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Infinita est velocitas temporis, quae
magis apparet respicientibus.

Seneca, Epistulae 49.2

1. VOORWOORD

u

I

Ook dit verslagjaar is het grootste deel van het onderzoek in het Laboratorium
verricht in het kader van projecten die geïntegreerd zijn in onderzoeksprogramma's
van andere instellingen. Hoge-precisie Sr isotopenanalyses van series graniet-
gneissen met lage Rb/Sr verhouding uit het pre-Hercynische basement van het
Hercynicum in NW Spanje (project met de afdeling Petrologie, R.U. Leiden) be-
vestigen de vroeger door ons bepaalde ouderdom van rond 450 Ma (Ordovicium/Si-
luur) voor deze anorogene periode van granitisch magmatisme. De Rb-Sr en K-Ar
dateringen in het mafisch-ultramafisch complex van Cabo Ortegal in NW Spanje
(project met de afdeling Petrologie, R.U. Leiden), deel uitmakend van het dis-
sertatie-onderzoek van Drs. P.W.C, van Calsteren, zijn in eerste instantie nage-
noeg afgesloten; de resultaten kunnen worden geïnterpreteerd als te wijzen op
een ouderdom van rond 450 Ma voor de diapirische intrusie diep in de korst van
de lherzoliet-massa, waarna het zo'n 100 Ma heeft geduurd vóór de massa tot
rond 250°C was afgekoeld. Zeer veel werk is besteed aan een poging te komen tot
Rb-Sr datering van een metabasiet in het Alpinicum van de Betische Cordilleren
in ZO Spanje, waarin eerdere K-Ar analyses grote hoeveelheden "excess argon" te
zien gaven (project met de afdeling Algemene & Tektonische Geologie, Universi-
teit van Amsterdam); de tot dusverre verrichtte analyses van de whole-rock en
diverse mineraalfracties (waarvan sommige met uiterst lage Rb en/of Sr gehaltes
en alle met geringe of uiterst geringe 87gr verrijking) suggereren een ouderdom
tussen 75 en 150 Ma, zodat dit basaltisch magmatisme in het Boven Mesozoicum
lijkt te hebben plaatsgevonden. In het kader van paleomagnetisch onderzoekswerk
is een serie K-Ar dateringen verricht aan plateau-basalten van de Deccan Traps
in India (project met de afdeling Structurele & Toegepaste Geologie, R.U. Utrecht);
zoals verwacht kon worden, liggen de gemeten ouderdommen tussen 55 en 65 Ma
(Onder Tertiair). Relatief veel werk is ook verricht aan de K-Ar datering van
jong-Tertiaire ignimbrieten en tuffen uit NW Iran, in het kader van een onder-
zoek van fossielen van grote zoogdieren (project met het Zoologisch Laboratorium,
R.U. Utrecht); onderscheiden vulkanische erupties geven ouderdommen variërend
van 2.5 tot 14.5 Ma, waardoor het mogelijk is een aantal van deze belangrijke
fossielvindplaatsen te dateren. Het dateringsonderzoek (Rb-Sr en K-Ar) in het
Alpinicum van Naxos, Griekse Cycladen, in het kader van het doctoraal-bijvak en
voorgenomen aansluitend dissertatie-onderzoek van P.A.M. Andriessen (project
met het Vening Meinesz Laboratorium, afdeling Geochemie, R.U. Utrecht) is dit
verslagjaar gecontinueerd; als één van de resultaten kan worden vermeld de Rb-
Sr isochron-ouderdom van 11.4 ±0.3 Ma die is bepaald voor de post-tektonische
granodioriet-intrusie. Een eerste begin is gemaakt met een U-Pb zirkoon-onder-
zoek in het hoog-metamorfe Precambrium van ZW Noorwegen, in een poging in dit
deel van de aardkorst door de "sluier" van metamorfe ouderdommen heen te zien
(project met de afdeling Petrologie, R.U. Utrecht); het is de bedoeling dat dit
onderzoek het onderwerp zal uitmaken van de dissertatie van Drs. J.B.W. Wielens.
Een soortgelijk onderzoek wordt momenteel voorbereid in NW Spanje (project met
de afdeling Petrologie, R.U. Leiden) en zal, naar verwachting, het dissertatie-
onderzoek gaan vormen van Drs. R.P. Kuijper. Het onderzoek dat dit verslagjaar
is verricht naar de ouderdom van het grote peridotiet-massief in de Betische.
Cordilleren, ZO Spanje (project met de afdeling Petrologie & Mineralogie, Uni-
versiteit van Amsterdam) heeft tot dusverre géén eenduidige resultaten opgele-
verd.
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.. Naast deze grotere programma's zijn ook nog verscheidene kleinere daterings-
;; onderzoekjes verricht. Zo is voor de laat- tot post-tektonische Bindal Graniet
il; in de Caledoniden van centraal Noorwegen (in het kader van onze samenwerking
;i met de Norges Geologiske Unders^kelse te Trondheim) een Rb-Sr whole-rock iso-
;V chron-ouderdom gevonden van 424 +. 26 Ma (generatie en intrusie), terwijl de
>: regressie-analyse van whole-rocks en biotieten een isochron geeft van 418 +.
j\; 5 Ma (afkoelingsouderdom). Een Rb-Sr onderzoek van gneissen in zuidelijk
il Tanzania (verricht op verzoek van NUGPIT) leverde een isochron op van 602 ±
?;. 73 Ma met hoge 87sr/ö6gr verhouding, wijzend op Sr isotopen-homogenisatie ten
ix\ tijde van de Pan-Afrikaanse Orogene Episode. K-Ar dateringen van het grote
;/• gangsysteem van de Messejana Doleriet in Zuid Portugal en ZW Spanje (onder-
J£ zoek in samenwerking met Dr. L.J.G. Schermerhorn, Grandola) wijzen op ten
'C, minste twee intrusieperiodes, respectievelijk 184 ± 5 Ma en 168 ±-5 Ma gele-
f; den (Onder Jura). Rb-Sr en K-Ar metingen aan materiaal uit het Singhbhum-ge-
fir bied in India (onderzoek in samenwerking met Prof. Dr. S.N. Sarkar, Dhanbad)
;V"; geven zeer hoge ouderdommen, tussen 3100 en 3300 Ma; wij hebben hier te maken
$ met één van de oudste delen van de aardkorst. Een K-Ar dateringsonderzoek van
K basaltuitvloeiingen in N0 Brazilië (in samenwerking met Drs. E.H. Bon, Shell/
,#;•- Billiton) wijst op een ouderdom van rond 170 Ma (Onder Jura); vermoedelijk
h vormde dit magmatisme één der vroege voorbodes van de Atlantic Rift, die
£v, gedurende het Krijt tot volle ontwikkeling is gekomen. K-Ar analyses van
;;', glimmers en hoornblendes uit het hoog-metamorfe Precambrium van West Surina-
f| me (in het kader van onze samenwerking met de Geologisch Mijnbouwkundige
2 Dienst te Paramaribo) geven de in deze zone gebruikelijke rejuvenatie-ouder-
5~ dommen van de Nickerie Metamorphic Episode, rond 1300 Ma.

|ï Op 13 november 1974 vond te Utrecht de promotie plaats van Dr. A.J. Versteeve.
'y* Hij is daarmee de eerste promovendus wiens dissertatie geheel binnen ons
j£' Laboratorium tot stand is gekomen.

f' Tijdens zijn verblijf in Indonesië in mei 1975 is Prof. Dr. H.N.A. Priem be-
È naderd door Indonesische instellingen over de mogelijkheden om te komen tot
Ü een isotopen-geochronologisch onderzoeksprogramma van ons Laboratorium in

Indonesië, in samenwerking met het Direktorat Geologi te Bandung. Van Indone-
sische zijde wordt zeer aangedrongen op bet op gang brengen van een dergelijk
programma, evenals op assistentie onzerzijds bij het opzetten van een moderne
afdeling voor mineraalscheiding in het instituut te Bandung. Deze samenwerking
zou geëffectueerd moeten worden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking
tussen Nederland en Indonesië; hiervoor zal echter nog veel ambtelijk overleg
noodzakelijk zijn.

Zoals gebruikelijk is ook dit verslagjaar weer veel tijd en aandacht besteed
aan verbeteringen en uitbreiding van onderzoeksapparatuur, uitrusting en analy-
setechnieken. Hierbij kunnen onder andere worden genoemd de uitbreiding van
onze Philips PW 1450/SA röntgenspectrometer met de 12-monsterwisselaar en de
ontwikkeling van verbeterde chemische procedures voor de bereiding van Rb en
Sr preparaten. Momenteel wordt onder anc'ere nog gewerkt aan de digitalisering
van de GD-150 argon-massaspectrometer, waarbij de meetgegevens op ponsband
worden vastgelegd ter verwerking met de computer.

Als kapitaalsinvestering voor 1975 heeft Z.W.O. aan I.G.O. de gelden beschik-
baar gesteld voor vervanging van onze 13-jaar oude FOM Ms5 massaspectrometer.
Na ampel overleg met collega's in binnen- an buitenland, enige bezoeken aan
buitenlandse laboratoria, en vergelijking van de in aanmerking komende appara-
tuur (Parian MAT CH5, AVCO 900A en Teledyne SS-1290), is de keus van Dr. E.H.
Hebeda tenslotte gevallen op de lüBS-type, 12-inch, 90-degree Mass Spectrometer
Model No. SS-1290 van Teledyne Energy Systems in de U.S.A. Deze apparatuur is
inmiddels besteld en zal naar verwachting in januari 1976 worden afgeleverd
en geïnstalleerd.

- 4 -

5- PERSONEEL



I

In voorgaande jaarverslagen is reeds meermalen gewezen op de problemen bij de
huisvesting van ons Laboratorium, met name het gebrek aan werkruimte. In de
herfst van 1974 werd duidelijk dat, tengevolge van veranderingen in de bouwplan-
nen, de door de V.U. aan ons toegezegde additionele werkruimte (dp huidige ge-
steenteslijperij van het V.U. Instituut voor Aardwetenschappen) niet vóór 1979
ter beschikking zal komen. Met de besturen van de Subfaculteit Geologie & Geo-
fysica en de Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen, evenals met het Colle-
ge van Bestuur der V.U., is toen intensief overleg gepleegd, vooral omdat de
komst van onze nieuwe massaspectrometer ruimte-uitbreiding op korte termijn ur-
gent maakte. Tenslotte is als oplossing voor de nijpendste ruimtenood gevonden
dat onze souterrain-ruimte met 60 m^ is uitgebreid. Een aantal verschuivingen
binnen de voor het Laboratorium beschikbare ruimte hebben vervolgens voorlopig
enige lucht verschaft, tot de definitieve ruimte-uitbreiding over (naar ver-
wachting) vier tot vijf jaar. Ter dekking van de met dit alles gepaardgaande
kosten heeft Z.W.O. een additionele subsidie verschaft van ƒ.65.000.

Van 5-10 april 1976 zal ons Laboratorium gastheer zijn van het Fourth European
Colloquium of Geochronology, Cosmochronology and Isotope Geology (ECOG-4) te
Amsterdam. De voor dit Colloquium vereiste accomodatie is ons door de Subfacul-
teiten Biologie en Geologie & Geofysica der V.U. ter beschikking gesteld, terwijl
door het bedrijfsleven reeds substantiële bedragen als steun zijn toegezegd. De
komende maanden zal de voorbereiding van dit Colloquium uiteraard veel van de
tijd van de staf van het Laboratorium in beslag nemen.

Zoals uit het voorgaande blijkt heeft het Laboratorium ook dit jaar weer veel
medewerking ondervonden van de zijde van de Vrije Universiteit. In het bijzonder
dienen in dit verband te worden genoemd het V.U. Instituut voor Aardwetenschap-
pen onder directie van Prof. Dr. J. Wiggers, vooral de werkplaats/instrumentmake-
rij (waar een technicus in onze dienst is tewerkgesteld), de tekenkamer, de ge-
steenteslijperij en het fotografisch laboratorium. Verder de Subfaculteit Fysica,
waar wij onze vloeibare stikstof betrekken en waarvan de glasblazerij ons enige
malen heeft geassisteerd; de technische en huishoudelijke diensten (CTHD), vooral
voor de assistentie die zij ons hebben verleend bij de ingrijpende verbouwingen
in augustus; de afdeling Personeelszaken, die ons enige malen adviseerde bij het
uitwerken van personeelsregelingen; en de Bedrijfs Geneeskundige Dienst, waar
de medewerkers van ons Laboratorium sinds 1 augustus van dit verslagjaar formeel
zijn ondergebracht. Prof. Dr. H. Verheul, dekaan van de Faculteit der Wiskunde
en Natuurwetenschappen, was het Laboratorium zeer behulpzaam bij het vinden van
een oplossing voor de urgente ruimteproblemen. Ook dit verslagjaar is voor het
Laboratorium weer veel glas-instrumentmakerswerk verricht door de heer J.A. van
Wel, glas-instrumentmaker van het F.O.M. Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
onder directie van Prof. Dr. J. Kistemaker. Voor het maken van gesteenteslijp-
plaatjes kon ook enige malen een beroep worden gedaan op het Geologisch Instituut
van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Prof. Dr. H.N.A. Priem
directeur.
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2. VERLOOP VAN DE WERKZAAMHEDEN

A. Massaspectrometrie, electronisch laboratorium en computer

algemene leiding: Dr. E.H. Hebeda.

In verband met de vervanging van de oude Ms5 en de aanschaf van een nieuwe
vaste-stoffen massaspectrometer is er veel intern en extern overleg geweest
over een optimale keuze van de nieuwe apparatuur. Zo heeft Dr. Hebeda o.a.
reizen gemaakt naar Bremen (VARIAN), Bern (Mineralogisch-petrographisches
Institut der Universitat) en 2x naar Geel (Euratom), waarvan één tezamen
met de heren Dijkstra en Scheveers, om zich ter plaatse van de prestaties
van verschillende massaspectrometers op de hoogte te stellen en met de ge-
bruikers van gedachten te wisselen. In het Central Bureau for Nuclear
Measurements van EURATOM te Geel zijn zowel de Varian MAT TH5 als de Tele-
dyne SS-1290 in bedrijf, terwijl het instituut te Bern sinds ca twee jaar
beschikt over een massaspectrometer van AVCO. Onze uiteindelijke keuze is
gevallen op de Teledyne SS-1290, in combinatie met een uitbreiding van het
thans in het Laboratorium aanwezige HP-2100 computer-systeem. De betreffen-
de bestellingen zijn inmiddels geplaatst. De aflevering van de computer uit-
breiding zal in dit najaar, die van de massaspectrometer in januari 1976
plaatsvinden.

_massas2ectrotnetrie

F. Benavente, B. Voorhorst en Drs. P.W.C, van Calsteren.

a. F0M_Ms5_meetogstelling

In totaal zijn in het afgelopen verslagjaar 284 isotoop-analyses ver-
richt van strontium en rubidium (154 Kb, 130 Sr). Veel onderzoek is
gedaan om voor de isotopen-verdunningsanalyse van Rb, in het bijzonder
bij lage gehaltes (<10 ppm), de optimale parameters voor de massa-
spectrometrische analyse te vinden. Onderzocht zijn o.a. optimale
monsterhoeveelheid, invloed van de temperatuur van het ionisatie-band-
je, cross-contamination, monsteropbreng- en opregel procedures, en
het besmettingsniveau zowel bij de massaspectrometrische als bij de
chemische procedures.

In dit verslagjaar hebben zich, zoals gebruikelijk, enkele electro-
nische en vacuum storingen voorgedaan. Deze konden alle op vrij korte
termijn in eigen beheer worden verholpen.

b • Y§£i§B„.ï!!èï_225_meetogs telling

In totaal zijn dit verslagjaar 163 isotoop-analyses verricht: 151
strontium en 12 lood. De analysetechniek voor Sr metingen is dusdanig
gestroomlijnd, dat een relatieve precisie van ± 0,02% op routinebasis
in het algemeen gehaald wordt. De resultaten van de NBS 987 Sr-car-
bonaat standaard liggen echter nog 20:7000 boven de door NBS ge-
specificeerde waarde. Vermoed wordt dat de oorzaak hiervan ligt in
een niet-lineariteit van het systeem, waardoor de isotoopverhouding
88sr/86sr (ca 8:1) te laag wordt gemeten, hetgeen bij de normali-
satie een overcompensatie van de gemeten °'Sr/^Sr verhouding teweeg-
brengt. Getracht zal worden om door middel van een "system calibration"
met de NBS veldspaat standaard en de NBS 987 Sr-carbonaat standaard
te komen tot een correctie-mogelijkheid voor dit effect, zodat niet
alleen de precisie, maar ook de juistheid van de gemeten isotoopver-
houdingen in den vervolge op ± 0,02% zal liggen.
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De on-line computer koppeling van de CH5, die aan het einde van het
voorgaande verslagjaar nog een provisorisch karakter had, krijgt nu
zijn definitieve vorm (zie paragraaf 3).

Door een defect in de Hall-probe, waarvan reparatie bij de producent
moest geschieden, is de massaspectrometer ruim drie weken buiten wer-
king geweest. Verder zijn geen vermeldenswaardige storingen opgetreden.

élS2SZ2!§ssas2ectroraetrie

R. Scheveers, J. König en Drs. P.W.C, van Calsteren.

Deze apparatuur heeft het gehele verslagjaar, op twee gloeidraadbreu-
ken na, zonder noemenswaardige storingen gewerkt. In totaal zijn 93
argon-analyses verricht.

b• 52lIIQ_meet02stelling

Met deze apparatuur zijn 173 argon analyses verricht. Het vacuümsys-
teem, zowel het voorvacuum- als het hoogvacuum-gedeelte, is dit verslag-
jaar grondig gereviseerd en verbouwd. Waar nodig zijn verbeteringen aan-
gebracht. Momenteel wordt gewerkt aan digitalisering van de opstelling
met ponsband-uitvoer van de meetgegevens.

c. Gnom_meetogstelling

Dit verslagjaar is verder gewerkt aan de opbouw van deze meetopstelling.
> Voor de ionenbron is een nieuw ionisatiehuis ontworpen, ingebouwd, en

met succes beproefd. Verder zijn experimenten uitgevoerd om kathodes
elektrophoretisch met een laag van LaBg te bedekken. Dezelfde electro-
nenstromen kunnen bij dergelijke kathodes bij veel lagere temperatuur
worden bereikt dan het geval is bij niet-gecoate kathodes, waardoor de
levensduur langer is en in de massaspectrometer een lagere achtergrond
optreedt. Zo geven niet-behandelde kathodes bij een temperatuur van,
bijvoorbeeld, 1980°C een electronenstroom af van 520 yA, welke electro-
nenstroom in het geval van electrophoretisch gecoate kathodes al wordt
bereikt bij een temperatuur van 1260°C, dus ruim 700°C lager.

3. Electronisch_laboratorium

N. Dijkstra, R. Gans en G.M.M. Hoorneman (15.3.75/15.6.75).

Naast lopende werkzaamheden als het bouwen van diverse kleine opstelling-
en, veranderingen in, c.q. onderhoud van bestaande apparatuur en uitrus-
ting, en opheffing van diverse storingen, zijn de volgende grotere werk-
zaamheden verricht:

1. Ontwerp en bouw van een serielezer voor de GD-150 gas-massaspectrome-
ter. Hiermee is het mogelijk om een Teletype aan te sluiten op de scan-
ner van de massaspectrometer. De analysegegevens kunnen dan op pons-
band worden vastgelegd, zodat de data-verwerking op de computer kan ge-
schieden.

2. Het verplaatsen van de computer uit de vaste-stoffen massaspectrometer-
ruimte naar de kelder. Hiervoor moesten de nodige kabels worden gelegd
tussen beide ruimtes. Tegelijk met deze verbouwing is de massaspectro-
meter voorzien van de Prema digitale voltmeter, zodat de nodige inter-
facing tussen computer en voltmeter moest gebeuren.
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3. In het electronisch laboratorium is door de stageaire G.M.M. Hoorneman
(student H.T.S.-A) als afstudeeropdracht een scanner ontworpen en ge-
bouwd voor de CH5 massaspectrometer. Dit was nodig omdat bij het in-
gebruik nemen van de on-line data-verwerking met de computer een groot
deel van de oude hardware programmering overbodig is geworden. Naast
ruimtewinst, is er met deze nieuwe scanner sneller en gemakkelijker
te werken.

4. Er is een beveiliging ontworpen en gebouwd voor een automatisch wer-
kende HC1 destillatie-opstelling.

4. Computer

N. Dijkstra en Dr. E.H. Hebeda.

Naast het perfectioneren van het on-line stuur- en meetprogramma voor
drie strontiumisotopen op de CH5 massaspectrometer, is een soortgelijk
programma geschreven en beproefd voor het meten van de vier loodisoto-
pen. De software voor de off-line data-verwerking van de op ponsband
vastgelegde Rb/Sr meetgegevens van de Philips rontgenspectrometer is
geschreven en getest. Voor "system tests" fligitale voltmeters, de pro-
grammeerbare spanningsbron J. Fluke 3330B, relais kaarten) zijn pro-
gramma's gemaakt, waarmee met behulp van de computer het goed functio-
neren van het desbetreffende systeem vlug en efficiënt kan worden ge-
test.

B. Chemie en alfa-spectrometrie

Algemene leiding: Dr. N.A.I.M. Boelrijk;
J.C. van Belle, E.J. Groot, Mej. M.A. Kaspers en L. Kraak (tot 31.7.75).

1. Chemie

Rubidium- en strontiumpreparaten voor de massaspectrometrische isoto-
penanalyse zijn, evenals in voorgaande jaren, op routine-basis vervaar-
digd. De methoden zijn echter aangepast aan de hogere eisen die thans
worden gesteld. Strontium kan op de geautomatiseerde CH5 massaspectro-
meter met zeer hoge precisie worden gemeten, mits de emissie voldoende
stabiel is. Voor het verkrijgen van deze stabiele emissie bleek het
nodig de preparaten aan een extra zuiveringsprocedure te onderwerpen.
De gang van zaken is nu in grote lijnen als volgt. Nadat het monster
is opgelost en de inwendige standaards (spikes) zijn toegevoegd, wordt
Sr afgescheiden met behulp van vloeistofchromatografie (kolom 280 x
16 é mm; Dowex 50 x 8; elutievloeistof 3.00 m HC1). Het Sr preparaat
wordt daarna op eenzelfde kolom nogmaals gezuiverd van restanten van
andere elementen die tengevolge van staarteffecten aanwezig zijn.
Tenslotte volgt de nazuivering op een kleine kolom (30 x 4 è mm; Dowex
50 x 8) met achtereenvolgens 0.50 en 6 m HC1, hoofdzakelijk om sporen
van Rb en andere alkalimetalen te verwijderen.

Tijdens de reis van Dr. Boelrijk naar de V.S. en Canada in het najaar
frs«e»5974 is achteraf gebleken dat de tweevoudige behandeling op de
grote kolommen van AG 50 x 8 daar ook veelvuldig wordt toegepast, hoe-
wel dit belangrijke detail meestal niet in publicaties wordt vermeldt.

Zoals in het voorgaande jaarverslag is uiteengezet, is het voor de Rb
metingen thans nodig Rb van K te scheiden. De methode met de ionenuit-
wisselkristallen ZP-1 kon niet worden verbeterd. Soortgelijke erva-
ringen heeft men opgedaan in de V.S. en Canada en dit materiaal is als
ongeschikt voor deze specifieke toepassing afgeschreven. Een goede me-
thode die door ons gedurende enige tijd is toegepast, is die waarbij K
en Rb tezamen als perchloraat worden neergeslagen, waarna zij worden
gescheiden op een kolom van AG 50 x 8 (180 x 7 é mm) met 1.00 m HC1.

- 8 -
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Voor nauwkeurige massaspectrometrische analyse bleek toen echter gewenst,
niet alleen dat het Rb weinig K zou bevatten, maar ook dat de preparaten
steeds uit een constante hoeveelheid van ca 100 ng Rb (als RbCl) zouden
bestaan. De opbrengst van de perchloraatneerslagen is zeker niet kwanti-
tatief en niet voldoende reproduceerbaar voor de zeer verschillende uit-
gangsmaterialen. Daarom is alsnog een derde procedure ontwikkeld. K en
Rb worden tezamen afgescheiden van het merendeel der begeleidende elemen-
ten met een kolcm van AG 50 x 16 (360 x 7 i mm) met 3.00 m HC1. Als voor-
naamste verontreiniging is dan nog een kleine hoeveelheid Ca aanwezig. Ver-
volgens worden K en Rb gescheiden met 1.00 m HC1 op een kolom van AC 50 x
16 (180 x 7 i mm). De opbrengst is ca 80% en de K/Rb verhouding in het pre-
paraat ca 0.01, terwijl deze verhouding in het uitgangsmateriaal tussen
75 en 500 ligt.

Het probleem van de Rb blanco gaat nu een grote rol spelen. In voorgaande
jaren konden we stellen dat de blanco verwaarloosbaar was, wat in de prak-
tijk neerkwam op minder dan 10 ng op een preparaat dat 10 yg natuurlijk Rb
bevatte. De hier genoemde bovengrens van de besmetting is een praktische
waarde voor de detectiegrens van de blanco bepalingen volgens de toen ge-
volgde routineprocedure.

De blanco voor de nieuwste procedure wordt veel nauwkeuriger bepaald en
varieert tussen 3 en 7 ng. Dit houdt dus géén verbetering in wat betreft
het besmettingsniveau, en om ook in dit opzicht vooruitgang te maken is
eerst gepoogd de belangrijkste besmettingsbron te localiseren. Op grond
van de kwaliteit van de gebruikte chemicaliën wordt een blanco verwacht
van minder dan 1 ng; de hoofdbesmetting moet dus afkomstig zijn uit de om-
geving waarin wordt gewerkt, hoewel een besmetting via de kolommen in prin-
cipe niet is uitgesloten. Deze blanco stelt voorlopig een grens aan de be-
trouwbaarheid waarmee Rb-gehaltes van minder dan ca 5 ppm kunnen worden
bepaald. De besmetting uit de chemicaliën blijkt in hoofdzaak afkomstig te
zijn uit de fluorwaterstof (Merck Suprapur; gevonden gehalte 0.024 ng/g)
en eou naar verwachting nog aanzienlijk kunnen worden teruggedrongen door
een destillatie zoals deze voor het uranium-lood werk wordt toegepast. Voor
zoutzuur en water is het eveneens in principe mogelijk het Rb-gehalte terug
te dringen door een destillatie onder het kookpunt in kwarts; de apparatuur
hiervoor is inmiddels aangeschaft. Het grote probleem blijft niettemin de
besmetting uit de omgeving, en deze kan alleen worden verminderd als een
laminar-flow kast ter beschikking zou komen die hoog en groot genoeg is
om er met kolommen in te werken.

De bovengenoemde waarde van de blanco mag niet zonder meer worden betrok-
ken op de reeds eerder genoemde 50 ng preparaten die ,voor de massaspectro-
metrische analyse worden gebruikt. Tijdens de oplos-, scheidings- en zuive-
ringsprocedures op de chemische afdeling wordt met aanzienlijk grotere
hoeveelheden natuurlijk rubidium gewerkt, zodat de invloed van de genoem-
de besmetting verwaarloosbaar is. De gewenste hoeveelheid voor de massa-
spectrometer wordt eerst in het laatste stadium afgenomen. Volgens voor-
lopige schattingen gaat de blanco een merkbare rol spelen bij gehaltes
onder 5 ppm, omdat dan bij de chemische zuivering moet worden gewerkt met
minder dan 1 yg natuurlijk rubidium.

De ontwikkeling van de nieuwe procedures is aanzienlijk versneld doordat
een methode is ontwikkeld om de vlamfotometer als detector aan de ionen-
uitwisselkolom te koppelen zonder dat de stroomsnelheid in de kolom hier-
door wordt beïnvloed. Het probleem hierbij was dat het vloeistofverbruik
van onze vlamfotometer beduidend hoger is dan overeenkomt met de gewenste
stroomsnelheid in de kolom. Tengevolge van de zuigwerking van het verstui-
versysteem van de vlamfotometer zou bij een directe koppeling de stroom-
snelheid in de kolom toenemen en de kwaliteit van de scheidingen doen ver-
minderen. Om dit te ondervangen wordt het effluent automatisch met de juis-
te hoeveelheid water aangevuld. De uitvoering van een proefscheiding en de
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uitwerking van de gegevens zijn nu aanzienlijk versneld en vereenvoudigd,
terwijl per proef meer informatie wordt verkregen. Koppeling aan atoom-
absorptie apparatuur zou nog gunstiger zijn geweest, maar hierover kon-
den wij niet beschikken.

Bij het nemen van monsters voor de uraniura-lood methode van ouderdoms-
bepaling aan zirkonen is het wenselijk dat men reeds in het veld kan be-
palen of er voldoende zirkoon aanwezig is. In navolging -<*n een bij de
Canadian Survey ontwikkelde procedure is een snelle werkwijze voor de*.e
bepaling uitgewerkt en beproefd. Deze werkwijze is met succes toegepast
door Drs. J.B.M. Wielens tijdens zijn veldwerk in Noorwegen.

2. Alfa-soectrometrie

De metingen van U-isotoopverhoudingen in zeewater in samenwerking met
Drs. A.J. van Bennekom van het NIOZ zijn voortgezet.

Op instigatie van Prof. Dr. H.J. MacGiilavry (Geologisch Instituut, Uni-
versiteit van Amsterdam) is veel aandacht gewijd aan de techniek voor
de datering van koralen. Een aantal werkwijzen is proefondervindelijk
vergeleken en beoordeeld op doelmatigheid. Goede preparaten van urani-
um en bruikbare van thorium kunnen worden gemaakt. Van het maken van
protactiniumpreparaten wordt voorlopig afgezien, omdat als spike alleen
een f3-emitter in aanmerking komt; veel van de voordelen van tracertechniek
gaan verloren als twee verschillende soorten straling voor de meting
worden gebruikt. In plaats hiervan zal Pa-231 via de dochter Th-227
worden bepaald.

Het proefmateriaal voor het onderzoek van de koralen is verschaft door
Dr. P.H. de Buisonjé (Geologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam).
Met behulp van röntgendiffractie is gepoogd hieruit koralen te selecte-
ren waarin de oorspronkelijke aragoniet-structuur van het calciumcar-
bonaat is bewaard (zie het review-artikel "Radiometrische datering van
koralen"). Helaas bleek dat vrijwel alle materiaal was omgezet in de
calcitische vorm, zodat geen zinvolle getallen voor de ouderdom konden
worden verkregen.

C. Mineralogie

algemene leiding: Drs. R.H. Verschure.

L. Ulst, Mej. E. Stoeltie en L.W. Telderman.

In dit verslagjaar zijn 159 gesteenten in bewerking genomen, waaruit
whole-rock preparaten voor Rb/Sr analyse en/of zeeffracties van de whole-
rock voor K-Ar analyse zijn vervaardigd. Er zijn 51 zuivere mineraalcon-
centraten gesepareerd (16 biotieten, 14 hoornblendes, 8 muscovieten, 1
plagioklaas, 4 kaliveldspaten, 3 pyroxenen, 2 olivijnen» 1 titaniet, 1
stilpnomelaan en 1 aragoniet). Ten behoeve van het dateringswerk aan me-
tabasieten in de Betische Cordilleren werden van een groot metabasiet-
monster (74 Alm 104) 5 mineraalconcentraten vervaardigd (biotiet, hoorn-
blende, plagioklaas, olivijn en pyroxeen).

Aan de destillatie-opstellingen (voor het terugwinnen van was- en zware
vloeistoffen) zijn diverse verbeteringen aangebracht. De glasverbindingen
werden uitgevoerd met Sovirel en glasdraad/teflonverbindingen. De op-
stellingenzijn gemakkelijker en sneller schoon te maken en zij zijn te-
vens minder kwetsbaar. De roterende vacuumverdamper, welke wordt gebruikt
om de eerste scheiding van was- en zware vloeistof snel te effectueren,
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werd aangesloten op een Colora doorstroonikoeler, welke dit verslagjaar
aan de uitrusting is toegevoegd. Bovendien werd deze roterende vacuum-
verdamper uitgerust met. een membraanpompje in plaats van een waterstraal-
pomp. Met deze nieuwe opstelling kan het verlies van was- en zware vloei-
stoffen, vooral in een periode met een te hoge koelwater-temperatuur,
duidelijk worden beperkt.

In drie vertrekken van de afdeling is een centrale buisleiding met
flexibele stofzuigerslangen aangebracht, die op eer grote stofzuiger is
aangesloten (Minimaster, welke dit verslagjaar aan de uitrusting is toege-
voegd) .

Aan de nieuwe versie van de infracentrifuge werd een extra filtersysteem
toegevoegd, waarmee de sinkfractie uit het centrifugevat kan worden gezo-
gen en vervolgens gefiltreerd, gewassen en gedroogd. Verder zijn diverse
verbeteringen aangebracht om deze centrifuge in te schakelen voor het be-
reiden van een groot aantal mineraalvóórconcentraten, waaruit vervolgens
op routine-basis zuivere mineraalconcentraten kunnen worden bereid.

Voor mineraalmengsels welke niet op routinebasis kunnen worden gesepa-
reerd is in dit verslagjaar met diverse scheidingsmethoden geëxperimen-
teerd:
a) De dichtheid van een Clericioplossing werd door indamping verhoogd tot

ca 5 g/cm^ om mineralen met een zeer hoge dichtheid af te scheiden.
b) De tandrad-electrode van de in dit laboratorium ontwikkelde diëlec-

trische separator is vervangen door een schroefdraadmodel; hiermede
kunnen scheidingen worden verricht aan mineraalmengsels waarvan de di-
electrische constanten dichtbij elkaar liggen.

c) Voor de afzondering van mineralen van zeer kleine afmetingen (<16 ym)
is een elutriator opgesteld, waarin de deeltjes tussen 5 en 16 pm op
grootte, dichtheid en vorm kunnen worden geclassificeerd. Uit deze af-
geslibde, geclassificeerde fracties zijn met succes in de LOC-separa-
tor diverse mineraalconcentraten vervaardigd.

Van de outillage van de afdeling is weer regelmatig gebruik gemaakt door
medewerkers van andere instituten in Nederlar.d.
1) Ten behoeve van Dr. C. Kieft (WACOM) is uit een gesteente een nieuw

zilversulfide mineraal geconcentreerd. <
2) Uit 40 gesteenten van Rogaland, Z.W. Noorwegen, zijn hoornblendes ge-

concentreerd ten behoeve van het promotieonderzoek van Drs. F. Dekker
(Geologisch Instituut, afd. Petrografie, R.U. Utrecht).

3) Ten behoeve van een onderzoek van Drs. P. Dankert (Paleomagnetisch
Laboraforium, R.U. Utrecht) is uit een gemalen gesteente een biotiet-
concentraat met een zeer kleine korrelgrootte (5-16 ym) volgens de bo-
venbeschreven methode (c) gesepareerd.

Naar aanleiding van publicaties over de in deze afdeling ontwikkelde se-
parator en nieuwe vloeistoffen zijn ook dit verslagjaar aan verschillende
personen en instellingen in binnen- en buitenland inlichtingen verstrekt
omtrent de constructie en het gebruik van de overloopcentrifuge. Het be-
zoek van Ir. A.R. Prawiradinata en Ir. C. Bakri van de Indonesian State
Tin Enterprise, had ook mede tot doel deze scheidingsntethoden te leren
kennen.

ï?iDSEêï2SiS_êS_Eê£E2SIfIiÊ

Drs. R.H. Verschure.

Van alle onderzochte gesteentemonsters werden dunne doorsneden mikrosr.o-
pisch onderzocht. Het petrografische onderzoek van gesteenten uit het
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Fen-gebied werd voortgezet, onder meer aan de monsters die in 1974 tijdens
een kort bezoek aan dit gebied werden verzameld. Het ligt in de bedoeling
dat de resultaten van het onderzoek dat aan het Fen gesteentemateriaal
wordt verricht, door Drs. Verschure t.z.t. in een academisch proefschrift
zullen worden verwerkt. Prof. Dr. W.P. de Roever zegde toe hierbij als pro-
motor te willen optreden.

In samenwerking met Dr. C. Maijer van de afdeling Petrologie van de Rijks-
universiteit te Utrecht werd een isotopen-geochronologisch en petrologisch
onderzoeksproject gestart van het explosieve vulkanisme dat in het gehele
Precambrische gebied van Zuid Noorwegen heeft plaatsgevonden.

Van de mikroskoop-mikroboor is een definitieve versie vervaardigd. Deze
versie, de vrucht van de jarenlange ervaring met vorige versies van de mi-
kroboor, kwam tot stand in samenwerking met de heer A.W. Schreurs, chef-
instrumentmakar van de afdeling Fysiologie van het Swammerdam Instituut
van de Universiteit van Amsterdam. Alle onvolkomenheden die de vorige ver-
sies van de boor nog aankleefden werden geëlimineerd. De boor kan vu ook
worden gekoppeld aan een opaakilluminator, zodat ook de niet doorzichtige
mineralen uit een mikroskoop preparaat kunnen worden geboord voor röntgen-
diffractie determinatie.

Ten behoeve van Dr. C. Maijer van de R.U. te Utrecht, Dr. I.S. Oen en Prof.
Dr. W.P. de Roever van de Universiteit van Amsterdam, en Dr. C. Kieft van
de WACOM werden dit verslagjaar met behulp van de mikroskoop-mikroboor
mikrohoeveelheden (in de orde van 0.3 mikrogram) van mineralen uit dunne
doorsneden en gepolijstte dunne doorsneden geboord en middels Debije-
Scherrer röntgendiffractie gedetermineerd.

In samenwerking met de heer A.W. Schreurs wordt op het ogenblik een uni-
versele "spindle stage" ontwikkeld die het mogelijk moet maken een mine-
raalfragment in drie loodrecht op eikaarstaande richtingen te roteren.

D. Röntgenanalyse

algemene leiding: Dr. E.A.Th. Verdunnen;
Mevr. J.M. Kutova.

In dit verslagjaar zijn 66 whole-rock monsters onderzocht op hun geschikt-
heid voor ouderdomsbepaling volgens de Rb/Sr-methode. Van 133 voor dateren
geselecteerde whole-rock monsters werden de Rb/Sr verhoudingen en de Rb en
Sr gehaltes met hoge precisie (relatieve deviatie telstatistiek Rb/Sr £ 0,4%)
bepaald. Teneinde de isotopenveidunning van mineraalmonsters met optimale
precisie te kunnen uitvoeren, is kennis vooraf van het globale elementge-
halte nuttig. Daartoe werd van 25 mineraalconcentraten röntgenspectrome-
trisch het Rb en het Sr gehalte met lage precisie (relatieve deviatie tel-
statistiek Rb/Sr £ 3%) bepaald. Geanalyseerd werden: öiotieten, muskovie-
ten, pargasieten, een pyroxeen, een hoornblende, een olivijn en kaliveld-
spaten.

Ter ondersteuning van veldwerk in Rogaland werden 93 handstukken geanaly-
seerd op hun Zr gehalte. Daarnaast werd het Zr gehalte van nog 7 whole-
rock monsters bepaald..

Van 1 whole-rock en 21 mineraalconcentraten werden kaliumanalyses met niet-
optimale nauwkeurigheid en juistheid uitgevoerd. Van 3 monsters (asresten)
werd het uraniumgehalte bepaald (ten dienste van de R.U. Groningen).

In totaal zijn 395 tabletten gemaakt. Er werden 91 Rb/Sr analyses van
poeders uitgevoerd, Het aantal Rb/Sr analyses met hoge precisie (aan ta-
bletten) bedroeg 868. Om de telstrategie voor dt-se analyses vast te stellen
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werden nog 271 Rb/Sr analyses met lage precisie (aan tabletten) gedaan.

Aan 4 monsters werd. een kwalitatieve analyse op "alle elementen" verricht.
In totaal 29 monsters werden half-kwantitatief op thorium onderzocht, ter-
wijl in nog twee monsters naar uranium werd gezocht. Dit werk was ten dienste
van de chemische afdeling, met uitzondering van één half-kwantitatieve U- en
Th-analyse, die werd gedaan in het kader van het petrografisch onderzoek.

Een aanzienlijk aantal van de Rb/Sr analyses met hoge precisie werd uitgevoerd
als onderdeel van het onderzoek naar de juistheid van onze röntgenspectrome-
trische Rb en Sr gehaltebepalingen. Daarbij werd het effect van diverse expe-
rimentele parameters onderzocht: de dikte van de tabletten, de breedte van het
venster van de energiediécriminator, en het oplossend vermogen van het analy-
sekristal.

Een zo nauwkeurig mogelijke bepaling van de dode-tijd van de scintillatietel-
ler leert dat in het gebruikte gebied tot ca 50.000 cps een constante dode-
tijd van 1,6 ys kan worden toegepast.

De experimentele werkwijze werd zodanig gewijzigd dat nu voor de tabletten de
dubbele hoeveelheid materiaal wordt gebruikt: 4200 mg gesteentepoeder. Dit
heeft zin wanneer optimale juistheid van Rb en Sr gehaltebepalingen als doel
wordt gesteld. De aanvankelijk gebruikte 2100 mg-tabletten zijn, met name voor
monsters met geringere massaabsorptie, niet geheel als "oneindig" dik te be-
schouwen, vooral voor straling van de Compton MoKa-golflengte. Omdat echter
in de analyse steeds piekverhoudingen worden gemeten, wordt dit effect feite-
lijk gecompenseerd. Ook met aanzienlijk minder dan 2100 mg gesteentepoeder
zijn nog redelijk juiste Rb en Sr gehaltes te bepalen.

De energieanalyse van de Compton MoKa-straling in de scintillatieteller levert
een pulshoogteverdeling met nog een zwak maximum aan de lage-energiekant, waar-
schijnlijk veroorzaakt door de "escape" behorend bij 2e orde witte straling.
Het vernauwen van het energiekanaal heeft echter géén merkbare invloed op het
meetresultaat, ook al omdat weer gecompenseerd wordt doordat het effect zowel
in monster als in standaard optreedt.

Bij het gebruik van de Compton MoKot-strooistraling als maat voor de massaabsorp-
tie van het monster bij de SrKct- en RbKa-golflengten, is het essentieel dat
de Comptonstrooiing van de Raleighstrooiing wordt gescheiden. Dat betekent dat
de Compton-piek duidelijk moet zijn opgelost van.de bijbehorende MoKbt-piek.
In de lopende procedure geschiedt dat door de z.g. "fijne" ingangscollimator
te gebruiken, resulterend in geringe divergentie en smalle pieken. In het al-
gemeen gesproken kan de resolutie van de spectrometer in een bepaald golf-
lengtegebied worden verhoogidoor het analysekristal, zo mogelijk, te vervangen
door een ander met een kleinere d-waarde. Feitelijk worden dan slechts de angu-
laire dispersie CdÖ/dX) en het oplossend vermogen (X/dX) vergroot. Of dan ook
de resolutie (scheiding van lijnen) groter wordt hangt af van de breedte van
de lijnen die met behulp van het analysekristal worden gemeten. In het onder-
havige geval wordt veelal gebruik gemaakt van het LiF(220) kristal i.p.v. het
LiF(200) kristal. Het eerste heeft een aanmerkelijk kleinere d-waarde, en dus
een groter oplossend vermogen. In een eerder in ons Laboratorium uitgevoerd
onderzoek is gebleken dat gebruik van het LiF(220) kristal i.p.v. het LiF(200)
kristal de effectieve overlap van RbKa en SrKa in het spectrum niet vermindert.
Dit werkt de conclusie in de hand dat LiF(220) bredere pieken levert dan LiF
(200). Aangezien het LiF(200) aanzienlijk hogere intensiteiten geeft, valt dit
dus te prefereren. De vorig jaar verrichtte Rb en Sr analyses van 57 geselec-
teerde gesteentemonsters, die onderling zeer verschillende massaabsorptie ver-
tonen en waarvan de Rb en Sr gehaltes bepaald zijn middels isotopenverdunning,
tonen aan dat de bruto-intensiteit van de Compton MoRa-strooiing aan een mon-
ster inderdaad een maat is voor de massaabsorptie van het monster bij de
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SrKot-en RbKa-golflengten. Het is echter nodig een kleine empirische correc-
tie aan te brengen via een weinig van de waarde één verschillende factor.
Het verschil met de waarde één blijkt evenredig met het relatieve massaab-
sorptieverschil tussen monster en standaard. Uit theoretische overwegingen
valt helemaal niet te verwachten dat de Comptonstrooiing tot op 1% nauw-
keurig een maat zou zijn voor de massaabsorptie Vcti een monster. Als zo-
danig is de noodzakelijkheid van een kleine empirische correctie derhalve
zeer acceptabel. De waargenomen evenredigheid met het relatieve massaab-
sorptieverschil tussen monster en standaard suggereert echter een syste-
matische afwijking in de methode. Twee verklaringen liggen voor de hand.
Vooreerst wordt in de lopende procedure uit praktische overwegingen de bru-
to-intensiteit van de Compton MoKö-piek gebruikt. Met andere woorden: de
gemeten Compton-straling bevat een Raleigh-component van de witte straling
met dezelfde golflengte. Een andere verklaring zou echter kunnen zijn dat
de Comptonpiek toch niet volledig is gescheiden vaa de bijbehorende MoKu-
piek. Om dat te kunnen nagaan werden de 57 geselecteerde monsters van het
genoemde vergelijkende onderzoek nogmaals met de spectrometer op Rb en Sr
geanalyseerd, maar nu met behulp van het LiF(220) kristal. De meetresulta-
ten met LiF(220) zijn niet significant verschillend van die met LiF(200).
Dat geldt zowel voor de Rb en Sr gehaltes als voor de gemeten verhouding
van de Compton-intensiteiten van standaard tot monster. Deze waarneming on-
derschrijft de al eerder getrokken (voorlopige) conclusie dat het gebruik
van het LiF(220) kristal voor de analyse van Rb en Sr géén voordelen heeft.
Waarom in de lopende procedure de vermelde empirische kleine correctie
moet worden aangebracht, blijft nog een open vraag. Het geven van een ant-
woord is voor deze empirische methode van minder belang, ook al omdat de
geconstateerde afwijking van de juiste waarde van het Rb en Sr gehalte
systematisch en dus te corrigeren is.

De bestaande testset van 57 monsters werd uitgebreid met een negental mon-
sters met laag Rb en/of laag Sr gehalte (d.w.z. aanzienlijk beneden 10
ppm), bepaald via isotopenverdunr.ing. Daarmee konden diverse correctieter-
men juister worden vastgesteld. De juistheid van Rb en Sr analyses in het
concentratiegebied van omstreeks 1 ppm kon zo aanmerkelijk worden opge-
voerd .

De apparatuur vertoonde gedurende een periode van ca 4 maanden, met geringe
frequentie, storingen in de automatische uitvoering van programma's. De
oorzaak van deze storing bleek zeer moeilijk te localiseren. In 4 maanden
besteedden 4 Philips technici 54 manuren aan het zoeken naar het manke-
ment. Gedurende de nachtelijke uren en de weekeinden zijn talloze test-
meetprogramma's uitgevoerd in een poging enige systematiek in de optre-
dende storingen te vinden. Uiteindelijk bleek een veiligheidscircuit in de
generator verantwoordelijk. Na de reparatie functioneert alles feilloos.
In een periode van twee jaar heeft de temperatuurregeling van de spectro-
meter minstens twee maal gefaald. Er wordt nu een thermokoppeltemperatuur-
meter geïnstalleerd, zodat de temperatuur in de spectrometer kan worden
afgelezen en gecontroleerd.

De röntgendiffractie-opstelling (Debije-Scherrercamera) is voornamelijk ge-
bruikt door Drs. R.H. Verschure in combinatie met zijn mikroboor, voor het
identificeren van mineralen in slijpplaatjes. Ook werden enkele koraalmon-
sters onderzocht om de calciet/aragonietverhouding te bepalen, in het kader
van het onderzoek naar datering middels niet-evenwichten (zie paragraaf B).
In totaal werden 50 opnamen gemaakt.

Technisch geeft het watercircuit van de diffractieopstelling nog wel eens
moeilijkheden. Eén maal per drie maanden is reiniging noodzakelijk.
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3. ONDERZOCHTE=G|STEENTEN=EN=MIN|RAL|N

In dit verslag wordt wederom volstaan met een opsomming van de aantallen der
belangrijkste onderzochte monsters (zie ook hoofdstuk 6, paragraaf D):

5 whole-rocks granuliet-migmatieten, 5 whole-rocks eklogieten, 2 whole-rocks
pargasiet-phlogopietgang, 2 pargasieten en 3 phlogopieten uit het basisch-
ultrabasisch complex van Cabo Ortegal, N.W. Spanje;
5 whole-rocks granieten en graniet-gneissen uit het Hercynicum van N.W. Spanje;
2 biotieten uit Tertiaire vulkanieten in Z.O. Spanje;
4 biotieten uit de contactzone en 2 whole-rocks leukokrate aders in de Ronda
peridotiet, £.0. Spanje;
5 mineralen en 1 whole-rock van de "metabasiet van Lubrin" in Z.O. Spanje;
4 muskovieten uit het Precambrium van Finland;
4 biotieten uit de Bindal graniet in de Caledoniden van centraal Noorwegen;
4 muskovieten, 5 biotieten en 4 K-veldspaten uit de granodioriet en meto.se-
dimenten in het Alpinicum van Naxos, Griekse Cycladen;
2 biotieten uit de oud-Precambrische gneissen in het Singhbhum-gebied, India;
2 whole-rocks van granieten in de Indonesische tin provincie;
2 standaards glaukoniet en 1 standaard glas.

5 whole-rocks granuliet-migmatieten, 5 whole-rocks eklogieten en 2 whole-
rocks pargasiet-phlogopietgang uit het basisch-ultrabasisch complex van
Cabo Ortegal, N.W. Spanje;
12 whole-rocks graniet-gne:ssen uit het Hercynicum van N.W. Spanje;
5 whole-rocks leukokrate aders en 5 whole-rocks metapelieten uit de contact-
zone, Ronda peridotiet, Z.O. Spanje;
2 whole-rocks en 5 mineralen van de "metabasiet van Lubrin" in Z.O. Spanje;
10 whole-rocks aplieten en pegmatieten, 12 whole-rocks metasedimenten, 1 bio-
tiet en 4 K-veldspaten uit metasedimenten in het Alpinicum van Naxos, Griekse
Cycladen;
4 whole-rocks van de oud-Precambrische gneissen in het Singhbhum-gebied, India;
9 whole-rocks Precambrische granieten en gneissen in Tanzania;
4 whole-rocKs granuliet-rolstenen Curacao.

8 hoornblendes en 2 biotieten uit het basisch-ultrabasisch complex van Cabo
Ortegal, N.W. Spanje;
4 mineralen uit de "metabasiet van Lubrin", Z.O. Spanje;
4 muskovieten uit het Precambrium van Finland;
3 biotieten, 1 hoornblende en 1 muskoviet uit het hoog-metamorfe Precambiium
van West Suriname;
1 hoornblende en 2 biotieten uit de oud-Precambrische gneissen in het Singhbhum-
gebied, India.

2 whole-rocks gabbro uit het Hercynicum van N.W. Spanje;
1 hoornblende uit pegmatiet en 1 biotiet uit gneiss uit het Alpinicum van
Z.O. Spanje;
1 biotiet uit Tertiaire vulkar.iet, Z.O. Spanje;
1 whole-rock en 1 plagioklaas van de "metabasiet van Lubrin", Z.O. Spanje;
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1 whole-rock Messejana doleriet, Z. Portugal;
8 muskovieten, 5 biotieten en 1 hoornblende uit metasedimenten in het
Alpinicum van Naxos;
13 whole-rocks basalt "Deccan Traps", India;
6 whole-rocks, 2 hoornblendes en 1 biotiet van jong-Tertiaire Tuffen in
N.W. Iran;
1 whole-rock basalt van een graniti.' ch-basaltisch complex op Billiton,
Indonesische tin provincie;
2 whole-rocks gabbro uit O. Venezuela;
6 whole-rocks basalt uit N.O. Brazilië.

Onder whole-rocks bij K-Ar bepalingen worden verstaan: zeeffracties van
whole-rocks, -250+125 ym.
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4. SECRETARIAAT EN ADMINISTRATIE
SS — — — — — — — — — — — — = = = — = — — — — — = — — = = — =

•V-'1

i-r

Het secretariaat en de administratie van bet Laboratorium, inclusief de finan-
ciële administratie, zijn dit verslagjaar tot 1 april wederom verzorgd door
Mej. E.W. Michel. Nadat Mej. Michel onze dienst had verlaten als gevolg van
haar huwelijk en vertrek buitenslands, is zij per 15 maart opgevolgd door
Mevr. M.J.L.H. Petit-Puts, die sedertdien het secretariaat en de administra-
tie verzorgt. Tot haar werkzaamheden behoren ook het typen van rapporten en
verslagen, inclusief het onderhavige.

Evenals voorgaande jaren is enige malen de hulp ingeroepen van Mevr. W. van
Nieuwstadt-Kuppens, in dienst van het Uitzendbureau Randstad.

Pi
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5.

In het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie zijn op 1 september 1975 de
volgende personen

Directeur:

Prof. Dr. H.N.A. Priem

Wetenschappelijk medewerker:

Dr. N.A.I.M. Boelrijk

Dr. E.H. Hebeda

Dr. E.A.Th. Verdunnen
Drs. R.H. Verschure

Wetenschappelijk assistent:

Drs. P.W.C, van Calsteren1

Drs. J.B.W. Wielens2

Technisch assistent:

J.C. van Belle

F. Benavente
N. Dijkstra

Mevr. J.M. Kutova
R. Scheveers

L. Ulst

Technisch personeel:

R. Gans
E.J. Groot
Mej. M.A. Kaspers
J. König
Mevr. E. Moeskops-Stoeltie0

L.W. Telderman

B. Voorhorst

Administratief personeel:

Mevr. M.J.L.H. Petit-Puts'*
Technisch personeel, elders
werkzaam:

P.H. Ploeger5

chemie en alfaspectrometrie; tevens be-
heerder van het Laboratorium
massaspectrometrie, electronica en
computer
röntgenanalyse
mineralogie en petrografie

laboratorium-assistent A chemie en alfa-
spectrometrie
operator/technicus-A massaspectrometrie
technisch hoofdambtenaar electronica en
computer
laboratorium-assistente röntgenanalyse
hoofdoperator/technicus massaspectro-
metrie
technisch hoofdambtenaar mineraalschei-
ding

electronicus/technicus
analist chemie
adj. analiste chemie
operator/technicus massaspectrometrie
adj. analiste mineraalscheiding
adj. analist mineraalscheiding
operator/technicus massaspectrometrie

secretaresse

technicus-A/instrumentmaker

1 In dienst voor halve werktijd. Voor de andere helft van de werktijd is
hij in dienst van het Geologisch Instituut der Rijksuniversiteit te
Leiden (zie hoofdstuk 6, paragraaf D.6).

2 Per 1.9.1975 in dienst voor de gehele werktijd; voordien in dienst voor
halve werktijd (zie hoofdstuk 6, paragraaf D.5).

3 In het huwelijk getreden 28.8.1975.

** In dienst sinds 16.3.1975, als opvolgster van Mej. E.W. Michel.
5 De heer Ploeger is te onzen behoeve werkzaam in de werkplaats/instrument-
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makerij van het V.U. Instituut voor Aardwetenschappen, onder leiding van de
de chef de heer Th.A. Hamer.

De volgende medewerk(st)ers hebben in dit verslagjaar onze dienst op eigen ver-
zoek verlaten:

L..Kraak, adj. analist chemie, per 1.8.1975 (studiedoeleinden);
Mej. E.W. Michel, secretaresse, per 1.4.1975 (huwelijk en emigratie naar
Zwitserland);
Dr. A.J. Versteeve, promotie-assistent, per 1.1.1975 (promotie 13.11.1974;
thans werkzaam bij Shell/Billiton).

Van 15.3. tot 15.6.1975 heeft als stageaire HTS-A in de electronische afdeling
gewerkt de heer G.M.M. Hoorneman.

Ook in dit verslagjaar heeft Mevr. W, van Nieuwstadt-Kuppens van het Uitzendbu-
reau Randstad het secretariaat enige malen ter zijde gestaan.

De volgende posten zijn op 1 september vacant:

1) De plaats voor een analist in de chemische afdeling (na het vertrek v.;n
L. Kraak per 1.8.1975 nog niet bezet).

2) Een half assistentschap. Deze post zal komend jaar worden ingenomen door de
heer P.A.M. Andriessen, candidaat geochemie te Utrecht, die na zijn afstu-
deren het geochronologisch onderzoek in het Alpinicum van Naxos zal voort-
zetten (zie hoofdstuk 6, paragraaf D.3).
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6. ALGEMEEN

A. Bezoekers en bijeenkomsten

Het Z.tf.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie is dit verslagjaar weer be-
zocht door vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Van de buitenlandse
bezoekers kunnen worden genoemd:

Dr. A. Meyer van het Dept. of Geological Sciences,
Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg (Virginia),
U.S.A.
Prof. Dr. D. de Waard van het Dept. of Geology, Syracuse
University, Syracuse (N.Y.), U.S.A.
Dr. H. Cruys van het Regional Mineral Resources Development
Centre (UNDP/ESCAP) te Bangkok.
R. Brunner van het Mineralogisches-Petrographisches
Institut der Universitat, Bern, en B.A. Hopper van AVCO
Tulsa Operation te Tulsa (Ok), U.S.A.
Dr. R.W. Shields van Teledyne Energy Systems te Timonium
(Maryland), U.S.A.
Dr. I.R. Pringle van het Dept. of Geodesy and Geophysics,
The University, Cambridge, U.K.
Dr. H. Funk van het Institut fiir Kristallographie, E.T.H.,
Zurich.
Prof. Dr. L. Schultz, Max-Planck Institut für Chemie, Mainz.
Dr. W. Frank van het Geologisches Institut, Universitat,
Wien.
Prof. Dr. H. Schultz van het Max-Planck Instifut für
Festkörperforschung te Stuttgart.
Dr. A. Webb van de Australian Mineral Development Laboratories,
Frewville (South Australia), Australia.

In oktober/november 1974 werkten twee medewerkers van de Perusahaan Negara
Timah, de Indonesische Staats Tin Maatschappij, gedurende enige tijd als
stageaires in de afdeling Mineraalscheiding van ons Laboratorium:
Ir. A.R. Prawiradinata en Ir. C. Bakri, respectievelijk van 14.10 tot 8.11
en van 21.10 tot 25.10.

In het Laboratorium zijn dit verslagjaar de volgende voordrachten georga-
niseerd:

31.10.74 : Dr. E.A.Th. Verdurmen over "De juistheid van rontgenspectrometri-
sche bepaling van Rb en Sr gehaltes in gesteentemonsters".

7.11.74 : L. Ulst over "De LOC separator".
8.11.74 : Dr. P.H. de Buisonjé (Geologisch Instituut, Universiteit van

Amsterdam) over "Solnhofen plaatkalken: een voorbeeld van
milieuverontreiniging in het Boven-Jura, circa 150 miljoen jaar
geleden".

28.11.74 : Drs. J.B.W. Wielena over "Zirkonen en zirkoonkernen".
13.12.74 : Dr. P.H. de Buisonjé over "Fossiele mensen".
21.12.74 : Dr. N.A.I.M. Boelrijk "Reisverslag U.S.A. en Canada".
22.4.75 : Drs. P.W.C, van Calsteren over "Voorlopige resultaten van ouder-

domsbepalingen in het basisch-ultrabasisch complex van Cabo
Ortegal (N.W. Spanje) en een poging tot inpassing van deze resul-
taten in de regionale geologie".

2.6.75 : Drs. J.B.W. Wielens over "Monsterkeuze voor ouderdomsbepalingen
aan zirkonen uit het Precambrium van Rogaland, Noorwegen".
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7.10.1974

29.10.1974

21.4.1975

19/20.5.1975

10.6.1975

2.7.1975

4.7.1975
18.7.1975

15.8.1975

22.8.1975
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Andere bijeenkomsten:

16.1.75 : Discussie-middag met de groep van het Petrologisch Instituut van de
Universiteit te Utrecht (o.l.v. Dr. A.C. Tobi) over de continuering
van het isotopen-geochronologisch onderzoek in het hoog-metamorfe
Precambrium van Z.W. Noorwegen.

20.1.75 : "Open middag" i . het Laboratorium voor alle medewerkers en hun
echtgenotes (c.q. andere aanhang) ter gelegenheid van Nieuwjaar.

Promotie:

Op 13.11.74 promoveerde Dr. A.J. Versteeve te Utrecht op zijn proefschrift
"Isotope geochronology in the high-grade metamorphic Precambrian of south-
western Norway". Promotores waren Prof. Dr. H.N.A. Priem en Dr. A.C. Tohi.

r-'

f?

i

B. Studiereizen etc, van medewerkers

Medewerkers van het Laboratorium maakten de volgende studiereizen naar het
buitenland:
1. Prof. Dr. H.N.A. Priem, Dr. E.A.Th. Verdurmen en Drs. R.H. Verschure namen

van 1 t/m 7 september 1974 deel aan de excursie door de Montagne Noire en
de Oostelijke Pyreneeën, welke plaats vond in aansluiting op de "3rd
International Meeting for Geochronology, Cosmochronology and Isotope
Geology" van 26 t/m 30 augustus te Parijs.

2. Dr. E.A.Th. Verdurmen participeerde van 23 t/m 27 september 1974 in de
"Ninth X-ray Analytical Conference" te Exeter, waar hij een voordracht
hield (zie paragraaf C).

3. Dr. N.A.I.M. Boelrijk maakte van 5 t/m 29 oktcbar 1974 een reis door de
U.S.A. en Canada, waar hij van 7-11 oktober te Gaithersburg (Maryland)
participeerde in het "7th Materials Research Symposium - accuracy in trace
analysis". Aansluitend bezocht hij het Geophysical Laboratory van de
Carnegie Institution te Washington; de Analytical Caemistry Division van
het National Bureau of Standards te Washington; de Division of Isotope
Geology van de U.S. Geological Survey te Denver; de Lamont-Doherty
Geological Observatory of Columbia University te Palisades (N.Y.); de
Brookhaven National Laboratories; de State University of New York te Stony
Brook, Long Island; de Geochronology Laboratories van de Geological Survey
of Canada te Ottawa; en de Physics Division of the University of Toronto.

4. Dr. E.H. Hebeda bezocht op 15 oktober 1974 de INTERKAMA (6. Internationaler
Kongressmit Aus stel lung für Messtechnik und Automatik) te Diisseldorf.

5. Dr. E.H. Hebeda, N. Dijkstra en R. Scheveers brachten 6 en 7 februari 1975
een bezoek aan het Central Bureau for Nuclear Measurements van EURATOM te
Geel.

6. Dr. N.A.I.M. Boelrijk en Dr. E.H.Hebeda namen van 5 t/m 7 maart 1975 deel
aan het Symposium "Massenspektrometrische Analyse von Mineralien und
Gesteinen" te Mainz. Dr. Hebeda heeft hier een voordracht gehouden (zie
paragraaf C).

7. Dr. E.A.Th. Verdurmen participeerde van 19 t/m 21 maart 1975 te Luik in
een internationaal symposium over "Recent trends in inorganic analytical
chemistry".

8. Dr. E.H. Hebeda bezocht op 20 maart 1975 de afdeling Geochronologie van
het Mineraiogisch-Petrologisches Institut der Universitat te Bern. Aan-
sluitend bracht hij op 21 maart een bezoek aan het Labor für Kosmologie
der E.T.H, te Zurich.

9. Dr. E.H. Hebeda bezocht op 10 april 1975 het Central Bureau for Nuclear
Measurements van Euratom te Geel.

10. Prof. Dr. H.N.A. Priem maakte van 1-17 mei 1975 een reis naar Indonesië,
waar hij de tin-granieten te Bangka en de Shell/Billiton tin-exploratie
in Pulau Tuju bezocht en voordrachten hield te Pangkalpinang (Bangka),
Bandung en Jakarta (zie paragraaf C). Aansluitend participeerde hij als
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"advisor/expert" van 19-27 mei in het UNDP/ESCAP "Seminar on Isotopic
Dating" te Bangkok (zie ook paragraaf C); in het kader van dit Seminar
nam hij op 24 en 25 mei deel aan een excursie naar tin-granieten in het
gebied van Lampang en Chieng Mai (N. Thailand).

11. Dr. E.H. Hebeda verbleef van 16 tot 28 juni in Polen, waar hij bezoeken
bracht aan het Fysisch Instituut van de Universiteit te Lublin, het
Reactorcentrum te Swierk bij Warschau, het Geologisch Instituut te
Warschau, en het Kernfysisch Centrum te Krakow. Te Lublin heeft hij
twee voordrachten gehouden (zie paragraaf C).

12. Drs. R.H. Verschure vertoefde van 1 t/m 19 juni in Z. Noorwegen voor
bemonstering (zie paragraaf D,15).

13. Drs. R.H. Verschure en L. IJlst bezochten cp 23 juni het Dept. of
Mineral Separation van het Warren Spring Laboratory te Stevenage, waar-
bij zij ook een voordracht hebben gehouden (zie paragraaf C).

14. Prof. Dr. F.N.A. Priem vertoefde van 6 tot 26 juli in Z.W. Noorwegen
en centraal Zweden voor bemonstering (zie paragrafen D.4, D.5 en D.12).

15. Dr. E.H. Hebeda en N. Dijkstra vertrokken 30 augustus naar Boeblingen
bij Stuttgart voor een 14-daagse computercursus bij Hewlett-Packard.

Van de bijeenkomsten in Nederland waaraan medewerkers v~n het Laboratorium
deelnamen, kunnen o.a. worden vermeld:

1. De WACOM bijeenkomst 15.11.74 te Leiden (Prof. Dr. H.N.A. Priem,
Dr. E.A.Th. Verdunnen, Drs. R.H. Verschure, Drs. P.W.C, van Calsteren
en L. IJlst); de heren Verdurmen en IJlst hebben hier voordrachten ge-
houden (zie paragraaf C).

2. De wetenschappelijke vergadering van de Geochemische Kring van het
KNGMG 29.11.74 te Utrecht (Dr. E.A.Th. Verdunnen).

3. De bijeenkomst van de Nederlandse Vacuümvereniging 2.5.75 te Delft
(Dr. E.H. Hebeda en R. Scheveers); Dr. Hebeda heaft hier een voordracht
gehouden (zie paragraaf C).

4. Het Symposium "Ontwerpen en realiseren in de Elektronika" 21/22.5.75
te Enschedé (N. Dijkstra).

5. De wetenschappelijke vergadering van de Geochemische Kring van het
KNGMG 23.5.75 te Nieuwersluis (Dr. N.A.I.M. Boelrijk).

6. De bijeenkomst van de Werkgroep Atoomspectrometrie 23.5.75 te Amsterdam
(Dr. N.A.I.M. Boelrijk),

7. De WACOM bijeenkomst 29.5.75 te Amsterdam (Dr. E.H. Hebeda, Dr. E.A.Th.
Verdurmen en Drs. P.W.C, van Calsteren).

8. De bijeenkomst "Nucleaire analysetechnieken in perspectief" van de
Sectie voor Radio & Stralen Chemie/Sectie voor Analytische Chemie van
het K.N.CV. 19.6.75 te Waalre (Dr. N.A.I.M. Boelrijk).

C. Lezingen en voordrachten

Op 24 september 1974 sprak Dr. E.A.Th. Verdurmen tijdens de "Ninth X-ray
Analytical Conference" te Exeter over "Accurate XRF analysis of Rb and
Sr contents in geological samples".

Tijdens de WACOM bijeenkomst te Leiden op 15 november 1974 zijn voordrachten
gehouden door Dr. E.A.Th. Verdurmen over "Hoe juist zijn rontgenspectrome-
trische bepalingen van Rb- en Sr-gehaltes in gesteentemonsters" en door
L. IJlst over "De LOC-separator" (met korte inleiding door Drs. R.H. Verschure).

Op 9 december 1974 hield Prof. Dr. H.N.A. Priem te Amsterdam een voor-
dracht voor The Allied Circle in The Netherlands over "De Aarde: Symfonie
van Ruimte en Tijd".

Prof. Dr. H.N.A. Priem gaf een serie colleges in het Vening-Meinesz Labora-
torium te Utrecht (januari/februari) en in het Geologisch Instituut te Leiden
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(februari) over "Inleiding tot de isotopen-geochronologie". Zowel te Utrecht
als te Leiden ging het om vier colleges.

Door medewerkers van het Laboratorium zijn 14 gastcclieges verzorgd voor de
afdelingen Petrologie en Mineralogie van de gezamenlijke subfaculteiten
Geologie & Geophysica van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Univer-
siteit. De colleges werden gegeven in het V.U. Instituut voor Aardwetenschap-
pen, als volgt:
7 en 14 februari, Prof. Dr. H.N.A. Priem: "Inleiding tot de isotopen-geochro-

nologie" (4 colleges);
21 en 28 februari, Dr. N.A.I.M. Boelrijk: "Beginselen van de gesteenteanalyse

en beoordeling van de meetresultaten" (4 colleges);
7 en 13 maart, Drs. R.H. Verschure: "MineraalscLeidingstechnieken in het labo-

ratorium" (2 colleges);
14 en 21 maart, Dr. E.A.Th. Verdunnen: "Diverse instrumentele technieken voor

gesteenteanalyse" (4 colleges).

Tijdens het Symposium "Massenspektrometrische Analyse von Mineralien und
Gesteinen" te Mainz presenteerde Dr. E.H. Hebeda op 6 maart 1975 een paper
"Erfahrungen mit einem computergesteuerten Thermionenmassenspektrometer" door
N. Dijkstra & E.H. Hebedc..

Op 2 mei 1975 hield Dr. E.H. Hebeda tijdens de bijeenkomst van de Nederlandse
Vacuümvereniging te Delft een voordracht over "Massaspectrometrie en Geochro-
nologie".

Prof. Dr. H.N.A. Priem heeft tijdens zijn reis door Indonesië de volgende
voordrachten gehouden:
8 mei in het hoofdkantoor van P.N. Timah te Pangkalpinang (Bangka) "Geochro-
nological relationships in the Indonesian Tin Belt";
14 mei in het I.T.B. te Bandung "Catching Time";
15 mei in het Direktorat Geologi te Bandung "Isotope Geochronology in the
Indonesian Tin Belt";
16 mei in het hoofdkantoor van P.N. Timah te Jakarta "Isotope Geochronology
in the Indonesian Tin Belt".

Tijdens het Seminar on Isotopic Dating te Bangkok sprak Prof. Dr. H.N.A. Priem
op 23 mei eveneens over "Isotope Geochronology in the Indonesian Tin Belt".

Dr. E.H. Hebeda heeft tijdens zijn reis door Polen twee voordrachten gehouden
in het Fysisch Instituut van de Universiteit van Lublin:
19 mei, "The K-Ar method: a problem of measuring small amounts of argon

accurately", en
24 mei, "A computer controlled mass spectrometer for the analysis of solids".

Tijdens hun bezoek aan het Dept. of Mineral Separation van het Warren Spring
Laboratory te Stevenage hebben Drs. R.H. Verschure en L. IJlst op 23 juni ge-
sproken over "Methods of mineral separation applied in the ZWO Laboratory of
Isotope Geology, Amsterdam".

D. Samenwerkingsprojecten

De samenwerking van het Laboratorium met een aantal andere instellingen op
het gebied der aardwetenschappen is dit verslagjaar gecontinueerd, c.q. aan-
gevangen. Hiervan kunnen worden genoemd (zie ook hoofdstuk 1):

1. Het isotopen-geochronologisch speurwerk in Suriname in coöperatie met de
Geologisch Mijnbouwkundige Dienst is dit jaar op bescheiden schaal voort-
gezet. Een serie gesteentemonsters (boorkernen) uit het hoog-metamorfe
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11.

gebied in Z.W. Suriname, opgezonden door de G.M.D. geoloog Drs. S.B„
Kroonenberg (promovendus van Prof. Dr. W.P. de Roever), is in bewerking
genomen.

. In het kader van het isotopen-geochronologisch onderzoek in de Alpine
Betische Cordilleren (Z.O. Spanje) in samenwerking met het Geologisch
Instituut der Universiteit van Amsterdam zijn Rb-Sr metingen verricht
aan leucocrate aders in de grote peridotiet van Ronda (project met de
afdeling Petrologie & Mineralogie, Dr. Oen Ing Soen) en aan diverse
fracties van een metabasiet (project met de afdeling Algemene en Tekto-
nische Geologie, Prof. Dr. C.G. Egeler en Dr. O.J. Simon).

, Het isotopen-geochronologisch onderzoeksproject in het Alpinicum van
de Griekse Cycladen (Naxos) in samenwerking met de afdeling Geochemie
van de Rijksuniversiteit te Utrecht (Prof. Dr. R.D. Schuiling) is dit
jaar voortgezet. Het is de bedoeling dat dit werk de komende jaren zal
worden uitgebreid als dissertatie-onderzoek van P.A.M. Andriessen, die
in voorgaande verslagjaren reeds aan dit onderwerp heeft gewerkt als
onderdeel van zijn doctoraalbijvak. De resultaten van het Rb-Sr iso-
chron onderzoek van de granodioriet zullen eerstdaags in een publica-
tie worden verwerkt.

Het isotopen-geochronologisch onderzoek in het hoog-metamorfe Precam-
brium van Z.W. Noorwegen in samenwerking met de afdeling Petrologie
van de Rijksuniversiteit te Utrecht (Dr. A.C. Tobi) heeft dit verslag-
jaar geresulteerd in de dissertatie van Dr. A.J. Versteeve (zie hoofd-
stuk 7). Het onderzoek in dit gebied zal worden gecontinueerd met een
dissertatie-onderzoek naar U-Pb systemen van zirkonen door Drs. J.B.W.
Wielens.
De samenwerking met de Norges Geologiske Unders^kelse (NGU) te Trondheim
is dit verslagjaar op bescheiden schaal gecontinueerd. Het onderzoek
van de Caledonische Bindal-graniet is afgesloten en in een publicatie
verwerkt, terwijl ook een publicatie is gereedgemaakt over de isotopen-
geochronologie van de Precambrische Eidfjord-graniet in het Caledonische
orogeen (zie hoofdstuk 7). Deze zomer is enige aanvullende bemonstering
uitgevoerd nabij de Eidfjord-graniet.
Het Rb-Sr en K-Ar onderzoek in het basisch-ultrabasische complex van
Cabo Ortegal in N.W. Spanje, onderdeel van het dissertatie-onderzoek
door Drs. P.W.C, van Calsteren, is dit verslagjaar voortgezet en thans
in eerste instantie nagenoeg afgesloten. De resultaten worden momen-
teel in een publicatie verwerkt. Dit onderzoek geschiedt in coöperatie
met de afdeling Petrologie & Mineralogie van de Rijksuniversiteit te
Leiden (Prof. Dr. E. den Tex). In ditzelfde verband zijn voorbereiding-
en getroffen voor een dissertatie-onderzoek van U-Pb systemen in zir-
konen uit hoog-metamorfe gesteenten in dit gebied door Drs. R.P. Kuijper.
De eerste serie K-Ar ouderdomsbepalingen van glaukonieten in het Boven
Krijt van Zuid Limburg, een project in samenwerking met de Rijks Geolo-
gische Dienst (Drs. B.J. Romein), is dit verslagjaar in een interim-
publicatie verwerkt (zie hoofdstuk 7). Dit onderzoek zal worden uitge-
breid.

Het Rb-Sr dateringsonderzoek van een tweede serie gesteentemonsters uit
Tanzania, een project in samenwerking met NUGPIT (Dr. Oen Ing Soen en
Dr. L. Westra), is dit verslagjaar afgesloten.
Een K-Ar dateringsonderzoek van de grote Messejana Doleriet in Z. Portu-
gal, een project in samenwerking met Dr. L.J.G. Schermerhorn (Grandola,
Portugal) is dit verslagjaar afgesloten. De resultaten worden thans in
een publicatie verwerkt.
K-Ar dateringen zijn verricht aan dolerietgangen in N.O. Brazilië. Dit
onderzoek is verricht in samenwerking met Drs. E.H. Bon (Shell/Billi-
ton, Jakarta).
Het K-Ar dateringsonderzoek van ignimbrieten uit Iran (in verband met
het onderzoek van fossielen van Hipparion en andere zoogdieren onder
deze vulkanieten door Dr. D.P. Erdbrink van het Zoölogisch Laboratorium
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der Rijksuniversiteit te Utrecht) is dit verslagjaar, voor zover het be-
schikbare materiaal dit toeliet, afgesloten.

12. Dit verslagjaar is in samenwerking met de afdeling Petrologie & Minera-
logie van de Universiteit van Amsterdam (Dr. Oen Ing Soen) een daterings-
project begonnen van Precambrische granieten en vulkanieten in het gebied
van Kopparberg, Zweden.

13. Op verzoek van Prof. Dr. H.J. MacGillavry (Universiteit van Amsterdam) is
begonnen met een onderzoek naar dateringsmogelijkheden van ingeschakelde
tuflaagjes op de Nederlandse Antillen. Een Rb-Sr onderzoek van vier granu-
litische roister en heeft géén resultaat opgeleverd.

14. Het K-Ar dateringsonderzoek van monsters van de Deccan Traps in India, een
project in het kader van paleomagnetisch onderzoek door Dr. H. Wensirik van
de afdeling Structurele & Toegepaste Geologie van de Rijksuniversiteit te
Utrecht, is dit verslagjaar afgesloten.

15. Dit verslagjaar is Drs. R.H. Verschure, tezamen met Dr. C. Maijer van de
afdeling Petrologie der Rijksuniversiteit te Utrecht, een onderzoek be-
gonnen naar ouderdom, petrografie en voriningsmechanisme van breccies die
zijn ontstaan tengevolge van explosief vulkanisme in het Precambrische
Schild van zuidelijk Noorwegen.

E. Andere steunverlening

Ook dit verslagjaar is door medewerkers en studenten van andere instellingen
op het gebied der aardwetenschappen veelvuldig gebruik gemaakt van onze faci-
liteiten op het gebied der mineraalscheiding.

Op verzoek van Dr. 0. Kouvo, Geologische Dienst van Finland, zijn Rb-Sr en
K-Ar dateringen verricht aan oud-Precambrische muskovieten van Finland.

Ten behoeve van het dissertatie-onderzoek van Drs. P.M. Grootes (Laboratorium
voor Algemene Natuurkunde, R.U. Groningen) zijn U analyses verricht aan drie
asresten.

F. Functies

Per 1 september 1975 vervulden medewerkers van het Laboratorium de volgende
functies:

Prof. Dr. H.N.A. Priem is voorzitter van het Hoofdbestuur van het Koninklijk
Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap (sinds maart
1974); lid van de Commissie voor de Geologische Wetenschappen der
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (sinds mei 1974);
bijzonder hoogleraar in de isotopen-geochronologie aan de Rijks-
universiteit te Utrecht vanwege het Utrechts Universiteitsfonds
(sinds 1 januari 1970); adviseur van de Natuurwetenschappelijke
Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen (sinds febru-
ari 1970); adviserend lid van het Bestuur van de Maatschappij voor
Wetenschappelijk Onderzoek in de Tropen (sinds juni 1970); lid
van de Wetenschappelijke Commissie van het Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee op Tessel (sinds 1969); lid van de Editorial
Board van Chemical Geology (sinds 1966).

Dr. N.A.I.M. Boelrijk is lid van de Commissie Standaarden van de Werkgemeen-
schap voor Analytisch-Chemisch Onderzoek van Mineralen en Gesteen-
ten (WACOM).

Drs. R.H. Verschure is redacteur petrologie van Geologie & Mijnbouw (sinds
1 januari 1975); lid van het bestuur van de Petrologische en Mine-
ralogische Kring van het K.N.G.M.G. (sinds de oprichting in 1970).
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G. Missie

Prof. Dr. H.N.A. Priem is aangezocht als lid op te treden van een interna-
tionale missie die in opdracht van U.N.D.P./C.C.O.P. in september/oktober
1975 zeven landen in Oost en Zuid-Oost Azië zal bezoeken, voor overleg
met de geologische diensten over de organisatie en evaluatie van isotopen-
geochronologische onderzoeksprogramma's.

I
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7. PUBLICATIES EN RAPPORTEN

Over de resultaten van in het Laboratorium verricht onderzoekswerk is dit ver-
slagjaar één publicatie en één proefschrift verschenen, terwijl vier artikelen
bij de uitgever nog op publicatie wachten. Samenvattingen van vijf voordrachten
die door medewerkers van ons Laboratorium zijn gehouden wachten eveneens nog op
verschijning. Verder zijn twee artikelen betreffende technieken gepubliceerd, is
één review artikel verschenen, en zijn twee rapporten samengesteld.

Contributions of the Z.W.O. Laboratory of Isotope Geology, Amsterdam

No. 40 : H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Bon, E.H. Hebeda, E.A.Th.
Verdunnen and R.H. Verschure (1975) - "Isotope geochronology in the
Indonesian Tin Belt". Geol. Mijnb. J54_, 61-70.

No. 41 : A.J. Versteeve (1975) - "Isotope geochronology in the high-grade
metamorphic Precambrian of southwestern Norway". Norges geol. Unders.
318, 1-50 (in druk).

No. 42 : H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, B.J. Romein, E.A.Th.
Verdunnen and R.H. Verschure (1975) - "Isotopic dating of glauconites
from the Upper Cretaceous in Netherlands and Belgian Limburg, 1". Geol.
Mijnb. 54 (in druk).

No. 43 : H.N.A. "Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, E.A.Th. Verdunnen and
R.H. Verschure (1975) - "Isotopic dating of the Caledonian Bindal and
Svenniagdal granitic massifs, central Norway". Norges geol. Unders. 319,
29-36 (in druk).

No. 44 : H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, E.A.Th. Verdunnen and
R.H. Verschure (1976?) - "Isotope geochronology of the Eidfjord Granite
in the Caledonian belt of western Norway". Norges geol. Unders. (inge-
diend).

Proefschrift

A.J. Versteeve (1974) - "Isotope geochronology in the high-grade metamorphic
Precambrian of southwestern Norway". Verhandeling No. I Z.W.O. Labora-
torium voor Isotopen-Geologie, Amsterdam.

Samenvattingen

1. In the Proceedings van de 3rd International Meeting for Geochronology, Cosmo-
chronology and Isotope Geology, Parijs 26-30 augustus 1974 (nog in druk):
i.a. E.H. Hebeda, J.J. Hantelmann and H.N.A. Priem: "K-Ar and paleomagnetic

investigations of a series of lava flows on the eastern side of
Eyafjördur, northern Iceland",

l.b. H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, E.A.Th. Verdunnen and
R.H. Verschure: "Isotope geochronological column in the northern Guiana
Shield (Suriname, South America)".

I.e. H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Bon, E.H. Hebeda, E.A.Th.
Verdunnen and R.H. Verschure: "Isotope geochronology in the Indonesian
Tin Belt",

l.d. A.J. Versteeve: "Isotope geochronology in the high-grade metamorphic
Precambrian of southwestern Norway".

2. In the Proceedings of the Seminar on Isotopic Dating, Bangkok 20-27 mei 1975
(nog in druk):

H.N.A. Priem: "Geochronological relationships in the Indonesian Tin Belt".
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Publicaties betreffende technieken

N. Dijkstra en R. Gans (1974) - "Automatisering en digitalisering van een mas-
saspectrometer voor isotopen-geologisch onderzoek". Radio Electronica
1974, No. 23_, 769-773.

J.C. van Belle and N.A.I.M. Boelrijk (1975) - "Constant-level device for
batchwise distillation". Analytical Chemistry, 47_, 606-607.

Review artikel

N.A.I.M. Boelrijk (1975) - "Radiometrische datering van koralen". Chemisch
Weekblad 1975, Nr. £ , 8-10.

Rapporten

J.B.W. Wielens (1974) - "Zirkoon en zirkoonkernen".
J.B.W. Wielens (1975) - "Monsterkeuze voor ouderdomsbepaling aan zirkonen uit

het Precambrium van Rogaland, Noorwegen".

tv
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Het dagelijks bestuur van de Stichting I.G.O. is dit verslagjaar ongewijzigd ge-
bleven:

Prof. Dr. E. den Tex (Leiden) voorzitter
Dr. Oen Ing Soen (Amsterdam) secretaris
Prof. W. Uytenbogaardt (V.U.) U d
Prof. Dr. R.D. Schuiling (Utrecht) lid

Prof. Dr. L.M.J.U. van Straaten is bestuurslid geworden namens het Geologisch
Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen, in plaats van, zoals voordien,
plv. bestuurslid; de plaats van plv. bestuurslid is thans vacant. Dr. A.A.Thiadens
is als bestuurslid namens de Rijks Geologische Dienst te Haarlem opgevolgd door
Ir. B.P. Hageman; hij blijft lid van de Raad van Advies. Prof. Dr. J. Hospers
maakt op zijn verzoek sinds 1.1.1975 geen deel meer uit van de Raad van Advies.
Overigens zijn de samenstellingen van Bestuur en Raad van Advies ongewijzigd
gebleven.

Het Bestuur en de Raad van Advies van de Stichting vergaderden op 16 december
1974 en 2 juni 1975 in het conferentiezaaltje van het Z.W.O. Laboratorium voor
Isotopen-Geologie. Beide vergaderingen zijn ook bijgewoond door de directeur en
leden van de wetenschappelijke staf van het Laboratorium.

Tijdens de plechtige viering van het 25-jarig ^estaan van de Nederlandse Organi-
satie voor Z.W.O. in het Congrescentrum te 's-Gravenhage was het Bestuur van de
Stichting I.G.O. vertegenwoordigd door Prof. Dr. E. den Tex, Dr. Oen Ing Soen en
enige andere bestuursleden. Prof. Dr. H.N.A. Priem en Dr. N.A.I.M. Boelrijk re-
presenteerden de staf van het Labcratorium.
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Per 1 januari 1974 heeft de Nederlandse Organisatie voor Z.W.O. aan de
Stichting I.G.O. een subsidie toegekend van ƒ.1.170.000 op de gewone dienst
en van ƒ.79.000 voor investeringssubsidie. Bij het opstellen van de aange-
paste begroting is rekening gehouden met een geschat bedrag van ƒ.9.000 aan
inkomsten. Volgens deze begroting waren bestemd

voor personele uitgaven ƒ.914.900
voor materiële uitgaven gewone dienst ƒ.264.100 en
voor investeringssubsidie ƒ. 79.000

De investeringssubsidie ad ƒ.79.000 werd toegekend voor de automatisering van
de in 1973 aangeschafte röntgenspectrometer.

De personele uitgaven, inclusief alle sociale lasten, bedroegen in 1974
totaal ƒ.1.029.991, een overschrijding van het aanvankelijk gereserveerde
bedrag met ƒ.11.091. Deze overschrijding van het bedrag dat op grond van het
salarispeil in 1973 is begroot, is een gevolg van de algemene salarisver-
hogingen in 1974 (inflatiecorrectie en trendaanpassing); hiervoor is per
31.12.1974 door Z.W.O. een aanvullende subsidie ad ƒ.115.000 toegekend.

De materiële uitgaven ten laste van de begroting 1974 bedroegen in totaal
ƒ.276.450. Aan inkomsten (bijdragen in analysekosten) werd in 1974 ƒ.4.950
meer ontvangen dan was begroot. Het nadelig saldo op deze post, begroot op
ƒ.264.100, bedraagt derhalve ƒ.7.400.

De uitgaven ten laste van de investeringssubsidie bedroegen ƒ.79.007. Het
nadelig saldo op de toegekende post ad ƒ.79.000 bedraagt derhalve ƒ.7.

De materiële uitgaven ten laste van de gewone dienst kunnen als volgt worden
gespecificeerd:

toegekend uitgegeven

1. bedrijfskosten ïn diverse aanschaffingen
ƒ 13.800chemische afdeling (D-l)

2. Bedrijfskosten en diverse aanschaffingen
massaspectrometrie afdeling (D-2, E-2,
E-5 gedeeltelijk)

3. Bedrijfskosten en diverse aanschaffingen
electronisch laboratorium (D-3)

4. Bedrijfskosten en diverse aanschaffingen
mineralogische afdeling (D-4, E-4, E-5 ge-
deeltelijk)

5. Bedrijfskosten en diverse aanschaffingen
röntgenanalyse afdeling (D-5)

6. Bedrijfskosten en diverse aanschaffingen
alfa-spectrometrie (D-10, E-3)

7. Bedrijfskosten en diverse aanschaffingen
rekentuig (D-ll, E-5 gedeeltelijk)

8. Algemene kantoor-, administratie-, porto-
en publicatiekosten; xeroxcopieën; aanschaf
IBM schrijfmachine (D-6, E-5 gedeeltelijk)

transporteren

14.144

47

10

20

15

8

22

.800

.500

.500

.500

.000

.000

ƒ 48

- 14

- 22

14

6

- 21

.981

.304

.761

.231

.296*

.280

- 15.850 18.694

f 153.950 ƒ 160.691

- 30 -



transport

9. Algemene experimenteerpost en uitbesteding
werkzaamheden (D-7)

10. Onderhoud en aanpassing van ruimte en meu-
bilair (D-8)

11. Divers klein gereedschap en verbruiksarti-
kelen voor algemeen gebruik; transport en
emballagekosten (D-9)

ƒ 153.950 ƒ 160.691

- 14.650 - 8.045

4.000

4.000

4.000

9.946

1.498

4.79612. Boeken en tijdschriften (E-l)

13. Buitenlandse reis- en verblijfskosten i.v.m.
congressen en veldwerk (C-2); binnenlandse
reiskosten (C-l)

14. Huisvesting V.U. (huur en bijdrage in de
kosten der verkregen faciliteiten (G)

Totaal

* Inclusief een reservering van ƒ.1.500 voor het gieten van ringen uit oud
lood voor een loodkasteel, hetwelk inmiddels (juni 1975) is afgeleverd.

- 12.500 - 20.474

- 71.000 - 71.000

De totale rekening van baten en lasten over 1974 kan dus als volgt worden
samengesteld:

Baten

Subsidie personele uitgaven + gewone dienst
Investeringssubsidie, toegekend per 1.1.1974
Aanvullende subsidie, toegekend per 31.12.1974
Inkomsten uit bijdragen in analysekosten

Totaal baten 1974

Lasten

Personele uitgaven
Materiële uitgaven gewone dienst
Materiële uitgaven investeringssubsidie

Totaal lasten 1974

Het nadelig saldo over het begrotingsjaar 1974 bedraagt derhalve ƒ.7.498,
waarvan ƒ.91 voor personele en ƒ.7.407 voor materiele uitgaven.

ƒ 1
-
-
—

ƒ 1
-
-

ƒ 1

.170
79

115
13

.377

.029
276

79

.385

.000

.000

.000

.950

.950

.991

.450

.007

.448

i-V

Dr. N.A.I.M. Boelrijk
beheerder

Amsterdam, 26 augustus 1975

Prof. Dr. H.N.A. Priem
directeur.
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