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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. 
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mka-kalender 
 
Vrijdag 5 maart 2004 

 

 
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Job-
in-'t-Goor, om 20.30 h.  
 

 
 
 
 
Met elk van deze drie voordrachten kunnen we geen avondvullend spektakel bieden, maar ze 
lonen toch stuk voor stuk de moeite ! 
 Een terugblik op de beurs van Tucson, februari 2004 en op onze kontakten met de onlangs 

overleden David Shannon (zie elders in dit nummer) [Rik Dillen] 
 De Klondike Gold Rush vroeger en nu [Guido Cornelis] 
 Het fluorescentie-raadsel van schörl (toermalijn) van Erongo, Namibië [Axel Emmermann] 
 
 

Vrijdag 12 maart 2004 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “OP-SINJOORKE” van 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. 
 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Deze maand wordt osarizawaiet van Arizona aangeboden. Meer details 
hierover vindt U elders in dit nummer.  
 

20.30 h  
 
 
 
 
 
De internationalisering in de MKA zet zich verder door, want voor deze vergadering hebben we 
een Italiaanse spreker uitgenodigd die momenteel in Nederland woont. Marco Marchesini legt zich, 
o.a. samen met zijn (eveneens Italiaanse) vriend Roberto Bracco (die al drie keer het mineraal van 
de maand verzorgde in Geonieuws) al jaren toe op de mangaanmineralen uit de buurt van Genua. 
Denk maar aan sursassiet, tinzeniet, saneroiet, medaiet, pyrobeloniet, nabiasiet, sarkiniet, 
reppiaiet en nog vele andere snoepjes, en een paar mineralen-van-de-maand (ganophylliet, 
bementiet en tinzeniet). Iemand die al een deel van de Powerpoint-presentatie gezien heeft (in het 
diepste geheim, in Italië) omschreef het me als "it's a don't miss" ! Waarvan acte... 
 
 
 
Titelpagina 
David Shannon, 1942-2004, op 2 januari overleden in Arizona 

Marco Marchesini 
"Minerals and ore findings in Eastern Liguria 

(Northern Apenines), Italy" 

Een reeks korte voordrachten door 
Axel Emmermann, Guido Cornelis en Rik Dillen 
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Zaterdag 13 maart 2004 

 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h. 
 
Thema : practicum 
Oefenen in het determineren. 
Iedereen brengt één edelsteen mee die de andere leden moeten determineren. 
Voor apparatuur wordt gezorgd. 
 
 

Een vooruitblik : april en mei 2004 

 
2 april 2004 (Sint-Job) 
Voordracht van Henk Noot over "Vulkanen" 
 
9 april 2004 (Antwerpen) 
Voordracht van Eddy Van Der Meersche over"De Andes" 
 
8 en 9 mei 2004 
Minerant 2004 - hou dat weekend alvast vrij. Traditiegetrouw zijn er in mei wegens 
Minerant geen andere vergaderingen. 
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MKA-nieuws kort 
 

 
Samenvatting van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur en van het dage-
lijks bestuur op zondag 14 december 2003 in zaal "Reinaert", St Job in 't Goor. 
 
1. Financiële toestand 2003 en budget 2004 
 
Ondanks de perikelen i.v.m. Minerant 2003,  is de opbrengst gelijkaardig als in het verleden.  De 
toestand van de inkomsten/uitgaven (voorlopige cijfers voor 2003) is dan ook zoals altijd positief. Alle 
budgetcijfers voor 2003 worden overgenomen voor 2004. 
 
2. Werking 2004 
 
Voordrachten 
Programma toegezegd tot juni 2004.  Een hele reeks andere onderwerpen in petto. 
 
Werkgroepen : planning activiteiten 2004 
Fluorescentie : tentoonstelling op Minerant ; kristalgroei met activators in uitvoering. 
Edelsteenkunde : er wordt geen lidgeld meer geheven.  
Werkgroepen zonder zichtbare werking heten voortaan interessegroepen. 
 
Geonieuws 
Actuele informatie over werking op te nemen in verband met uitleendienst, samenaankoop, interesse-
groepen. Agenda zoveel mogelijk 2 maanden vooruit te publiceren. 
 
Minerant2004 
Inschrijvingen lopen vlot binnen.  
Tentoonstelling : fluorescentie en maansteen toestanden.  Afzonderlijke Minerant-organisatie-vergade-
ring te plannen. 
 
Uitstappen 
Landelies en Winterslag waren uitstekende uitstappen. Programma 2004 is nog niet gedefinieerd. 
In 2004 zeker : Zuid Afrika (september). 
 
Bibliotheek 
Er is dringend hulp nodig. Dubbele jaargangen zullen verkocht worden. 
 
Mineraal van de maand 
Mineralen beschikbaar, boeiende artikels met info over vindplaats en dergelijke is nodig.  
 
www 
Het probleem van bouncing moet door de leden zelf opgelost worden door hun provider te contacteren.  
Reorganisatie van de site wordt verder bekeken. 
 
3. Lidgeld 2005 
 
Er zal aan de algemene vergadering voorgesteld worden het lidgeld 2005 niet te verhogen. 
 
  
 
Paul Van hee     Hugo Bender 
Voorzitter     Secretaris 

Samenvatting verslag bestuursvergqdering 
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Zoals bekend is de MKA-bibliotheek niet 
zomaar een kast vol boeken, maar een 
met pijnlijke precisie georganiseerde ver-
zameling van bijna 1000 boeken, vele 
tientallen tijdschriften, waarvan sommige 
vanaf de jaren 60 en talloze overdrukken 
en andere documenten. 
 
Je kan een idee krijgen van wat je er alle-
maal vindt via de MKA-website, op 
http://www.minerant.org/MKA/bibliotheek. 
html 
 

De bibliotheek is toegankelijk telkens op de tweede vrijdag van de maand, vanaf een uur-
tje voor het begin van de voordracht. Om je te helpen op de hoogte te blijven van wat er in 
de tijdschriften verschijnt, publiceren we geregeld de inhoud van recente nummers van 
tijdschriften in Geonieuws. 
 
Sinds jaar en dag wordt de bibliotheek met veel enthousiasme en overgave gerund door 
Mon Schuybroeck. Mon heeft dringend hulp nodig, vooral in dat uurtje voor de maandelijk-
se voordracht in de Jeugdherberg. We zoeken dringend iemand die één keer per maand 
een uurtje tijd wil vrijmaken om Mon te helpen tijdens het openingsuur van de bibliotheek, 
m.b.t. de registratie van uitleningen en de algemene organisatie van de bibliotheek. Op 
langere termijn is het de bedoeling dat iemand deze taak van Mon helemaal zou 
overnemen (hoewel we er niet aan twijfelen dat hij altijd de nodige ondersteuning zal blij-
ven geven). 
 
Wij bieden dus een interessante job-
met-inhoud, een aangename werkkring 
en een salaris waarop je geen belasting-
en hoeft te betalen (op 0 € hoef je inder-
daad geen belastingen te betalen...). 
Geïnteresseerd ? Kandidaturen worden 
ingewacht bij Mon Schuybroeck (zie bin-
nenkaft), of gelijk wie van het bestuur. 
Nee, er wordt geen vergelijkend examen 
afgenomen. Wel willen we de stabiliteit 
in de organisatie van de bibliotheek 
graag behouden. Alvast dank voor wie 
zich kandidaat stelt ! 
 
 
 

 
 
 

MKA-bibliotheek : hulp gezocht ! 
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Bibliotheek : aanwinsten Rik Dillen 
 

Zopas verscheen : "Marokko, Land der schönen 
Mineralien und Fossilien", Steffen Jahn, Rainer 
Bode, Peter Lyckberg, Olaf Medenbach, Hans-
Jürgen Lierl, Bode verlag, 2003. ISBN 3-9255094-
79-2. Duitstalig. 538 pp., 21 X 30 cm, 600 kleurfo-
to's. Prijs 89 € + verzendingskosten. 
 
Het lijstje met auteurs laat al vermoeden dat het 
om een super-kwaliteits-uitgave gaat. Het is een 
turf van 538 pagina's geworden (met een gewicht 
van bijna 3 kg !), met vele honderden kleurfoto's 
en andere illustraties, zonder uitzondering van 
een schitterende kwaliteit. Naast de nodige infor-
matie over het land en zijn bewoners, en het rei-
zen in dit onmetelijke land, worden alle belangrijke 
vindplaatsen en -gebieden uitvoerig behandeld, 
zowel op geologisch als op mineralogisch vlak. 
Wie van plan is naar Marokko op mineralen-zoek-
tocht te gaan, of wie geïnteresseerd is in de mine-
ralen van Marokko, of gewoonweg, wie een prach-
tige collectie foto's van mineralen wil, moet dit 

boek zeker aankopen : het is een echte aanrader. 
 
Gezien de ervaringen met een analoog boek over Namibië, dat heel snel volledig uitver-
kocht was, is enige haast bij het bestellen misschien niet onverstandig... 
Bestellen kan bij Bode-Verlag, via e-mail <bestellen@bodeverlag.de>, schriftelijk bij Bode 
Verlag GmbH, Örter Pütt 28, D-45721 Haltern, telefoon 0049 2364 16107, fax 0049 2364 
169273. 
 
 

Bibliotheek : aanwinsten Rik Dillen 
 
Mineral species discovered in Canada and species named after Canadians 
Laszlo HORVATH, The Canadian Mineralogist, special publication # 6,2003, ISBN 0-
921294-40-9, Mineralogical Association of Canada, 382 pp., 17 x 2".5 cm, hardcover, 39 
kleurfoto's, talrijke zwart-wit foto's, Engelstalig. Prijs 45 CDN (buiten Canada 45 USD incl. 
verzendingskosten). Besteladres : canmin.mac.ottawa@sympatico.ca. 
 
Dergelijke boeken kun je wat chauvinistisch van inslag noemen, maar toch bevat dit boek 
een schat aan historische en andere gegevens omtrent de geschiedenis van de mineralo-
gie als wetenschap in Canada. De geïnteresseerde systematische verzamelaar vind in dit 
werk zeker heel wat bijkomende informatie. Lezenswaardig zijn de hoofdstukken over de 
historische aspecten. Het (grootste) deel over de mineralen die aan de Canadese-
oorsprong-voorwaarden voldoen moet je eerder beschouwen als naslagwerk. 
 
Tientallen pagina's bevatten gegevens over Canadese type-mineralen (statistieken, ety-
mologie, chronologie, geografische herkomst, classificatie, auteursindex, type-speci-
mens...).  Niet direct een boek dat iedereen zou moeten kopen, maar nét daarom is een 
exemplaar in de MKA-bibliotheek nuttig. 
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Beurzen en tentoonstellingen 
 
 
6/3  NL AMERSFOORT/HOEVELAKEN. Intres BV, Koninginneweg 1. 10-17 h. Beurs (M). 
7/3  NL NIJMEGEN.  Jan Massinkhal - Nieuwe Dukenburgseweg 5. 10-17 h. Beurs.   
12-14/3 E MADRID.  ETSI Minas de Madrid, Rios Rosas, 21 (metro : 1 - Rios Rosas). 10-21/17-

21/17-20 H. Beurs (M-F-E). 
12-14/3 I BOLOGNA. Congress center, Piazza della Costituzione 4/a. 9-19 h. Beurs. 

<info@bolognamineralshow.com> www.bolognamineralshow.com 
13/3  CZ PARDUBICE. Dum kultury Dukla. 7-15 h. Beurs (M). 
13-14/3 B ARLON. Hall polyvalent, Parc des Expositions. 
   Info : René Biren, A-Kreides 54, B-6700 Arlon. Tel. 063 227660. 
13-14/3 F WITTELSHEIM (68).  Gymnasium du centre. Beurs (M-F). 
13-14/3 CH LA CHAUX-DE-FONDS. Salle Palyexpo, rue des Crétêts 149. Beurs (M-F). 
13-14/3 F GRIGNY (69). Centre E. Brenot, Av. Waldeck Rousseau. <eroc.tisserand@wanadoo.fr> 
13-14/3 D AUGSBURG.  Reischleschen Wirtschaftsschule, Alter Postweg 86a. 12-17.30/10-17 h. 

Beurs (M). 
13-14/3 A BADEN (WIEN). Waltersdorferstr. 40. 10-17 h. Beurs (M). <heinz.soucek@aon.at> 
13-14/3 D ERDING.  Stadthalle. 10-18/11-17 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de> 
13-14/3 D GELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen. 10-17 h. Beurs (M). 
13-14/3 D KÖLN.  Gürzenich Köln-Centrum. Beurs (edelstenen). 
13-14/3 CH NEUCHÂTEL. Salle de Polyexpo, rue des Crétêts 149, La Chaux de Fonds. 10-18/10-17 

h. Beurs (M-F). 
13-14/3 CH SANKT-GALLEN. Turnhalle Kreuzbleiche. 11-18/10-17 h. Beurs (M-E). 

<j.nussbaumer@paus.ch> 
13-14/3 A WIEN. Haus der Begegnung, Angererstr. 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
14/3  D NÜRNBERG.  Gartenstadt, Buschenschlag 1. 10-17 h. Beurs (M-F). 
14/3  D MARKTLEUTHEN.  Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M). 
14/3  D REGENSBURG-NEUTRAUBLING.  Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M). 
14/3  CH SPIEZWILER.  Restaurant Rössli. 10-17 h. Beurs (Enkel Zwitserse mineralen). 
14/3  B VIEN-ANTHISNES. Val Pierrys. Beurs. Info : tel. 043 836526. 
19-21/3 F PARIS (75).  Espace Champerret, 6 rue Jean-Ostreicher (Paris XVIIe). Beurs (M-J). 

<a.befort@wanadoo.fr>  www.salonparismineraux.com 
20/3  NL ZWIJNDRECHT. Develstein college, Develsingel 5. 

 Info :  Nico Kuik, Patrijsstraat 63, NL-3353 BA Papendrecht. Tel. 0031 78 6156615  
   nicokuik@hetnet.nl 

 

21/3  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> 
 
20-21/3 F VAL D'AURON (18). Collège Jean Renoir, Rue des Fileuses. Beurs. 
20-21/3 A KLOSTERNEUBURG.  Babenberghalle. 12-17/10-17 h. Beurs (M-F-E-J). 
20-21/3 A SALZBURG. Messegelände, Halle 1. 12-17/10-16 h. Beurs (M). 

<otto.lang@salzburg.co.at>  www.mineralienmessen.at 
20-21/3 D TAUBERBISCHOFSHEIM. Stadthalle. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
21/3  D EPPELHEIM.  Rhein-Neckarhalle. 9-17 h. Beurs (M). <gsegensch1@t-online.de> 

www.mineralienboerse-eppelheim.de 
21/3  NL BREDA. Inslagsportcentrum - Nieuwe Inslag 99. 10-17 h. Beurs.  
21/3  D HORMERSDORF. Jeugdherberg. 9-14 h. Ruil-beurs voor agaat. 
21/3  D LOLLAR (GIESSEN).  Bürgerhaus. 9-17 h. Beurs (M-F). 
21-23/3 A WOLFSBERG.  Saal Kuss. Beurs (M). <info@mineralienshow.at> www.mineralienshow.at 
27/3  CZ BRNO. Kongresove centrum. 9-16 h. Beurs (M-F). <macalikova@kcbrno.cz> 
27-28/3 F ROSENAU. Salle polyvalente "L'Escale". Beurs. 
27-28/3 F MOULINS (03). Salle des fêtes, pl. Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. Beurs (M-F-E). 
27-28/3 D LEINFELDEN-ECHTERDINGEN.  Filderhalle. 10-18/11-17 h. Beurs (enkel F). 

<goldschneck@t-online.de> 
27-28/3 D BONN. Stadthalle Bad Godesberg. Beurs (E) 
27-28/3 A BRAUNAU.  Festhalle, Ausstellungsgelände. 10-17 h. Beurs (M-J). <wukonig@aon.at> 
27-28/3 NL DEN HAAG. Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75. 
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<beurzen@mineralennic.nl> www.mineralennlc.nl 
27-28/3 CH LAUSANNE. Palais de Beaulieu, halle 24, Pavillon Jomini. Beurs. 
28/3  A AMSTETTEN.  Johann-Pölz-Halle, Stadionstrasse 12. 9-17 h. Beurs (M).  
28/3  A KIRCHBICHL. Restaurant Strandbad. 9-16 h. Beurs (M-F). 
28/3  D LOBENSTEIN.  Kulturhaus. 10-16 h. Beurs (M-F). 
28/3  D SCHWALMTAL/NIEDERRHEIN.  St. Wolfhelm Gymnasium. 10-17 h. Beurs (M-F). 
2-4/4  D STUTTGART. Messegelände Killesberg. 9-18. Beurs (M-F) <krawietz-rometsch@kristall-

galerie.de> www.kristall-galerie.de 
3/4  D AUE/SACHSEN.  Kreiskulturhaus, Goethestr. 9-16 h. Beurs (M). 
3/4  CZ OSTRAVA. Beurs. 
3/4  D SUHL.  Haus der Philharmonie. Beurs (M-F). 
3-4/4  A LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandg. 5. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
3-4/4  I NALS (Süd-Tirol). Haus der Vereine, Dr.-Gregor-Gasser-Str. 10. Beurs. <vms@tiscali.it> 
3-4/4  F MANDELIEU-LA-NAPOULE (06).  Palais des Congrès Europa. Beurs. 
3-4/4  F NANCY (54).  Salle de Nacy-Gentilly, rue du Rhin. Beurs (M-F-J-E). 

<bernard.antoine@wanadoo.fr> 
3-4/4  F ALLAUCH (13). Centre Saint-Exupéry. Beurs. 
3-4/4  A SALZBURG. Universiteit (Natuurwetenschappen), Hellbrunner Str. 34. 9-17 h. Beurs (M). 
4/4  F SAVERNE (67).  Hall des sports "Le COSEC". Beurs. 
4/4  D TÜBINGEN.  Turnhalle Tübingen-Lustnau. 10-17 h. Beurs (M-F). 
4/4  NL EINDHOVEN. Gemeenschapshuis De Lievendaal - Lievendaalseweg 3. 10-17 h. Beurs. 
4/4  NL MEERSSEN.  "De Stip", Pastoor Dom. Hexstraat 10. 10-17 h. Ruil-beurs (MM). 

<jcloutadelsing@hetnet.nl> 
4/4   D ROSENHEIM. Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M). 
4/4  D TÜBINGEN-LUSTNAU.  Turnhalle. 10.30-17 h. Beurs (M-F). 
10/4  CZ PLZEN. Dum Kultury Inwest. 10-17 h. Beurs (M-F e.a.). <kosikova@dk-inwest.cz> 
10-12/4 F MENTON (06).  Palais de l'Europe, forum de France, av. Boyer. Beurs. 
10-12/4 A INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstr. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
12/4  NL GRONINGEN. Sporthal De Brug, Donderslaan 161. 10-17 h. Beurs. 
12/4  NL ROTTERDAM.  Holiday Inn Hotel, Schouwburgplein 1. 10-17 h. Beurs.  
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Mineraal van de maand 
osarizawaiet 
 
 
Rik Dillen 
 
Deze maand bieden we je nog eens een mineraal aan met 
een naam om van te snoepen : osarizawaiet, met als for-
mule Pb2Cu2

2+Al4(SO4)4(OH)12. Het is een lid van de alu-
nietgroep [de formule van aluniet is K2Al6(SO4)4(OH)12]. 
Het is het aluminium-analogon van het mineraal beaveriet, 
met als formule Pb(Cu2+,Fe3+,Al)6(SO4)4(OH)12. 
 
Osarizawaiet is hexagonaal. 
In de praktijk gaat het om fijnkorrelig materiaal, soms wat 
aardachtig, lichtblauw van kleur. Kristalletjes zijn, als ze al 
voorkomen, microscopisch klein (tot maximaal ongeveer 
20 µm). Die kristalletjes zijn soms wel merkwaardig : soms 
ontstaan holle ringetjes ten gevolge van het oplossen van 
het (gezoneerde) middelste deel van het kristal, waarover verder meer. De densiteit is on-
geveer 4. Het is onoplosbaar in water en zelfs niet in salpeterzuur. Osarizawaiet is eenas-
sig positief. Materiaal van Japan is eerder geelgroen, dat van Arizona is licht turkooisach-
tig van kleur. 
 
Osarizawaiet is een vrij zeldzaam mineraal dat voorkomt in oxidatiezones van Pb-Zn-Cu-
afzettingen, samen met o.a. anglesiet, beaveriet, hidalgoiet, duftiet, bindheimiet, conichal-
ciet, oliveniet, kwarts, goethiet en diverse kleimineralen. 
 
De typevindplaats, waar het in het begin van de zestiger jaren ontdekt werd, is de Osari-
zawa kopermijn, bij Kazuno, Akita Prefecture, Japan. Typemateriaal bevindt zich in het 
National Science Museum in Tokyo en werd beschreven door Yasuro Taguchi. Ongeveer 
tegelijkertijd met de ontdekking in Japan, werd het mineraal ook gevonden bij Mt. Edgar 
Pastoral Station in West-Australië. Een publicatie waarin de naam "edgarite" werd voorge-
steld werd aanvaard voor publicatie door American Mineralogist in maart 1962, en pas 
daarna kwam men tot de conclusie dat een publicatie van Taguchi al in augustus 1961 
verschenen was, met als naam voor het mineraal osarizawaite. Onder het motto "eerst is 
eerst" ging uiteindelijk Japan met de eer lopen. 
 
Vermeldenswaard is trouwens dat in het artikel van Morris (1962) verwezen wordt naar 
een publicatie van Van Tassel (1958) over o.a. beaveriet van Congo. 
 
De hexagonale ringvormige kristallen, waarvan in de literatuur sprake is, werden ontdekt 
in Whim Creek, Western Australia, en ze werden uitvoerig onderzocht en beschreven 
door Nickel (1980). Osarizawaiet komt hier voor als onooglijke bleekgroene korstjes, en 
het is maar onder de elektronenmicroscoop dat de eigenaardige vorm kan waargenomen 
worden. Toch leek het fenomeen ons interessant genoeg om er eens wat dieper op in te 
gaan. 
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Links : backscattered electron beeld van ringvormige osarizawaiet-kristallen, met enkele plaatvor-
mige kristalletjes. 
Rechts : SEM-beeld van ringvormige kristallen, met nog vliesvormige restanten van de "vulling". 
Specimens afkomstig van Whim Creek, Western Australia. Opnames en copyright E. Nickel 
(1980).  
 
 
Dat het wel degelijk om osarizawaiet ging werd éénduidig bewezen door X-stralendiffrac-
tometrie gecombineerd met een energiedispersieve X-stralenanalyse in de scanning elek-
tronenmicroscoop. De "ringen" komen voor in een aantal verschillende vormen. De grote 
meerderheid van de ringetjes zijn erg dun, soms is de ring dikker en gaat het eerder om 
hexagonale kristalletjes met een kanaal in het midden, en soms gaat het zelfs om dubbele 
ringen. Alle ringen zijn hexagonaal en hebben afmetingen in een enge range, namelijk 
tussen 5 en 10 µm. Via zorgvuldige observatie van de vorm en de hoeken kwam men tot 
de conclusie dat het wel degelijk om éénkristallen ging, en niet om bv. aggregaten van 
vertweelingde kristallen, wat in principe ook had gekund (cfr. de variëtiet "sageniet" van 
rutiel, of cerussiet). 
 
De ringvormige kristallen kunnen beschouwd worden als een extreme vorm van een hol 
kristal, wat bij tal van mineralen voorkomt, zoals bv. haliet en pyromorfiet. Meestal liggen 
twee mechanismen aan de basis van holle kristallen. Een eerste mogelijkheid is dat zich 
eerst verschillende kristalkiemen vormen die uitgroeien tot parallelle individuen, die, naar-
mate ze dikker worden, tegen elkaar aansluiten en op die manier wanden vormen. Een 
tweede methode gaat uit van spiraalvormige groei vanuit de kristalkiem, wat ook aanlei-
ding kan geven tot een wand en dus een hol kristal. 
 
In het geval van osarizawaiet bleek het om een totaal ander mechanisme te gaan, wat be-
wezen werd door sommige kristallen die nog een kern bevatten binnenin de ring. Zoals 
hoger vermeld zijn osarizawaietkristallen vaak qua samenstelling gezoneerd. Men veron-
derstelt nu dat bepaalde zones in sommige omstandigheden iets beter oplosbaar waren in 
het hydrothermaal water waarin ze zijn ontstaan, zodat die weggeëtst werden. De ringvor-
mige kristalletjes zijn dus in twee stadia ontstaan : eerst werden hexagonale, qua samen-
stelling gezoneerde kristallen gevormd, waaruit later bepaalde zones met een lichtjes ver-
schillende chemische samenstelling werden opgelost, zodat enkel wanden, of zelfs con-
centrische structuren overbleven. 
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SEM-opname van osarizawaiet-beaveriet 
vergroeiingen (het grootste kristal) en zui-

vere osarizawaietkristallen (de kleinere). 
Materiaal van de Sierra Gorda, Chili. Het 

grootste kristal is een ongeveer 10 µm 
groot. Copyright  W.H. Paar (naar Paar 

W.H. et al., 1980). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1970 werd osarizawaiet gevonden bij Alderley Edge, Cheshire, Groot-Brittannië, en nog 
een paar jaar later in Church Hills, Millard County, Utah, waar het voorkomt als een over-
korsting op een kwartsiet-breccie. In februari 1973 vond Craig Stolburg het hem toen on-
bekende mineraal in de Silver Hill mine, Pima County, Arizona. Het werd definitief als osa-
rizawaziet gedetermineerd door de US Geological Survey in California. En wat lezen we in 
het dankwoord ? "I would like to ... thank... and finally to David Shannon for information on 
where he found his osarizawaite specimens."  Zoals gemeld in het "in memoriam" van 
David Shannon duikt die man overal ter wereld op in dergelijke citaten. 
 
De Silver Hill mine bevindt zich in de Waterman Mountains, een goede 50 km ten noord-
oosten van Tucson, in Arizona, bij het dorpje Silver Bell (om het voldoende verwarrend te 
maken). Het ligt in het midden van de Sonora-woestijn, en je kunt enkel bij deze mijn ge-
raken met een vier-wiel-aangedreven voertuig, en zelfs dat is niet gemakkelijk. 
De Silver Hill mine was een kopermijn met azuriet en malachiet als belangrijkste ertsmine-
ralen. In de levensloop van deze mijn werd zowat 16 000 ton hoogwaardig kopererts ge-
wonnen. Aan de aanwezigheid van grote hoeveelheden smithsoniet op de storthopen zal 
wellicht ook heel wat zinkerts geproduceerd zijn geweest. al bij al is de beschikbare infor-
matie over de Silver Hill mine heel schaars. Naast malachiet, azuriet en smithsoniet wer-
den er nog een ganse reeks andere mineralen gevonden, onder andere plattneriet, 
rosasiet, willemiet, aurichalciet, brochantiet, calciet, galeniet, murdochiet. 

Verder komt het voor in Nieuw Zeeland, Argentinië, Chili en 
Mexico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geïdealiseerde kristaltekening van een ringkristal van osarizawaiet, 
gebaseerd op een rhomboëdrische eenheidscel met a = 7.05 Å en 
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c = 17.23 Å. Naar Nickel (1980). 
Het materiaal van Chili (Paar et al., 1980) vertoont zo mogelijk nog spectaculairder 
gevormde hexagonaal-ringvormige kristallen. In feite gaat het in dit geval om gezoneerde 
hexagonale kristallen, waarvan de kern (en soms het ganse kristal) altijd uit osarizawaiet 
bestaat, al dan niet omringd door een zone die eigenlijk eerder aanleunt bij de 
samenstelling van het verwante beaveriet. 
 
Ook in Europa wordt het hier en daar (zelden) gevonden, namelijk in Alderly Edge, 
Cheshire, Groot-Brittannië, in de Cap Garonne mijn, Le Pradet, Var, Frankrijk, en in de 
groeve Clara, Oberwolfach, Zwarte Woud, Duitsland. 
 
De Verenigde Staten zijn veruit het best bedeeld met vindplaatsen vooral in Arizona, maar 
ook in Utah en Colorado. 
Door het feit dat het een van de zovele bijna vormeloze blauwe kopermineralen is, is het 
bijna zeker dat osarizawaiet op nog veel meer plaatsen ter wereld voorkomt, maar dat het 
meestal niet als zodanig herkend wordt. Ik kan me bijvoorbeeld levendig voorstellen dat 
het zou voorkomen in Lavrion, Griekenland. 
 
Het materiaal dat deze maand als mineraal van de maand wordt aangeboden, werd door 
wijlen David Shannon (zie het artikel elders in dit nummer) zelf gevonden op 26 april 
1988. 
 
Dankwoord 
 
We zijn dank verschuldigd aan Prof. Werner H. Paar (Salzburg) en aan Prof. Ernest Nickel (Austra-
lië) voor toelating om de SEM-opnames te publiceren. 
We owe our sincere thanks to Prof. Werner H. Paar (Salzburg) en aan Prof. Ernest Nickel (Austra-
lia) for permission to reproduce the osarizawaite SEM-images. 
 
 
 
SEM-opnames van osarizawaiet-beaveriet vergroeiingen afkomstig van de Sierra Gorda, Chili. De 
kern bestaat in dit geval voornamelijk uit osarizawaiet, de randen uit beaveriet. Copyright  W.H. 
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Paar (naar Paar W.H. et al., 1980). 
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In memoriam 
David Shannon 
(1942-2004) 
 
 
 
 
 
 
Rik Dillen 
Herwig Pelckmans 
Paul Tambuyser 
 
 

 
We konden onze ogen niet geloven, toen we begin januari het bericht kregen dat David 
Shannon, een wereldbekend mineralenverzamelaar en -handelaar, op 2 januari 2004 
plots overleden is. David Shannon werd geboren in 1942, en was een rasechte en door-
winterde (hoewel je in die contreien dat woord bezwaarlijk kunt gebruiken) Arizoniaan. Elk 
van ons heeft hem op zijn manier leren kennen, en alle drie hebben we hem als leermees-
ter gehad om ons in te wijden in de geheimen van de prachtige staat Arizona. 
 
Een andere reden om uitgebreid op het leven van David Shannon in te gaan is het feit dat 
hij in zijn leven zo veel mineralen heeft verkocht aan MKA-leden, dat waarschijnlijk ieder 
MKA-lid er een aantal van in zijn verzameling heeft. Een paar tientallen mineralen-van-de-
maand komen van hem. Toevallig of niet (dit was al gepland sinds eind vorig jaar) is ook 
het mineraal-van-deze-maand, osarizawaiet, afkomstig van David Shannon. Daarenboven 
was zijn leven zo interessant, en soms ook grappig, dat we niet kunnen nalaten om een 
aantal dingen met jullie te delen. 
 

Shannoniet 
 
Tijdens zijn leven heeft hij de eer mogen genieten dat een mineraal naar hem werd ge-
noemd, namelijk shannoniet, waarover we vroeger al schreven in dit tijdschrift (Rik Dillen, 
1995). Door onze goede relaties met David hadden we onze voorraad mineraal-van-de-
maand, heet van de naald al in België rond de tijd dat de publicatie in Mineralogical Maga-
zine (Roberts et al., 1995) verscheen. Hij was er fier op dat zijn foto op onze titelpagina 
stond. Het deed wat vreemd aan om in Tucson een exemplaar van Geonieuws te zien 
rondslingeren in de Executive Inn. 
 
Uit de briefwisseling van David Shannon zelf, die in 1994-1995 zo vriendelijk was zowat 
alles wat hij had ter inzage te geven, blijkt dat al in 1985 intensief gecorrespondeerd werd 
over mineralen die door thermische verwering uit cerussiet kunnen ontstaan. Pas vier jaar 
later werd het nieuwe mineraal ontdekt in de Grand Reef mine, ten noordoosten van  

David Shannon bij zijn collectie. 
Foto Rik Dillen, 17 januari 1994  
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Tucson in Arizona. Naast cerussiet, litharge, massicot en menie was er sprake van vier 
nieuwe mineralen. Wat oorspronkelijk "New #2" werd genoemd is uiteindelijk shannoniet 
geworden. Al gauw vermoedde men dat deze nieuwe mineralen ontstaan moesten zijn 
door verhitting van cerussiet. In 1990 werd in een brief aan het L.A. County Museum of 
Natural History in Los Angeles melding gemaakt van een (natuurlijke) mijnbrand. Uit ver-
dere correspondentie bleek dat de specimens van de Grand Reef mine meer dan een 
meter diep onder het oppervlak gevonden werden, "in solid rock", met geen spoor van 
brand in de omgeving. Overigens bestaan van de vondst in de Grand Reef mine maar 6 
specimens, waarvan 4 als typemateriaal zijn gecatalogeerd. 
 
Het heeft David Shannon nogal wat moeite gekost om wetenschappers aan het werk te 
zetten voor de beschrijving van het materiaal : het heeft uiteindelijk meer dan 10 jaar aan-
gesleept (David Shannon, 1995) ! Hoe dan ook, shannoniet werd als mineraal aanvaard, 
omdat het op een natuurlijke wijze is ontstaan. Roberts et al (1995) ontkrachtten zelfs de 
theorie van een genese ten gevolge van een mijnbrand. Zij stelden dat shannoniet ont-
staan is uit cerussiet door reacties in oplossing. Zeven auteurs uit alle uithoeken van de 
wereld (Canada, Groot-Brittannië, Australië en, merkwaardig genoeg, niemand uit de 
Verenigde Staten) hebben  aan de beschrijving meegewerkt. 
 
De formule van shannoniet is PbCO3.PbO. Het komt in de Grand Reef mine voor als milli-
metergrote porseleinachtige korstjes met fluoriet. De witte kleur is kenmerkend : eerder 
doorschijnend materiaal is cerussiet, een geelachtige tint wijst op een mengsel van shan-
noniet met het nog niet beschreven nieuwe mineraal PbCO3.2PbO.           
 
Shannoniet van de Tonopah-Belmont mine (en dat is het enige materiaal dat op de 
"markt" gekomen is) vormt witte porseleinachtige korstjes en pseudomorfosen na cerus-
siet. Begeleiders zijn o.a. massicot (citroengeel), litharge (oranjebruin), menie (oranje-
rood), galeniet, kwarts en natuurlijk cerussiet. 

David Shannon 
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David Shannon werd geboren in 1942, en huwde met Colleen. Sindsdien is hij al een paar 
keer grootvader geworden. Als mineralendealer in Mesa, dicht bij Phoenix, Arizona, was 
hij écht wel wereldberoemd. Hij was niet het type mineralendealer dat constant grote we-
reldreizen maakt om overal museumstukken te gaan opkopen om door te verkopen. Hij 
was eerder een systematicus van het allerzuiverste water. Op sommige momenten (in 
1999) had hij eventjes 2000 species beschikbaar. In zijn routinematige catalogi, die een 
keer of 3 per jaar uitkwamen, werden meestal 700-800 species vermeld. 
 
Ik (PT) heb eens in mijn correspondentie gekeken en voor David Shannon was dat vrij 
simpel want ik heb van hem alleen al een hele classeur vol. Ik heb met hem gecorrespon-
deerd en veel bij hem gekocht in de periode van januari 1981 tot 1990 toen ik nog heel fa-
natiek systematiek verzamelde. Ik vond in hem een ideaal adresje voor goedkope maar 
overigens wel eenvoudige systematiek. Voor de zware systematiek moest ik toch bij Cure-
ton en anderen zijn. Het was ook het ideale adres voor een "mineraal-van-de-maand", niet 
duur en er was altijd wel een interessant lot op de kop te tikken. Voor de eerste keer 
ontmoette ik hem op de Tucson show in februari 1988. Omdat we na de show toch nog 
gingen rondtoeren passeerden we even bij hem thuis, 1727 West Drake Circle, Mesa, 
Arizona. Wij dachten dat Mesa een klein stadje was, maar dat viel behoorlijk tegen. 
Uiteindelijk belandden we in een openbare bibliotheek waar we vriendelijk geholpen wer-
den. De kaart van Mesa werd van de muur gehaald en het gedeelte met de W. Drake 
Circle gefotokopieerd en de weg uitgestippeld. Shannon woonde in een klein houten huis, 
... "what a mess". Hij zat thuis nog met de naweeën van de Tucson Show : één grote 
puinhoop. Het hele huis stond vol met flatjes met mineralen en het was natuurlijk heel 
plezant om ter plaatse weer een aantal daarvan uit te kiezen en te laten opsturen.  
 
Hij wist toen ook te vertellen dat hij alles zelf ging zoeken en het spreekt voor zich dat hij 
vooral thuis was op het gebied van mineralen van Arizona. Toen we bij hem waren gaf hij 
ons zonder problemen enkele indicaties van vindplaatsen. Hij raadde ons aan om naar de 
Big Berta Mine te gaan en een bezoek te brengen aan George Godas, een leraar "philo-

sophy" die ook in Mesa woonde. Godas was 
gespecialiseerd in wulfenieten van de "Red Cloud 
Mine" (hij heeft daar ooit eens iets over 
gepubliceerd in de Mineralogical Record), en we 
hadden de gelegenheid om daar een aantal 
prachtige exemplaren van aan te schaffen.  Ik ben 
eigenlijk nooit teleurgesteld met wat Shannon mij 
toezond. Toen ik zowat rond 1990 stopte met de 
systematische verzameling ben ik hem min of 
meer uit het oog verloren en ik heb hem toen 
enkel nog een keer in Tucson gezien. 
 
Ik (RD) heb David een aantal keer thuis bezocht, 
en was er dan altijd al van 's morgens, omdat ik 
bij ervaring wist dat om zijn hele aanbod zelfs 
maar heel vluchtig te doorlopen ten minste een 
hele dag nodig was. De allerbeste stukken voor 
de verkoop stonden in zijn bureau annex woonka-
mer. 

Paul Tambuyser op bezoek bij 
David Shannon, februari 1988 
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David Shannon op de beurs 
"Rockazona" (ongeveer 40 km 

ten ZW van Phoenix, in "the 
middle of nowhere"). 

Foto Rik Dillen, 
11 januari 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn eigen verzameling was ondergebracht in een gezellig ingerichte kelder, en zijn voor-
raad voor de verkoop in een magazijntje achter het huis. Deze voorraad was alfabetisch 
gerangschikt in zgn. "flats". 
 
Ik kreeg altijd ruim de gelegenheid om alle dozen rustig te openen en te bekijken om mijn 
keuze te maken. Hij was er alleen allergisch voor als een doos niet terug op haar plaats 
gezet werd... om begrijpelijke redenen. 
 
Discussies bij hem thuis over aankopen hadden altijd iets speciaals. Hij was geen "gewo-
ne" handelaar, die graag zoveel mogelijk verkoopt als hij er maar een goede prijs van kan 
maken. Hij had namelijk ook zijn eigen collectie, waarin normaliter het beste specimen 
(van maximaal ongeveer 5 X 5 cm) verdween. Hij verkocht ook niet graag het laatste deel 
van zijn voorraad van een bepaald species. Waar andere handelaars al te graag van al de 
overschot af zijn, had hij het daar heel moeilijk mee, omdat hij dan later iemand met een 
specifieke wens niet terwille zou kunnen zijn. Vaak is het gebeurd dat als ik een volledige 
flat wilde kopen, ik in plaats van korting, de mededeling kreeg dat ik maximaal de helft van 
de flat kon kopen. Hij was echt verbonden met zijn steentjes, en noemde ze steevast "my 
guys". Bij het bepalen van de prijs mompelde hij soms "these guys I will never see them 
again". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Shannon met zijn 
verzameling mineralen in 
Perky-boxes. 
Foto Rik Dillen, 
17 januari 1994 
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Een puur toevallige 
ontmoeting in Kopparberg, 
Zweden leverde deze foto op. 
David Shannon (rechts) met 
Martin Jatzkovski (links). 
Foto Rik Dillen, 14 juni 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij had een prachtige verzameling, die speciaal is in die zin, dat hij uitsluitend specimens 
verzamelde die in plastic doosjes (zgn. "Perky-boxes") passen van 2 X 2 X 2 " (5 X 5 X 5 
cm). Typisch voor de vindingrijkheid en de levensstijl van David : die plastic doosjes 
maakte hij zelf ! De wanden van de kelder (inclusief alle tussenmuren) zijn bekleed met 
schabben, volledig gevuld met Perky-boxes. Die collectie vertegenwoordigt bijna 50 jaar 
verzamelen, en hij was er terecht best fier op. 
 
Bij elk bezoek werd ik op tijd en stond voorzien van de nodige verfrissingen en af en toe 
een boterhammetje, en als ik er pas 's  avonds door was geraakt gingen we met de ganse 
familie uit eten, meestal in een Duits restaurant in Mesa. Anderzijds heb ik ook nooit na-
gelaten om de nodige voorraad chocolade mee te nemen, bij voorkeur "Noir de noir" van 
Côtes d'Or. Niks fancy, gewoon goeie chocolade. Grappig is dat hij in het begin de choco-
lade in stukken knabbelde en doorslikte... na verloop van tijd leerde hij een brokje choco-
lade in de mond te laten smelten met een beetje hete koffie...  enfin, het leverde me de 
bijnaam op van "the chocolate man". 
 
Ik kreeg in de loop van de jaren nog een andere bijnaam : "the rainman". Ik ben namelijk 
tot drie keer toe in de gutsende regen bij David aangekomen, en dat in het midden van de 
woestijn. Hij heeft me telkens verzekerd dat het van mijn vorig bezoek geleden was (één 
of twee jaar ervoor dus) dat het nog geregend had. Een keer heb ik zelfs door 10-15 cm 
hoog water tot aan zijn deur moeten waden. 
 
David was een intelligente man, met een keihard karakter (in de positieve zin van het 
woord). Zijn zin voor humor was legendarisch, en als hij iemand in het ootje kon nemen 
zou hij het niet laten. In het zakendoen was hij volkomen eerlijk : sommige flats kon je 
voor een prikje kopen, op andere was hij bijzonder zuinig. Legendarisch waren ook zijn 
"mine bags". Je kocht een plastic zak met stukken die alleen qua afmetingen wat ge-
trieerd waren, met niet-gedetermineerde stukken van een bepaalde ader in een bepaalde 
mijn. Je moest ze dan zelf determineren. Hij was een keiharde werker en een echte self-
made man, die zowel dagen in de natuur doorbracht om zelf mineralen te gaan zoeken, 
als tot in de late uurtjes werkte om mineralen klaar te maken voor verzending naar alle 
uithoeken van de wereld. 
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Hij had ook tal van relaties in de wetenschappelijke wereld, wat wederzijds als positief 
ervaren werd. Ik zou niet kunnen inschatten in hoeveel honderden of zelfs duizenden 
artikels, zowel wetenschappelijke als gevulgariseerde, David Shannon vermeld werd als 
bron van het onderzochte materiaal. 
 
De volgende drie passages illustreren zijn veelzijdigheid én populariteit : 
 In het artikel "Thermal emission spectroscopy of the silica polymorphs and considera-

tions for remote sensing of Mars" (Michalski et al., 2003) bv. wordt vermeld : "2.1.1. 
Natural Samples - [8] Tridymite was purchased from David Shannon Minerals in Mesa, 
AZ." 

 "David Shannon, a mineral dealer in Arizona, is now a U.S.  distributor for Motic mi-
croscopes". 

 "The next day, Thursday, we went to the Rowley Mine, Theba, AZ (near Gila Bend). 
This isn't in the Bearce book, so I called David Shannon for directions. His directions 
were also excellent."   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Shannon in zijn kamer in de 
Executive Inn, met het bed uieraard 

volgestapeld met mineralen. 
Foto Rik Dillen, 17 februari 1997 

Kan het nog "Arizonischer" ? De tuin van 
David, waar hij bijzonder fier op was. 

Foto Rik Dillen, 17 januari 1994. 
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Typische Shannon-humor : aankondiging aan zijn 
Executive Inn terrasdeur van de tarieven voor de 
zogenaamde "patio-sale". 
Foto Jim Flora, februari 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vele mineralenverzamelaars kennen hem van kamer 155 in de Executive Inn (een van de 
vele hotels waar jaarlijks in Tucson een mineralenbeurs georganiseerd wordt). De Execu-
tive Inn in Tucson geldt sinds jaar en dag als het Mekka van de systematische mineralen-
verzamelaars. In zijn kamer was het altijd drummen. Terwijl je stapels flats die op zijn bed 
stonden aan een kritische blik onderwierp kon het best gebeuren dat iemand anders tus-
sen je benen door een stapeltje van onder het bed haalde. 
 
Enkele van de vele dingen van David Shannon die mij (HP) steeds zullen bijblijven zijn 
zijn vermaarde "patio sale", zijn labels en zijn wereldkaart. De motelkamer van David 
Shannon in de Executive Inn bevond zich op het gelijkvloers, en beschikte dus ook over 
een klein terras (in open lucht). Vermits in Tucson tijdens de mineralenbeurzen elke vier-
kante cm benut wordt om mineralen uit te stallen, wordt natuurlijk ook dankbaar gebruik 
gemaakt van deze patio's. Bij David was dat niet anders; alleen had hij zo zijn eigen spe-
ciale attractie bedacht om klanten te lokken. Bij de aanvang van de beurs zorgde hij er im-
mers voor dat die patio vol met flats stond. Je keek als het ware aan tegen een muur van 
die typische platte kartonnen dozen, gevuld met allerhande zeldzame en/of minder zeld-
zame mineralen. Vooraan op de dozen stond (meestal) wat erin stak, en de prijs voor dat 
lot. Tot hier toe niets ongewoons... 
 
Wat het bij David zo speciaal maakte, is dat hij er een spelletje van maakte door er een 
heuse prijzenslag aan te verbinden. Hij combineerde zijn patio sale immers met een kor-
tinglijst (zie foto), die naarmate de dagen van de beurs verstreken, steeds interessanter 
werd, want steeds meer korting ! Maar, andere verzamelaars wisten dat natuurlijk ook, en 
dus was het steeds weer gokken van: neem ik de flat nu mee, of neem ik het risico van 
hem nog een dag te laten staan (en hem te verliezen) ? Eén ding was zeker, tegen het 
einde van de beurs waren AL die dozen verkocht ! 
 
De gedetailleerde labels die David gebruikte waren ook heel typisch. David maakte ge-
bruik van in een V gevouwde labels, die aan de voorzijde de klassieke vermeldingen van 
naam, formule en vindplaats droegen, en aan de achterkant de meer specifieke informatie 
vermelden, die de specimens steevast een extra cachet gaven. Die informatie kon gaan 
van het beschrijven van de paragenese, over het vermelden van anekdotes en het geven 
van literatuurreferenties tot het vermelden van wie wanneer het materiaal verzamelde... 
een bijkomend bewijs dat David werkelijk om zijn steentjes gaf, en ze niet alleen om louter 
winstbejag van de hand deed. 
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Eén van de aanwijzigingen dat hij ook interesse had in wie zijn kamer bezocht, was de 
grote wereldkaart die was opgehangen aan één van de muren in zijn motel room. Op die 
kaart kon iedere bezoeker (die dat wou) een speldje prikken in zijn plaats van herkomst. 
Tegen het einde van de beurs had je dan ook een vrij goed beeld van waar de meeste 
mensen vandaan kwamen. En ja hoor, zelfs de Belgen waren steeds goed vertegenwoor-
digd ! Er werden zelfs boodschappen voor elkaar achterlaten bij David, en wie dat jaar 
niet naar Tucson ging, zei steeds tegen zijn collega die dat geluk wel had: "Doe David en 
Colleen de groeten van mij...". 
 
In 1995 verliet David voor het eerst zijn geboorteland, de Verenigde Staten. Voordien was 
hij alleen nog maar op reis geweest naar Washington. Zijn eerste wereldreis ging naar 
Namibië, samen met Claus Hedegaard uit Denemarken en Mathias Rheinländer uit Duits-
land. Dat de familie van David Shannon niet om een grapje verlegen zat blijkt wel uit de 
volgende anekdote. Toen het drietal terugkwam van een kleine vanadium-afzetting even 
ten noorden van Tsumeb, riep David plots "Stop, there is an elephant !". Zo dicht bij Eto-
sha National Park zou dat natuurlijk niet onmogelijk zijn. David drong erop aan om een 
eindje terug te rijden. De "olifant" van David bleek een... koe te zijn. Dat verhaaltje kon na-
tuurlijk niet ongebruikt blijven. Met de medewerking van  Marty Zinn, organisator van de 
Mineral & Fossil Show in Arizona, werd een advertentie geplaatst in de catalogus, met de 
beschrijving van " The Shannon Elephant, Elephas shannoni Hedegaard & Rheinländer, 
1995", met de tekst :  "These complacent animals, lurking in the brush along Namibian 
roads, are distinguished from the ordinary African elephant by their brown colour, modest 
size, presence of horns, and, particularly, absence of a trunk.  Often mistaken for livestock 
by the natives, they were identified by a diligent, American scholar." 
  
Dit verhaal verscheen op p. 22 van de catalogus van de beurs in 1997, geïllustreerd met 
een paar foto's van "Shannon elephants". Dave's echtgenote, Colleen, zorgde er constant 
voor dat een exemplaar van de catalogus altijd op de juiste pagina open lag in de kamer 
in de Executive Inn. David nam die telkens weg, maar Colleen zorgde ervoor dat hij altijd 
terugkwam, zodat alle bezoekers er mee van konden genieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook het terras van de 

kamer werd door 
David uiteraard 

gebruikt als etalage en 
magazijn, in dit geval 
voor de laatste keer : 

februari 2003. 
Foto Jim Flora. 

Helaas, David is er 



 
76  Geonieuws 29(3), maart 2004 

niet meer. Alweer hebben we afscheid moeten nemen van iemand die ons dierbaar was. 
Tucson zal nooit meer hetzelfde zijn. Kamer 155 in de Executive Inn zal verschrikkelijk 
leeg lijken. Langs deze weg bieden we Colleen, zijn echtgenote, en de ganse familie onze 
diepgemeende blijken van medeleven aan. 
 

Dankwoord 
We zijn dank verschuldigd aan Claus Hedegaard voor detail-informatie over het "olifant-
dossier", en aan Jim Flora (Georgia Mineral Society) voor enkele foto's uit Tucson. 
 
We owe our sincere thanks to Claus Hedegaard for details about the "elephant-story", and 
to Jim Flora (Georgia Mineral Society) for images from Tucson. 
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Shannon D. (1980-2003), talrijke private mededelingen… 
 
 

 

Zonsondergang in Mesa, 
Arizona. 

Foto Rik Dillen, 13 februari 2000 


