders@tiscali.be>  Activiteiten 's Gravenwezel. 
Guido ROGIEST, Prins Kavellei 86, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6520232. <guido.rogiest@pandora.be> 
 Bestuurder,  ondervoorzitter, public relations. 
Paul TAMBUYSER, Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg. Tel. 00 31 226 394231. 
 Fax 00 31 226 393560. <paul@minerant.org>. Werkgroep edelsteenkunde. Webmaster. 
Ineke VAN DYCK, Walbogaard 11,  B-9140 Temse. Tel. 03 8276736. 
 <ina.van.dyck@skynet.be>  Werkgroep zeolieten. 
Ludo VAN GOETHEM, Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne. Tel. en fax 03 3215060. 
 <ludo.vangoethem@antwerpen.be> Opvang nieuwe leden, P.R., vertegenwoordiging openbare besturen. 
Paul VAN HEE, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be> 
 Bestuurder, voorzitter. 
Anny VAN HEE-SCHOENMAEKERS, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be> 
 Penningmeesteres. 
Eddy VERVLOET, August Vermeylenlaan 15F bus 29, B 2050 Antwerpen. Tel. 03 2194435 
 <eddyvervloet@skynet.be>  Excursies. 
  
 
 
E-mail adres : mka@minerant.org URL (WWW) : http://www.minerant.org/  



MKA-kalender 
 
 
Vrijdag 3 februari 2006 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om 
20.00 h. 
 
 
 
 
 
De loodafzettingen in de Noordeifel, n
ontsloten en bleven actief tot in vorige 
het publiek toegankelijk gemaakt en in 
mineralen die er voorkwamen.  In Bleia
en zijn reeds onze ervaringen gew
ervaringen... Lood-zwaar maar licht om
volstaat. 
 
 
Vrijdag 10 februari 20
 

 
Maandelijkse  vergadering in zaa
laan 2 te  Antwerpen (d.i. langs de 
 
19.00 h Opstellen van de loten d

leden nog even uit de zo
19.15 h Bezichtiging van de te 

verzocht om praktische 
maand wordt ook geen m

19.45 h Officiële jaarlijkse ledenv
20.00 h Het grote moment is a

niemand minder dan Ax
artikel in dit nummer 

  
 
 
 
 

De bibliotheek zal slechts o
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Bericht voor de leden van de w
 
Wegens uitbreiding van de ZOO
(het wordt zelfs afgebroken) voor 
we reeds enkele maanden inactie
Betekent dit het einde ven deze 
wordt in ieder geval ijverig naar 
verschijnen van deze tekst reeds 
We houden jullie zeker op de hoo
kennis weer eens op te frissen, z
aan de slag kunnen. 
Mijn-ervaringen in de westelijke Noordeifel
Hugo en Paul Bender
ét over de Belgische grens, werden reeds door Kelten en Romeinen 
eeuw. De mijnen van Günnersdorf, Rescheid en Bleialf zijn recent voor 
de mijnbouwmusea leert men meer over de geschiedenis, werkwijze en 
lf zijn er nog vondstmogelijkheden op de storthopen. De mijn-ervaring-
orden, en door deze lezing niet te missen worden het ook uw 
 te bekijken vanuit uw stoel .....  Een verplaatsing naar 's Gravenwezel 

06 

l “OP-SINJOORKE” van de Vlaamse Jeugdherberg, Eric Sasse-
Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar vervoer : tram 2 of 4. 

ie zullen geveild worden door de verkopers. We verzoeken alle andere 
ne in kwestie weg te blijven, want het moet allemaal wreed rap gaan 
veilen loten, inschrijving als bieder voor de veiling. De leden worden 
redenen die avond geen materiaal mee te brengen voor verkoop. Deze 
ineraal van de maand aangeboden. 
ergadering van de MKA vzw. 
angebroken : de tweede MKA-superveiling, met als veilingmeester 
el Emmermann. Voor alle praktische informatie verwijzen we naar het 
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Veiling van mineralen en aanverwante items
Veilingmeester : Axel Emmermann
 zijn tot UITERLIJK 19.40 h. 
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roep edelsteenkunde. 

et lokaal in de Ommeganckstraat niet meer beschikbaar 
aderingen van de werkgroep edelsteenkunde. Vandaar dat 
. 
groep? Zeker niet. Integendeel. Door de werkgroepleden 
nieuwe vergaderruimte gezocht. Misschien dat we bij het 
ieuw onderkomen gevonden hebben. 
n misschien is deze stilteperiode wel een ideale tijd om je 
we hopelijk binnenkort weer met vernieuwd enthousiasme 



MKA-nieuws 
 
Een Tucson-nieuwtje  
 

 
Dit jaar is het thema van de 
traditionele tentoonstelling tij-
dens de "Main Show" in Tuc-
son, Canada. Ons medelid 
Georges Claeys zal er op 11 
februari om 15.30 h een voor-
dracht geven over "Mont-Saint-
Hilaire, famous location for 
rare minerals" (Turquoise Ball-
room). Er zal ook een tentoon-
stelling te bewonderen zijn van 
specimens uit zijn collectie met 
een paar spectaculaire foto's 
van Eddy Van der Meersche. 
 

[Narsarsukiet-XL van 12 mm, foto 
Eddy Van der Meersche, verzameling Georges Claeys] 
 
 
Intermineral - Liège - november 2005  
 

 
Op zaterdag bezocht Ineke Van Dyck de beurs Intermineral, georganiseerd door onze Luikse  zus-
terorganisatie AGAB. En op zaterdagavond zat er dank zij de discussielijst E-min al een volledig 
verslag in de (digitale) brievenbus. Zo snel kunnen we met Geonieuws natuurlijk niet volgen. Het 
moet wel een aansporing zijn om er toch eens over te denken om thuis voor een Internet-
verbinding te zorgen, en als je die hebt om zeker in te schrijven op de discussielijst e-min (meer 
informatie via www.minerant.org/MKA/e-min.html. Hoe dan ook, het verslag van Ineke was 
oorspronkelijk wel bedoeld voor degenen die op zondag naar Intermineral zouden gaan, maar het 
is evengoed van nut voor wie volgend jaar Intermineral zal bezoeken (en dat loont echt wel de 
moeite !). Hier is haar verslag, zoals altijd compleet gezeolitiseerd... [Rik Dillen] 
 
Net terug van Luik, even snel snel een verslagje, want ik moet dadelijk nog weg en morgenochtend 

is nogal laat voor wie nog moet 
beslissen of hij/zij naar de beurs van 
Luik gaat. Qua zeolieten is Luik weer 
schitterend ! Het begint al in zaal 1 bij 
Jaroslav Hyrsl, die museumkwaliteit 
polluciet bij heeft. Een polluciet-xx zo 
groot als je hand, van Pakistan bvb. 
voor 360 euro. En eentje dat wat kleiner 
is voor 195 euro. Niet niks, maar als je 
weet dat polluciet bijna nooit mooie en 
grote kristallen vormt... het is alleszins 
nog maar de tweede keer dat ik 
dergelijke mooie polluciet gezien heb. 
Vanwege de hoge prijs, heb ik 'm helaas 
ook deze keer weer moeten laten 
liggen. 
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Maar niet getreurd, aan de volgende stops bij 
Toni Wieland en Zélimir Gabelica (tweede zaal 
aan de kant van het raam) heb ik m'n hartje 
kunnen ophalen. Toni had weer een heleboel 
zeolieten bij van niet gangbare vindplaatsen. Zo 
o.a. yugawaraliet van Réunion en edingtoniet 
van Sao Paulo, Brazilië. En ferrieriet van de 
enige Duitse vindplaats, namelijk Karrenberg, 
Reichweiler in de Pfalz. Verder waren er nog 
andere zeldzame zeolieten zoals garonniet 
(van Fara Vicentino, Italië), mazziet (Mt. Sé-
miol, Loire, Frankrijk), mooie bellbergiet-xx van 
Bellerberg, weinebenit, enz.., enfin, zeolieten-
verzamelaars kijken hier hun ogen uit. 
 

Zélimir Gabelica staat net naast Toni en ook hij heeft prachtige stukken bij zich, o.a. een enorme 
analciem van Mont Saint Hilaire, Canada (169 euro als ik me de prijs goed herinner). En maar liefst 
drie stuks goosecreekiet, in prijs variërend tussen 39 en 69 euro. Ik heb ook een klein maar mooi 
stukje (MM) perlialiet gezien, en verder laumontiet van Serpont, België. Hoewel Zélimir dit stuk al 
van 1995 heeft, schijnt het nog maar pas beschreven te zijn. Ik had alleszins geen weet van deze 
vindplaats. Bij Zélimir ook grijze polluciet-xx (weliswaar zeer klein, micromount-formaat) van 
Madagascar op de kop getikt voor slechts 4 euro. Zo heb ik nu onverhoopt toch nog polluciet-xx in 
mijn collectie. 
 
Voor Belgische zeolieten (en voor Belgische mineralen in het algemeen), kan je enkele tafels 
voorbij Zélimir aan de overkant terecht bij Jean Detaille, die een prachtige keuze heeft. En op de 
hoek van die gang staat een Indiër, Prem Kungwani, die mooie Indische zeolieten en aanverwan-
ten bij zich heeft. Bij hem kocht ik een prachtige stelleriet. 
 
Mijn budget was er toen al meer dan door, maar op terugweg kwam ik ergens in de tweede rij nog 
voorbij de stand van "Spark Minerals India". Met prachtige mordeniet op amethyst (handstuk). Raar 
maar waar, een mooie (= grotere dan micromount) mordeniet ontbrak tot nu toe in mijn collectie. 
Wel even schrikken, als je bij deze Indiër koopt, krijg je er een blad bij met voorschriften waarvoor 
deze "gezondheidsstenen" gebruikt worden en bij welk sterrenbeeld ze horen. Bij nazicht blijkt dat 
ik de mordeniet dus ook kan gebruiken mocht ik problemen met mijn longen krijgen ☺. 
Hij past daarenboven bij mijn sterrenbeeld... Niks van aantrekken, de mineralen zijn prachtig. Bij 
Spark Minerals vind je ook thomsoniet,  
 
Toni (Wieland) wist me te vertellen dat deze van een nieuwe vindplaats in India afkomstig is. Voor 
ik het vergeet, ook nog een Duitser gezien (die vaak in Zweden verzamelt) met veel zelf gevonden 
mineralen, o.a. prijs/kwaliteit erg mooie specimens van rode heulandiet van Fassatal. 
 
Zo, wegens tijdsgebrek ga ik het noodge-
dwongen hierbij laten, conclusie is dat 
Luik weer de moeite loont, ook voor de 
niet-zeolietenverzamelaars. En voor de 
zeolieten-verzamelaars die niet in Luik 
zouden raken, is er goed nieuws, zowel 
Toni Wieland als Zélimir Gabelica heb-
ben beloofd dat ze volgend jaar naar Mi-
nerant komen en ook Spark Minerals is 
geïnteresseerd. 
 

[Ineke Van Dyck] 
 
 
Met dank aan Roger Warin die de foto's 
ter beschikking stelde. 
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Oops... foutje !  

 

 
Of noem het gerust een "serieuze kemel"... naar 't schijnt de beste drukfout ooit in Geonieuws ver-
schenen (op "Die Mineralien der Scheiz" na, natuurlijk). In Geonieuws 31(1), p. 14 verscheen : "... 
[(2X2) + (4X1)] = 6, gedeeld door 3 = 2. Wie vindt dat dit als Chinees klinkt moet nog eens 
zijn/haar cursus mineralogie of scheikunde bovenhalen…". Eigenlijk moest dat zijn : "Wie NIET 
vindt dat dit als Chinees klinkt...". Nee, alle gekheid op een stokje, het wiskundig sommetje was 
volkomen fout. Het had moeten zijn [(1X2) + (4X1)] = 6, gedeeld door 3 = 2, wat de formule van 
antleriet, Cu2+

3(SO4)(OH)4 had moeten verduidelijken. Dit foutje is volledig toe te schrijven aan de 
spreekwoordelijke verstrooidheid van de auteur. 
 
Algemene ledenvergadering 10 februari 2006  

 

 
De jaarlijkse algemene vergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw heeft plaats op 
vrijdag 10 februari 2006 om 19.45 h in het lokaal 'Op Sinjoorke' (Vlaamse Jeugdherberg), Eric 
Sasselaan 2, Antwerpen. Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement "Stemprocedu-
res MKA" zijn op deze vergadering enkel de effectieve leden die op 31 januari 2006 in regel waren met 
hun lidmaatschapsbijdrage 2006 stemgerechtigd. Ook de toegetreden (d.i. de niet-stemgerechtigde) le-
den worden vriendelijk uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en er eventueel vragen te stellen. 
 
Ieder effectief lid dat de vergadering niet kan bijwonen, kan zich door middel van een volmacht door 
een ander effectief lid laten vertegenwoordigen.  Niemand kan houder zijn van meer dan één volmacht.  
Het volmachtformulier vindt u op deze pagina van Geonieuws. 
 
Agenda 
 
1. Jaaroverzicht 2005. 
2. Financieel verslag 2005 en budget 2006. 
3. Verslag van de controleurs van de boekhouding. 
4. Vaststelling ledenbijdrage 2007. 
5. Varia. 
 
 
  

 
* Volmacht 
 
Formulier (of kopie) door ondergetekende aan de gevolmachtigde te bezorgen, die het vóór het begin 
van de algemene ledenvergadering afgeeft aan de secretaris. Ook een afgedrukte e-mail met deze 
tekst wordt aanvaard.  

Ondergetekende (naam en voornaam), 

....................................................................................., effectief lid van M.K.A. vzw, 

geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam), 

.................................................................................... , effectief lid van M.K.A. vzw, 

om in zijn plaats op 10 februari 2006 geldig te stemmen op de algemene ledenvergadering 
van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw.  
 
Datum  ...... / ....../...............  Handtekening  ...................................................... 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 11/2/2006 - 19/3/2006 
 
11-12/2 DE BONN. Stadthalle Bad Godesberg. 11-18 h. Beurs (E). 
11-12/2 FR AIRAINES/AMIENS (80). Salle des fêtes. Beurs (M-F). 
11-12/2 FR PERPIGNAN (66). Palais des Expositions. Beurs. 
17-20/2 DE MÜNCHEN. Messegelände (E). 8-17 h. <info@inhorgenta.de> 
18-19/2 DE OFFENBURG.  Messe. 11-18 h. Beurs (E). 
18/2 DE FLÖHA. Pufendorf-Gymnasium, Tunerstr. 9-16 h. <BueroDrBaldauf@compuserve.de> 
18-19/2 DE SPEYER. Messe, Halle 101. 10-17 h. Beurs (M-J-F). 
18-19/2 AT WIEN. Festsaal d. Städt. Schulgeb., Längenfeldg. 13. 10-18. Beurs. 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
18/2 DE WINNENDEN. Hermann-Schwab-Halle. 10-18 h. Beurs (M-F). <mineralien-und-reisen@t-

online.de> 
19/2 AT HOHENTAUERN.  Volksschule, Paßhöhe Triebener Tauern. 9-17 h. Beurs (M). 
19/2 BE HUY. Hall Omnisport. Beurs. 
25-26/2 CZ PRAHA. Vinohrady, Namesti Miru 9, Narodni Dum. 9-18/9-16 h. Beurs (M-F-J). 

<info@geosvet.cz> 
25-26/2 AT LINZ.  Volkshaus Bindermichl, Uhlandg. 5. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
25-26/2 FR BEAUMONT (63). Salle des Fêtes, rue de l'Hôtel de Ville. Beurs. 
25-26/2 FR VILLEMOMBLE (93).  Théâtre Georges Brassens, 9 av. Detouche. Beurs. 
25-26/2 FR CASTELGINEST (31).  Salle polyvalente, Chemin des Barrières. Beurs. 
 
26/2  B BERCHEM.  Alpheusdal.  F. Williotstraat 22 
   Mineralenbeurs van ACAM (Schoten). 10-18 h. 
   Info : Ronny Serraris, Driegaaienstraat 221, 9100 Sint-Niklaas 
    Tel. 03 7765372 
    http://www.acam.be/fairs/intergem  -  <ronny.serraris@scarlet.be > 
 
26/2 DE BIELEFELD.  Stadthalle. 10.30-17.30 h. Beurs (M-F-géén J). Tentoonstelling "Calciet". 
26/2 DE WILNSDORF. Festhalle. 11-17 h. Beurs (M, mijnbouwobjecten). <thomaskettner@freenet. 

de> en <info@bauhuette-siegerland.de. Tentoonstelling : Grube Philippshoffnung. 
1-4/3 RU NOVOSIBIRSK. Krasniy Prospekt, 220, Building 10. Beurs (J-E). <pana@sibfair.ru> 
3-4/3 LU LUXEMBURG. Luxexpo. Beurs. <wolffjb@pt.lu> 
4-5/3 FR BELFORT. Salle des Fêtes, Place de la République. 9-19 h. Beurs (M-F-meteorieten). 

<be.texier@wanadoo.fr> 
5/3 AT SANKT-JOHANN-IM-PONGAU.  Kultur- und Kongresshaus am Dom. Beurs (M). 
5/3 DE WINDISCHENBACH. GEO-Zentrum an der Kontinentalen Tiefbohrung. 9-17 h. Beurs. 

<kontakt@vfmg-weiden.de> 
5/3 AT SANKT-PÖLTEN.  AK-Haus beim Hauptbahnhof. 9-17 h. Beurs (M). 
5/3 BE HANNUT. Overdekte Markt. 10-18 h. Beurs (M-J-F). <jigajiga@versateladsl.be> 
10-12/3 IT BOLOGNA.  Kongres-centrum, Piazza della Costituzione 4/a. 9-19 h. Beurs (M). 

<info@bolognamineralshow.com> www.bolognamineralshow.com 
11/3 CZ CESKA LIPA. tlocvicna SOS Luzicka 588. Beurs (M-F). 7.30-13.30 h. <szes@clnet.cz> 
11-12/3 HU MISKOLC. Universiteit. 9-19/9-17 h. Beurs (M). <asborze@gold.uni-miskolc.hu>  
11-12/3 CH NEUCHÂTEL. Chaux de Fonds, Salle de Polyexpo, Rue des Crétêts 149. Beurs (M-F). 10-

18/10-17 h. 

 

Internationale beurs van mineralen en fossielen 
11 maart 2006, van 10 tot 17 h 

Develsteincollege 
Develsingel 5 

NL-3333 LD  Zwijndrecht 
Info + 31 78 6156615 

<nicokuik@hetnet.nl> 
www.geode.tk 
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11-12/3 DE LÖRRACH. Messegelände. Beurs. 10-18/11-18 h. Tentoonstelling over fluoriet. 
11-12/3 DE ULM. Donauhalle. Beurs (M). 10-17 h.  
11-12/3 AT WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. 10-18/10-17 h. Beurs (M).  
11-12/3 DE ZOFINGEN.  Mehrzweckhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M).  
11-12/3 DE SAARBURG. Stadthalle. 11-18 h. Beurs (E). <galerie-zauberwelt@web.de> 
11-12/3 CH LA-CHAUX-DE-FONDS. Polyexpo, rue des Crétêts 149. Beurs (M-F). 
11-12/3 FR WITTELSHEIM (68). Kalitroc, Gymnase du Centre. Beurs (M-F). 
11-12/3 FR GRIGNY (69).  Centre E. Brenot, av. Waldeck Rousseau. Beurs. 
11-12/3 BE ARLON. Hall Polyvalent, Parc des Expositions. Beurs. 
12/3 DE MARKTLEUTHEN. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M). Tentoonstelling "Fichtelgebirge". 
12/3 DE RHEINHEIM/ODENWALD. Kulturzentrum Hofgut, Kirchstrasse. Beurs (M). 10-17 h. 

<marcokollbacher@freenet.de> Tentoonstelling "Mackenheim/Odenwald" 
12/3 DE PORTA WESTFALICA. Museum für Bergbau und Erdgeschichte, Rintelner Str. 396, PW-

Kleinenbremen. 10.30-17 h. Beurs (M-F). 
12/3 DE SCHÖPPENSTEDT/WOLFENBÜTTEL.  Eulenspiegelhalle. 11-17 h. Beurs (M-F-E). 

<chris.gornik@t-online.de> 
18/3 AT BADEN/WIEN.  Veranstaltungshalle, Waltersdorferstr. 40. 10-17 h. Beurs. Tentoonstelling 

"Das Felbertal". <heinz.soucek@aon.at> 
18/3 DE ERDING. Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de> 
18/3 DE GELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen, Feldmarkstrasse. 10-17 h. Beurs (M). 
18/3 DE KÖLN. Gürzenich Köln-Zentrum. 11-18 h. Beurs (E). 
18-19/3 CH SANKT-GALLEN. Turnhalle Kreuzbleiche. 11-18/10-17 h. Beurs (M-E). Tentoonstelling 

"Mineralien aus der Ostschweiz". <g.plankl@tele2.ch> 
18-19/3 AT KOSTERNEUBURG.  Babenbergerhalle. 12-18/10-17 h. Beurs (M-J-E). 

<hansullmann@hotmail.com 
18-19/3 FR CESSON-SEVIGNE/RENNES (35). Salle Carré-Sevogné, bvd. Dézerseul 1. Beurs (M-F). 
18-19/3 FR SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE/NANTES (44).  Complexe Excall, rue des Berlaguts. 
18-19/3 FR BOURGES (18).  Collège Jean Renoir, rue des Filleuses (Val d'Auron). Beurs. 
19/3 DE EPPELHEIM. Rhein-Neckar-Halle. 9-17 h. Beurs (M). <heinrich.wernz@t-online.de> 

www.mineralienboerse-eppelheim.de 
19/3 DE LOLLAR/GIESSEN.  Bürgerhaus. 9-17 h. Beurs (M-F). <justw@web.de> 
19/3 DE NÜRNBERG. Gesellschaftshaus Gartenstadt, Buchenschlag 1. 10-17 h. Beurs (M-F). 
19/3 DE REGENSBURG-HEUTRAUBLING.  Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M). 
 
19/3  B GENT. Beurs van Nautilus vzw. Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60. 
 10-18 h. Beurs (M-F, géén juwelen) 
 Info : Jörgen Gryson, Sint-Lucaslaan 16, 8130 Brugge 
   Tel. 050 356985.   <nautilusbeurs@yahoo.com> 
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Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens.
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen
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Veilinghuis MKA  

 Diamantkristal : foto Piet Van Hool  

 
 

 
 
 
 

Axel Emmermann 
 
Het is (bijna) zover : vrijdagavond 10 februari 2006 om 20:00 h stipt begint onze tweede 
MKA-veiling. Als je wil meedoen (en dat wil iedereen, nemen we aan) moet je deze tekst 
zeker eens grondig lezen. Eerst vatten we de regels nog eens samen : 
• De veiling is NIET openbaar. Om wettelijke redenen is de veiling beperkt tot leden van 

de MKA en hun gezinsleden, zowel voor wat betreft het aanbieden van materiaal als 
het bieden zelf. Anderzijds staat het iedereen vrij zich voor de veiling te laten inschrij-
ven als lid van de MKA. Een geregistreerd gezin-lid mag uiteraard ook meedoen. 

• Alle artikelen worden genummerd en beschreven in de veilingcatalogus (zie verder). 
De versie mét foto's van alle loten vind je op het Internet : 
http://www.minerant.org/MKA/veiling.html. 

• De aangeboden voorwerpen worden tentoongesteld op de dag van de veiling vanaf 
19.15 tot 19.45 h. 

• Indien het minimumbod van een lot niet gehaald wordt, zal overgegaan worden tot de 
verkoop van het volgende item in een door het lot bepaalde volgorde. Om geen tijd te 
verliezen tijdens de veiling hebben we dat netjes en doodeerlijk op voorhand gedaan 
gebruik makend van een echte random-generator (beschikbaar op het Internet : 
http://www.random.org/sform.html. 

• De MKA krijgt 10 % op de verkoopprijs, de verkoper 90 %.  Er wordt geen “opgeld” ge-
vraagd aan de koper. De koper betaalt dus netto wat hij geboden heeft en geen extra 
percentage bovenop het bod. Het gaat om een accidentele verkoop tussen particulie-
ren, en er kunnen dus geen facturen worden opgemaakt. 

• Voor het begin van de veiling krijgt iedereen die wenst te bieden (al is het maar op één 
stuk) een genummerde kaart, op vertoon van de lidkaart. Wie niet voor het begin van 
de veiling aanwezig kan zijn kan desnoods ook nog tijdens de veiling een kaart beko-
men bij de veilingsecretaris. Er wordt geboden door opsteking van die genummerde 
kaart. Er wordt niet flauw gedaan over lichte tics en zenuwtrekjes maar handje met 
kaart omhoog is bieden. De veilingmeester en zijn assistent(en) wijzen het bod toe 
naar beste vermogen. Er is geen betwisting mogelijk tegen hun beslissing. 

• Elk volgend bod overtreft het vorige volgens de volgende sleutel: 
Minder dan 20 € : stijging per 1 € 
20 € tot 50 € :  stijging per 2 € 
50 € tot 100 € : stijging per 5 € 
meer dan  100 € : stijging per 10 € 

• Als je bod wint ben je verplicht te betalen. 
• Betaling gebeurt tijdens de vergadering en enkel in contanten. Voor grotere bedragen 

kan de betalingswijze overeengekomen worden met de verkoper. 
• Onmiddellijk na betaling worden de gekochte items ingepakt en meegenomen door de 

koper. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verliezen t.g.v. het niet afhalen of 
verkeerd afhalen, of voor beschadiging door wie dan ook. 

• Niet verkochte items die niet aan de MKA geschonken werden dienen afgehaald te 
worden door hun verkoper na de veiling. Op verzoek en slechts bij afwezigheid van de 
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verkoper kan een item bewaard worden tot ten laatste de vergadering volgend op de 
veiling. Daarna komt het toe aan de MKA. 

 
Samengevat, wat moet je doen in de Jeugdherberg ? 
 
1. Meld je aan met je lidkaart bij de veiling-secretaris. Je krijgt een document waarop je 

je gegevens moet invullen, en voor akkoord met het reglement ondertekent. Je ont-
vangt een nummer dat je moet gebruiken om te bieden. 

2. Bekijk de loten die je interesseren, en noteer voor deze loten wat je ervoor over zou 
hebben. 

3. Om te bieden steek je je genummerde kaart goed leesbaar voor de veilingmeester de 
hoogte in. Hou er rekening mee dat bij een trage beweging er al twee, drie andere 
kaarten de hoogte in kunnen gaan ! In zo'n geval moet je enige sportiviteit aan de dag 
leggen. Je kunt niet altijd winnen... 

4. Op het einde van de veiling moet je je melden bij de veilingsecretaris om te betalen. Je 
krijgt dan onmiddellijk de betaalde loten mee. Je moet ze eventueel zelf (terug) ver-
pakken en meenemen. We vragen met aandrang om wat betaald is onmiddellijk naar 
je auto te brengen, zodat het lokaal tegen het einde van de veiling niet bezaaid ligt met 
geveilde items waarvan niemand nog goed weet van wie ze zijn. 

 
Dan rest ons nog enkel de volledige lijst van de te veilen loten te publiceren, in de volgen-
de tabel… good luck ! De volgorde waarin de loten zullen aangeboden worden was bij de 
opmaak van dit nummer nog niet bepaald. We verwijzen naar de website www. 
minerant.org/MKA/veiling.html waar je ten allen tijde de meest recente gegevens kunt 
vinden. Bij het begin van de veiling kun je een lijst met de juiste volgorde bekomen. 
 
 
Omschrijving Start-

bedrag
Slijpmolentje voor beitels Ø 14 cm, breedte 17 mm + kleine schijf Ø 2,00 €
2 stevige kunststof veiligheidshelmen 2,00 €
Originele metalen Californische goudpan 4,00 €
Originele metalen Californische goudpan 4,00 €
Grote goudpan (Ø 36 cm) van het merk Garrett's uit groene kunststof (op deze kleur is het goud 
het beste zichtbaar) met 3 "gravity traps" voor sneller en efficiënter pannen 

7,00 €

Antieke 19de eeuwse mijnlamp uit Duitsland, type "Offener Frosch" 25,00 €
Lot van 39 Belgische mineralen verzameld omstreeks 1970 (gedetailleerde lijst op aanvraag) 5,00 €
Pecten Giganteus (22 x 20 cm) Lacoste, Vaucluse, Frankrijk 8,00 €
Paesina (47 x 9 cm) in lijst gemonteerd (58 x 20 cm) ook bekend als Toscaans landschap 2,00 €
Doos met 464 nieuwe (ongebruikte) JOUSI-doosjes, wit; buitenafmetingen: 59 x 40 x 35 mm 180,00 €
Doos met 203 nieuwe (ongebruikte) JOUSI-doosjes, wit; buitenafmetingen: 82 x 59 x 35 mm 140,00 €
Pyriet xx & kwarts xx (10 x 8 cm) Trepča, Kosovska Mitrovica, Kosovo, Servië 5,00 €
Colemaniet + pararealgar (13 x 9 cm) Emet, Turkije 3,00 €
Ripidoliet xx + kwarts xx + adulaar xx + titaniet xx (19 x 9 cm) Bleniotal, Tessin, Zwitserland. 
Ripidoliet is een ijzerhoudende clinochloor 

5,00 €

Cinnaber + dolomiet xx (21 x 7 cm). Ciudad Real, Almaden, Spanje 15,00 €
Calciet (14 x 11 cm). Minas Gerais, Brazilië 2,00 €
Kwarts xx + dolomiet (16 x 14 cm). Mi Bladen, Marokko 10,00 €
Apophylliet xx + scoleciet xx + stilbiet xx (17 x 12 cm) Das Antas tunnel, Rio Grande do Sul, 
Brazilië 

10,00 €

Pyriet xx + sphaleriet xx + tetraedriet xx + kwarts xx (15 x 9 cm) Huanzala, Peru 20,00 €
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Kwarts xx + dolomiet xx (23 x 10 cm) Trepča, Kosovska Mitrovica, Kosovo, Servië 25,00 €
Agaat (15 x 9 cm) Sao Paolo, Brazilië (een merkwaardige formatie) 5,00 €
Epidoot xx + orthoklaas xx (16 x 11 cm) Boa Vista, Brazilië (zeldzame vondst uit de zeventiger 
jaren) 

30,00 €

Lot van 11 topaas xx (± 2 cm) Thomas Range, Utah, USA 25,00 €
Lot van 10 glanzende vlakkenrijke cassiteriet xx (± 1 cm)  Elsmore mijn, Invernell, New South 
Wales, Australië 

25,00 €

Lot van 100 stuks Maansteen, Sri Lanka cabochons met een diameter tussen de 5 en 6 mm 40,00 €
Barnsteen met insluitsels van 4 vliegjes (waarvan twee copulerend) 4 x 2 cm (met macrofoto 
van de ingesloten insecten) Baltische Zee, Palmniken, Kaliningrad, Rusland 

90,00 €

Lot van drie aangepolijste mineralen: - prehniet, Var, Frankrijk (7 x 6 cm) - agaat, Idar 
Oberstein, Duitsland (8 x 5 cm) - fossiel hout, Madagascar (7 x 6 cm) 

10,00 €

Lot van 20 gefacetteerde robijnen (Ø 2 à 2.5 mm) Birma 100,00 €
Manual of Mineralogy, 17th edition, Hurlbut, John Wiley, 1959, paperback met gebruikssporen 
(met een eenvoudiger inleiding kristallografie dan in de latere edities en 12 pagina's over 
eenvoudige chemische testen die in volgende edities niet herhaald worden)  

3,00 €

Manual of Mineralogy, 19th edition, Hurlbut & Klein John Wiley, 1977, Paperback met 
gebruikssporen een degelijke cursus mineralogie en kristallografie 

3,00 €

The birth and development of the geological sciences. Frank Dawson Adams. Dover Edition, 
1954. Paperback met gebruikssporen. Het klassieke werk over de geschiedenis van de 
mineralogie en de geologie. 

15,00 €

Microscopic Identification of Minerals E. W. Heinrich McGraw-Hill, 1965, harde kaft, 
gebruikssporen. Inleiding over determinatie van mineralen met behulp van de immersiemethode 
en van slijpplaatjes in de polarisatiemicroscoop 

3,00 €

Malachiet van Kambove 40,00 €
Malachiet van Kambove 40,00 €
Fluoriet-XX, paars, Durham, Groot-Brittannië 100,00 €
Groene fluoriet-XX. Durham, Groot-Brittannië 150,00 €
Celestiet, Sicilië (Agrigento) 25x25x10 cm met xx tot 0.5 cm. Fluoresceert gelig groen onder LW 
& SW UV. Belangrijk stuk van museumkwaliteit. 

100,00 €

Antieke collectie van 20 specimens mineralen, collectie Krantz, Duitsland, periode 1920-1940. 
Alle specimens in het originele doosje met authentiek etiket. Een koopje voor liefhebbers van 
historisch didactisch materiaal. 

28,00 €

Antieke collectie van 20 specimens mineralen, collectie Krantz, Duitsland, periode 1920-1940. 
Alle specimens in het originele doosje met authentiek etiket. Een koopje voor liefhebbers van 
historisch didactisch materiaal. 

28,00 €

Antieke collectie van 20 specimens mineralen, collectie Krantz, Duitsland, periode 1920-1940. 
Alle specimens in het originele doosje met authentiek etiket. Een koopje voor liefhebbers van 
historisch didactisch materiaal. 

28,00 €

Halve agaatknol met kwartskristallen. Met nauwkeurig gekende vindplaats : Minas Novas (200 
km N Governador Valadares), Minas Gerais, Brazilië. 

35,00 €

Zeer groot (en mooi !) stuk fossiel hout van Hoegaarden, gevonden in 1971. Afmetingen 80 X 
25 cm, gewicht 37 kg. 

155,00 €

Complete set LAPIS Mineralienmagazin, van nr 1 van 1976 tot en met nr 12 van 1997. In totaal 
dus 27 jaargangen, goed voor zo'n 14450 bladzijden mineralogische informatie ! In 
onberispelijke staat, compleet met alle kartonnen kristalmodellen, enz. Steeds zorgvuldig 
bewaard in een rokersvrije omgeving, 

500,00 €

Ingebonden copie van de 7de editie van "Dana's System of Mineralogy", beter gekend als "dén 
DANA". Zowel Volume I (Elements, Sulfides, Sulfosalts, Oxides..) als Volume II (alles behalve 
de silikaten). Als toemaatje nog een niet gebonden copie van "Minerals of Broken Hill" (1982). 

1,00 €

Grote verzameling marmers wereldwijd. Gezaagde blokjes ongeveer handgrootte. 300 à 400 
stuks. Te bezichtigen na telefonische afspraak: 03 353.38.22 

 

UV-Cabinet met 2 korte golf en 2 lange golf UV lampen met filters en daglichtlamp. Inclusief 
opzetstuk voor fotografie. 

300,00 €
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Polijstmachine voor vlak polijsten. Te bezichtigen na telefonische afspraak: 03 353.38.22.  200,00 €
Facetteer polijstmachine. Te bezichtigen na telefonische afspraak : 03 353.38.22 300,00 €
Trilmachine met 5 pannen voor het "gelijk zetten" van slabs. Te bezichtigen na telefonische 
afspraak: 03 353.38.22 

300,00 €

Zaagmachine in oliebad : zaagschijf van 25 cm diameter. Met automatische sturing. Te 
bezichtigen na telefonische afspraak: 03 353.38.22 

300,00 €

"Der Mineralinsammler", Werner Lieber. Goede staat. 20,00 €
Einfürung in die Kristallografie. Aut.: Kleber. Zeer goede staat. 20,00 €
Lot mineralen nog te specifiëren  
Lot mineralen nog te specifiëren  
Stralings detector (legeruitvoeiring AN/PDR-20LP) met handleiding, 15,00 €
Toestel met boorkop voor opblinken van sieraden met: lappenschijven, viltschijven en 
borstelschijven met diameter 60 mm 

5,00 €

0501 Pyriet-Bariet van Fleurus België  (doosje) 2,00 €
0502_Calciet van Mont-s-Marchienne B. (doos) - fluoresc. geel 2,00 €
0503_Calciet van Landelies België - grote stukken (doos) 2,00 €
0504 Fluoriet van Foisches Frankrijk - fluoresceert paars (doos) 3,00 €
0505_Gips rozen - kunstmatig gekleurd Tunesië (2 stuks) 2,00 €
0506_ Aragoniet-Biotiet van Herschenberg  Duitsland (1 st.) 1,00 €
0507_Hoornblende - augiet van Nickenicher Sattel Duitsland 1,00 €
0508 Gips roosjes van Plock Polen (doos 6st.) 2,00 €
0509_Calciet van Beez België - fluoresceert licht geel (doos) 2,00 €
0510_Septaria stukjes met chalcopyriet uit Steendorp België (2 st.) 1,00 €
0511_Verzameling 24 stuks in doos. 2,00 €
0512_Calciet Mont-s-Marchienne B. Fl.- geel en rose (doos) 2,00 €
0513_Fluoriet-Kwarts e.a. Wolfach Sachtleben D. Fl.-paars (doos) 3,00 €
2 plastic helmen   
Replica van antieke Spaanse mijnlamp, ondertussen ook al 20 jaar oud  
Grote calciet skalenoeder uit de gouden jaren van Mont-sur-Marchienne, Ca 30 cm  
Lot Spaanse mineralen : erythrien, hematietkwarts, jarosiet, conichalciet  
Lot Afrikaanse (o.a. Tsumeb) mineralen: dioptaas, malachiet, carrolliet van Katanga   
Originele affiche Minerant 1980, Eerste lustrum   
Boek , titel :  "Goud", meerdere auteurs, uitg. Gaade NL, 1976   32 x 26 cm - 278 blz  zwart 
linnen kaft - rode stofwikkel 

18,00 €

Boek , titel:  "Diamant", meerdere auteurs, uitg. Elsevier 1980. 31 x 26 cm - 288 blz, blauw 
linnen kaft - zwart/wit fotostofwikkel 

18,00 €

Boek  "Mineralen voor de mens", C.S. Hurlbut Jr., uitg. Standaard Antw. 1973, 28 x 22 cm - 301 
blz, oranjeroze linnen kaft 

15,00 €

Mineraalspecimen : Kwarts xx + pyriet xx, Sao Paolo Diamantina, Minas Gerais Brazilië, 17 x 14 
x 7 cm 

18,00 €

Mineraalspecimen : Rhodochrosiet xx - Sfaleriet - Pyriet xx - Galeniet - N'Chwaning Mine 
Hotazel S. Afrika   15 x 13 x 7 cm 

18,00 €

Diascanner NIKON Coolscan LS20E voor SCUSI interface, ISA slot, WIN 95/98/Me 50.00 €
Diascanner USB Microtech 50.00 €
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Biomineralen, 
bodystones en 
bezoars 

20 µm 

Deel 2 : 
bodystones 
 
René Van Tassel 
 

In deel 1 (Geonieuws 29(9), 2004) is aangetoond hoezeer de biosfeer een aandeel heeft 
in de vorming van verbindingen die met mineraalnamen kunnen aangeduid worden. Dit 
mag zijn verantwoording vinden wanneer hun identiteit overeenstemt met deze van zuiver 
geologische mineraalsoorten. Het volstaat, wat de oorsprong betreft, te denken aan bio-
mineralen naast "geomineralen". In dit deel 2 worden de beschouwingen over biominera-
len beperkt tot deze die optreden in de hoogste klasse van de levende wezens, d.i. die 
van de zoogdieren (mammalia), waar uiteraard ook de mens toe behoort. 
 
In deel 1 werden de biomineralen benaderd die essentieel zijn (bv. beenderen, tanden, 
schelpen van weekdieren enz.), dus in positieve zin. In dit deel bekijken we de andere zij-
de, de bijkomstige biomineralen, helaas vaak de negatieve en ongewenste kant, vanuit 
gezondheidsstandpunt bekeken, pathologische biomineralen. 
 
Het gaat om bepaalde afzettingen (deposits), kristallisaties, verhardingen tot steenvor-
mingen toe. Deze komen meestal voor als concrementen, en meer bepaald concreties die 
door concentrische laagjes een herhaalde aangroei onderstrepen. 
 
Het "groene boekje" (1995) vermeldt deze woorden niet, maar wel van Dale's ethymolo-
gisch woordenboek (1995), met "concretie, concrement", en diens "dikke van Dale", in 
drie delen (1989), met "concrement". In vreemde talen wordt gesproken van (fr.)  concré-
tion(s), calcul(s) ; (eng.) concretion(s), calcul(i) ; (duits) Konkrement(en). Gezien het hier 
gaat over stenen in het lichaam of lichaamsstenen moge het hier niet revolutionair klinken 
een onacademische bewoording "bodystones" te gebruiken, naast in van Dale's vermelde 
woorden als bodybuilder, bodyguard tot bodypaint toe. 
 
 
1. Kristallisatie en gezondheid : biomineralen en biokristallen 
 
De in aanmerking komende verbindingen zijn opgesomd in de volgende tabel als biomine-
ralen met mineraalsoortnaam en hun rangnummer volgens Dana VIII (1999) als bio-
kristallen wanneer hier geen mineraalnamen bij te pas komen. 
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(*) Verbindingen gemerkt met (*) komen in menselijke urinewegstenen voor. 

BIOMINERALEN BIOKRISTALLEN 
CARBONATEN 

14.1.1.1 calciet CaCO3   
14.1.2.1 vateriet CaCO3   
14.1.3.1 aragoniet CaCO3   
15.1.3.1 monohydrocalciet CaCO3.H2O   
 calciumtrihydraat (*) CaCO3.3H2O   
 

FOSFATEN 
37.1.1.1 monetiet (*) CaHPO4 OCP octacalciumfosfaat (*) Ca8H2(PO4)6.5H2O 
38.3.4.1 whitlockiet (*) Ca9Mg(PO3OH)(PO4)6 CPPD Ca-pyrofosfaat dihydraat (*) Ca2P2O7.2H2O 
39.1.1.1 brushiet (*) CaHPO4.2H2O Tri-Mg-5 hydraat (*) Mg3(PO4)2.5H2O 
39.1.6.1 newberryiet (*) MgHPO4.3H2O Tri-Mg-22 hydraat (*) Mg3(PO4)2.22H2O 
39.3.5.1 hannayiet (*) (NH4)2Mg3H4(PO4)4.H2O Mg-waterstoffosfaat MgHPO4 
40.1.1.1 struviet (*) (NH4)Mg(PO4).6H2O diammonium-Ca-fosfaat (NH4)2CaPO4 
49.1.2.1 dittmariet (*) (NH4)Mg(PO4).H2O   
40.3.7.1 bobierriet (*) Mg3(PO4)2.8H2O   
41.8.1.1 fluorapatiet (*) Ca5(PO4)3F   
41.8.1.3 hydroxylapatiet (*) Ca5(PO4)3OH   
41.8.1.4 carbonaatapatiet (*) Ca5(PO4,CO3)3(F,OH)   
 

OXALATEN 
50.1.1.1 whewelliet (*) Ca(COO)2.H2O Ca-oxalaat-trihydraat Ca(COO)2.3H2O 
50.1.2.1 weddelliet (*) Ca(COO)2.2H2O   
50.1.3.1 humboldien Fe(COO)2.H2O   
 

organische verbindingen 
50.4.1.1 uriciet  (urinezuur) C5H4N4O3 K-uraat KC5H3N4O3 
50.4.6.1 ureum CO(NH2)2 ammoniumwaterstofuraat (*) NH4C5H3N4O3 
   Na-waterstofuraat NaC5H3N4O3 
   urinezuur monohydraat (*) C5H4N403.H2O 
   xanthine (*) C4H5N4O2 
   cystine (*) C6H12N2O4S2 
   cholesterol C27H46ON 
   bilirubine C32H35N4O8 
   calciumbilirubine  
   ellagzuur C14H6O8.2H2O 
   lithofellinezuur C20H36O4 
 
Ter herinnering : niet kristallijne verbindingen als ACP (amorf calcium fosfaat), AMP ( amorf 
magnesiumfosfaat), en amorfe materie met de samenstelling van apatiet 

 
Bij deze opsomming dient aangestipt dat whitlockiet een lastig geval is qua samenstel-
ling. De substantie kwam op de lijst van de mineralen in 1941 door Clifford Frondel. De 
chemische analyses hadden wel 2 à 3 % Mg opgeleverd, maar Mg werd beschouwd als 
een onzuiverheid en daarom niet in de formule Ca3(PO4)2 opgenomen. Later bleek dat het 
mineraal niet met de fase β-Ca3(PO4)2 overeenstemde en ook niet equivalent was met 
apatiet. Magnesium bleek een essentieel element te zijn, en het curriculum vitae ziet er 
uiteindelijk uit als volgt : 
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jaartal formule referentie 
1941 Ca3(PO4) Dana VII, 1956 
1971 Ca7Mg4(Ca,Mg)2(PO4)12 Dickens & Brown, 1971 
1984 (Ca,Mg)9(PO4)6 boek "Phosphate minerals" 
1999 Ca9(Mg,Fe2+)(PO3OH)(PO4)6 Dana VIII, 1999 
2001 Ca9(Mg,Fe)[PO3OH][PO4]6 Strunz' Min. Tabellen 
2004 Ca9Mg(PO3OH)(PO4)6 Glossary of Min. Species 
 
 
2. Microkristallijne onheilsboden 
 
Biomineralen en biokristallen kunnen zich vormen in microdimensies (µm, micrometer) bij 
pathologische processen in het menselijk en dierlijk organisme, in samenhang met andere 
fasen. Ze behoren tot de calciumfosfaten en een paar zouten van organische zuren : 
urinezuur en oxaalzuur. 
 
2.1. Calciumfosfaten 
 
2.1.1.  Apatiet en andere fosfaten 
 
Carbonaatapatiet is de dominerende verbinding. Het is niet alleen een essentiële compo-
nent in het organisme, onder andere in beenderen en het gebit, zoals uiteengezet in deel 
1 (Geonieuws 29(9), 2004), maar het is ook zeer belangrijk als een pathologische factor. 
Bijna alle sites in het lichaam kunnen gemineraliseerd worden en zo aanleiding geven tot 
pathologische effecten. Dergelijke mineralisaties zijn in feite afzettingen ("deposits") van 
kristallijne en amorfe aard. 
 
Ze kunnen aanleiding geven tot vernauwingen in de bloedkanalen en zo een normale 
doorstroming van bloed verhinderen met schadelijke en soms zelfs fatale gevolgen. Deze 
aanslibbingen in de aders, "plaques" genoemd, werden in 1980 op hun samenstelling on-
derzocht (Skinner H.C., 2000). Daarbij werden technieken als X-stralendiffractometrie 
(XRD), rasterelektronenmicroscopie (SEM) en kristaloptische polarisatiemicroscopie ge-
bruikt. 
 
Na verwijdering van de organische stof werd het beeld verkregen van een halfkristallijne 
stof met een, weliswaar diffuus, X-stralendiffractogram van apatiet. De chemische analyse 
zag eruit als volgt : 
 
Ca  29.4 % 
P   13.6 % 
CO3   8.7 % 
Mg   0.4 % 
Na   0.3 % 
 
De verhouding Ca/P = 2.16 stemt overeen met de Ca/P-verhouding van apatiet. Dit leidde 
tot het besluit dat hydroxyl- en/of carbonaatapatiet aanwezig was. Latere analyses lever-
den een lagere Ca/P-verhouding en een hoger Mg-gehalte op, wat een aanwijzing was 
voor de mogelijke aanwezigheid van whitlockiet. 
 
Soms bleef de kennis van het Ca-fosfaat nog onvoldoende nauwkeurig om het gebruik 
van een mineraalsoortnaam te verantwoorden. Men diende zich nog te beperken tot de 

 
Geonieuws 31(2), februari 2006  45 



benaming "apatietisch materiaal" of zelfs ACP (amorf Ca-fosfaat). De mineralisatie van 
gezwellen met woekercellen gaat gepaard met de vorming van Ca-apatietisch materiaal. 
De aanwezigheid van Ca-fosfaat is dan wel een hulpmiddel om bij radiologisch onderzoek 
de locatie van dergelijke gezwellen te bepalen. In het geval van pees- of spierletsels in 
het bewegingsstelsel wordt de vorming van microkristallen (3-10 µm) van hydroxylapatiet 
waargenomen. 
 
2.1.2.  Calciumpyrofosfaat CDDP, Ca2P2O7.2H2O  
 
Dit kristallijne Ca-fosfaat wordt aangetroffen als microscopische monokliene en trikliene 
prisma's (2-5 µm dik, tot 10 µm lang) bij sommige kraakbeen-, pees- en spierletsels. 
 
 
2.2. Zouten van urinezuur en oxaalzuur 
 
2.2.1.  Mononatriumuraat, NaC5H3N4O3 
 
Bij gewrichtsaandoeningen, zoals jicht, vormen zich afbraakproducten van overtollig uri-
nezuur (in het bloed) als naald- of plaatvormige microkristallen (10 µm). Ze zijn gelocali-
seerd in het kraakbeen van het gewricht, onder andere rond de vermaarde Achillespees. 
Ze treden ook op in knobbels (tofiegezwellen) aan vingers en tenen. Men treft ze ook aan 
in oorletsels bij jichtlijders. 
 
2.2.2.  Whewelliet, Ca(COO)2.H2O 
 
Waaiervormige microkristallen in agglomeraten (10-80 µm) zijn door J. Jedwab (1996) 
waargenomen bij oogvliesletsels. 
 
 
Bij het einde van dit hoofdstuk over microscopische biokristallen verwijzen we naar H.C. 
Skinner (2000), die stelde dat de aanwezigheid van calciumfosfaat in het menselijk orga-
nisme een nog uitermate actief onderzoekingsgebied is, en dat lang niet alle raadsels met 
betrekking tot het voorkomen van die component opgelost zijn. 
 
We kunnen ons de vraag stellen of het aandeel van calciumfosfaat, en niet Ca tout court, 
bij de modale leek wel voldoende verduidelijkt wordt door de algemeen gangbare termino-
logie van "verkalking" (calcificatie) en van "ontkalking" (decalcificatie). Roepen die termen 
niet te sterk een rechtstreeks verband op met de term kalk (CaO), afkomstig van CaCO3? 
Wordt bij dergelijke interpretatie het aandeel van fosfaat (en niet van carbonaat !) onder 
de mat geveegd ? 
 
 
3. Harde getuigen ten laste 
 
Het gaat hier nu niet meer over kristallijne afzettingen in het organisme op microschaal, 
maar over kristallisatie met een zekere graad van hardheid en waarnemingsmogelijkhe-
den met het blote oog (uiteraard eens de stenen afgezonderd zijn !) en tastbaar. De orde 
van grootte ligt in het millimeter tot decimeter (!) gebied ! Een verwoording met "steen" 
("bodystone") is ter zake bepaald verantwoord. 
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1 cm Speekselsteen gevonden bij een paard, 
gewicht 400 g. Collectie Senckenberg 
Museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Bodystones bij zoogdieren en bij de mens 
 
In navolging van T. Edinger (1933) en M. Hilzheimer (1932), en aangevuld met o.a. Ban-
nister F.A. (1947), Gibson D. (1995), Grünberg (1964-1977), Milton A. en Axelrod J. 
(1951), Postl W. (1983), Skinner H.C.W. (1977), trachten we een benaderend en alge-
meen overzicht te geven van de lokalisaties in het organisme van dier en van mens. We 
geven daarbij een idee van de samenstelling, verwantschap met mineralen en de grootte. 
 
• Speekselklier (sialieten) (Gr. σιαλον, "sialon" = speeksel). Bij herkauwers, zwijnen en 

vleeseters. Bij een paard werd o.a. een speekselsteen aangetroffen van 400 g (figuur 
1). Deze speekselstenen hebben een wisselende samenstelling, met o.a. apatiet, cal-
ciet, en whitlockiet. 

• Tandsteen, ook  "plaque" genoemd, bevat o.a. apatiet, brushiet, whitlockiet, weddel-
liet, whewelliet, calciet, apatiet. Stefan Weiss beschrijft in Lapis 28(12), 2002, een 
voorkomen "Unerwünschter Whitlockit", waarbij mijnwerkers op korte tijd een afzetting 
op de tanden vertoonden door het inademen van stof tijdens zoutontginning met o.a. 
kieseriet (MgSO4.H2O). Door het inademen van hoge zoutconcentraties stijgt de zuur-
tegraad in het speeksel, en dan slaat, door de aanwezigheid van relatief veel magne-
sium, niet het calciumfosfaat apatiet neer, maar het Ca- én Mg-houdende whitlockiet. 

• Maag : gastrolieten (gr. γαστηρ, "gaster" = maag). Maagstenen werden o.a. vastge-
steld bij berggeiten (Alpen : 2 tot 5 cm, bestaande uit brushiet en whitlockiet ; in Azië - 
Iran - werden maagstenen aangetroffen die bestonden uit brushiet, lithofellinezuur en 
ellagzuur). In Zuid-Amerika werden bij de guanaco maagstenen gevonden tot 3.2 X 4 
cm die uit lithofellinezuur bestonden, en in de maag van de lama tref je maagstenen 
aan die bobierriet en newberryiet bevatten. Bij paarden zouden maagstenen van 1 tot 
7 kg aangetroffen zijn ! Er bestaan maagballen, hier niet ter sprake, die bestaan uit 
aaneengekitte ingeslikte haren en/of onverteerbare vruchten- of plantenresten. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Maagsteen aangetroffen bij een berggeit in de 
Alpen. De steen is 6 cm lang en bestaat uit 
brushiet en whitlockiet. K.B.I.N., René Van Tassel. 
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Galstenen van lama's worden op het Internet te koop 
aangeboden als "geneesmiddel" tegen o.a. 
impotentie, verbetering van de bloedsomloop enz." 
Naar http://www.geocities.com/ccboltrade/ 
calculosE.html. Foto en copyright Juan Pablo 
Castedo (Santa Cruz, Bolivia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Galblaas (galstenen, cholelieten) (gr. Χολη, "chole" = galblaas).  
Bij de os worden dergelijke stenen frequent aangetroffen, en ze  bestaan voornamelijk 
uit bilirubine en calciumbilirubine. Bij de lama komen galblaasstenen zo frequent voor 
dat ze per 5 kg kunnen besteld worden via het Internet ! Wereldwijd is er een le-
vendige handel in dergelijke stenen voor pseudo-geneeskundige doeleinden. In men-
selijke galstenen werden ook cholesterol, calciumcholesterol, calciet en vateriet ge-
ïdentificeerd, met afmetingen tot meer dan 5 cm en een gewicht tot bijna 20 gram ! 

• Pancreas (alvleesklier : pancrealieten) (gr. παν, "pan" = geheel en κρέας, "kreas" = 
vlees). Bij paarden werden pancrealieten aangetroffen met wisselende samenstelling, 
o.a. calciet komt erin voor. Bij herten en runderen werden dergelijke stenen aangetrof-
fen tot 5 cm met eveneens wisselende samenstelling (o.a. calciet, aragoniet, vateriet 
en apatiet). 

• Urinewegen (urinestenen) 
- nierstenen (nefrolieten, gr. νεφρός, "nefros", nier) : bij paarden werden stenen tot 8 
cm aangetroffen bestaande uit CaCO3, weddeliet, whewelliet. Bij schapen, runderen 
en katten : oxalaten, uriciet, struviet, NH4-uraat, CaCO3, en bij nijlpaarden weddeliet. 
- ureterstenen (ureter = urineleider) 
- blaasstenen (cystolieten, gr. κυστις, "kustis", blaas) : bij het paard CaCO3, bij runde-
ren meer specifiek calciet, bij wilde zwijnen "Potamochère" in Kivu, Congo, werden 
struviet en newberyiet bevattende blaasstenen aangetroffen tot 8 cm groot, bij honden 
(dalmatiërs) : struviet 1-2 cm, bij nertsdieren : struviet, bij het guinees biggetje stenen 
van monohydrocalciet van 1 cm, 0.2 g. 
De drie groepen van de urinewegen worden vaak samen genomen en ondergebracht 
onder een overkoepelende benaming "nierstenen". 
De groep menselijke urinestenen is zo complex en uiteraard zo uitvoerig onderzocht, 
dat we ze uitvoeriger behandelen in hoofdstuk 3.2. 
 
  

 
 

 
 

  
Blaasstenen (2 cm) bij dalmatiërshond. Ze bestaan uit 
struviet (Senckenberg Museum, Frankfurt-am-Main). 
 

 
Blaassteen van een wild zwijn "Potamochère" uit Kivu, 
Congo. De steen meet 8 cm en bestaat uit struviet en 
newberyiet. K.B.I.N., René Van Tassel. 
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Struvietsteen uit een paardendarm, 
ongeveer 5 cm diameter. K.B.I.N., 
René Van Tassel. 
 
 
 
 
 
 
 
• Darmstelsel (enterolieten, Gr. εντερον, "enteron", darm). In runderen werden darm-

stenen aangetroffen die uit struviet bestaan, in schapen uit Nieuw-Zeeland bobierriet, 
Bij paarden komen dergelijke stenen, bestaande uit struviet, frequent voor (frequentie 
2 % op een populatie van 900 paarden). Ze kunnen ook erg groot zijn, tot zelfs 11 kg. 
Grote paarden-darm-stenen worden meer uitvoerig behandeld in § 3.1.1. 

• Andere "locaties" 
Prostaat : stenen van 4 tot 8 cm bestaande uit apatiet. Bij de mens komen verharding-
en in de prostaat voor die uit apatiet en whitlockiet bestaan. 
Amandelklier : stenen ter grootte van een erwt bij paarden, ezels, runderen. Bij de 
mens komen stenen voor tot 1.5 cm, die vooral Mg, Ca, en carbonaat- en fosfaationen 
bevatten. 

 
3.2.  Merkwaardige darmstenen bij paarden 
 
Het voorkomen van dergelijke stenen heeft uiteraard sinds zeer lang de aandacht getrok-
ken. In een van de oudste wetenschappelijke tijdschriften, namelijk Philosophical Trans-
actions 24, 1747, heeft D. Dudley gepubliceerd over "An account of a stone taken out of a 
horse at Boston in New England" ("Een verslag over een steen genomen uit een 
paard…"). Er is sprake van een bolvormige steen van 5.5 lbs (2.5 kg) met een omtrek van 
17" (43 cm). Deze stenen komen voor in de dikke darm (coecum), en zijn wit-grijs, krijt-

achtig. Ze vormen zich als een steeds voort-
schrijdende afzetting in concentrische dunne 
laagjes rond een kern (als onverteerbare stof, 
bvb. een nagel). Een radiale textuur blijft ook 
waarneembaar. Als ze ongehinderd kunnen 
groeien vormen zich regelmatige sferen. Soms 
vormen ze ook slierten van afgeronde 
tetraëders.  
 
W.M.D. Watson beschreef in 1754 in hetzelfde 
tijdschrift een bolvormige steen van 7 kg, maar 
noteerde ook een weging in water (2.62 kg). 
Op die manier vond hij een soortelijk gewicht 
van "8/5" (= 1.6). Het toen nog onbekend stru-
viet, MgNH4PO4.6H2O, bood zich reeds aan ! 
 
In 1826 verschenen de eerste chemische ge-
gevens door Lavini : "calculs énormes trouvés 
dans le coecum d'un cheval", een grote van 
5.9 kg, een kleinere 3.1 kg, 49 kleintjes, goed 
voor samen 5.53 kg, alles samen een gewicht 
van 9.59 kg ! 
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Links : doorsnede van een paarden-darmsteen van 2.175 kg, diameter 10 cm. 

Senckenberg Museum. 
Rechts :  struvietconcretie in de darm van een paard, diameter 14 cm. K.B.I.N., René Van Tassel. 
 
Talrijke artikels verschenen verder, o.a. Scheunert, 1925 (11 kg, 36 cm omtrek) ; Edinger 
T. en Liesegang, 1932 ; Treibs, 1933 (2.5 kg) ; Milton en Axelrod (1951) ; Frechkop S. en 
Van Tassel R. (1966). Dergelijke merkwaardige darmstenen bevinden zich onder meer in 
het Museum voor Veeartsenijkunde aan de Universiteit van Gent, en de Ecole vétérinaire 
van de Universiteit van Luik (vroeger Ecole Méd. Vétérin. Etat., Brussel). Ze werden ook 
getoond in de tentoonstelling "Leben mit Kristallen" in Graz, 1983, en zijn ook goed verte-
genwoordigd in het vermaarde Senckenberg Naturmuseum, Frankfurt-am-Main. 
 
3.3. Stenen in de menselijke urinewegen 
 
De mineraloog kent het mineraal scheeliet, CaWO4, genoemd naar C.W. Scheele (1742-
1786), een vermaard Zweeds chemicus en apotheker. Hij is werkelijk een pionier geweest 
met onder andere de ontdekking van de chemische elementen fluor (1771) en chloor 
(1774). Hij was blijkbaar de eerste die een analyse uitvoerde van een menselijke blaas-
steen (1776). Meteen ontdekte hij een nog onbekende verbinding, namelijk wat later "uri-
nezuur" zou genoemd worden, maar door hem met de naam "lithozuur" (Gr. λιθος, 
"lithos", steen) was bedacht. 
 
Verdere kennis over de samenstelling van nierstenen bleef niet uit, en in 1802 werden 
door de Franse chemicus A.F. Fourcroy nog 6 componenten toegevoegd, met chemische 
namen waaronder nu apatiet, brushiet en struviet kunnen herkend worden. Bij onderzoek 
van guano op een eiland van Peru werd door M.H. Klaproth urinezuur als uriciet aan de 
mineralenlijst toegevoegd. De samenstelling is C5H4N4O3, en het wordt in de chemische 
nomenclatuur 2,6,8-trihydroxypurine genoemd. 
 
Dertig jaar na de ontdekking van Scheele werd baanbrekend werk verricht door de Franse 
chemici A.F. Fourcroy (1755-1809) en L. Vauquelin (1800-1882) op 600 nier-, gal- en 
darmstenen van mens en dier (paarden, runderen, huisdieren) en door J.F. John (1811 en 
1816), Taylor Th. (1842 tot 1846), Wöhler F. (1841 tot 1845), enz. 
 
Om een juister algemeen inzicht te verkrijgen over het voorkomen, zijn van in het begin 
grote reeksen aangelegd en onderzocht in functie van de tijd, met allerlei technieken 
(kwalitatief en kwantitatief), zoals opgesomd in de volgende tabel : 
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jaar auteur(s) aantal stenen compo-
nenten 

methode(s) 

1902 A.F. Fourcroy 500 12 chemisch 
1925 Nakano H. 485  chemisch en 

kristallografisch 
1947 E.L. Prien en 

Cl. Frondel 
600 7 X-stralendiffractometrie 

en optisch 
1962 Herring L.C. 10000 20  
1968 Lonsdale C.L. 1200 16 X-stralendiffractometrie 
1974 Gibson R.L. 14500 (over 3 jaar) 16 X-stralendiffractometrie 

en optisch 
1995 Gibson D. 20000 (over 4 jaar)   

 
Lonsdale K. heeft in 1968 alleszins baanbrekend systematisch onderzoek verricht, met 
kwalitatieve en kwantitatieve gegevens op basis van X-stralendiffractometrie, en gespreid 
over verschillende gebieden in Europa (Groot-Brittannië, Italië, Tsjechië, Slovakije), Azië 
(Indië, Thailand, Korea) en de Verenigde Staten. 
 
De stenen vertonen een grote verscheidenheid, en het voorkomen wordt beïnvloed door 
bepaalde factoren, o.a. 
• Geslacht (nierstenen komen meer voor bij mannen dan bij vrouwen) 
• Leeftijd 
• Leefomgeving (meer in industriegebieden dan in agrarische gebieden) 
• Voeding 
• Levenswijze 
• Klimaat 
• Lichaamstemperatuur (koorts) 
En verder biologische factoren (ziekte, erfelijkheid, besmetting) en fysicochemische 
factoren van de urine zelf (concentratie, zuurtegraad). 
 
Het gebruik van de term "nierstenen" blijkt niet altijd zo eenduidig te zijn. Soms is het, bij 
lezing, gissen tussen een niersteen en een blaassteen, hierdoor bedoelend de plaats 
waar de steen gevonden is. Beide hebben wel dezelfde componenten, maar hebben ver-
schillende karakteristieken, o.a. qua vorm en grootte. Voor beide kan de betiteling "urine-
steen" gebruikt worden (in het Duits : "Harnsteine"). 
 
Nierstenen, ontstaan in nierkelken en -bekken, vertonen een zeer grote verscheidenheid 
qua samenstelling, vormen en afmetingen. Hun grootte kan variëren van het formaat van 
een zandkorrel tot dat van een kokosnoot. Ze kunnen sferisch of ellipsoïdaal zijn, of ook 
zeer onregelmatig van vorm. Het gewicht kan variëren van 0.1 g tot zowat 70 g. Oude 
gegevens (1805) spreken zelfs van 1.36 kg ! Blaasstenen zijn meestal ellipsoidaal, 
dikwijls groter dan dergelijke regelmatige vormen bij nierstenen (3-7 cm), en hun gewicht 
kan variëren tussen 0.1 en 200 g. 
 
Samenstelling 
In totaal werden ongeveer 25 componenten waargenomen in urinestenen. Ze zijn in de 
tabel "Biomineralen en biokristallen" bij het begin van dit artikel gemerkt met (*). De be-
langrijkste componenten zijn twee Ca-oxalaten (whewelliet en weddelliet), en vier 
fosfaten (apatiet - zowel OH- als CO3

2-, struviet, brushiet en uriciet). In mindere mate 
komen voor whitlockiet, newberyiet (afbraakproduct van struviet door NH3-verlies), 
uraten. Xanthine en cystine komen eerder zelden voor. 
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1. Menselijke niersteen uit whewelliet, diameter ongeveer 25 mm 
2. Complexe menselijke niersteen bestaande uit een concentrisch aggregaat van 

calciumoxalaat en apatiet, met daarop radiaalstralig kristallen van weddelliet, diameter 
ongeveer 25 mm 

3. Menselijke blaas-steen, opgebouwd uit concentrische laagjes van brushiet. Diameter 
ongeveer 20 mm. 

Foto's en copyright Dick Gibson   http://www.gravmag.com/kstones.html 
 
Meestal bevatten urinewegstenen meer dan één component. Bovendien kunnen ze indivi-
dueel heterogeen zijn qua samenstelling bij aangroei, met bv. oxalaatlagen op een kern 
van apatiet en uriciet. 
 
Op basis van componenten en hun aandeel kan men spreken van fosfaat-, oxalaat-, 
xanthine-stenen. Samengevat : 
• 90 % van de nierstenen zijn calciumhoudend (fosfaten en oxalaten) 
• 80 % zijn fosfaathoudend 
• 17 % bevatten meer dan 50 % fosfaat 
• 61 % bevatten oxalaat (weddelliet en, overwegend, whewelliet) 
• 43 % bevatten hoofdzakelijk oxalaat en apatiet 
• 10 % bevatten brushiet 
• Minder dan 1 % zijn xanthinestenen 

Menselijke nierstenen 
Links : uriciet-gruis en parels tot bijna 1 cm 

Rechts : Onregelmatig gevormde niersteen ; 
bovenaan whewelliet, onderaan weddelliet 

Foto's K.B.I.N., René Van Tassel 
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Urinestenen vertonen meestal een duidelijke lagenstructuur als resultaat van een regel-
matige afzetting, soms rond een kern met een andere samenstelling, zoals apatiet en/of 
uriciet. Urinestenen bestaan overwegend uit verschillende componenten (bvb. 2 tot 5), en 
deze verschillen in één steen plaatselijk van laag tot laag. Enkel kleine kristallisaties 
(gruis, parels) bestaan uit één enkele component.  
 
Types nierstenen 
Naargelang van het overwicht van bepaalde componenten spreekt men van 
• Oxalaatstenen : zeer hard, lichtbruin, oppervlakkige kristallisatie waarneembaar 

(weddelliet), moerbeistructuur (whewelliet). Calciumoxalaat vormt ook de spitse, 
typische spectaculaire tetragonaal-pyramidale microkristallen (enkele µm) van 
weddelliet, te bewonderen onder de electronenmicroscoop (cfr. foto's aan het einde 
van dit artikel en op de titelpagina). Dit beeld doet wat denken aan de 
versperringslijnen in grensgebieden tijdens de tweede wereldoorlog. 

• Ca-fosfaatstenen : klein, hard, grijsachtig 
• Struvietstenen : broos, krijtachtig, soms erg groot (tot 10 cm !) 
• Uricietstenen (urinezuur, uraten) : hard, bruinachtig, glad 
• Cystinestenen (klein, wasachtig, groengeel). 
 
3.4.  Nierstenen en vaderlandse geschiedenis 
 
1835 
De geneesheer Burggraeve toonde in 1835, op de vergadering (op 1 september 1825) 
van de Société de Médecine de Gand twee nieren vol stenen, gevonden bij de lijkschou-
wing van een man. Deze had van jongsaf problemen gehad met gruis in de urine. De 
opengesneden rechternier, met een duidelijke aftekening van de nierkelken, is afgebeeld 
in de figuur op de volgende bladzijde. 
 
De Koninck berichtte in 1836 over de analyse van deze steenvorming in de rechternier 
(423 g) : dichtheid 1.59, onregelmatige vormen als een opvulling van de nier, "84 % phos-
phate ammoniaco-magnésien", naast "7% phosphate de soude". Dit betekent alleszins in 
de huidige mineralogische taal : vooral struviet, MgNH4PO4.6H2O. (dichtheid 1.65-1.72). 
 
1863 
Naar aanleiding van de herdenking "België 175" dient vermeld dat onze eerste koning 
Leopold I (1790-1865) heel wat miserie heeft gekend met blaasstenen in de jaren 1862-
1863. Op aanraden van zijn nicht, de latere Queen (1837) Victoria van Engeland, werd hij 
behandeld te Laken door de vermaarde, engelse chirurg Henry Thompson en op enkele 
dagen verlost van een hinderlijke fosfaatsteen (struviet !), nadat de pogingen van een 
duitse en een franse dokter niet doelmatig waren gebleken. De verbrijzelde blaassteen 
werd als een trofee door Thompson mee naar Londen genomen en wordt daar nog heden 
ten dage bewaard in een verzegeld schaaltje, onder nummer 20, in het Hunterian Mu-
seum van de Royal College of Surgeons in Londen.  
 
De vakkundigheid van Thompson bezorgde hem vermaardheid en een Sir-titel. In het 
boek "Famous operations" door Dr. H. Ellis (1963), werd een hoofdstuk aan dit operatief 
ingrijpen gewijd. Thompson had overigens een eigen verzameling van zowat duizend 
blaasstenen, maar die collectie is in 1941 bij het duitse bombardement op Londen verlo-
ren gegaan. 
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Nierstenen afkomstig uit één 
menselijke nier getoond door 
geneesheer Burggraeve tijdens de 
vergadering van de Société de 
Médecine de Gand op  
1 september 1835. De hier getoonde 
beeldbreedte is 14 cm ! 
Naar Morren fecit 1835, in 
Burggraeve, 1835. 
 
 
 
 

3.5.  Nierstenen uit een wel zeer ver verleden 
 
Niersteenlijden, of om het met de geneeskundige term "nefrolithiasis" te noemen, moet 
wel "des mensen lot" geweest zijn zowat 6800 jaar geleden. 
 
In 1905 rapporteerde S.G. Shattock over een opgraving in een onaangeroerde begraaf-
plaats in Opper-Egypte, uit de predynastietijd, ongeveer 4800 voor Christus. Bij het skelet 
van een jongeling werd, tussen de bekkenbeenderen, een ovale steen gevonden van 6.5 
cm. De steen, gebroken bij de opgraving, vertoonde een kern van uriciet (urinezuur) en 
een 1.3 cm dikke concentrisch gelaagde korst van calciumoxalaat, whewelliet, met de 
typische moerbeistructuur aan het oppervlak. 
 
De steen werd aan het Royal College of Surgeons in Londen geschonken, en door blaas-
steenspecialist Dr. H. Ellis het oudste specimen ooit gevonden genoemd. Hij is echter he-
laas vernietigd bij een bombardement in de tweede wereldoorlog (1941), samen met de 
vermaarde, met grote zorg en kennis opgebouwde verzameling van Th. Taylor "A des-
criptive and illustrated catalogue of the calculi and other animal concretions contained in 
the Museum of the Royal College of Surgeons in London" (1842). 
 
Op een andere begraafplaats, eveneens in Egypte, zijn nadien twee nierstenen van 1.3 
cm opgegraven, gelegen ter hoogte van de lumbale wervels van een skelet. Ze bleken uit 
calciumoxalaat te bestaan, en werden gedateerd op 4200 voor Christus. 
 
Het is alleszins zeer merkwaardig dat, in optimale omstandigheden van conservatie, zoals 
in gewone begraafplaatsen in Egypte, organische verbindingen de tand des tijds kunnen 
trotseren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Niersteen gevonden in een Egyptisch graf (ongeveer 
4800 voor Christus), bestaande uit een kern van uriciet 
en een 1.3 cm dikke gelaagde overkorsting van 
whewelliet. Naar Shattock, 1905). 
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 Tetragonale, dipyramidale 

kristallen van weddeliet  
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Bolvormige aggregaten van 
whewelliet tussen, 
weddellietkristallen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weddelliet-XX in een menselijke 
niersteen. SEM-opnamen Kon. 
Belg. Inst. Natruurw., Brussel, K. 
Wouters en R. Van Tassel, 1979. 
Een maatstreepje stemt overeen 
met 10 µm. 
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