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De agaat dankt zijn naam aan de kleine rivier Agates in Sicilië. In zijn bedding werd deze siersteen 

ontdekt. 

 

Agaat wordt op verschillende plaatsen gevonden, o.a. in Brazilië en Madagaskar; er zijn grote 

groeven in India. 

 

Ook dichterbij: in de omgeving van Idar-Oberstein, Duitsland waar sedert de 17de eeuw een industrie 

ontstond voor het bewerken en slijpen van edelstenen, die daar gevonden werden. 

 

De groeven rond Idar zijn inmiddels uitgeput. Maar nog steeds is dit schilderachtige stadje een 

middelpunt van handel en bewerking van kostbare stenen. Amateurs kunnen in de omgeving nog 

allerlei moois vinden voor hun verzamelingen. 

 

Agaat is ontstaan in holle ruimten en kloven van rotsachtige gesteenten. Deze liepen vol met 

kiezelzuur, dat kristalliseerde na verdamping van het water. 

 

Het gebeurde dikwijls dat zo’n holte in het gesteente niet helemaal gevuld werd in de loop van de 

tijd; er vormden zich dan binnenin prachtige zuiltjes van bergkristal en amethist. 

 

Deze opgevulde holten werden geoden genoemd. In het Heimatmuseum te Idar-Oberstein zijn 

daarvan fantastisch mooie voorbeelden te bewonderen. Agaat is gewoonlijk mooi gelaagd en 

gestreept. De gestreepte tekening ontstond, doordat zich telkens weer een laag van een andere kleur 

over de vorige heeft afgezet. Het gevolg hiervan was het fascinerend kleurenspel van de 

verschillende lagen. 

                   



 

Men noemt dat ritmische kristallisatie: eerst b.v. een gele band, na verloop van tijd een dikkere band, 

grijs, bruin, maar altijd in verrassende harmonie. 

 

Agaat uit Brazilië. Originele hoogte 10,2 cm. Van buiten gezien is het een grote keisteen, maar deze is 

doorgezaagd en laat zien, hoe de gekleurde banden lopen. 

 

MOSAGAAT 

Een interessante steen van dezelfde samenstelling is de mosagaat. Deze heeft insluitsels die 

plantaardig lijken en vroeger voor ingesloten mos gehouden werden, maar het zijn ijzer- of 

mangaanhoudende stoffen. Met enige fantasie kan men in deze stenen allerlei figuren en 

landschappen ontdekken. 

 

                      
 

Deze steen prijkte als achtste op het borstschild van de hogepriester Aaron. 

 

Grieks: achatès 

Hebreeuws: schebo 

Exodus 28: 19 

 

Hardheid: 7 

Chemische formule: Si02 


