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In dit nummer : 
Hanksiet 
Gem-o-Rama, Searles Lake 
Geo-nieuws kort 



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 
België :  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. 
 

 
NUTTIGE  ADRESSEN 
 
Hugo BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. 03 4408987. 
 <hugo.bender@skynet.be> Bestuurder, secretaris, ledenadministratie. 
Paul BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. 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, samenaankoop. 
Herwig PELCKMANS, Cardijnstraat 12, B-3530 Helchteren. Tel. 0486 121128.   
 <herwig.pelckmans@pandora.be>  Organisatie vergaderingen, contacten met sprekers. 
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@belgacom.net> 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. 
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MKA-kalender 
 
 
Vrijdag 3 november 2006 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal "De drie Rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om 
20.00 h. 

"Mineralen van
 
 
 
 

Dat er in het Verenigd Koninkrijk heel wat mineralen werden gevonden, t
Denken we bijvoorbeeld maar aan de prachtige kleurplaten in de British 
SOWERBY (1804-1817), of meer recent aan de schitterende fotomonta
ons eind vorig jaar liet smaken. De Mineralen van Cornwall en Devon zijn
het gelijknamige boek van EMFREY & SYMES (1987). Over de mineral
het algemeen minder geweten (en gepubliceerd). Vanavond brengt Jan d
in. Eén van de specialiteiten van Jan is immers Britse mineralen ... Een 
miss it, folks ! 

 
 

Vrijdag 10 november 2006 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “OP-SINJOORKE” van de Vlaam
Eric Sasselaan 2 te  Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 
vervoer : tram 2 of 4. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 20.00 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voo

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon ee
tje... Deze maand worden specimens van hanksietkrista
Lake, California aangeboden. Meer details hierover vin
nummer.  

20.15 h  
Axel E

"Fluorescentie h
 
 
 
 

 
De voordrachten van Axel zijn steeds een verrassing, zelfs voor uw coö
Axel was bijzonder enthousiast over deze lezing, en vroeg om te zor
donkere avond" (dus kozen we uiteraard een winteravond). Voorts wa
beetje vaag over de inhoud. Wel verklapte hij ons dat hij, aan de hand
foto's van dezelfde specimens, ging laten zien hoe een techniek kan evol
een paar zeldzame, speciale effecten uit de fluorescentie in beeld.  
Gezien Axel een virtuoos is wat het animeren van onze ogen en oren be
garant voor onbeperkt hobby-plezier. U komt toch ook mee genieten? 
 
 

Titelpagina 
Het jaarlijkse top-evenement : hanksietkristallen zoeken in Searles Lake, San Bernard
Foto © Luigi Anzivino, oktober 2005.  http://flickr.com/photos/ilmungo/52735163/in/set-1
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Zaterdag 11 november 2006 

 

 
Vergadering Werkgroep Edelsteenkunde 
 
Maandelijkse vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in de conferentiezaal van 
"OP-SINJOORKE" de Vlaamse Jeugdherberg, Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d.i. langs 
de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar vervoer : tram 2 of 4.  
  
Practicum 
Er is weer volop gelegenheid om zelf meegebrachte stenen te onderzoeken. Alle beno-
digde apparatuur is aanwezig. 
 
 

 

Gas- en vloeistofinsluitsels in fluoriet van Seilles, Namur, België. Verzameling en foto Rik Dillen 

MMIINNEERRAANNTT  22000077  
55  eenn  66  mmeeii  

  
  

AAnnttwweerrpp  EExxppoo  ((eexx--""BBoouuwwcceennttrruumm""))  
JJaann  VVaann  RRiijjsswwiijjcckkllaaaann  --  AAnnttwweerrppeenn  
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Beurzenkalender 
 
Hou er rekening mee dat recent door allerlei omstandigheden een heleboel wijzi-
gingen zijn gebeurd m.b.t. plaats én datum van een groot aantal Europese (ook Bel-
gische !) beurzen. We hebben onze Geonieuws-kalender zo goed mogelijk up-to-da-
te gehouden, maar meer dan ooit is het noodzakelijk om je vooraf goed te informe-
ren, en niet blindelings te vertrouwen op beurzenkalenders uit tijdschriften of web-
sites ! 
Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
 S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
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 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de redactie 
van Geonieuws, liefst per e-mail.
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 25/11/2006 - 31/12/2006 
 
 
11-12/11  BE LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
    36ste  INTERMINERAL - AGAB 
   Info : Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy 
     Tel & fax 085 232939 

 
11-12/11 BE MONTIGNY-LE-TILLEUL.  Centre Culturel, rue Wilmet. 9-18 h. Ruil-beurs. 

Info : Francis Hubert, 70, rue de Marbaix, B-6110 Montigny-le-Tilleul. Tel. 071 517103,  
 <francis.hubert@belgacom.net> 

 

 
Develsteincollege 

Develsingel 5 
NL-3333 LD  Zwijndrecht 

Info + 31 78 6156615 
<www.geode.tk> 

Internationale beurs van mineralen en fossielen
18 november 2006, van 10 tot 17 h

18-19/11 BE ANTWERPEN. ACAM-Intergem. Zaal Metropolis, Groenendaallaan 394 
   13-20/10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
   Info : Secretariaat ACAM, Hoge Kaart 73, B-2930 Brasschaat 
     03/ 6517926  <info@acam.be>  www.acam.be 

 
25/11 CZ BRNO.  Oldriska Macalikova, Kongresove centrum Brno, a.s. Vystaviste 1, (Messe Brno), 

<macalikova@kcbrno.cz> 
25/11 HU MISKOLC.  Diósgyőri Gimnázium, Kuruc u. 45. Beurs. <azurite@netposta.net> 
25/11 NL AMERSFOORT. Intres BV. Beurs. 10-17 h. 
25/11 DE THUM/ERZGEB. Volkshaus. 9-16 h. Beurs (M). 
25-26/11 SE GÖTEBORG. Göteborgsmässan. <hasse@mineralsmycken.com>   
25-26/11 AT GLOGGNITZ. Hotel Loibl, Wienerstraße. 10-17 h. Beurs. [niet 18-19/11 zoals elders 

aangekondigd !] 
25-26/11 DE OSNABRÜCK.  Berufsschulzentrum, ingang Stüvestraße. 10-17 h. Beurs. 

www.boerseos.de 
25-26/11 AT GRAZ. Minoritensaal. 13-18/9-16 h. Beurs (M). www.vstm.at. Sonderschau 
25-26/11 FR SAINT-FONS/VENISSIEUX (69). Salle Maurice Métrat, 10 avenue de la République. 
25-26/11 FR BORDEAUX (33). Hangar, 14 quai des Chartrons. Beurs (M-F-J-E).  
25-26/11 FR  POITIERS (86). Parc des Expositions, arènes de Poitiers. Beurs (M-F).  
25-26/11 FR JOUY-EN-JOSAS (78). Salle du Vieux-Marché, place de la Marie. Beurs (M-F). 

<patrick.bleno@wanadoo.fr> 
25-26/11 GB BRIGHTON. Racecourse, Freshfield Road. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
25-26/11 LU LUXEMBURG. Luxexpo int. Messe. 10-18 h. Beurs (M-F-E). <wolffjb@pt.lu> 

www.luxexpo.lu [opgelet : niet 11-12/11 zoals elders - ook in het vorige nummer van 
Geonieuws - aangekondigd !] 

25-26/11 CH ZÜRICH. Messe Zürich-Oerlikon, 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E) 
<aussteller@mineralienboerse-zh.ch>, www.info@mineralienboerse-zh.ch 

26/11 CH JONA.  Zentrum Kreuz. 10-16 h. Beurs.  
26/11 DE ARNSBERG-NEHEIM. Kulturzentrum, Berliner Platz. 10-17 h. Beurs  <maulwurf-

arge@web.de>  www.maulwurf-arge.de 
26/11 DE WÜRZBURG. Gemeindezentrum Heiligkreuz. 10-17 h. Beurs. 

<www.mineralienboerse-wuerzburg.de.vu> 
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26/11 DE BAD HERSFELD. Bürgerhaus Hohe Luft, Schlosserstr. 10-17 h. Beurs (M-F-J). 
<mwalter159080534@aol.com> 

26/11 DE ROSENHEIM. Austellungszentrum Lokschuppen. 10-17 h. Beurs (M-F). 
26/11 HU BUDAPEST. Óbudai Művelődési Központ, San Marco utca 81. Beurs. <info@omk.hu> 

www.omk.hu  
1-3/12 FR PARIS. Hotel Paris-Rive-Gauche (ex-Sofitel), Bvd. Saint-Jacques 17 Paris 14e. 9-18 h. 

Beurs (M-F-J-E). <fabienpelloux@hotmail.fr> 
2/12 SK BRATISLAVA. Slovenske narodne muzeum. 9-16 h. Beurs.<prirmuz@snm.sk> 
2/12 CZ JICIN. Kulturni dum. 7-15 h. 
2-3/12 DE DORTMUND. Westfalenhallen. 10-18 h.  Beurs. <messe@westfalenhalle.de> 

www.westfalenhallen.de  
2-3/12 DE ETTLINGEN. Schlossgartenhalle. 11-18 h. Beurs. <peukert.mineralien@onlinehome.de> 
2-3/12 DE SCHNEEBERG/ERZG. Diesterwegschule. 10-18 h. Beurs (M). 
2-3/12 CH KÜSSNACHT. Vereinsheim Monséjour. 13-17/10-17 h.  
2-3/12 HU BUDAPEST. Kulturhaus, Rozsnyai u 3. 9-18/9-17 h. Beurs. <koorszag@ koorszag.hu>  

www.koorszag.hu 
2-3/12 AT HOLLABRUNN. Stadtsaal, Josef-Weisleinstr. 11. Beurs. <zanaschkamineralien@al.net> 
2-3/12 AT INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstr. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 

<zanaschkamineralien@al.net> 
3/12 DE BERGISCH-GLADBACH. Kreishaus, Am Rübezahlwald 7. 9-16 h. Beurs (M-F). 
3/12 DE MÖNCHENGLADBACH-WICKRADT. Adolf-Kempken-Halle. Beurs (M-F). 10-17 h. 

<thomasnoll.mineral@gmx.de>  www.minfoserkelenz.de 
3/12 DE NORDHAUSEN. Wertherhalle. 10-17 h. Beurs (M-J). 
3/12 DE GÜTERSLOH. Stadthalle. 11-17 h. Beurs (M-F) 
3/12 NL HEERLEN. Corneliushuis, Heulstraat 2. 10-17 h. Beurs (M-F). 
3/12 AT WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4-6. 9-16 h.  Beurs.  
3/12 HU BUDAPEST. TIT Stúdió Egyesület, Zsombolyai u. 6. Beurs. <info@tit.hu> www.tit.hu  
 
3/12 BE HARELBEKE. Centrum "Het Spoor", Gaverstraat 8 
   10-17 h. Beurs. 
   Info : Johan Vandamme, Wolfaardstraat 14, 8800 Roeselare 
     <lithos.harelbeke@pandora.be>  www.lithos-harelbeke.org 

 
8-10/12 DE HAMBURG. Messe. 12-18/10-18/10-18 h.  Beurs (M-J-E), tentoonstellingen.  

<info@mineralien-hamburg.de> www.mineralien-hamburg.de 
9/12 CZ PISEK. Prachenske muzeum v Pisku, Velke nam. 114. 9-14 h. Beurs <cicha@quick.cz> 
9-10/12 DE  ALBSTADT-TAILFINGEN.  Zollern-Alb-Halle. 10-18/10.-17 h.  Beurs (M-F-J-E). 

<tgnj.hugger@t-online.de> 
9-12/12 CH BASEL. Messe, Halle 4.1. 10-18/10-17 h. 

<marcus.stauffer@balcab.ch> mineralien-basel.ch 
9-10/12 FR MARSEILLE (13). Centre des Congrés, parc des Expositions Chanot (Hall 3). Beurs. 
9-10/12 FR BOUGIVAL (78). Centre Bouzemont, &à rue du Général-Leclerc. Beurs (M-F). 

<cristalammonite@free.fr> 
9-10/12 AT WIEN. Haus der Begegnung, Angererstr. 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 

<zanaschkamineralien@al.net> 
10/12 AT LINZ.  Palais Kaufmännischer Verein, Bismarckstr. 1. 9-16 h. Beurs 

<siegfried.gottinger@ooe.gv.at> 
10/12 DE wilnsdorf. Festhalle. 11-17 h. Beurs. 
16-17/12 DE KAISERSLAUTERN. Burgherrenhalle, Forststr. 2a. 10-17 h. Beurs (M-F-J). 

<mwalter159080534@aol.com> 
16-17/12 DE  KÖLN. Gürzenich, Köln-Centrum, Rathaus. 11-18 h. Beurs (E) 
16-17/12 FR LE BOURGET DU LAC, CHAMBERY (73).  Espace La Traverse sur Technolac. Beurs. 
16-17/12 AT KLAGENFURT. GemeindezentrumSt. Ruprecht, Kinoplatgz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
16-17/12 AT WIEN.  Städt. Schulgeb., Längenfeldgasse 13. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 

<zanaschkamineralien@al.net> 
17/12 DE LEHRTE. Kurt-Hirschfeld Forum, Burgdorfer Str. 16. 11-17 h. Beurs (M-F).  

<chris.gornik@t-online.de> 
17/12 NL HAARLEM. Kennemerhal, IJsbaanlaan. <beurzen@mineralennlc.nl>. Beurs. Info : D. 

Knoester, 0031 172 432289 
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MKA-nieuws 
 
Lidgeld 2007  
 

 
De leden worden vriendelijk verzocht hun lidgeld voor 2007 over te 
schrijven. De ledenbijdrage is ongewijzigd t.o.v. 2006 ! 
 
* Belgische leden : In bijlage vind je een ingevuld overschrijvingsfor-
mulier voor uw lidgeld 2007. Indien je je lidmaatschap van indi-
vidueel naar gezin (of omgekeerd) wenst te wijzigen gebruik je best 
een eigen formulier met het aangepaste bedrag. Bezorg het over-
schrijvingsformulier vandaag nog aan je financiële instelling, 
dan verlies je het niet uit het oog (maak gebruik van de memo-
datum) ! 
* Nederlandse leden : Gelieve je eigen overschrijvingsformulier te 
gebruiken en uitsluitend gebruik te maken van de Nederlandse 
postgirorekening 51 91 10. 
* Andere landen : Gelieve je bijdrage over te maken vrij van kosten voor de begunstigde, op 
de   M.K.A. rekening : IBAN: BE36 7895 8091 0281, BIC: BACBBEBB, tnv MKA, Marialei 43, 
2900 Schoten. 
 
De iets hogere ledenbijdrage voor buitenlandse leden is een gevolg van de veel hogere ver-
zendingskosten van het tijdschrift.   
 
Leden die voor 2006 een gezin-lidmaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer de 
code 'G' (op lidkaart of Geonieuws omslag). 
 
Leden toegetreden na 1 september 2006 zijn reeds lid voor 2007 en dienen dus geen bij-
drage meer te storten.   
 
Door ook dit jaar je lidgeld vóór 25 december te betalen, kun je  weer op de eeuwige 
dankbaarheid van de penningmeesteres en secretaris rekenen !  
 

België Nederland Andere landen 

individueel 
24,00 EUR 

gezin 
29,00 EUR 

individueel 
29,00 EUR 

gezin 
34,00 EUR 

individueel 
29,00 EUR 

gezin 
34,00 EUR 

bankrekening 
789-5809102-81 

Nederlandse 
postgirorekening 

51 91 10 

bankrekening 
IBAN: BE36 7895 8091 0281

BIC: BACBBEBB 

t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43 BE-2900 Schoten 

met vermelding van lidnummer en naam 
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In memoriam  
 

 
Op 25 augustus 2006 overleed de heer Jan van der Sluys, ex-bestuurslid van onze 
zustervereniging Nautilus in Gent. Hij is maar 43 jaar geworden. Wij bieden de 
getroffen familie en onze collega's van Nautilus ons oprecht medeleven aan. 

 
Schenking  
 

 
De heer Marc Claes uit Lier heeft zijn zolder opgeruimd en een deel van de inhoud 
geschonken aan de MKA, o.a. 
• 12 mineralenboeken in perfecte staat : 11 nederlandstalige, 1 duits  
• 200-300 mineraalspecimens 
• stereomicroscoop met lichtbron 
waarvoor uiteraard onze grote dank ! 
 
 
 

Tijdschriften 
 
 
 
* LE REGNE MINERAL # 67, 01.06 
 
5-16  Magie noire dans le massif de l'Agout, la 

Salvetat-sur-Agout (Hérault) : noires tourmalines 
en montagne... noire  

17-48  Les gisements de rubis associés aux marbres 
de l'Asie Centrale et du Sud-Est 

66-53  Découverte de microminéraux de platine (Pt), 
ruthenium (Ru), osmium (Os) et iridium (Ir) dans 
le lherzolite de Lherz, Ariège 

 
* STEIN 32(4), 12.05 
 
5-14  Nasafjell - en vandring i grenseland 
16  Eidsfoss 2005 
18-21  Italia - en spennende og mangfoldig 

mineralnasjon 
24-26  Herrebøkasa - haldens store skattkammer 
30-33  Færøene Kaller - med Bergensforeningen i 

vesterled 
34-35  Ny rapport of kart om Mjøsområdets geologi 
36-42  München 2005 
45-47  Meteoritter - himmelens budbringere 
48-49  Ut pä tur med Västerbottens amarörgeologer 
 
* FACETTEN 39(1), 02.06 
 
10-17  Schwarzwald 
25-27  Edelstenen- en cultuurreis naar Sri Lanka 

(november 2006) 
 
* GEODE 31(3), 03.06 
 
5-10  Zeldzame granaten 
 

* LAPIS 31(1), 01.06 
 
7-9  Villiaumit 
11-19  Eine Topazolith-fundstelle : Wurlitz im 

Fichtelgebirge 
20-39  Beryll und aquamarin aus dem Bergell 
40-41  Spektakulärer Realgar-Neufund in Rumaniën 
43-48  Die Münchner Mineralientage 2005 
 
* MINERAL NEWS 21(12), 12.05 
 
1/2-5  Munich 2005 
1/12-13 Julius Weber collection sold 
 
* DER AUFSCHLUSS 57(1), 02.06 
 
7-14  Zur Herstellung von Dünnschliffpräparaten von 

Evaporitgesteinen 
15-21  Redgillit - ein neues Cu-Sulfatmineral von 

zehn Fundstellen aus Deutschland 
22-33  Bariumreiche Phillipsite in Oberpfälzer 

Vulkaniten 
39-42  Klinotirolit, cupro-allophan, chrysokoll, Partzit 

und Clarait von der ehemaligen Fluoritgrube 
Floßberg im Großen Andreasbachtal, Barbis bei 
Bad Lauterberg im Südharz. 

43-50  Neue Mineralien (Babtraillit, Cadmoindit, 
Dissakisit-(La), Elsmoreit, Heulandit-Ba, 
Holtstamit, Kokchetavit, Kudriavit, Makarochkinit, 
Manganilvait, Mazzit-Na, Mazzettit, Milotait, 
Naldrettit, Niksergievit, Parvowinchit, Pautovit, 
Plumboagardit, Rouxelit, Salzburgit, 
Skaergaardit, Terlinguacreekit, Tokyoit, 
Vanadiokarpholit) 

51-58  Natürliche Hydrate 
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* LITHORAMA 33(1), 01.06 
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Geo-nieuws kort 
 
 Trepca, Bosnia-Herzegovina Rik Dillen 

 

 
Veel goed nieuws met betrekking tot vindplaatsen in Europa valt er meestal niet te mel-
den, maar toch... Na tien jaar onderbreking werd vorig jaar in augustus een van de be-
langrijkste mijnen van lood- zink en zilver, de mijn van Trepca, Bosnia-Herzegovina, weer 
in bedrijf genomen. De mijn is niet alleen van groot economisch belang voor de streek 
omwille van het voorkomen van belangrijke ertsen van lood, zink, bismut, cadmium, zilver 
en goud, maar ook zeldzamere elementen zoals indium, germanium, gallium, selenium en 
telluur. Daarenboven is voor de verzamelaars en musea dit een bijzonder interessant 
jachtterrein, met 60 species en een uitzonderlijke diversiteit aan parageneses. 
 
Sinds 1927 werden de meest spectaculaire specimens opgenomen in de collecties van 
een plaatselijk museum, dat gerund werd door de uitbaters van de mijn. Het is nu de 
vraag in hoeverre de huidige uitbaters, die eindelijk kunnen profiteren van de rust in de 
streek en een ware economische heropleving, voldoende energie willen stoppen in het 
toekomstgericht veiligstellen van de mineralogische collecties van dit uitzonderlijke mu-
seum. Momenteel wordt gewerkt aan een actieplan op Europees niveau om de collecties 
in een zo goed mogelijke conditie te bewaren. 
 

[Bron : Le Règne Minéral nr. 66, 28-30 (2005)] 
 
Hardheid van mineralen Rik Dillen 

 

 
Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het op het Internet. 
Op de volgende site heeft iemand zich “eventjes” beziggehouden met het opzoeken van 
de hardheid van ALLE mineralen en die in tabelvorm te presenteren : 
http://www.inlandlapidary.com/user_area/mohalpha.asp 
Veel “lees”-genot... 
 
 

De kleur van amazoniet Rik Dillen 

 

 
Amazoniet, in feite een variëteit van de veldspaat microclien, is bekend omwille van zijn 
prachtige zacht turkoois- tot blauwgroenachtige kleur. Oorspronkelijk dacht men natuurlijk 
dat de kleur te maken had met sporen koper, een element dat in veel mineralen een 
groene kleur veroorzaakt, maar een aantal studies toonden duidelijk aan dat niet koper-, 
maar loodionen rechtstreeks te maken hebben met de kleur, of liever de kleurintensiteit 
van amazoniet. 
 
Analyses door Hoffmeister en Rossmann in 1985 hadden tegenstrijdige resultaten opge-
leverd, met groene amazoniet die geen lood bevatte, en sommige niet-groene microclien-
kristallen bevatten zeer hoge loodconcentraties. 
 
Verschillende onderzoekers hebben dit de laatste jaren grondig onderzocht, en kwamen 
tot de conclusie dat de aanwezigheid van lood op zich niet doorslaggevend is voor de 
kleurintensiteit, maar wel een rol speelt in samenhang met de aanwezigheid van structu-
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rele watermoleculen. In amazonietkristallen met een concentratie hoger dan 50 ppm Pb 
én 700 ppm water vindt men een correlatie tussen de kleurintensiteit en de loodconcen-
tratie. Dit werd ook bevestigd door cathodoluminescentiestudies (A. Garcia, 2004) 
 
Literatuur 
Garcia, Amie (2004), "A cathodoluminescence study of microcline from the Morefield pegmatite, Virginia", vir-

tual poster http://www.nmnh.si.edu/rtp/students/2004/ virtualposters/poster_2004_garcia.html 
Rein,P.E., Simmons, W.B., Falster, A.U., Wise, M.A., Nizamoff, J.W. (2003),  "Colorisation of Microcline", The 

MP2-Research Group, Univ. of New Orleans, Dept. of Geol. & Geophysics 
 
 
Roestvast staal en pyriet... Rik Dillen 

 

 
Een tijdje geleden reinigde ik een aantal pyrietkristallen van Peru in mijn ultrasoonbad. 
Zoals wel vaker gebeurt kleurde het waswater grijs-geel)groenachtig. De specimens wer-
den zorgvuldig gespoeld met water, en ik reinigde ook zorgvuldig het inhangbakje van 
mijn ultrasoonbad. Een dag later bleek de binnenkant van het inhangbakje helemaal 
bruinachtig verkleurd ; ik heb de oxidelaag moeten wegpolijsten met een schuurmiddel om 
min of meer van de sporen van de agressieve vloeistof af te geraken, want ik was ervan 
overtuigd dat anders pitting corrosie vroeg of laat zeker de kop zou opsteken. 
 
Als je na het reinigen van pyrietspecimens niet heel goed oplet en je inox-spoelbak niet 
zorgvuldig proper maakt, is de kans groot dat pitting corrosie optreedt op plaatsen rond 
achtergebleven kleine fragmentjes van pyriet. Dat is zichtbaar als kleine bruinachtige 
plekjes. 
 
Sommige pyrietspecimens bevatten blijkbaar nog voldoende vrij zwavelzuur om een inox-
oppervlak stevig aan te tasten. De ultrasone golven werken dan nog op twee manieren 
om je inhangbakje zo efficiënt mogelijk naar de verdoemenis te helpen  : eerst en vooral 
zuigen ze als het ware de sporen zwavelzuur in het water, en daarenboven versnellen ze 
nog de corrosieve actie op de tank-wand, doordat ze helpen bij het plaatselijk snel oplos-
sen van de passivatielaag. 
 
Advies : wanneer je pyrietspecimens reinigt, vermijdt dan langdurig contact met gelijk welk 
type inox-oppervlak (gootsteen, US-bad), en wees ervan bewust dat zelfs microscopisch 
kleine achtergebleven pyrietdeeltjes catastrofaal kunnen zijn in termen van pitting 
corrosie. Reinig dus alle inox-oppervlakken die in aanraking zijn geweest met de 
pyrietspecimens of het waswater heel grondig, met een goed detergent en spoel na met 
veel water. Zorg er vooral voor dat nergens in de gootsteen (bvb. in een rand aan de 
uitloop) pyrietdeeltjes achterblijven. 
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Mineraal van de maand 
Hanksiet 
 
Rik Dillen 
 
Hanksiet 
 
Wateroplosbare zouten die uit zeer onzuiver water uitkristalliseren hebben vaak een 
complexe samenstelling, en voor het mineraal van deze maand is dat niet anders. 
Hanksiet is KNa22(SO4)9(CO3)2Cl en wordt door Hugo Strunz ondergebracht in de reeks 
"sulfaten met enkel grote kationen". Enkele verwanten uit dezelfde familie worden weer-
gegeven in de volgende tabel : 
 
sulfohaliet Na6(SO4)2FCl 
galeiet Na15(SO4)5F4Cl 
schaireriet Na21(SO4)7F6Cl 
kogarkoiet Na3(SO4)F 
cesaniet Na3Ca2(SO4)3(OH) 
caracoliet Na3Pb2(SO4)3Cl 
burkeiet Na4SO4(CO3,SO4) 
hanksiet KNa22(SO4)9(CO3)2Cl 
hectorfloresiet Na9(IO3)(SO4)4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structuur van hanksiet naar 
Araki en Zoltai, 1973 (links), en 
een zicht op de Na-K-octaëder-
keten (rechts, naar Burns, 
1979) 

 
Als de samenstelling complex is, is de structuur dat meestal ook. Kort samengevat : in de 
structuur vormen een aantal Na en K-octaëders met gedeelde vlakken een keten // [0001], 
en een andere groep Na-octaëders met gedeelde hoeken vormen ketens // [1000]. Beide 
ketens worden verbonden door CO3- en SO4-groepen. Hanksiet is hexagonaal (en dat zie 
je ook duidelijk aan de kristallen), puntgroep 6/m, met als roosterparameters a = 10.46 Å, 
c = 21.19 Å en Z = 2. Wie het in detail wil weten verwijzen we naar Takaharu Araki en 
Tibor Zoltai, die in 1973 de structuur ontrafeld hebben, aan de hand van type-vindplaats 
materiaal (Searles Lake, California). 
 
Hanksietkristallen zijn hexagonaal, prismatisch tot tabulair, gedomineerd door combinaties 
van {10-10}, {10-12},, {10-12} en {0001}. De vlakken {10-10} zijn gestrieerd loodrecht 
 

 
Geonieuws 31(9), november 2006  213 



Hanksietkristallen van Searles Lake, van tabulair (links) over prismatisch (midden) tot bipyramidaal 
(rechts). Naar Goldschmidt, 1918. 
 
op de zone [0001]. De literatuur vermeldt kristallen tot 20 cm, en deze keer hebben we 
van de Verenigde Staten een paar kanjers kunnen meebrengen die aardig in de buurt 
komen van deze prijsbeesten. 
 
Zuiver hanksiet is kleurloos tot lichtbeige, maar meestal zijn de kristallen grijs tot zelfs 
tamelijk donker grijs met soms een groenachtige schijn door insluitsels van klei-deeltjes. 
De streepkleur is wit. Hanksiet vertoont een zachte glansglans, maar kristallen waarvan 
het oppervlak wat aangetast is door (zuiver) water zijn vaak eerder mat. Hanksiet fluores-
ceert vaak lichtgeel (LW), maar aan die fluorescentie heb je niet veel omdat hanksiet bijna 
altijd behandeld wordt met baby-olie, om de kristallen enigszins te stabiliseren (zie ver-
der), en die baby-olie vertoont vaak ook wat fluorescentie. Hanksietkristallen zijn tamelijk 
goed splijtbaar volgens {0001}, en het breukvlak is oneffen. De hardheid is 3 à 3.5 in de 
schaal van Mohs, en de densiteit ongeveer 2.58. Hanksiet is zeer goed oplosbaar in wa-
ter. Speciale technieken zijn vereist om het goed te kunnen bewaren, maar hierover ver-
der meer. 
 
Hanksiet komt uitsluitend voor in evaporieten, zeg maar half-uitgedroogde zoutmeren, sa-
men met o.a. haliet, borax, trona, aphtitaliet e.a.  Hoewel het op de type-vindplaats in gro-
te hoeveelheden en daarenboven in grote kristallen voorkomt, is toch wereldwijd maar 
een handjevol vindplaatsen bekend, beperkt tot het grondgebied van California : 
• Searles Lake, San Bernardino County 
• Soda Lake, San Luis Obispo County 
• Mono Lake, Mono County 
• Death Valley, Inyo County 
en een enkele vindplaats in Katwe, Uganda. 
 
 
 
 
Meer dan 20 cm grote hanksietkristallen van Searles Lake, California. 
Verzameling en foto © Alfonso Rodriguez. 

 
214  Geonieuws 31(9), november 2006 



Wie alle details wil weten over de eigenschappen van hooggeconcentreerde zoutoplos-
singen (pekel dus) in de natuur, de mineralogie van evaporieten in het algemeen enz. 
moet beslist Burns et al. (1979) raadplegen. 
 
Type-materiaal bevindt zich in 3 musea : 
• MHN-Paris - ref. 87.281 (gift van HG Hanks) [type-specimen] 
• NMNH-Washington - ref. T: 081217 (gift van HG Hanks, 1895) [type-specimen] 
• NHMW-Wien - ref E4854/8 [co-type-specimen] 
 
Hanksiet werd genoemd naar Henry G. Hanks (1826-1907), een mineraloog uit California. 
 
Searles Lake - de type-vindplaats 
 
Searles Lake, in San Bernardino County, California (GPS-coördinaten  N35°45.460'  
W117°22.640'), is welbekend voor zijn prachtige zoutkristallen, waarbij we met zout niet 
alleen het traditionele haliet ofte keukenzout bedoelen, maar ook bvb. trona, hanksiet, 
sulphohaliet en andere. Die zijn allemaal ontstaan door uitkristallisatie uit een verzadigde 
of oververzadigde oplossing, een soort pekel dus. Welk mineraal waar uitkristalliseert, hoe 
groot de kristallen zijn, de habitus enzovoort hangt allemaal af van de omstandigheden 
van temperatuur (en temperatuursverloop), druk, concentratie van verschillende ele-
menten in de pekel,... 
 
Gedurende het pleistoceen (dat is zowat 2 miljoen jaar geleden) was Searles Lake een 
keten van verschillende meren, die gevoed werden door rivieren die westwaarts vloeiden 
vanuit de Sierra Nevada. Het niveau van deze meren steeg en daalde naarmate de klima-
tologische omstandigheden evolueerden (ijstijden afgewisseld met zachtere perioden). 
Daarbij werden specifieke nog altijd herkenbare lagen sedimenten afgezet, die belangrijke 
informatie bevatten voor de studie van de evolutie van het klimaat ter plekke. 
 
Naarmate het klimaat in de streek meer aride werd (zoals nu het geval is) werden de ver-
schillende meren van elkaar afgesneden en ontstonden afzonderlijke bassins, zonder 
overloop. En uiteindelijk droogden ze zodanig uit, dat het water dat nu nog aanwezig is 
een echte pekeloplossing is, met zeer hoge concentraties aan Na, K, Ca, Cl, SO4... en 
ook o.a. As !  
 

Geografische situering van Searles Lake, 
San Bernardino County, California, USA 

 
Geonieuws 31(9), november 2006  215 



Ruimte-foto van het 
bekken van Searles Lake. 
Foto © NASA. 
http://earthobservatory. 
nasa.gov/Newsroom/ 
NewImages/Images/ 
ISS011-E-9680_lrg.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze panoramische foto werd genomen met een Kodak 760C camera met een 180 mm 
lens vanuit het ruimtestation ISS op 27 juni 2005, dat op 348 km boven onze aardbodem 
vliegt. De foto geeft een gebied weer van ongeveer 20 X 30 km. Op deze foto is heel dui-
delijk de witte zone te zien waar zich de zoutafzettingen bevinden. Searles lake bevindt 
zich tussen de Argus en de Slate Mountains, en de zoutafzetting heeft een diameter van 
ongeveer 10 km. In de witte zone worden diverse zouten gewonnen voor industrieel 
gebruik (o.a. borax en keukenzout). Voor het winnen van zouten pompt men pekel vanop 
welbepaalde plaatsen naar boven in verdampingsbekkens, waar men de mineralen laat 
uitkristalliseren. Nadien worden de producten dan gezuiverd, o.a. door omkristallisatie en 
andere technieken. Maar onze hanksietkristallen zijn een puur natuurproduct (daarover 
verder meer). 
 
De industriële zouten worden in tal van chemische processen gebruikt, i.a. bij de 
productie van glas, keramische materialen, de voedingsindustrie, papierproducten, 
detergenten... 
 
In 1870 werd goudzoeker John W. Searles aange-
vallen door een grizzly-beer. Voorzien van een ste-
vige baard, om zijn littekens te verbergen, bereikte 
hij twee jaar later de overblijfselen van een uitge-
droogd zoutmeer in de Mojave woestijn. Hij herken-
de interessante kristallen aan het oppervlak en nam 
ze mee om ze te laten onderzoeken. Het was wel 
geen goud dat hij gevonden had, maar de productie 
van borax heeft hem veel meer opgebracht dan de 
meest succesrijke gouddelver ooit had durven dro-
men. Samen met zijn broer Dennis richtte hij in 1873 
de "San Bernardino Borax Mining Company" op, die 
actief bleef tot in 1897. De technologische 
(r)evolutie heeft het troosteloze woestijnlandschap 
grondig veranderd sinds de tijd dat Searles met een 
handvol medewerkers met pikhouwelen en schop-
pen zout schepten. Het oorspronkelijke bedrijf opge-
richt door Searles is al lang opgedoekt, maar "Sear-
les Valley Minerals" is nog steeds operationeel, en 

Searles Lake, California 
Foto © Rik Dillen, 23/2/1997. 
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werd in 1962 zelfs gepro-
moveerd tot "California 
Registered Historic Land-
mark". Tegenwoordig is 
een oppervlak van onge-
veer 130 km² in bedrijf. 
De maatschappij gebruikt 
tegenwoordig de modern-
ste technologie om de 
zoutoplossing op te pom-
pen en om te zetten in in-
dustrieel bruikbare zou-
ten. In de buurt van Sear-
les Lake heeft het bedrijf 
drie productie-eenheden : 
Argus, Trona en West-

end. De hypermoderne Argus-fabriek heeft een oppervlak van 47 ha, en produceert na-
triumcarbonaat ("soda"). Men behandelt de zoutoplossing met koolstofdioxide, waarbij na-
triumbicarbonaat gevormd wordt dat niet zo goed oplosbaar is en dus neerslaat. Het na-
triumbicarbonaat wordt afgefiltreerd en verder verwerkt tot soda. Vermeldenswaardig is 
het feit dat deze fabriek werkt met cogeneratie : er wordt tegelijkertijd warmte én elektrici-
teit geproduceerd. 

Searles Lake, California 
Foto © Rik Dillen, 23/2/1997. 

 
In de Trona en Westend fabrieken worden diverse boor-producten gefabriceerd, zoals 
boorzuur, borax met geen kristalwater, of naar keuze met 5 of 10 moleculen kristalwater 
per formule-eenheid. Deze producten worden verkocht onder de merknaam Three Ele-
phant® 
 
De Trona-fabriek is de oudste installatie van het bedrijf (1916), maar werd continu verbe-
terd en aangepast aan modernere technologieën. Op grote schaal wordt hier via een ex-
tractiemethode boorzuur en borax geproduceerd. 
 
Westend, dat dateert van 1920, is het werkpaard van de familie. Men produceert er met 
de modernste methodes borax en natriumsulfaat. 
 
Van een ding kun je overtuigd zijn : het is geen lachertje om in deze streek te (over-) 
leven. Het is er, vooral in de zomer, ontzettend heet (Death Valley, dat alle hitte-records  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een van de zoutfabrieken van 
Searles Valley Minerals. 

Foto © Luigi Anzivino (USA). 
http://www.flickr.com/photos/ 

ilmungo/sets/1143616/ 
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van de Verenigde Staten verplettert ligt tenslotte vlakbij), als het waait kristalliseert het 
zout op je lichaam, vooral in je haar, en last but not least... de pekel bevat een stevige 
concentratie aan o.a. arseen. 
 
Op het eerste gezicht zou je denken dat in Searles Lake geen enkele vorm van leven mo-
gelijk is. Het "water" is er tien keer zouter dan zeewater, het heeft een erg basische pH 
(9.8) en bevat ongeveer 300 ppm arseen. En toch klopt dat niet. Wetenschappers hebben 
in de pekel van Searles Lake micro-organismen gevonden, die niet alleen overleven in 
deze extreme omstandigheden, maar het arseen zelfs nodig hebben om te "ademen". 
 
De bacteriën winnen energie door arsenaationen (As5+) te reduceren tot het meer toxische 
arseniet (As3+). Ook de omgekeerde reactie werd in sommige biologische processen 
aangetoond. Wetenschappers zoeken nu uit of ze dergelijke bacteriën niet kunnen inzet-
ten om drinkwater te decontamineren in streken waar de natuurlijke concentratie aan ar-
seen in het grondwater hoog is. Deze pas ontdekte microben zijn ook interessant met be-
trekking tot de zoektocht naar levende wezens (of overblijfselen ervan) op andere plane-
ten of manen, zoals in de bodem van Mars of onder de ijskorst van de Jupiter-maan 
Europa. 
 
 
De mineralen van Searles Lake 
 
Wanneer we een lijstje geven van de mineralen van Searles Lake, spreken we wel over 
de natuurlijke kristallen die er gevonden worden, en niet over de industriële producten die 
eruit geproduceerd worden. In en om Searles Lake komen de volgende mineralen voor 
die niet tot de pekel-familie (zouten)- behoren : analciem, heulandiet, veldspaten, merlino-
iet, opaal, phillipsiet. En hier volgt dan het lijstje met zouten die er als zodanig (uitgekris-
talliseerd dus) voorkomen : 
 

Aphthitaliet   (K,Na)3Na(SO4)2  
Borax   Na2B4O5(OH)4.8H2O  
Burkeiet    Na4SO4(CO3,SO4) TL 
Galeiet    Na15(SO4)5F4Cl TL 
Gaylussiet   Na2Ca(CO3)25H2O  
Gips CaSO4.2H2O  
Haliet   NaCl  
Hanksiet    KNa22(SO4)9(CO3)2Cl TL 
Mirabiliet   Na2SO4.10H2O  
Nahcoliet   NaHCO3  
Northupiet    Na3Mg(CO3)2Cl TL 
Pirssoniet    Na2Ca(CO3)2.2H2O TL 
Schaireriet    Na21(SO4)7F6Cl TL 
Searlesiet   NaBSi2O5(OH)2 TL 
Sulphohaliet    Na6(SO4)2FCl TL 
Teepleiet    Na2B(OH)4Cl TL 
Thenardiet   Na2SO4  
Tincalconiet    Na2B4O5(OH)4.3H2O TL 
Trona   Na3H(CO3)2.2H2O  
Tychiet    Na6Mg2(CO3)4(SO4) TL 
Ulexiet   NaCaB5O6(OH)65H2O  

 
De mineralen waarvoor Searles Lake de type-vindplaats is hebben we aangeduid met 
"TL". Dat zijn er momenteel al een respectabele 11 ! 
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Sulphohalietkristal (12 X 16 mm) van Searles 
Lake, San Bernardino County, California, USA. 
Verzameling en foto © John Sobolewski. Bron : 
http://www.mindat.org/photo-62318.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de Na- en sulfaatrijke pekel kristalliseert eerst natriumcarbonaat uit, als trona. Wanneer 
op die manier het aanwezige carbonaat grotendeels uit de oplossing verdwenen is, wordt 
sulfaat het belangrijkste anion, en eerst wordt het sulfaatrijke mineraal aphtitaliet 
geprecipiteerd. Nadien begint stelselmatig een complex mineraal, dat Na, K, carbonaat én 
sulfaationen bevat uit te kristalliseren, hanksiet. Structureel is er tussen deze mineralen 
geen enkel verband, en het feit dat ze samen voorkomen heeft enkel te maken met de 
evolutie van de locale concentratie van de opbouwende elementen in de loop van de tijd. 
 
Hanksiet van Searles Lake komt voor als zeer goedgevormde kristallen en aggregaten  
van enkele millimeter tot meer dan 20 cm groot, die qua habitus variëren van prismatisch 
tot eerder tabulair, ook soms bijna bipyramidaal. Ze zijn kleurloos tot grijsachtig, met soms 
een vuilgroenig tintje, wat veroorzaakt wordt door ingesloten kleideeltjes. Hanksiet-kris-
tallen vind je niet zomaar, omdat ze voorkomen in de donkere modder op de bodem van 
het zoutmeer. Verder in dit artikel vertellen we meer over hoe hanksietkristallen gevonden 
en bewaard worden. 
  
Soms wordt tussen de hanksietkristallen wel eens een sulphohalietkristal gevonden, 
maar dit mineraal is in Searles Lake véél zeldzamer dan hanksiet. De veelal bipyramidale 
kristallen zijn tot 3 cm groot, maar dat is al uitzonderlijk. 
 
Op sommige plaatsen in Searles Lake komen zeer grote hoeveelheden prachtig gevorm-
de halietkristallen voor, die vaak roze-achtig gekleurd zijn. Die roze kleur wordt veroor-
zaakt door ingesloten ééncellige algen (algae Duniella), die het beige tot oranje-roodach-
tige β-caroteen bevatten. Metersgrote aggregaten met centimeters-grote halietkristallen 
kun je "gewoon" met een houweel uit het oppervlak van sommige droge delen van het 
zoutmeer hakken. 
 
Gaylussiet, trona, nahcoliet en een aantal andere carbonaten zijn heel moeilijk op zicht 
van elkaar te onderscheiden, tenzij ze heel mooi uitgekristalliseerd zijn. Daarenboven vor-
men ze vaak mengsels, zodat soms zelfs een X-stralendiffractogram geen uitsluitsel geeft 
wegens honderden diffractiepieken waar zelfs het meest gesofisticeerde software-pro-
gramma niet uitgeraakt. 
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Gem-o-rama... of de ultieme mineralenzoektocht 
 
We hebben het eerder al vermeld, hanksietkristallen vind je niet zomaar. Het grootste deel 
van het meer is trouwens niet zomaar toegankelijk voor het publiek, maar voorzien van 
een efficiënte afsluiting. 
 
Elk jaar in de herfst organiseert de Searles Lake Gem & Mineral Society Gem-o-rama, 
enkele mineralogische activiteiten in en om Searles Lake, met de volledige medewerking 
van de uitbaters, Searles Lake Minerals. Er wordt bij elke excursie specifiek gewerkt in 
gebieden met respectievelijk twee habitussen van hanksiet, en een andere excursie is 
toegespitst op roze halietkristallen. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt, maar het moet 
een formidabel evenement zijn. Wie vandaag de dag deelneemt hoort verhalen over 
vaders, grootvaders en ooms die hen als kind meenamen naar het grote zoutmeer om er 
de eerste initiatie in de mineralogie te ondergaan. Een zoutdoop als het ware. 
 
Op bepaalde plaatsen ligt onder een meter of tien van zout en pekel een dikke laag 
donker, erg zwaar slib, dat een paar duizend jaar oud is. De concentraties waren er ideaal 
om hanksiet te vormen. Voor een eerste excursie wordt in de interessantste zone een 
deel van de modderlaag met explosieven opgeblazen. 200 Ton slib wordt met 
vrachtwagens naar een veilige plaats gebracht, zowat 3 km van de eigenlijke vindplaats, 
en op de begaanbare grond uitgekieperd. En dan is het hek van de dam : honderden 
uitgelaten verzamelaars storten zich op de tonnen modder om er de allerbeste 
hanksietkristallen en aggregaten uit te halen. Je krijgt exact tweeëneenhalf uur de tijd om 
bij elkaar te graaien wat je wil hebben, dan is het onherroepelijk afgelopen. In het slib 
zitten soms aggregaten tot 50 kg ! Soms zijn er ook grote borax- of trona-kristallen bij, en 
af en toe een sulphohalietje. 
 
In de namiddag van dezelfde dag wordt er met reusachtige pompen pekel van grotere 
diepte opgepompt, en uitgespreid over de begane grond. Dat levert gegarandeerd prach-
tige hanksietkristallen op, borax en trona, en met wat geluk ook sulfohaliet, thenardiet en 
northupiet. Hier komen jaarlijks meer dan 1000 verzamelaars op af ! Het verzamelen is 
uiteraard heel gemakkelijk : je hebt geen gereedschap nodig, gewoon uitkijken en opra-
pen. De hanksietkristallen van deze plaats zijn kleiner, maar meer doorschijnend, omdat 
ze minder ingesloten klei en sediment bevatten. Maar zorg er wel voor dat je kleren en 
schoenen aan hebt die je nadien helemaal niet meer nodig hebt... je krijgt ze nooit meer 
schoon. Maar dat neem je er natuurlijk graag bij. 
 
De zondag is voorbehouden aan een zoektocht naar roze halietkristallen. De beste kris-
tallen worden gewoonlijk gevonden aan de onderkant van vrijhangende korsten aan het 
oppervlak, en, zoals Murphy het wil, best in de diepste delen van de pekel-vijvers. Om 
stukken van de korsten af te breken is hier wel een stevige hamer en/of houweel nodig. 
 

Panoramische opname vanop de zgn. "Pinnacles". Foto © Luigi Anzivino. 
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Enkele sfeerbeelden van "Gem-o-rama", Searles 
Lake, California, oktober 2005. 
Foto's © Luigi Anzivino (USA). 
http://www.flickr.com/photos/ilmungo/sets/ 
1143616/
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Hanksiet reinigen en conserveren 
 
Alle zouten die je in Searles Lake kunt vinden zijn heel goed oplosbaar in water. Om ze te 
spoelen mag je dus absoluut géén water gebruiken, zelfs niet gedurende enkele secon-
den. De beste methode is zoutoplossing gebruiken afkomstig van de plaats waar ook de 
hanksietkristallen vandaan komen, dan heb je het meest kans dat de verzadigde oplos-
sing ongeveer dezelfde concentratie heeft aan de elementen die in de formule van hank-
siet voorkomen. Theoretisch zou je idealiter een verzadigde oplossing van hanksiet in wa-
ter kunnen maken, en daarmee je andere specimens spoelen. 
 
Maar ook dat biedt geen 100 % zekerheid : ook de temperatuur van het waswater, en 
zelfs de aanwezigheid van andere elementen dan degene die in de formule voorkomen, 
de pH enz. spelen een rol. In ieder geval kun je tijdens gem-o-rama flessen met verzadig-
de hanksiet-oplossing aankopen. In ieder geval moet de modder onmiddellijk bij het ver-
zamelen van de kristallen gewassen worden, om te vermijden dat hij aandroogt, want dan 
is er niet veel meer aan te doen. Je mag de kristallen zeker niet langer dan 10 minuten of 
zo in de pekel laten liggen, want dan begint al pitting corrosie van de kristalvlakken op te 
treden. Soms moet je wat over de kristalvlakken wrijven om de modderresten te verwijde-
ren. Doe dat in ieder geval met heel zacht materiaal, zoals een doekje of gewoon je ving-
ers. Kan je de kristallen niet ter plaatse reinigen, verpak ze dan vochtig in kranten of doe-
ken, die je dan in gesloten plastic zakken houdt tot je ze (met pekel van de juiste concen-
tratie) kunt reinigen. 
 
Dat hanksiet zeer gevoelig is voor water, en indirect ook luchtvochtigheid is duidelijk. 
Maar ook vriestemperaturen kunnen onherstelbare schade veroorzaken : er kunnen kleine 
krimpscheurtjes ontstaan die sowieso het uitzicht benadelen, maar het oppervlak later ook 
nog eens gevoeliger maken voor de effecten van condensatievocht. Daarom moeten zelfs 
hanksietkristallen die volgens de regels van de kunst geoogst werden goed verzorgd 
worden om hun leven te verlengen in schoonheid. 
 
De beste bewaarmethode hangt af van de omstandigheden en de omgeving. Bob Rey-
nolds, vroeger curator van het San Bernardino County Museum kwam tot de conclusie dat 
hanksietkristallen die in de tentoonstellingskasten uitgestald werden, sowieso geen 
problemen vertoonden. De lampen in de kasten zorgden er namelijk voor dat de omge-
vingslucht in de kasten droog genoeg bleef. 
 
In een vochtige omgeving wordt op hanksietkristallen onmiddellijk een poederachtige 
korst gevormd. Er zijn twee scholen die elk hun remedie promoten : een heel klein beetje 
olie in het oppervlak laten dringen, of bespuiten met een acrylspray. 
 
David Eyre, uitbater van een van de oudste rockshops in de Mohave woestijn, deed in dit 
verband een merkwaardige ontdekking. Toen hij een hoek van een oud opslagplaatsje 
opkuiste, vond hij een doos die er sinds 1981 onaangeroerd was blijven staan. In een gla-
zen container vond hij prachtige hanksietkristallen, helemaal ondergedompeld in lichte 
motorolie. Verzamelaars hebben die truc al jarenlang toegepast, maar dit was een onver-
wacht bewijs dat het wel degelijk werkt. Ook John Sinkankas promootte het gebruik van 
olie om hanksietkristallen van de ondergang te redden. 
 
Anderzijds zijn niet veel verzamelaars geneigd om een deel van hun verzameling in een 
vat olie te huisvesten. Er bestaat een tussenoplossing : je kan ook het oppervlak van de 
kristallen zachtjes masseren met bvb. naaimachine-olie (dat is een heel zuivere, kleurloze 
olie) of zelfs baby-olie. Dan neem je wel best twee supplementaire maatregelen : na het 
(lichtjes !) inoliën verpak je elk specimen individueel in een afsluitbaar plasticzakje (of in 
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een dichtgelast plastic-zakje). Misschien is het nodig om het lichtjes inolieën om de vijf à 
tien jaar te herhalen. Kleinere kristalletjes kun je natuurlijk ook bewaren in een Jousi-
doosje of analogon, al dan niet dichtgekleefd. 
 
Het belangrijkste nadeel van dit soort bewerkingen is dat de fluorescentie-eigenschappen 
niet meer natuurlijk zijn : de acryl-laag of de olie hebben in vele gevallen een eigen fluo-
rescentiekleur, waardoor de fluorescentiekleur van het hanksiet zelf gemaskeerd wordt. 
 
Als je hanksietkristallen bij heel droog weer verpakt in een dichtgelast plastic-zakje heb je 
heel veel kans dat het kristal ook zonder enige bewerking intact blijft, maar zeker is het 
niet. Paul Malone, een doorwinterd verzamelaar uit Los Angeles, stelt dat ieder specimen 
van hanksiet dat 10 dollar waard is, er 50 kost aan werk. De hanksietkristallen in mijn per-
soonlijke collectie zijn behandeld met baby-olie, en nadien bewaard in zip-lock plastic-
zakjes. Sommige heb ik al meer dan 20 jaar, en zien er nog precies uit als begin jaren 80! 
De specimens die deze maand als mineraal-van-de-maand worden aangeboden, werden 
in het najaar 2005 verzameld. Ze zijn al behandeld met baby-olie, zodat je de fluorescen-
tie-kleur niet mag geloven. Maar zeker als je ze in een plastic-zakje bewaard is hen een 
lang leven gegarandeerd. 
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Searles Lake, San Bernardino County, California. Foto © Rik Dillen februari 1997. 
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