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1. INLEIDING

De taak en doelstellingen van de Stichting voor Isotopen-Geologisch Onderzoek
(I.G.O.) en van het onder deze Stichting ressorterende Z.W.O. Laboratorium
voor Isotopen-Geologie ziin in hoofdzaak nog dezelfde als omschreven in de
Nota van 25 augustus 1971: toepassing van alle bekende daterinp,smethoden be-
rustend op radioactieve mutatiesystemen, met uitzondering van de radiokool-
stof-methode en de tritium-methode die in het Laboratorium voor Isotopen-
Fysica te Groningen worden verricht. Het dateringsonderzoek in het I.G.O.
Laboratorium maakt voor gesteenten en mineralen gebruik van de Rb-Sr methode,
de K-Ar methode en de beide U-Pb methoden, terwijl bovendien op bescheiden
schaal een begin is gemaakt met 23OTh-238U en 2 3 1T a-

2 3 5U niet-evenwichtsdate-
ringen van jongere obiecten (koralen). Al dit onderzoekswerk ligt op het gebied
van de isotopen-geochronologie. Met andere takken van isotopen-geologisch onder-
zoek, zoals bestudering van de in de natuur optredende fractioneringsprocessen
van stabiele isotopen, is nog géén begin gemaakt.

Het onderzoeksprogramma van het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie is
de afgelopen vijf iaar geleideliik enigszins van karakter veranderd: méér dan in
voorgaande iaren het geval was, wordt het speurwerk in het Laboratorium thans
verricht in het kader van projecten die geïntegreerd zijn in onderzoeksprogram-
ma's van andere Nederlandse instellingen waar geologisch onderzoek wordt ver-
richt. In dit verband wordt in toenemende mate in het Laboratorium promotie-
onderzoek verricht door promovendi die afkomstig ziin van de verschillende
Nederlandse universiteiten. Tot dusverre heeft dit geresulteerd in één disser-
tatie die geheel binnen het I.G.O. Laboratorium tot stand is gekomen (promoto-
res: Prof. Dr. H.N.A. Priem en Dr. A.C. Tobi). Vier dissertaties ziin momenteel
in bewerking (zie hoofdstuk 4).

Het Laboratorium vervult in kringen van de geologische wetenschapsbeoefening in
Nederland de functie van een "centraal" instituut voor isotopen-geochronologisch
onderzoek. In toenemende mate is deze jonge loot van de geologische wetenschap-
pen een onmisbaar bestanddeel geworden van diverse en uiteenlopende takken van
geologisch onderzoek: regionale kaartering, in het bijzonder van Precambrische
gebieden; tektoniek; petrologie; erts-exploratie; geofysica, in het bijzonder
paleomagnetisme; stratigrafische correlatie; de geologische tijdschaal; etc.
Op al deze gebieden wordt door het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie
intensief samengewerkt met diverse geologische instellingen in Nederland en in
het buitenland.

Het "eigen" isotopen-geochronologisch onderzoekswerk van het Laboratorium, bui-
ten samenwerkingsprojecten met andere geologische instellingen, neemt nog slechts
een betrekkelijk bescheiden plaats in onder de totale activiteiten van het
Laboratorium. Dit "eigen" onderzoekswerk richt zich hoofdzakeliik op zuidelijk
Noorwegen. Daarnaast wordt ook onderzoek en ontwikkelingswerk verricht op het
gebied van de analyse- en meettechnieken, evenals speurwerk van meer geochemisch
karakter.

De functie van "centraal" instituut in Nederland komt ook tot uiting in colleges
die door medewerkers van het Z.T-T.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie worden
gegeven aan diverse universitaire instellingen. Prof. Dr. H.N.A. Priem is sinds
1 januari 1970 vanwege het Utrechts Universiteitsfonds biizonder hoogleraar aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht en geeft daar regelmatig inleidende en capita
colleges over isotopen-geochronologie. Daarnaast heeft hij series colleges ge-
geven aan de Rijksuniversiteit te Leiden, voor de samenwerkende subfaculteiten
Geologie & Geofysica van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit,
en voor buitenlandse post-graduates studerend aan het International Training
Center (I.T.C.) te Delft. Dr. N.A.I.M. Boelrijk, Dr. E.A.Th. Verdunnen en
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Drs. R.H. Verschure hebben eveneens series colleges verzorgd voor de samenwer-
kende subfaculteiten Geologie & Geofysica van de Universiteit van Amsterdam
en de Vrije Universiteit, terwijl Dr. Boelrijk en Drs. Verschure bovendien nog
hebben gedoceerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Medewerkers van het
Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie houden ook regelmatig voordrachten
voor diverse kringen in Nederland.

Prof. Priem heeft tijdens twee tournees in 1975 een vijftal voordrachten ge-
houden voor diverse instellingen in Indonesië, terwijl hij ook één van de
zeven uitgenodigde docenten was op het C.C.O.P.* symposium te Bangkok in mei
1975. Alle stafleden hebben bij diverse internationale congressen en conferen-
ties voordrachten gehouden over aspecten van het werk dat in het Laboratorium
wordt verricht. Het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie verleende in
het seizoen 1975/76 ook medewerking aan les 11 van de Teleac cursus "Weten-
schap in Beweging" (Ouderdomsbepaling van Gesteenten).

Als bijzondere manifestaties van het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie
kunnen worden vermeld de najaarsvergadering van de Geochemische Kring van het
Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap op 24 november
1972, die in' verband met het lO-jarig bestaan van de Stichting I.G.O. werd
georganiseerd door de staf van bet Laboratorium met als thema "Sluiers in de
Isotopen-Geologie", en het Fourth European Colloquium of Geochronology, Cosmo-
chronology and Isotope Geology (ECOG IV) dat yan 5-10 april 1976 fa Amsterdam
door het Laboratorium is georganiseerd. Bij beide gelegenheden zijn de beno-
digde ruimtes ter beschikking gesteld door de Vrije Universiteit. De najaars-
vergadering van de Geochemische Kring telde omstreeks 80 deelnemers, terwijl
in ECOG IV 186 deelnemers participeerden, waarvan omstreeks 150 van buiten
Nederland.

Het Laboratorium verleent regelmatig assistentie bij diverse onderzoekingen
van uiteenlopende instellingen in Nederland, ook op niet-geologisch terrein.
Hierbij kunnen in het bijzonder worden genoemd de mineraalscheiding, op welk
gebied ons Laboratorium in Nederland een vooraanstaande positie is gaan inne-
men, technieken op het gebied van petrografisch onderzoek, element-analyse
met behulp van röntgenspectrometrie en massaspectrometrie, isotopen-analyse
en diverse chemische analyses.

* Committee for Co-ordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in
Asian Offshore Areas, een organisatie van de Verenigde Naties.
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(De tussen haakjes vermelde nummers verwijzen naar de corresponderende nummers
van publicaties of rapporten opgenomen in hoofdstuk 8. Rb-Sr ouderdommen zijn
berekend met de vervalsconstante 1.39 x 10~n/a voor 87Rb; de vermelde fouten
zijn gegeven met hetzij 95%, hetzii 2 CT betrouwbaarheidsinterval).

a) Isotopen-geochronologisch onderzoek in Suriname

(Onderzoek in samenwerking met de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst van
Suriname, G.M.D.).

1. De Roraima Formatie, afzettingen van zandstenen, conglomeraten en tussen-
geschakelde rhyolitische (ignimbritische) vulkanische as, bedekken circa
450.OOö km2 van het Precambrische Guiana Schild van N.E. Zuid Amerika en
vormen in Suriname de Tafelberg. De Formatie is niet-metamorf en nauwelijks
geplooid. Rb-Sr onderzoek van ingeschakelde laagjes vulkanische as op de
Tafelberg wijst op een afzettingsouderdom voor deze Formatie van 1695 ±
18 Ma, welke isochron-datering wordt bevestigd door K-Ar analyses. (13, 47,
52).

2. Van de grote doleritische sills die in het Precambrische Guiana Schild
voorkomen is de grote Avanavero Doleriet in West Suriname uitvoerig onder-
zocht. Een Rb-Sr isochron-analyse geeft een intrusieouderdom van 1699 ±
27 Ma. Deze doleriet bevat grote hoeveelheden excess radiogeen argon, dat
vermoedelijk dit gesteente is binnengedrongen tijdens de algemene ontgas-
sing van het omringende gesteente als gevolg van de lage-graad metamorfose
gedurende de Nickerie Metamorphic Event 1200 ± 100 Ma geleden. (14, 46).

3. In het hoog-metamorfe Precambrium van West Suriname is onderzoek verricht
in het Bakhuys-gebergte en in het Coeroeni-gebied. Rb-Sr onderzoek van
monsters verzameld in het Bakhuys-gebergte tijdens de expeditie van 1971
wijst op een Trans-Amazonische ouderdom (1900 a 2000 Ma), doch geeft géén
conclusieve resultaten. Mineraalouderdommen (Rb-Sr en K-Ar) reflecteren de
rejuvenatie rond 1200 Ma geleden (Nickerie Metamorphic Event). Boorkernen
in het Coeroeni-gebied (onderzoek in samenwerking met Drs. S.B. Kroonenberg
van de G.M.D., eem promovendus var. Prof. Dr. W-.P. de Roever van de Univer-
siteit van Amsterdam) geven een Rb-Sr isochron van 2042 ± 97 Ma; mineraal-
ouderdommen (Rb-Sr en K-Ar) wijzen weer op rejuvenatie rond 1200 Ma geleden.

b) Isotopen-geochronologisch onderzoek in Indonesië

In samenwerking met ürs. E H. Bon van Shell/Billiton ziin granieten onderzocht
in de tin-provincie tussen Sumatra en Borneo. Op grond van Rb-Sr isochron-on-
derzoek en K-Ar dateringen kon worden geconcludeerd dat er in dit gebied twee
episodes zijn geweest van granitisch magmatisme: 217 ± 5 Ma geleden (Boven
Trias), geassocieerd met economisch belangrijke afzettingen van tinerts, en
74 ± 2 Ma geleden (Boven Krijt), geassocieerd met timniner92 i sa tl es^uïe eco-
nomisch niet interessant zijn. De datering van de Boven-Triadische graniet
lijkt een belangrijk "jaartal" te kunnen opleveren in de internationale geo-
logische tijdschaal (de grens Rhaetien/Norien). (17, 53, 55).

Tijdens zijn bezoeken aan Indonesië in 1975 heeft Prof. Priem met de Indone-
sische Geologische Dienst de mogelijkheden besproken van grotere projecten
voor isotopen-geochronologisch onderzoek (zie hoofdstuk 4).

c) Isotopen-geochronologisch onderzoek opftaxos, Griekse Cycladen

('• ' v

In dit gebied wordt reeds geruime tijd onderzoek verricht door de afdeling
Geochemie van het Vening Meinesz Laboratorium (Rijksuniversiteit Utrecht)
onder leiding van Prof. Dr. R.D. Schuiling. Uit deze groep is het promotie-
onderzoek voortgekomen van P.A.M. Andriessen, dat thans in ons Laboratorium
voortgang vindt. De tot dusverre verkregen resultaten zijn: het granodioriet-
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massief heeft een Rb-Sr isochron-ouderdom van 11.7 ± 0.8 Ma; de synkinematische
graniet in de migmatiet-koepel geeft een voorlopige Rb-Sr isochron-ouderdom
van rond 17 Ma; muskovieten in de laagst-metamorfe zone van het eiland (glau-
kofanitische groenschist-facies) hebben Rb-Sr en K-Ar ouderdommen rond 45 Ma;
in de richting van de migmatiet-koepel worden de glimmerouderdommen steeds
ionger, tot 11 Ma bij de sillimaniet-isograde; boven de sillimaniet-isograde
blijven de glimmerouderdoimnen rond 11 Ma, met enkele lagere biotietouderdom-
raen (minimum omstreeks 5 Ma). De voorlopige interpretatie van dit complexe
beeld is dat we te maken hebben met twee fasen van metamorfose, resp. rond
45 Ma en 17 Ma geleden, en een snelle opheffing van dit deel van de korst
rond 11 Ma geleden. Het onderzoek wordt voortgezet. (56).

d) Isotopen-geochronologisch onderzoek in Zuid Portugal

In samenwerking met Dr. L.J.G. Schermerhorn van het Geologisch Instituut der
Rijksuniversiteit te Utrecht zijn een viertal geologische eenheden gedateerd:

1. Een Rb-Sr isochron-analyse van de Porphyry Belt in het Évora-Beja Massief
geeft een ouderdom van 327 ± 5 Ma (60).

2. De voorlopige resultaten van een Rb-Sr onderzoek van een kleine graniet-
gneiss massa tussen de vulkanische gesteenten van de Porphyry Belt wijzen
op een ouderdom van 467 ± 16 Ma. Het onderzoek wordt voortgezet. (60).

3. Vulkanische tuffen in de Iberian Pyrite Belt geven een Rb-Sr isochron-
ouderdom van 315 ± 8 Ma. De paleontologisch/stratigrafische implicaties
van deze ouderdom zijn vooralsnog onduidelijk. Het onderzoek wordt voort-
gezet. (60).

4. K-Ar dateringen aan het gang-systeem van de grote Messejana Doleïiet geven
ouderdommen van 168 ± 5 Ma en 184 ± 5 Ma, wijzend op herhaalde intrusie van
basalt magma langs deze zone (een 500 ten lange breukzone) rond de grens
Onder/Midden Jura. (60).

e) Isotopen-geochronologisch onderzoek in N.W. Spanje

In het Hercynische orogeen van N.W. Spanje voert het Z.W.O. Laboratorium voor
Isotopen-Geologie al ruim '0 jaar dateringswerk uit in samenwerking met de
afdeling Petrologie van de Rijksuniversiteit te Leiden, die daar al twee de-
cennia onderzoek verricht onder leiding van Prof. Dr. E. den Tex. Momenteel
vinden in het Laboratorium de dissertatie-onderzoekingen voortgang van Drs.
P.W.C, van Calsteren en Drs. R.P. Kuyper, beiden afkomstig van de afdeling
van Prof. den Tex.

Series aanvullende Rb-Sr analyses aan graniet-gneissen uit pre-Hercynische
elementen in N.W. Spanje bev«stigen in eerste instantie de eerder vastgestel-
de ouderdom van rond 450 Ma. (6).

Een aantal pre-Hercynische elementen is ook het onderwerp van Rb-Sr en K-Ar
onderzoek in het kader van het dissertatie-werk van Drs. P.W.C, van Calsteren.
Voor drie graniet-gneiss massieven zijn Rb-Sr isochronen gemeten correspon-
derend met ouderdommen van resp. 408 ± 25 Ma, 447 ± 28 Ma en 450 ± 28 Ma. In
het Cabo Ortegal mafisch-ultremafisch complex geven een groot aantal K-Ar
mineraal-dateringen ouderdommen tussen 373 en 487 Ma, met een concentratie
rond 400 Ma; granulieten definiëren een Rb-Sr isochron van 330 ± 27 Ma en
Rb-Sr analyses van lherzolieten suggereren een ouderdom in de orde van 470 Ma.
Het onderzoek in het Cabo Ortegal complex wordt voortgezet. (57).

Eveneens in het kader van Drs. van Calsteren's onderzoek is nog een Rb-Sr
isochron-analyse gemaakt van een vroeg-Hercynisch granietmassief. Dit levert
een ouderdom van 318 ± 21 Ma. (57).

In het kader van een dissertatia-onderzoek door Drs. R.P. Kuyper is nu ook
een begin gemaakt met dateringsonderzoek van zirkonen uit pre-Hercynische
granieten.

- 6 -
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f) Isotopen-geochronologisch onderzoek in Z.O. Spanje

De Alpine Betische Cordilleren vormen reeds biina twee decennia het onderzoeks-
gebied van de afdeling Structurele Geologie en de afdeling Petrologie & Minera-
logie van de Universiteit van Amsterdam. Met beide afdelingen werkt het Z.W.O;
Laboratorium voor Isotopen-Geologie samen bii het uitvoeren van isotopen-geo-
chronologisch onderzoek, in het bijzonder met Dr. O.J. Simon, Dr. Oen Ing Soen
en, tot zijn emeritaat, Prof. Dr. W.P. de Roever.

Naast series "losse" bepalingen (Rb-Sr an K-Ar) aan gesepareerde mineralen, zijn
Rb-Sr onderzoeken verricht naar de ouderdommen van plagiaplietgangen en contact-
gesteenten van het grote peridotiet-massief van Ronda en van een metabasiet-
gang uit de Betische Zone. In het eerste geval waren de resultaten niet conclu-
sief. Van de metabasieten was uit voorgaand onderzoek al gebleken dat deze veel-
al grote hoeveelheden excess argon bevatten; het Rb-Sr onderzoek van whole-rocks
en mineraalfracties (de meeste met uiterst lage Rb en/of Sr gehaltes en lage
Rb/Sr verhoudingen) suggereert een ouderdom tussen 75 en 150 Ma. Het onderzoek
naar de ouderdom van de metabasiet-gang wordt voortgezet.

g) K-Ar dateringen van basalten uit de Deccan Traps, India

In hot kader van paleomagnetisch onderzoekswerk in de plateau-basalten van de
Deccan Traps in India door Dr. H.A. Wensink (afdeling Structurele & Toegepasta
Geologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht) zijn K-Ar dateringen verricht
aan een grote serie basalt-monsters. De gemeten ouderdommen liggen tussen 55 en
65 Ma. Deze resultaten zullen in een gezamenlijke publicatie worden verwerkt.

h) Isotopen-geochronologisch onderzoek in Tanzania

Tot dusverre zijn twee Rb-Sr onderzoekingen verricht aan granieten en gneissen
uit zuidelijk Tanzania, in het kader van het NUGPIT project van de Universiteit
van Amsterdam en de Vrije Universiteit (Netherlands Universities Geological
Project in Tanzania). Een isochron-analyse van het Complex of Granitic Rocks
en het Gneiss Complex in het Njombe gebied geeft een ouderdom van 1790 ± 76 Ma
(68), terwijl een enkel blok van gebande gneiss uit de Mwatisi Formation een
Rb-Sr isochron geeft corresponderend met een ouderdom van 602 ± 73 Ma (69).
Het onderzoek wordt voortgezet.

i) K-Ar dateringen van basalten in N. IJsland

In het kader van paleomagnetisch onderzoek aan de oostzijde van Eyjafjördur
in Noord IJsland door Drs. J.J. Hantelmann (Paleomagnetisch Laboratorium van
de Rijksuniversiteit te Utrecht) zijn K-Ar analyses verricht aan series basal-
tische lavastromen. De lava's blijken te zijn uitgevloeid tussen 15 en 7 Ma
geleden, terwijl 2 Ma geleden de stromen zijn geïntrudeerd door basaltgangen.
(51).

j) Isotopen-geochronologisch onderzoek in het Singhbhum-gebied,, India

Het Granitic Complex in het Singhbhum-gebied van oostelijk India geeft een
Rb-Sr isochron-ouderdom van 3112 ± 100 Ma, terwijl Rb-Sr en K-Ar bepalingen aan
muskovieten uit geassocieerde pegmatieten ouderdommen geven tussen 3000 en
3250 Ma. Voor de omringende granodioriet-gneissen is een Rb-Sr isochron-ouder-
dom bepaald van 3230 ± 120 Ma, terwijl de K-Ar en Rb-Sr ouderdommen van gese-
pareerde biotieten liggen rond 3150 Ma. Dit gebied is één van de oudste delen
van de aardkorst. Het onderzoek is verricht in samenwerking met Prof. Dr. S.N.
Sarkar van de Indian School of Mines in Dhanbad (8; een uitgebreide publicatie
over de resultaten van dit onderzoek is in voorbereiding).

k) Isotopen-geochronologisch onderzoek in Noorwegen

Het onderzoekswerk in Noorwegen gedurende de afgelopen vijf jaar kan in vier
groepen worden verdeeld: (1) "eigen" onderzoek van het Laboratorium, (2) onder-
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zoek in samenwerking met Norges Geologiske Unders^kelse (Noorse Geologische
Dienst, N.G.U.), (3) onderzoek door Dr. M.R. Wilson in de twee jaar (1.10.
1970/1.8.1972) dat hij als gastmedewerker op een Royal Society Fellowship
werkzaam was in het Laboratorium (sindsdien is Dr. Wilson verbonden aan
Sveriges Geologiska Undersökning in Stockholm), en (4) onderzoek in het hoog-
metamorfe Precambrium van Z.W. Noorwegen in samenwerking met de afdeling
Petrologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht (Dr. A.C. Tobi). Als belang-
rijkste resultaten kunnen worden vermeld:

1. In het Sulitjelma-gebied kon worden aangetoond dat het hoogtepunt van de
metamorfose lag rond 420-445 Ma geleden. Metamorfe amfibolen en biotieten
bevatten echter veelal grote hoeveelheden excess argon. (2, 50).

2. In de Caledoniden van het Trondheim-gebied heeft de laatste belangrijke
fase van metamorfose 438 ± 12 Ma geleden plaatsgevonden. (3).

3. Granitische gneissen uit pre-Caledonische massieven in het Glomford-
Nasafjall gebied geven Rb-Sr isochronen corresponderend met ouderdommen
van 1780 * 43 Ma en 1731 ± 73 Ma. (12, 50).

4. In de Caledoniden tussen 66°N en 68°N geven Rb-Sr isochron-analyses van
syntektonische granietlichamen (geïntrudeerd tussen de Di en D2 plooi-
ingsfasen) ouderdommen van 447 ± 6 Ma, 443 ± 16 Ma en 433 ± 11 Ma. De
mineraalouderdommen (Rb-Sr en K-Ar) zijn aanzienlijk jonger, met een mini-
mum van 355 Ma, hetgeen geïnterpreteerd wordt in termen van langzame post-
orogene opheffing en afkoeling. (4, 50).

5. Een Rb--Sr isochron-analyse van de laat- tot post-tektonische Caledonische
Bindalgraniet geeft een ouderdom van 424 ± 26 Ma (of 418 i 5 Ma wanneer
de biotieten in de berekening worden opgenomen) (19).

6. De Hestbrepiggan Graniet in de Caledoniden van West Jotunheimen heeft
een Rb-Sr ouderdom van 1034 ± 35 Ma en behoort dus 1:0t het Sveconorwegische
basement van het Caledonische orogeen (10).

7. Monsters uit het Uvdal graniet-gneiss complex in Zuid Noorwegen geven een
Rb-Sr isochron-ouderdom van 1409 ± 38 Ma, hetgeen kan wijzen op het voor-
komen van de "Elsonian Event" in dit deel van het Baltische Schild (5).

8. Een uitgebreid Rb-Sr onderzoek in centraal Telemark wijst op een ouderdom
van rond 1665 Ma voor de Supracrustale vulkanische en sedimentaire afzet-
tingen. Tijdens een intensieve metamorfose 1131 ± 23 Ma geleden zijn door
anatexis uit deze Supracrustale gesteenten granitische gneisseu gevormd.
Jongere granietintrusies hebben plaatsgevonden tussen 900 en 950 Ma gele-
den. De glimmerouderdommen (Rb-Sr en K-Ar) liggen rond 1000 Ma, hetgeen
wordt geïnterpreteerd in termen van langzame post-orogene opheffing en af-
koeling. (11, 48).

De jongste fase van granietintrusies 900 a 950 Ma geleden is ook elders in
zuide?iijk Noorwegen aangetroffen (5).

9. Voor het pre-Caledonische massief van de Eidfjord Graniet in de Caledoni-
den van West Noorwegen is een Rb-Sr isochron-ouderdom bepaald van 931 ±
35 Ma, terwijl gesepareerde biotieten ouderdommen geven (Rb-Sr en K-Ar)van
rond 400 Ma. Deze graniet behoort dus eveneens tot het Sveconorwegische
basement van het Caledonische orogeen. (21).

10. De Boven-Ordovicische rhyolieten in de Caledoniden van het eiland Stord
geven een Rb-Sr isochron ouderdom van 455 ± 5 Ma (16),

11. Het dissertatie-onderzoek van Dr. A.J. Versteeve in het hoog-metamorfe
Precambrium van Z.W. Noorwegen (een intensief geplooid, hoog-metamorf
deel van de aardkorst geïntrudeerd door een plutonisch complex) heeft een
zeer complex geochronologisch beeld naar voren gebracht, De oudste Rb-Sr
isochron-ouderdom van een charckotisch blok is 1484 ± 60 Ma, maar meestal
zijn de Rb-Sr systemen van de charnockieten beïnvloed door de Sveconorwe-
gische metamorfose. In twee gevallen zijn homogenisatie-ouderdommen (over

- 8 -

V. « T j 1 • Vi-J,„1 ~, structural settine and



i$.

enkele meters) aangetoond van resp. 947 ± 26 Ma en 1004 ± 88 Ma. Zirkoon-
fracties uit een charnockitisch gesteente (met de Rb-Sr ouderdom van 1484
Ma) geven een U-Pb discordia-ouderdom van 1220 (+140/-60) Ma. Een intrusief-
massa van pyroxeen-syeniet heeft een Rb-Sr isochron-ouderdom van 1206 ± 70
Ma. Mineraalouderdoramen (K-Ar en Rb-Sr) liggen rond 1200 Ma of tussen 950 en
850 Ma. Het jongste deel van de grote gebande lopoliet heeft een Rb-Sr isochron-
ouderdom van 860 ± 30 Ma. K-Ar dateringen van jonge dolerietintrusies suggere-
ren een ouderdom rond 900 Ma. Al deze gegevens worden voorlopig geïnterpre-
teerd in termen van een pre-Sveconorwegische gebeurtenis (metamorfose óf afzet-
ting van vulkanische gesteenten en sedimenten) rond 1500 Ma geledpa, twee
Sveconorwegische fasen van hoge-graad metamorfose resp. rond 120C en 1000 Ma
geleden, intrusie van de pyroxeen-syeniet kort vóór of na de eerste fase van
metamorfose, intrusie van de lopoliet rond 950 Ma geleden, en langzame ophef-
fing en afkoeling van dit deel van de aardkorst. (18, 43, 54, 70).

Het onderzoek in het hoog-metamorfe Precambrium van Z.W. Noorwegen wordt voort-
gezet met het dissertatie-onderzoek van Drs. J.B.W. Wielens, dat zich voorna-
meliik zal richten op de U-Pb systemen van zirkonen.

12) Rond het Fen Complex in Zuid Noorwegen is een onderzoek ingesteld naar de be-
invloeding (fenitisatie) van de Rb-Sr systemen in de omringende graniet-gneis-
sen door het Fen-magmatisme (peralkalische en carbonatitische gesteenten).
Over een afstand van ca 1000 in nemen de gemeten Rb-Sr ouderdommen af van rond
1100 Ma (de ouderdom van het basement in dit gebied) tot de ouderdom van het
Fen magmatisme (575 Ma); deze "verjonging" gaat gepaard met toenemende feniti-
satie.

m

Éï

i
I

1) Isotopen-geochronologisch onderzoek in Zweden

In Zweden is da^eringswerk verricht-in=. het Vastervik-gebied (in samenwerking met
de afdeling Petrologie van de Vrije Universiteit) en in het Grythyttan-Hjulsjö
gebied in Bergslagen (in samenwerking met de afdelingen Petrologie van de Universi-
teit van Amsterdam en de Vrije Universiteit).

De Loftahammar graniet-gneissen in het Vastervik-gebied geven een Rb-Sr isochron-
ouderdom van 1694 ± 35 Ma, terwijl uit de isotopische samenstelling van het initi-
ële Sr een pre-metamorfe geschiedenis kan worden afgeleid van rond 125 Ma (15).

In het Grythyttan-Hjulsjö gebied is voor de granieten een Rb-Sr isochron-ouderdom
bepaald van 1704 ± 50 Ma, terwijl Rb-Sr analyses van vulkanische agglomeraten en
kwartsporfieren wijzen op een ouderdom van 1613 ± 65 Ma (59). Het onderzoek naar
de ouderdomsrelaties van deze gesteenten wordt voortgezet.

m) K-Ar dateringen van vulkanische afzettingen rond Maragheh, Iran

ID het kader van het onderzoek van Dr. D.P. Erdbrink (Zoologisch Laboratorium,
Rijksuniversiteit te Utrecht) naar afzettingen van Miocene en Pliocene vertebra-
ten rond MarSgheh in N.W. Iran, is een serie K-Ar dateringen verricht van de vul-
kanische fjflagen waarin deze vertebratenfossielen voorkomen. De dateringen wijzen
op ouderdommen variërend van rond 13.5 Ma voor de oudste lagen tot 5.0 a 2.5 Ma
voor de jongste afaettingen. (22).

n) K-Ar dateringen van glaukonieten in Z. Nederland

In samenwerking met Drs. B.J. Romein van de Rijks Geologische Dienst is een onder-
zoek verricht naar de K-Ar ouderdommer! van glaukonieten in het Boven Krijt van Z.
Limburg. De gemeten ouderdommen variëren van 76.5 ± 2.5 Ma tot 66.7 + 2.0 Ma,
in zeer goede overeenstemming met de stratigrafische positie van de onderzochte
monsters. (20, 20A).

Het onderzoek in samenwerking met de Rijks Geologische Dienst naar glaukonietouder-
dommen in Nederland wordt voortgezet.
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o) Enkele verspreide dateringen

1. Op verzoek van Shell Internationale Petroleum Maatschappij zijn K-Ar da-
teringen verricht aan diverse monsters uit Cyprus, Nicaragua, Tonga,
Fuerteventura, Maio, Sao Tomé en Jemen. De resultaten van het onderzoek
op Fuerteventura, Maio en Sao Tomé ziin verwerkt in een publicatie (H.R.
Grunau, P. Lehner, M.R. Cleintuar, P. Allenbach & G. Bakker, 1975, "New
radiometric ages and seismic data from Fuerteventura (Canary Islands),
Maio (Cape Verde Islands), and Sao Tomé (Gulf of Guinea)", Progress in
Geodynamics, Kon. Nederl. Akad. Wetensch. 90-118).

2. Op verzoek van Dr. A. Ploquin (Centre de la Recherche Pétrographique et
Géochimique du CNRS te Nancy) zijn Rb-Sr analyses verricht aan een serie
graniet-gneissen uit hetzelfde gebied in centraal Telemark waar het
Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie reeds veel onderzoek had ver-
richt (zie onder k, 8). Deze analyses bevestigen onze eerdere conclusies
(anatexis en gneissificatie 1130 Ma geleden).

3. Op verzoek van Prof. Dr. H.J. MacGillavry (Universiteit van Amsterdam) zijn
K-Ar dateringen verricht aan een doleriet en een kwartsdioriet van het
Paraguana schiereiland, Venezuela (t.o. Aruba). De gemeten ou. rdommen zijn
resp. 46.8 ± 4.5 Ma en 59.2 ± 3.0 Ma.

4. Op verzoek van Dr. H.M.E. Schürmann ('s Gravenhage) zijn K-Ar dt. uringen
verricht aan diverse gesteenten uit N. Afrika. De resultaten van 'eze
analyses .lijn door Dr. Schürmann in publicaties verwerkt.

5. Op verzoek van Dr. 0. Kouvo (Geologische Dienst van Finland) zijn R -Sr
en K-Ar analyses verricht aan *'ier muskovieten uit pegmatieten in he
Precambrische Schild van Finland. De Rb-Sr dateringen geven ouderdommen
van rond 1830 Ma (2 muskovieten), 2550 Ma (één muskoviet) en 2300 Ma
(één muskoviet). De K-Ar ouderdommen liggen alle rond 1750 Ma.

6. In samenwerking met Drs. E.H. Bon (Shell/Billiton) is een onderzoek ver-
richt naar de Rb-Sr ouderdom van kleine granietintrusies in het basement
van N.O. Brazilië. Deze granieten geven een ouderdom van 559 ± 18 Ma. (7).

In hetzelfde gebied zijn, eveneens in samenwerking met Drs. E.H. Bon,
K-Ar dateringen verricht aan basaltische lava's. Deze resulteren in ouder-
dommen tussen 167 en 176 Ma.

7. Eveneens in samenwerking met Drs. E.H. Bon (Shell/Billiton) zijr: Rb-Sr
en K-Ar dateringen verricht aan gesteenten en mineralen uit het basement
in Rondonia (W. Brazilië) waarin de tingranieten zijn geïntrudeerd
(eerder onderzoek van het Laboratorium heeft aangetoond dat deze tingra-
nieten een ouderdom hebben van 1038 ± 20 Ma). De ouderdom van dit basement
blijkt 1200 a 1300 Ma te zijn. (9).

- 10 -
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3. QNTWI^ELING_VAN_DE=ANALYSETECHNIEKEN_IN_HET_LABQRATgRiyM

In de Nota van 25 augustus 1971 is de ontwikkeling beschreven van de analyse-
technieken die in het Laboratorium worden gevolgd. Sindsdien hebben de volgende
belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden (de nummers tussen haakjes refereren
naar publicaties en rapporten in hoofdstuk 8):

a) Mineralogie en mineraalscheiding

De belangrijkste ontwikkelingen in deze afdeling liggen op het gebied van de
mineraalseparatie met zware vloeistoffen. Enerzijds zijn na een uitvoerig
onderzoek nieuwe verdunningsvloeistoffen ingevoerd die aanzienlijk beter
zijn dan de tot dusverre gebruikte vloeistoffen, terwijl ook nieuwe procedu-
res zijn ontwikkeld om de gebruikte zware vloeistoffen, verdunningsvloeistof-
fen en wasvloeistoffen terug te winnen (27). Anderzijds is een hoog-toerige
grote overloop-centrifuge (LOC-3000) ontwikkeld en in gebruik genomen ter
vervanging van de eerder in het Laboratorium ontwikkelde infracentrifuge,
waarmee het mogelijk is in korte tijd uit een grote hoeveelheid gesteente-
poeder de zware mineralen te separeren.

Vermeldenswaard zijn eveneens de ontwikkeling van een diëlectrische separator
met tandrad-electrode voor de scheiding van mineralen met gering verschil
in diëlectrische constante, en van een mikroskoop-mikroboor om zeer kleine
hoeveelheden (in de orde van 0.1 mikrogram) van een mineraal uit dunne door-
sneden of polijstvlakken te boren ter identificatie met behulp van röntgen-
diffractie.

Alle opstellingen en werkruimtes zijn ingrijpend verbeterd en voldoen thans
aan zeer hoge aisen ten aanzien van stofafzuiging en ventilatie.

b) Chemie

De procedures voor de opwerking van gesteenten en mineralen zijn aangepast
aan de hcgere eisen die worden gesteld aan de preparaten voor analyse met de
massaspectrometer. Zo wordt Rb thans gescheiden van het meeste K, waardoor
de Rb isotoopverhoudingen aanzienlijk nauwkeuriger kunnen worden gemeten. Om
dezelfde reden is ook de zuiveringsprocedure van Sr uitgebreid. Voor de
routinematige opwerking van Rb en Sr liggen de blanco's op resp. 3 a 7 en
5 a 10 ng, ruimschoots beneden eerder gemaaKte schattingen. Om de blanco's
nog verder terug te drukken bij de opwerking van zeer geringe hoeveelheden
Rb en/of Sr, is in april 1976 een "laminar-flow" kast geïnstalleerd en in
gebruik genomen.

Voor de opwerking van U en ?b preparaten uit zirkonen is in 1974 eveneens
een (kleine) "laminar-flow" kast in gebruik genomen. De procedures zijn enige
malen gewijzigd. Momenteel zijn U-Pb analyses mogelijk aan 10-40 mg zirkoon
met een maximale loodbesmetting van 1 a 2 ng.

De procedures voor de zuivering van zuren zijn verbeterd door de ontwikkeling
van apparatuur voor continue destillatie van porties van ca 50 1, de invoe-
ring van oppervlakte-verdamping, en zeer langzame destillatie beneden het
kookpunt. (30).

c) Alfa-spectrometrie

Ruime aandacht is besteed aan de chemische scheidingen die nodig zijn voor
het onderzoek naar niet-evenwichten in de U en Th vervalreeksen (niet-even-
wichtsdateringen).

d) Röntgenana1yse

In 1973 is de Philips PW 1220 röntgenspectrometer vervangen door een Philips
PW 1450/SA half-automatische röntgenspectrometer. (De oude apparatuur is vin
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Philips Nederland verkocht :iaar Noorwegen). De nieuwe apparatuur is vervolgens,
in 1974 en 1975, omgebouwd tot een automatische röntgenspectrotneter PW 1450/
AHP, voorzien van een 12-monsterwisselaar. De bestaande analysetechnieken zijn
aan de nieuwe meetopstelling aangepast.

Er is een grondig onderzoek verricht naar de optimale juistheid van het röntgen-
spectrotnetrisch bepalen van Rb en Sr gehaltes en Rb/Sr verhoudingen in gesteen-
temonsters (29, 31, 60).

Onderzoekingen op kleine schaal waren b.a.: de juistheid van Rb/Sr analyses
aan kleine hoeveelheden monster (circa 100 mg); de deeltjesgrootte-effecten bij
de analyse van hoofdelementen in gesteentepoeders; de juistheid van Rb/Sr ana-
lyses bij concentraties tussen 1 en 10 ppm.

Geleidelijk wordt voor het uitvoeren van berekeningen en dataverwerking steeds
meer gebruik gemaakt van de Hewlett-Packard 2100 A computer van het Laboratorium.

e) Massaspectrometrie, electronica en computer

1. De GD-150 massaspectrometer voor Ar analyses is afgebouwd tot een routine-
apparaat. Thans wordt deze opstelling geautomatiseerd en gedigitaliseerd.

2. De CH-5 vaste-stoffen massaspectrometer is omgebouwd van "off-line" data-
verwerking tot "on-line" computer-besturing en data-verwerking (25). Diver-
se meetprocedures zijn getest. De nauwkeurigheid bij routinematige Sr iso-
toop-analyses bedraagt 0.02%. (58).

3. De GN0M massaspectrometer en gekoppeld gas-extractiesysteem voor "step-wise
heating" argonanalyses is grotendeels afgebouwd. De nieuwe bron en het opvang-
gedeelte (collector + multiplier) zijn ontworpen en met succes gestest. De
"low-blank" oven voor "step-wise heating" is getest tot 1100°C.

4. De FOM MS-5 vaste-stoffen massaspectrometer is afgebroken en vervangen door:

5. De Teledyne SS-1290 vaste-stoffen massaspectrometer (30 cm radius, 90° sec-
torveld). Deze apparatuur is eind januari 1976 gearriveerd en in februari
geïnstalleerd en getest. Inmiddels is deze massaspectrometer ook "on-line"
gebracht met de computer voor besturing en data-verwerking. De resultaten
van isotoop-analyses aan de NBS Sr-standaard stemmen uitstekend overeen met
de gespecificeerde waarde.

6. In de electronische afdeling zijn diverse meetopstellingen en besturingen
ontworpen en gebouwd voor de massaspectrometrie (23, 25, 28). Bovendien zijn
door deze afdeling alle voorkomende electronische storingen verholpen, zowel
voor de massaspectrometrie als voor het overige instrumentarium. Ook zijn de
koppelingen van de CH-1; en Teledyne massaspectrometer met de computer tot
stand gebracht.

7. Voor de computer (Hewlett-Packard 210QA) zijn de programma's geschreven voor
"on-line" besturing en data-verwerking van de CH-5 en Teledyne massaspectro-
meters. Ook is een programma geschreven voor "off-line" data-verwerking van
de röntgenspectrometer, evenals diverse testprogramma's voor electronische
randapparatuur en een aantal rekenprogramma's.
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4. PROGNOSES

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het Z.W.O. Laboratorium voor
Isotopen-Geologie dat voor de komende jaren wordt voorzien zal ten dele een
voortzetting en eventueel uitbreiding zijn van reeds lopende projecten (waar-
van de meeste geschieden in samenwerking met andere instellingen voor geolo-
gisch onderzoek), ten dele zal een aantal nieuwe projecten worden geëntameerd.

1. Het Laboratorium heeft reeds veel isotopen-geochronologisch onderzoek ver-
richt in het hoog-metamorfe Precambrium van Z.W. Noorwegen (zie hoofdstuk
2, k.11) en, in mindere mate, van West Suriname (zie hoofdstuk 2, a.3).
Het toepassen van isotopen-geochronologische methoden in dergelijke segmen-
ten van de aardkorst stuit vaak op grote problemen tengevolge van de ver-
storingen die zijn opgetreden in de Rb-Sr whole-rock en U-Pb zirkoonsystemen.
Dit geldt wel in bijzondere mate voor Z.W. Noorwegen, waar verschillende
episodes van hoge metamorfose elkaar hebben opgevolgd. Het ontrafelen van de
geochronologische relaties in dergelijke gebieden vormt dan ook één van de
grote problemen in de isotopen-geochronologie. In samenwerking met enerzijds
de afdeling Petrologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht bij hun onder-
zoeksproject in Z.W. Noorwegen, en anderzijds met de Geologisch Mijnbouw-
kundige Dienst van Suriname bij hun regionale kartering van het land, houdt
het Laboratorium zich met deze problemen bezig; het ligt in de bedoeling de
komende jaren dit onderzoek te continueren, zowel in Z.W. Noorwegen als in
V. Suriname. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan de mechanismen
en processen die hebben geleid tot de verstoring van de Rb-Sr whole-rock en
U-Pb zirkoonsystemen.

In dit verband past ook het dissertatie-onderzoek dat Drs. J.B.W. Wielens in
het Laboratorium heeft aangevangen en dat zich in het bijzonder zal richten
op de U-Pb systemen van zirkonen in het hoog-metamorfe Precambrium van Z.W.
Noorwegen. (Promotores: Prof. Dr. H.N.A. Priem en Dr. A.C. Tobi).

2. Een ander probleemgebied van de isotopen-geochronologie wordt gevormd door de
isotopische datering van ultrabasische en jonge basische gesteenten. Hierin
komt uiterst weinig zirkoon voor, terwijl de zeer lage Rb/Sr verhouding de
Rb-Sr datering bemoeilijkt. Het Laboratorium is bij dit probleem betrokken
in vier verschillende projecten:

a. In N.W. Spanje bij het dateringsonderzoek in het mafisch-ultramafisch Cabo
Ortegal Complex, waarvoor de tot dusverre verkregen resultaten een Onder
Paleozoische ouderdom hebben aangetoond (zie hoofdstuk 2, e). De datering
van dit pre-Hercynische element in het Hercynicum is van groot belang
voor de reconstructie van zowel de evolutie van dit deel van het orogeen,
als van de genese van het mafisch-ultramafisch complex. In samenwerking
met de afdeling Petrologie van de Rijksuniversiteit te Leiden wordt hier
isotopen-geochronologisch onderzoek verricht in het kader van het disser-
tatie-onderzoek door Drs. P.W.C. van Calsteren (promotores: Prof. Dr.
H.N.A. Priem en Prof. Dr. E. den Tex).

b. In de Betische Zone van de Betische Cordilleren in Z.O. Spanje werkt het
Laboratorium in samenwerking met de afdeling Structurele Geologie van de
Universiteit van Amsterdam aan de ouderdomsbepaling van de zgn. "metaba-
sieten": dolerietgangen die zijn geintrudeerd tussen Midden/Eoven Trias
en Boven Oligoceen/Onder Mioceen en die zijn gemetamorfoseerd tijdens de
Alpine orogenese. De datering van deze dolerieten is van groot belang
voor de reconstructie van de ontwikkeling van dit Alpine orogeen. De
tot dusverre verkregen resultaten lijken te wijzen op een Rrijt-ouderdom
voor de intrusies, maar deze onderzoekingen zijn nog niet afgesloten (zie
hoofdstuk 2, f).
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c. Eveneens in de Betische Cordilieren is het tot dusverre niet gelukt de
ouderdom vast te stellen van de grote Ronda Peridotiet (zie hoofdstuk 2,
f). Het ligt in de bedoeling aan dit probleem in de komende jaren opnieuw
aandacht te besteden na betere en meer gerichte bemonstering van de
plagiapliet-gangen en/of de contactzone, dan wel door bemonstering en
analyse van phlogopiet en/of hoornblende (indien in voldoende mate aan-
wezig), of een combinatie van beide procedures.

d. Bij de regionale kartering van het Precambrische Schild van Suriname door
de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst vormt de ouderdom van allerlei ba-
sisch-ultrabasische complexen een groot probleem (bijvoorbeeld van de "De
Goeie Gabbro" in 0. Suriname). Het voornemen bestaat de komende jaren te
proberen de ouderdom(men) van een aantal vaa deze basisch-ultrabasische
complexen te bepalen door middel van Rb-Sr isochron-analyses.

Alvorens kan worden aangevangen met de Rb-Sr datering van dergelijke basische
en ultrabasische gesteenten, die veelal zeer lage Rb gehaltes hebben, dienen
eerst de chemische procedures voor de opwerking van monsters met lage Rb ge-
haltes (in de orde van 5 ppm of lager) verder te worden ontwikkeld, teneinde
de Rb blanco's nog verder terug te dringen (zie paragraaf B verderop). De
massaspectrometrische nauwkeurigheid voor Sr analyse dient bij dateringson-
derzoek van deze gesteenten ook zeer hoog te zijn, doch dat vormt thans géén
probleem meer.

3. Verwant aan het voorgaande is een voorgenomen Rb-Sr isochron-dateringsonder-
zoek van de Precambrische anorthosieten in Z.W. Noorwegen, een onderzoek in
samenwerking met de afdeling Petrologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Anorthosieten bevatten eveneens zeer lage Rb gehaltes (in de orde van 1 a
10 ppm).

4. In de meeste orogene gebieden worden elementen van een ouder basement aange-
troffen. Datering van dergelijke elementen is van groot belang voor de recon-
structie van de evolutie van de betreffende orogene zone. Het onderzoek van
dergelijke elementen wordt echter veelal bemoeilijkt door de verstoringen
die in de oude Rb-Sr en U-Pb systemen zijn teweeggebracht door de jongere
orogenese.

Het Laboratorium heeft het afgelopen decennium reeds veel onderzoek verricht
naar de ouderdomsrelaties van pre-Hercynische elementen in het Hercynisch
orogeen van N.W. Spanje en Portugal (zie hoofdstuk 2, e). Dit onderzoek zal
de komende jaren worden uitgebreid met een onderzoek naar de U-Pb systemen
van zirkonen uit pre-Hercynische graniet-gneissen in N.W. Spanje in het kader
van het dissertatie-onderzoek door Drs. R.P. Kuyper (promotores: Prof. Dr.
H.N.A. Priem en Prof. Dr. E. den Tex). Van deze granieten is door vroeger
onderzoek van het Laboratorium reeds bekend dat zij in het Onder Paleozoicum
zijn geïntrudeerd, doch op geologische gronden wordt verondersteld dat de
graniet-magma's zijn ontstaan uit een ouder, Precambrisch deel van de aard-
korst. Het U-Pb zirkoon-onderzoek biedt wellicht de mogelijkheid de aanwe-
zigheid van een ouder Precambrisch basement aan te tonen en eventueel de
ouderdom er van vast te stellen.

Een ander dateringsonderzoek betreft een pre-Hercynisch massiefje van gra-
niet-gneissen in de Porphyry Belt van Zuid Portugal, in samenwerking met
Dr. L.J.G. Schermerhorn van het Geologisch Instituut der Rijksuniversiteit
te Utrecht. De tot dusverre verkregen resultaten wijzen op een Onder Paleo-
zoische ouderdom (zie hoofdstuk 2, d.2), doch deze resultaten waren nog
niet conclusief. Series aanvullende analyses (whole-rock Rb-Sr en biotiet
Rb-Sr/K-Ar) zijn voorzien.

5. Dateringsonderzoek in Alpine kristallijne gebieden geeft niet alleen inzicht
in de geochronologie van dergelijke gebieden, doch uit de patronen van gemeten

1
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ouderdoiranen kunnen ook belangrijke conclusies worden getrokken omtrent de op-
heffingssnelheid van een Alpien orogeen gebied na de laatste belangrijke fase
van metamorfose. Bovendien zijn de ouderdoiranen uiteraard onmisbaar om te komen
tot een reconstructie van de opvolgende fasen van metamorfose en de evolutie van
deze orogenese. Dit is juist in Alpine orogenen zo goed mogelijk omdat het hier
gaat om jonge ouderdommen (tussen circa 5 en 50 Ma) waarbij de optredende ou-
derdomsverschillen relatief groot zijn, terwijl deze zelfde verschillen analy-.
tisch niet meer kunnen worden "opgelost" bij oudere orogenesen.

In dit kader past het dissertatie-onderzoek door Drs. P.A.M. Andriessen in het
Alpine kristallijn van Naxos, Griekse Cycladen, (Promotores: Prof, Dr. H.N.A.
Priem en Prof. Dr. R.D. Schuiling). Hoewel in dit gebied door het Laboratorium
reeds veel geochronologisch onderzoek is verricht (zie hoofdstuk 2, c), zal
nog een aanzienlijke hoeveelheid additioneel dateringswerk (i.h.b. K-Ar date-
ringen van glimmers en hoornblendes) moeten worden uitgevoerd alvorens een
duidelijk beeld kan worden verkregen omtrent de evolutie van dit. deel van de
aardkorst.

Cen ander Alpien gebied waar het Laboratorium bezig is met isotopen-geochrono-
logisch onderzoek betreft de B.tische Cordilleren in Z.O. Spanje, in samenwer-
king met de afdeling Structurele Geologie en de afdeling Petrologie & Minera-
logie van de Universiteit van Amsterdam (zie hoofdstuk 2, f). Ook hier wordt
voor de komende jaren dateringswerk (Rb-Sr en K-Ar) voorzien.

6. Eén van de belangrijke onderzoeksgebieden van de isotopen-geochronologie be-
treft de correlatie van isotopische ouderdomsbepalingen met de op fossielen
gebaseerde geologische tijdschaal. Het Laboratorium houdt zich in drie gebieden
met dit probleem bezig:

a. In Nederland, waar in samenwerking met de Rijks Geologische Dienst (R.G.D.)
K-Ar en Rb-Sr dateringsonderzoek wordt verricht aan glaukonieten uit het
Tertiair en Krijt (zie hoofdstuk 2, n). Naast Rb-Sr onderzoek van glauko-
nieten uit het Krijt van Z. Limburg, waaraan reeds K-Ar dateringen zijn ver-
richt, is ook voorzien een dateringsonderzoek van glaukonieten uit Miocene
en Pliocene afzettingen uit de ondergrond in de Peel. De R.G.D. is hier de-
zer dagen begonnen met boringen waarbij o.a. de glaukoniet-houdende horizon-
ten zullen worden bemonsterd. Doel van dit onderzoek is om te proberen met
behulp van glaukonietdateringen problemen op te lossen betreffende de fauna-
Ie correlatie van Miocene en Pliocene afzettingen tussen Z. Nederland en het
Mediterrane gebied.

b. In Zuid Portugal zal in samenwerking met Dr. L.J.G. Schermerhorn (Geologisch
Instituut, Rijksuniversiteit te Utrecht) het onderzoek worden voortgezet be-
treffende de isotopische datering van Carbonische vulkanische tuffen in de
Iberian Pyrite Belt (zie hoofdstuk 2, d.3). Mogelijk kan deze datering een
belangrijk "jaartal" leveren voor de geologische tijdschaal van het Onder
Carboon.

c. In de Indonesische tin-provincie levert onze datering van de tin-granieten
(217 ± 5 Ma, zie hoofdstuk 2, b) vermoedelijk een "jaartal" op voor de grens
Norien/Rhaecien. Of dit inderdaad het geval is zal nader moeten worden uit-
gezocht, hetgeen zal geschieden in samenwerking met Drs. E.H. Bon van Shell/
Billiton.

d. Het ligt in de bedoeling om in samenwerking met de afdeling Stratigrafie &
Paleontologie van de Universiteit van Amsterdam, een "jaartal" te verkrijgen
voor de grens Mioceen/Plioceen door K-Ar datering van vulkanische gesteenten
in het Bekken van Vera, Z.O. Spanje (de zgn. veriet).

7. In het kader van diverse onderzoeksprojecten van de geologische afdelingen van
Nederlandse universiteiten zijn nog een tweecal dateringsprogramma's voorzien:

a. In het Precambrische Grythyttan-Hjulsjö gebied van centraal Zweden zal het
dateringsonderzoek worden voortgezet in samenwerking met de afdelingen
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Petrologie & Mineralogie van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije
Universiteit (zie hoofdstuk 2, 1). Het betreft hier series aanvuller.de Rb-Sr
en K-Ar analyses,' o.a. om de ouderdomsrelaties te preciseren tussen h^t
granitische basement en vulkanische afzettingen die tot dusverre bij da
leptiet-formatie zijn ondergebracht.

b. In het kader van de ertskundig-petrologisch-geologische kartering in
zuidelijk Tanzania door de Universiteit van Amsterdam en de Vriie Univer-
siteit (NUGPIT-project, zie hoofdstuk 2, h) zullen aanvullende series ana-
lyses worden verricht, met als doel de geochronolcgische relaties vast te
stellen tussen de verschillende Precambrische eenheden in dit gebied.

, In het Precambrische Schild van zuidelijk Noorwegen worden op vele plaatsen
vulkanische verschijnselen (i.h.b. explosie-breccies) aangetroffen van vermoe-
delijk pre-Caledonische ouderdom. Door het Laboratorium wordt gepoogd, in sa-
menwerking met de afdeling Petrologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht, deze
verschijnselen te dateren (K-Ar, misschien ook Rb-Sr). Dit onderzoek is reeds
begonnen en zal worden voortgezet.

De Nederlandse Antillen vormen een cruciaal gebied voor de oplossing van de
vele problemen betreffende de geologische evolutie van de Caraïbische "plaat".
De oude kernen van de eilanden bestaan uit Mesozoische en Tertiaire stollings-
gesteenten (dieptegesteenten, ganggesteenten en vulkanieten) en metamorfe sedi-
menten. In samenwerking met Prof. Dr. H.J. MacGillavry en Dr. D.J. Beets van
de Universiteit van Amsterdam is het Laboratorium begonnen met een systematisch
onderzoek naar de ouderdomsrelaties van deze gesteenten; als eerste aanzet hier-
toe vertoefden Prof. Dr. H.N.A. Priem en Dr. N.A.I.M. Boelrijk in november 1975
voor 2 weken op Bonaire, Curasao en Aruba, om tezamen met Prof. MacGillavry en
Dr. Beets een bemonstering uit te voeren.

In juli 1977 zal te Willemstad de VIII Caribbean Geological Conference plaats-
vinden, die zal worden georganiseerd door een Comité bestaande uit vertegen-
woordigers van de Nederlandse universiteiten en een aantal wetenschappelijke
instellingen. Teneinde op deze conferentie (en de bijbehorende geologische ex-
cursies) van de zijde van Nederland en de Nederlandse Antillen met een behoor-
lijke presentatie voor de dag te komen, zijn door verschillende groepen nog
uiteenlopende onderzoekingen op de Benedenwindse eilanden aangevangen. Het
Z.W.0. Laboratorium voor Isotopen-Geologie is in dit kader begonnen met een
uitgebreid dateringsonderzoek op Bonaire, Curacao en Aruba, met als streven
de resultaten in 1977 tijdens de conferentie te presenteren.

Het voorziene dateringsprogramma op de Benedenwindse eilanden omvat naast Rb-
Sr en K-Ar dateringen van de "oude" gesteenten, ook niet-evenwichtsdateringen
van de laagterras-koralen.

Indonesië is één van de "klassieke" gebieden van het internationale geologische
onderzoek, waarbij de Nederlandse geologische gemeenschap in het verleden een
zeer belangrijke plaats heeft ingenomen. Ook thans, in het kader van het nieuwe
concept der platen-tektoniek, is de geologie van Indonesië van cruciaal belang
voor het verkrijgen van een beter inzicht in de tektonische ontwikkeling van
Z.O. Azië, het ontmoetingsgebied van twee oceanische delen van de aardkorst en
twee continenten. Om te komen tot een beter inzicht in de geologische en tek-
tonische opbouw van het land bestaat echter dringend behoefte aan systematische
programma's van isotopen-dateringen, ook met het oog op de exploratie naar mine-
rale grondstoffen.

In mei en september 1975 verbleef Prof. Dr. H.N.A. Priem in Indonesië, resp.
voor veldwerk op de tin-eilanden en in het kader van een C.C.O.P. missie. Hij
heeft toen besprekingen gevoerd over de mogelijkheden om te komen tot een samen-
werkingsproject voor isotopen-geochronologisch onderzoek tussen het Direktorat
Geologi te Bandung en het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie. Na rugge-
spraak met het bestuur van de Stichting I.G.O. is in principe besloten om pro-
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jecten voor isotopen-geochronologisch onderzoek in Indonesië te entameren.
Van Indonesische zijde zullen daarbij ale officiële contacten worden onderhou-
den via het Lembaga* Geologi da' Pertambangan National (Nationaal Instituut
voor Geologie en Mijnbouw), dat werkt onder auspiciën van het Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (Indonesisch Instituut voor Wetenschappen, in opzet ver-
gelijkbaar met de Nederlandse Organisatie voor Z.W.O.).

In gezamenlijk overleg is overeengekomen dat als eerste project van het Z.W.O.
Laboratorium voor Isotopen-Geologie het meest in aanmerking komt een systema-
tisch dateringsprograinma in het kader van de Sumatra-Borneo Traverse: W. Bor-
neo, een O-W traverse door Sumatra tussen de equator en 1°Z.B., en de tussen-
liggende tin-eilanden ter aanvulling van het werk dat daar reeds door het^
Laboratorium is verricht (zie hoofdstuk 2, b). Dit is één van de internationaal
overeengekomen multidisciplinaire traverses in Z.O. Azië, waar in internatio-
naal verband geïntegreerd systematisch onderzoek zal worden verricht op alle
terreinen van de geologie en geofysica, om aldus inzicht te verwerven in de
geologisch-eektonische opbouw van een aantal gebieden die van cruciaal belang
zijn voor het concept der platen-tektoniek. Aan de Sumatra-Borneo Traverse
werken wetenschappelijke onderzoekers uit diverse landen mee (o.a. Indonesiërs,
Duitsers, Japanners, Australiërs, Britten, Belgen, Amerikanen, Fransen en, voor
marien-geologisch onderzoek, Nederlanders), maar er waren in dit internationale
verband nog géén voorzieningen getroffen voor isotopen-dateringen. Een systema-
tisch programma van isotopen-geochronologisch onderzoek in dit verband is van
groot wetenschappelijk belang en van Indonesische zijde zou men zeer gaarne
zien dat het Laboratorium in dit project participeert. Door Indonesië zal der-
halve dezer dagen aan de Nederlandse Ambassade te Jakarta het verzoek worden
gericht om dit onderzoeksprogramma onder te brengen in het kader van de ont-
wikkelingssamenwerking tussen Nederland en Indonesië. Indien één en ander zijn
beslag krijgt, zal dit dateringsproject zich zeker over vijf jaar gaan uit-
strekken.

Het is mogelijk dat in het Laboratorium komend najaar ook nog een dissertatie-
onderzoek zal worden aangevangen in de Caledoniden van noordelijk Noorwegen en
Zweden door Drs. A.P.S. Reymer, thans voor een jaar werkzaam in het instituut
van Prof. Dr. E. Jager te Bern. Drs. Reymer is afgestudeerd bij Prof. Dr. H.J.
Zwart van het Geologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Leiden, die reeds
enige jaren met groepen stafleden, promovendi en studenten tektonisch onder-
zoek verricht in de Scandinavische Caledoniden. Eén van de vragen waarvoor men
zich daar ziet gesteld is de datering van de opvolgende tektonische fasen.
Drs. Reymer is in Bern begonnen met een Rb-Sr en K-Ar dateringsonderzoek om te
pogen de verschillende fasen te dateren, welk onderzoek hij wellicht komend
najaar in het Laboratorium zal voortzetten.

Ten aanzien van instrumentarium en analyse-technieken zijn de volgende belangrijke
ontwikkelingen voorzien:

A. Het voornemen bestaat te proberen om bij zeer oude muskovieten (in de orde van
6.109 jaar) te experimenteren met ouderdomsbepalingen die berusten op het ver-
valssysteem °K >• °Ca. Hiertoe zullen zowel de separatie en zuivering van
Ca als de massaspectrometrische technieken voor de isotopen-analyse van Ca na-
der moeten worden ontwikkeld.

B. Zoals in het voorgaande is vermeld, zal het nodig zijn bij de opwerking van Rb
preparaten uit monsters die minder dan 5 ppm <b bevatten de blanco's nog verder
terug te dringen (het huidige blanco-niveau bedraagt 3 3 7 ng, zie hoofdstuk 3,
b). Bij dergelijke lage gehaltes geeft de tot dusverre gevolgde procedure een
blanco-bijdrage van enkele tienden procenten, hetgeen voor precisiewerk minder
acceptabel wordt geacht, vooral omdat de grootte van de blanco variabel is.

C. Onderzocht zal worden in hoeverre het mogelijk is bij de opwerking van Sr prepa-
raten de chemische procedures te vereenvoudigen. De tot dusverre gevolgde proce-
dures zijn uitermate arbeidsintensief.
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D. Voor U-Pb dateringen dienen de meettechnieken voor de isotopen-analyse van
zeer kleine hoeveelheden Pb (minder dan 100 ng) nog te worden verbeterd. Ook
zullen nieuwe opwerkprocedures worden beproefd, waardoor de Pb blanco's kunnen
worden verlaagd tot beneden het huidige niveau van 1 a 2 ng (zie hoofdstuk 3,
b). Een en ander is noodzakelijk omdat er naar gestreefd wordt te komen tot
datering van hoeveelheden in de orde van 1 mg zirkoon of minder.

E. Voor K-Ar datering van gesteenten en mineralen met zeer lage K gehaltes
(minder dan ca 0.1%) zullen de procedures worden ontwikkeld voor de j.sotopen-
verdunningsanalyse van K. Vlamfotometrische analysetechnieken zouden voor ge-
haltes tussen 0.01 en 0.1% eveneens mogelijk zijn, mits tevoren K wordt geschei-
den van storende elementen; ook deze techniek zal worden ontwikkeld.

F. Er zal worden gewerkt om het gebied voor K-Ar dateringen uit te breiden naar
monsters met zeer geringe hoeveelheden radiogeen ''"Ar (in de orde van 10~9cm3/
gram), bijvoorbeeld basalten met een ouderdom van rond 100.000 jaar.

G. De GNOM argon-meetopstelling zal verder worden afgebouwd en de techniek voor
39Ar/lt(>Ar analyses op gang gebracht. Dit is van belang voor onderzoek dat zal
worden geëntameerd naar het voorkomen van excess radiogeen argon in verschil-
lende gesteenten, zoals bijvoorbeeld de Precambrische Avanavero Doleriet in
Suriname (zie hoofdstuk 2, a.2) en de Mesozoïsche of Tertiaire metabasieten
in de Betische Cordilleren van Z.O. Spanje (zie hoofdstuk 2, f, en paragraaf
2.b in dit hoofdstuk).

H. Het computer-systeem zal van het huidige systeem, waarbij slechts één proces
tegelijk kan worden verricht, worden overgeschakeld op een "Real-Time System",
waarbij via een schijvengeheugen "gelijktijdig" de CH-5 en Teledyne massa-
spectrometers kunnen worden bestuurd en tegelijkertijd nog ander rekenwerk
kan worden uitgevoerd. Hiervoor zal de programmering worden geschreven en
uitgetest.

J. Wat de röntgenspectrometrie betreft zal naast verder onderzoek naar de optimale
juistheid van Rb en Sr analyses, ook aandacht worden besteed aan het maken van
parels voor de analyse van hoofdelementen.

K. Bij de mineraalscheiding zal aandacht worden besteed aan de verdere ontwikke-
ling van de techniek voor scheiding met behulp van paramagnetische vloeistof-
fen, waarbii de "virtuele dichtheid" van de vloeistof gevarieerd kan worden
met behulp van een regelbaar magnetisch veld. Ook zal worden gewerkt aan pro-
cedures voor mineraalscheiding in poeders met een korrelgrootte < 50 ]im, het-
geen met de thans gevolgde technieken nauwelijks uitvoerbaar is. Daarnaast
zal onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden om apparatuur te ontwik-
kelen waarmee mineralen gescheiden kunnen worden op grond van verschillen in
kleur en/of vorm.

Verder ziin nog de volgende onderzoeksprojecten van meer fundamentele aard voor-
zien:

I. Onderzoek zal worden verricht naar het geochemisch gedrag van elementen en
hun isotopen in gesteenten en mineralen onder invloed van metamorfe proces-
sen. Hierbii zal het vooral gaan om elementen en hun isotopen die voor de
isotopen-geochronologie van belang zijn: K, Rb, Sr, U en Pb. Er zal worden
gepoogd het natuurlijk gedrag van deze elementen te verklaren zowel dour
middel van laboratoriumexperimenten met gesteenten en mineralen, als door
bestudering van de resultaten van processen die in de natuur zijn opgetreden.

II. In het kader van de datering van glaukonieten zal worden onderzocht of het
mogelijk is uit glaukonieten met een hoog smectietgehalte (die berucht slecht
zijn voor datering) de korrels met géén of zeer weinig sraectiet te separeren.
Hiervoor wordt gedacht aan separatie met behulp van zware vloeistoffen na
het soortelijk lichter maken van de smectietcomponent door een glycol-behan-
deling.

III. Gepoogd zal worden in de komende jaren de methode van de "fission track
dating" in het Laboratorium op gang te brengen. Hiertoe zal samenwerking
worden gezocht met het R.C.N, te Petten.
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5. STAFBEZETTING IN HET Z.W.O. LABORATORIUM VOOR ISOTOPENrGEQLOGIE

Per 1 mei 1976 is de stafbezetting in het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-
Geologie als volgt:

directeur

secretaresse

chemie en alfa-spectrometrie

mineralogie en mineraalscheiding

massaspectrometrie, electronica en
computer

röntgenanalyse

promotie-assistenten

Prof. Dr. H.N.A. Priem

Mevr. M.J.L.H. Petit-Puts

Dr. N.A.I.M. Boelrijk (tevens beheerder
van het Laboratorium), J.C. van Belle,
Mej. M. Hortensius, H. Kabalt,
Mej. M.A. Kaspers

Drs. R.H. Verschure, L. IJlst,
Mevr. E. Moeskops-Stoeltie, J. Smeer

Dr. E.H. Hebeda, F. Benavente,
N. Dijkstra, R. Gans, J. Kó'nig,
R. Scheveers, B. Voorhorst

Dr. E.A.Th. Verdunnen, Mevr. J.M. Kutova

Drs. P.A.M. Andriessen, Drs. P.W.C, van
Calsteren, Drs. R.P. Kuyper, Drs. J.B.W.
Wielens

in dienst van de Stichting IGO werkzaam in de werkolaats/instrumentmakerij van
het V.U. Instituut voor Aardwetenschappen (ter compensatie van de aldaar voor
het Laboratorium verrichte werkzaamheden):

P.M. Ploeger

§
f! Hoewel aanvankelijk is overwogen een definitieve huisvesting elders te zoeken, is

in 1973 besloten dat het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie gevestigd
blijft in het gebouw van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van
de Vrije Universiteit. Het grote probleem van de ruimtenood is, dank zij de mede-
werking van V.U. zijde, in 1975 gedeeltelijk ondervangen doordat de V.U. additio-
nele werkruimte beschikbaar stelde in het souterrain. Bovendien is toegezegd dat
na het gereedkomen van de thans in uitvoering zijnde nieuwbouw van de V.U. (ver-
moedelijk 1979), opnieuw additionele ruimte ter beschikking van het Laboratorium
zal komen.

Deze uitbreiding van de aan de Stichting I.G.O. verhuurde ruimte wordt vastge-
legd in de nieuwe huurovereenkomst tussen de V.U. en I.G.O./Z.W.O. die momenteel
wordt opgesteld. Onveranderd blijft dat de V.U. aan het Laboratorium allerlei
faciliteiten van algemene aard ter beschikking blijft stellen.
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(samenstellingen per 1 mei 1976)

1. Bestuursleden en (tussen haakjes) hun plaatsvervangers, die statutair de
volgende instellingen en instituten vertegenwoordigen:

Prof. Dr. J.J. Dozy (Dr. D. van Hilten)
Drs. G.L. Halma (Dr. L. van der Plas)

afd. Mijnbouwkunde, T.H. Delft
afd. Regionale Bodemkunde,
Geologie & Mineralogie, L.H.
Wageningen

Dr. A.J.H. Boerboom (Prof.Dr. J. Kistemaker) F.O.M. Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica, Amsterdam

Ir. B.P. Hageman (Dr. W.H. Zagwijn) Rijks Geologische Dienst, Haarlem
Dr.H.J.W.G. Schalke (Drs. G. van der Wegen) Rijksmuseum van Geologie &

Mineralogie, Leiden
Prof.Dr.H.J.MacGillavry (Prof.Dr.C.G.Egeler)} Subfaculteit Geologie & Geofysica,
Dr. Oen Ing Soen (Dr. O.J. Simon)
Prof. Dr. L.M.J.U van Straaten

Prof. Dr. E. den Tex (Dr. A. Senior)

Prof. Dr. R.D. Schuiling (Dr. A.C. Tobi)

Prof. W, Uytenbogaardt (Dr. P. Maaskant)

Dr. W.G. Mook (Prof. Dr. H. de Waard)

Dr. L. Westra (Dr. H.F. Vugts)

i Universiteit van Amsterdam
Subfaculteit Geologie, R.U.
Groningen
Subfaculteit Geologie & Geofysica,
R.U. Leiden
Subfaculteit Geologie & Geofysica,
R.U. Utrecht
Subfaculteit Geologie & Geofysica,
Vrije Universiteit
Subfaculteit Natuurkunde,
R.U. Groningen

namens het College van Bestuur
der Vrije Universiteit (inge-
volge huurovereenkomst)

Van de bestuursleden fungeren als Dagelijks Bestuur: Prof. Dr. E. den Tex
(voorzitter), Dr. Oen Ing Soen (secretaris), Prof. Dr. R.D. Schuiling en
Prof. W. Uytenbogaardt (leden).

2. Directeur: Prof. Dr. H.N.A. Priem (tevens directeur van het onder de
Stichting ressorterende Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-
Geologie)

3. Raad van Advies:

Prof. Dr. A.H.W. Aten (I.K.O., Amsterdam), Dr. W.J. Beekman (F.O.M., Utrecht),
Prof. Dr. A. Brouwer (Geol. Inst. Leiden), Prof. Dr. J.R. van de Fliert
(Inst. voor Aardw., V.U.), Prof. Dr. J.J. Henues (Geol. Inst., Amsterdam),
Prof. Dr. W. Nieuwenkamp (Bilthoven), Prof. Dr. W.P. de Roever (Amstelveen),
Prof. Ir. H.J. Roorda (afd. Mijnbouwk., Delft), Dr. H.M.E. Schumann
('s Gravenhage), Dr. A.A. Thiadens (Haarlem), Dr. J.H. Westermann (Hilversum),
Prof. Dr. A.J. Wiggers (Inst. voor Aardw., V.U.), Dr. P.C. Zwaan (Rijksmuse-
um Geol. & Min., Leiden), Prof. Dr. H.J. Zwart (Geol. Inst., Leiden).

Tevens zijn alle plv. bestuursleden automatisch lid van de Raad van Advies.
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(verschenen sinds de Nota van 21.8.1971)

a. Resultaten van isotopen-geochronologisch speurwerk

1) H.N.A. Priem, N.A. T..M. Boelrijk, E.H. Hebeda, E.A.Th. Verdunnen &
R.H. Verschure (1971) — "Isotopic dating in the Karaativi tin belt,
southern Rhodesia". Geol. & Mijnb. 50, 619-624.

2) M.R. Wilson (1972) — "Excess radiogenic argon in metamorShic amphiboles
and biotites from the Sulitjelma region, central Norwegian Caledonides".
Earth Planet. Sci. Letters 14, 403-412.

3) M.R. Wilson, D, Roberts & F.C. Wolff (1973) — "Age determinations from
the Trondheitn region Caledonides, Norway: a preliminary report". Norges
Geol. Unders. Bull. 238, 53-63. (Progress Report 1970/72 ZWO Lab. voor
Isotopen-Geologie Amsterdam, 59-68).

4) M.R. Wilson (1972) — "A preliminary account of geochronological
investigations in the Scandinavian Caledonides between 66°N and 689N".
Progress Report 1970/72 ZWO Lab. voor Tsctopen-Geologie Amsterdam,
91-109.

5) H.N.A. Priem, N.A. I.M. Boelrijk, E.H. riebeda, E.A.Th. Verdunnen &
R.H. Verschure (1972) — "Rb-Sr investigations 5r the Uvdal granitic-
gneissic complex: evidence of an 'Elsonian' event in the Precambrian of
southern Norway?" Progress Report 1970/72 ZWO Lab. voor Isotopen-Geologie
Amsterdam, 111-116.

6) H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, E.A.Th. Verdunnen &
R.H. Verschure (1972) — "Upper Ordovician/Lower Silurian acidic
magmatism in the pre-Hercynian basement of western Galicia, N.W. Spain".
Progress Report 1970/72 ZWO Lab. voor feetopen-Geologie Amsterdam,123-127.

7) H.N.A. Priem & E.H. Bon (1972) — "Granitic stocks of Middle Cambrian
age in southern Ceara/north-western Pernambuco, north-eastern Brazil".
Progress Report 1970/72 ZWO Lab. voor Isotopen-Geologie Amsterdam,
129-132.

8) N.A.I.M. Boelrijk & E.H. Hebeda (1972) — "Preliminary report on a Rb-
Sr whole-rock isochrpn investigation of granitic masses in the Old-
Precambrian Singhbhum granitic complex in eastern India". Progress
Report 1970/72 ZWO Lab. voor Isotopen-Geologie Amsterdam, 133-137.

9) R.H. Verschure & E.H. Bon (1972) — "Geology and geochronology of tin-
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