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87Sr/8sSr verhoudingen van de NBS 987 SrCO3 standaard,
gemeten met de CH-5 vaste-stoffen massaspectrometer
achtereenvolgens uitgerust met verschillende voltmeters
en versterkers: tot 22.9.1975 een Keithley 640 (waarbij
een systematische afwijking optrad van 0.04%) en sinds-
dien een Cary 401M (waarbij 0.71016 ± 0.00016 wordt
gemeten, overeenkomend met de door NBS gespecificeerde
waarde 0.71014 ± 0.00020).



INHOUD

1. Voorwoord

2. Verloop van de werkzaamheden

A. Massaspectrometrie, electronisch
laboratorium en computer

'B. Chemie en alfa-spectrometrie
C. Mineralogie
D. Rontgenanalyse

3. Onderzochte gesteenten en mineralen

4. Secretariaat en administratie

5. Personeel

6. Algemeen

A. Bezoekers en bijeenkomsten
B. ECOG-4
C. Studiereizen etc. van medewerkers
D. Lezingen en voordrachten
E. Onderzoeksprojecten
F. Andere steunverlening
G. Teleac

7. Publicaties en rapporten

8. Stichting I.G.O.

9. Financieel overzicht kalenderjaar 1975

5
7
9

10

12

14

15

17
17
18
20
21
21
21

22

24

25

- 2 - " , - , : • •

iï-f

•'•J&.



Tempus ante mundum esse non potuit.

Macrobius, Commentarii 2.10.9

1. VOORWOORD

•-t

Op 1 mei van dit jaar is door de staf van het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-
Geologie een rapport uitgebracht "Ontwikkelingen & Resultaten Augustus 1971/Mei
1976; Prognoses". De opstelling hiervan geschiedde ten behoeve van het Bestuur
van de Nederlandse Organisatie voor Z.W.O. ter informatie van de Raad voor
zuiver-wetenschappelijk onderzoek. Het jaarverslag 1975/1976 dient gezien te worden
als een aanvulling op dit 5-jaav rapport, voor zover betrekking hebbend op de gang
van zaken in bet onderhavige verslagjaar. Tn het 5-jaar rapport wordt een overzicht
gegeven van alle in ons Laboratorium lopende en voorziene onderzoeksprojecten
(hoofdstuk 2 en 4); omdat sedertdien slechts viet maanden zijn verstreken, wordt
voor dit onderdeel van het jaarverslag verwezen naar het 5-jaar rappor*:.

Het verslagjaar 1975/1976 wordt gekenmerkt door twee opvallende gebeurtenissen.
Van 5-10 april 1976 was het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie organisator
en gastheer van het Fourth European Colloquium of Geochronology, Cosmochronology and
Isotope Geology (ECOG-4) te Amsterdam, welk Colloquium is bijgewoond door rond 200
deelnemers uit binnen-en buitenland en als bijzonder geslaagd kan worden beschouwd
(zie hoofdstuk 6.B). In februari 1976 arriveerde in het Laboratorium de Teledyne
SS-1290 vaste-stoffen raassaspectrometer, welke opstelling reeds IA dagen na aankomst
volledig operationeel was (zie hoofdstuk 2.A).

De Teledyne SS-1290 dient ter vervanging van de oude FOM Ms5 massaspectrometer, die
14 jaar oud was en nog is ontworpen en gebouwd in het toenmalige F.O.M. Laboratorium
voor Massaspectromefcrie (thans: F.O.M. Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica) te
Amsterdam. In die 14 jaar zijn met deze apparatuur tegen de 6.000 isotoop-analyses
verricht en een groot deel van onze wetenschappelijke resultaten berusten op
metingen met deze opstelling. Hoewel er in die periode vele veranderingen zijn
aangebracht om de opstelling "up-to-date" te houden, voldeed zij langzamerhand toch
steeds minder aan de moderne eisen ten aanzien van precisie en gevoeligheid. Met de
nieuwe Teledyne SS-1290 massaspectrometer die, evenals de reeds in 1969 aangeschafte
Varian CH5 massaspectrometer, geheel is gedigitaliseerd en "on-line" computer^
bestuurd, zijn voor het Laboratorium gebieden van onderzoek geopend die isotoop-
analyses van hoge precisie vereisen.

Zeer belangrijk voor het Laboratorium was ook de uitbreiding van werkruimte die in
het najaar van 1975 is gereedgekomen. Dank zij een extra subsidie van Z.W.O. en de
medewerking van het V.U. Instituut voor Aardwetenschappen en de Faculteit van Wis-
kunde & Natuurwetenschappen der V.U., is onze souterrain-ruimte met ruim 60 m2 uit-
gebreid. Hierdoor kon, na een aantal verschuivingen binnen het Laboratorium, de
benodigde ruimte worden verkregen voor opstelling van de nieuwe Teledyne SS-1290
massaspectrometer, terwijl ook in een aantal andere nijpende problemen van ruimte-
nood enige verlichting kon worden gebracht. De verdere oplossing van het ruimte-
noodprobleem moet echter wachten op het gereedkomen van de thans in uitvoering
zijnde nieuwbouw van de V.U. (vermoedelijk 1979), waarna opnieuw additionele ruimte
ter beschikking van het Laboratorium zal komen.

In maart 1976 heeft nog een grondige revisie van één der chemische werkruimtes en
van het luchtzuiveringssysteem in deze en een andere chemische ruimte plaatsgevonden.
Hierdoor en door de installatie van een grote "laminar-flow" kast, zijn de mogelijk-
heden voor het terugdringen van achtergrondbesmetting bij het opwerken van zeer
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kleine preparaten aanzienlijk verhoogd.

Pij al deze verbouwingen ondervond het Laboratorium grote medewerking van de
Besturen van de Verenigde Subfaculteiten der Geologie & Fysische Geografie en
van de Faculteit der Viskunde & Natuurwetenschappen der Vrije Universiteit,
evenals van de Technische Dienst van de Faculteit der Wiskunde & Natuurweten-
schappen. In het bijzonder de dekaan van de Verenigde Subfaculteiten, Prof. Dr.
J.R. van de Fltert, en het hoofd van dp Technische Dienst, A. Kodde, zijn wij
zeer erkentelijk.

Veel dank ziin wii ook verschuldigd aan verschillende V.U. instanties voor hun
medewerking bij de organisatie van ECOG-4. De Verenigde Subfaculteiten Geologie
fi Fysische Geografie en de Subfaculteit Biologie hebben ons voor de duur van het
Colloquium vier aangrenzende college- en colloquiumzalen ter beschikking gesteld
op de verdieping direct boven het Z.W.O. Laboratorium voor Tsotopen-Geologie.
Van de congresdienst van de V.U. ontvingen wij vele nuttige adviezen. De deel-
nemers konden dagelijks lunchen in een voor ECOG-4 gereserveerd deel van het
restaurant in het V.U. Hoofdgebouw. Bovendien hebben de Centrale Technische, en
Huishoudelijke Diensten van de Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen
ons gedurende het gehele Colloquium op allerlei wijze ter zijde gestaan, en
heeft de drukkerij in het Hoofdgebouw veel van het ECOG-A drukwerk verzorgd.

Daarnaast ondervond het Laboratorium dit verslagjaar ook anderszins weer veel
medewerking van de zijde van de Vrije Universiteit. Tn dit verband dienen in het
bijzonder te worden genoemd het V.U. Instituut voor Aardwetenschappen, vooral de
werkplaats/instrumentmakerij (waar een technicus in onze dienst werkzaam is), de
tekenkamer, de gesteenteslijperij en het fotografisch laboratorium. Verder de
Subfaculteit Natuurkunde, waar wij onze vloeibare stikstof betrekken en waarvan
de glasblazerij ons bij verschillende werkzaamheden heeft geassisteerd; de
Centrale Technische en Huishoudelijke Diensten: de afdeling Personeelszaken, die
ons enige malen heeft geadviseerd; en de Bedrij fs Geneeskundige Dienst.

Ook dit verslagjaar is voor het Laboratorium weer \'eel glas-instrumentmakers-
werk verricht door de heer J.A. van Vel, glas-instrumentmaker van het F.O.M.
Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica onder directie van Prof. Dr. J.
Kistemaker. Voor het maken van gesteenteslijpplaatjes kon enige malen een
beroep worden gedaan op de Geologische Instituten van de Universiteit van
Amsterdam en 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.

Met het buiten bedrijf stellen van de oude MS-5 massaspectrometer en de installa-
tie van het nieuwe Teledyne SS-1290 systeem gaan de vaste-stoffen massaspectro-
metrie en het Laboratorium een nieuwe "precisie"-periode beginnen. Voortaan kan
de precisie van routinebepalingen van 87Sr/B6Sr-verboudingen op onze beide
instrumenten (CH-5 en Teledyne SS-1290) met 0.02-0.03% (relatief) worden ge-
garandeerd. De ervaringen die tot realisatie van dit doel hebben geleid zijn
samengevat in een voordracht die tijdens ECOG-4 is gepresenteerd (zie hoofdstuk
6.1) en hoofdstuk 7).

De computerbesturing en dataverwerking van de Teledyne massaspectrometer (die
in februari 1976 is gearriveerd) zijn op zeer korte termijn gerealiseerd. De ko-
mende maanden zal met kracht worden gewerkt om het "Real Time System", dat met
de investeringssubsidie is aangeschaft, optimaal in gebruik te nemen, zodat
voortaan "wachten" op computertiid voor de twee vaste-stoffen massaspectrometers
(die beide "on-1ine" met onze computer zijn verbonden) tot het verleden zal
behoren.

Miriam Bielski (Jerusalem, zie hoofdstuk 6.A) heeft zich tijdens haar verblijf
in het Laboratorium door intensieve discussie en werken met onze opstelling op
de hoogte kunnen stellen van de mogelijkheden en beperkingen van de Varian CH-5
massaspectrometer. Volgens haar laatste berichten heeft zij inmiddels de meeste
problemen die zij had met de CH-5 opstelling te Jerusalem, kunnen oplossen.

Samen met Dr. J.M. Zinkiewicz (Lublin, zie hoofdstuk 6.A) zijn tijdens diens
verblijf in ons Laboratorium een serie Sr-isotoopanalyses verricht als afronding
van de resultaten die hij tijdens zijn verblijf in 1971 heeft verkregen.

De overige werkzaamheden in deze afdeling kunnen als volgt worden samengevat:

1 • Y§s.Ëe.l5Ë2£^e.Q_ma.s.::a.s.EË££E2mË£Eil

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

a. FOMJJS^jneetop_ste 11 ing

Op 5 december 1975 is de laatste analyse met deze spectrometer verricht
(analyse Nr. 5779), waarna deze opstelling buiten bedrijf is gesteld. In
de periode van 1 september tot 5 december 1975 zijn in totaal 121 isotoop-
analyses (85 Sr, 36 Rb) verricht.

?M
At

In totaal zijn dit verslagjaar 272 isotoop-analyses verricht: 192 stron-
tium en 80 rvbidium. Voor de rubidiumanalyses zijn de optimale parameters
door metingen en tests gevonden en in een analysevoorschrift verwerkt.
De in het vorige jaarverslag genoemde systematische afwijking van ca
0.03% van de genormeerde 87Sr/86Sr-verhoudingen kon in een niet-lineari-
teit van de versterker worden gelokaliseerd. Deze is inmiddels verholpen
door vervanging van de Keithley 640 door een Cary 401 versterker (zie
frontpagina van dit verslag). Reparaties (Hall-probe, transformator van
de magneet-verzorgingseenheid) en een ernstige bedieningsfout (kwikdes-
tillatie) maakten dat het systeem in dit verslagjaar ca 8 weken buiten
bedrijf is gaweest. Het diffusiepompen-systeem is schoongemaakt en alle
koelwaterleidingen zijn vernieuwd.

- 5 -



c.

Op 22 januari is het nieuwe systeem in het Laboratorium gearriveerd. Na
de installatie (5 februari) en de eerste proefmetingen kon reeds in
maart met de computergestuurde analyses worden begonnen. In totaal zijn
er sedertdien met deze opstelling 98 isotopenanalyses verricht (92 stron-
tium, 6 uranium). Het systeem voldoet volledig aan de gestelde ver-
wachting en heeft, behoudens enkele problemen met stabiliteit (hoogspan-
ning, ionenbundel), voortreffelijk gewerkt.

2. Argon-massas£ectrometrie

R. Scheveers, J. König en Drs. P.A.M. Andriessen.

a' £iY.n2lS?5lmÊ££2E.5££lIiSB

Deze apparatuur heeft het gehele jaar zonder noemenswaardige storingen
gewerkt. In totaal zijn 152 argon-isotoopanalyses verricht.

b• £2lIÜ0_ÏÏ§etoostelling

Met deze apparatuur zijn 162 argon-analyses verricht. Na de grondige
revisje van het vacuümsysteem (zie verslag 1974/75) is door inbedrljf
nemen van de scanner en serielezer voor de Teletype (jaarverslagen 1973/
74 en 1974/75) de argon-isotoopanalyse volledig geautomatiseerd en gedi-
gitaliseerd. De op ponsband uitgegeven meetgegevens kunnen voortaan
"off-line" met de computer worden verwerkt. He hiervoor benodigde pro-
grammeerwerkzaamheden en meettests zijn met succes afgesloten.

c. Gnom-meetogstelling

Van deze meetopstelling is dit verslagjaar het gasextractiegedeelte
gereed gekomen.

3.

N. Dijkstra en R. Gans.

Naast lopende werkzaamheden als het bouwen van kleinere opstellingen,
onderhoud van bestaande apparatuur en uitrusting, en opheffing van diverse
storingen, zijn de volgende grotere werkzaamheden verricht:

1. Ontwerp en bouw van een computerbestuurbare spanningsbron (DAC). Deze
kan met nagenoeg dezelfde procisie, maar veel goedkoper, de tot nu toe
in gebruik zijnde programmeerbare spanningsbron (John Fluke 3330B)
vervangen, zodat deze beschikbaar komt voor andere experimenten waar
hoge precisie wordt geëist.

2. Inbouw, aansluiting en systeemtest van de scanner en serielezer in de
GD-150 massaspectrometer voor de automatisering van de argonanalyses.

3. Aansluiting van de Teledyne massaspectrometer aan het computersysteem.

Verder zijn er o.a. ontworpen en gebouwd een hoogspanningsvoeding voor di-
elektrische mineraalscheiding en een beveiliging voor de zoutzuurdes-
tillatie.

"• 6 ""



4. Computer

N. Diikstra, Or. E.H. Hebeda, Drs. P.A.M. Andriessen en R. Scheveers.

Naast het perfectioneren van de diverse on-line stuur- en meetprogramma's voor
de CH-5, de dataverwerkingsprogramma's voor de röntgenspeLtrometrie, en het
schrijven van diverse kleinere rekenprogramma's, zijn van dit verslagjaar voor-
al te noemen de volgende programma's die tot uitbreiding van onze software
leidden: een on-line stuur- en meetprogramma voor meting en dataverwerking
van 4 strontiummassa's voor de CH-5 massaspectrometer, een algemeen meet- en
stuurprogramma voor de Teledyne massaspectrometer, en het off-line dataverwer-
kingsprogramma voor de GD-150 argon-massaspectrometer.

B. Chemie en alfa-spectrometrie

algemene leiding: Dr. N.A.I.M. Boelrijk;
J.C. van Belle, E.J. Croot (tot 31.12.75), Mej. M. Hortensius (sinds 1.11.75),
H. Kabalt (sinds 1.2.76), Mej. M.A. Kaspers, Drs. J.B.W. Vfielens.

1. Chemie

De werkzaamheden in de chemische afdeling in dit verslagiaar ziïn in merkbare
mate beïnvloed door de noodzakelijke interne verhuizingen en verbouwingen. De
rout.ine-werkzaamheden (bereiding van Rb- en Sr-preparaten, en de uitvoering
van de K-bepalingen) zijn zoveel mogeliik voortgezet. De aanpassing van de
procedures aan nieuwe problemen is echter vertraagd.

De onvermiidelijke onderbrekingen in de normale gang van zaken is zoveel moge-
li]k benut om vele detailverbeteringen aan te brengen in werkruimten en opstel-
lingen. Het geheel van de veranderingen en verbouwingen vormde een essentiële
stap bij het streven naar de nauwkeurige bepalingen van steeds kleinere concen-
traties. Zoals tijdens zijn verblijf in ons Laboratorium (zie hoofdstuk 6.A)
ook is benadrukt door Dr. W.F. Shields, eertijds hoofd van de "Analytical Mass
Spectrometry Section" van het U.S. National Bureau of Standards, moeten ver-
beteringen in de massaspectrometrie onvermijdelijk worden gevolgd door ver-
beteringen in de chemische opstellingen en procedures. Deze verbeteringen be-
treffen o.m. de kwaliteit van de werkruimten, van de gebruikte chemicaliën en
zuiveringstechnieken, en van het vaatwerk.

Bij de bereiding van de Rb- en Sr-preparaten worden de in het voorgaande jaar-
verslag aangegeven nieuwe procedures gebruikt. Daarnaast loopt een onderzoek
dat speciaal is gericht op de ontwikkeling van een werkwijze die geschikt is
voor monsters die belangrijk minder dan 1 ppm Rb bevatten. De besmetting uit
chemicaliën, vaatwerk en omgeving tezamen moet daartoe worden teruggedrongen
tot minder, en zo nodig veel minder, dan 1 ng. Een aantal noodzakelijke voor-
waarden daartoe zijn in het afgelopen jaar gerealiseerd. Wat de Sr-besmetting
betreft is in voorgaande jaarverslagen gerapporteerd dat deze lag onder de
detectiegrens, d.w.z. de ruimschoots veilige waarde van minder dan 0.01 yg.
Dank zij de nieuwe mogelijkheden (betere spike, hogere precisie in de massa-
spectrometrie) is inmiddels gebleken dat de blanko tot dusverre lag op het
niveau van 5-10 ng.

De technieken voor het toevoegen en afmeten van spike-oplossingen zijn verbeterd
door gebruik te maken van injectiespuiten dan wel speciale druppelflesjes,
beide in combinatie met een analytische balans.

De werkzaamheden voor U-Pb dateringen aan zirkonen zijn hervat en worden, wat
Rogaland betreft, nu uitgevoerd door Drs. J.B.W. Wielens, in nauw overleg met
de heer van Belle. De vele noodzakelijke nevenwerkzaamheden, met name de zui-
vering van de zuren, blijven een taak voor de chemische assistenten.
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Voor de zuivering van de zuren is in de loop van het jaar een kwarts-
destillatieapparaat in gebruik genomen waarbii de verdamping van de te
destilleren vloeistof wordt bereikt door middel van infra-roodstraling
op het oppervlak (merle Quartz fi Silice, type PB 5). Omdat de aanvanke-
lilk geïnstalleerde aan- en afvoerleidingen van medische kwaliteit
P.V.C, door de warme zuren op den duur teveel werden aangetast, wordt nu
geëxperimenteerd met spaghetti tefIon-leidingen.

De ruimte E009, "instrumentele chemie", waarin o.a. de vlamfotometer
Philips stralingsrr.eetapparatuur, waterdestillatie en de zelfbouw laminar-
flowkast waren ondergebracht, is ontruimd. Hierin is thans het electro-
nisch laboratorium gevestigd.

In de nieuwe ruimte EK04c zijn thans alle destillatie-opstellingen
samengebrachc, alsmede de vlairfotometer en een eenvoudige atoomabsorp-
tiefotometer. Deze laatste is ons door bemiddeling van 7..V.0. over-
gedragen door de Z.W.O. Stichting voor Biofysica.

De ruimte E016 (voorheen aangeduid als "algemene chemie") is verbeterd
en thans geschikt als werkruimte voor sporenanalyse. Het algemene filter-
systeem is vervangen door een heter systeem (Schirp, type SFB-B2, i.p.v.
CEAG, type KGH 600 mattenfliters*), terwijl in de ruimte zelf twee
werkbanken met HEPA (High Efficiency Particulate Air) filters zijn toe-
gerust. De ruimte is voorzien van een luchtsluis, waarin tevens een
bureau is ondergebracht. Deze indeling voldoet in de praktijk aan de
verwachtingen.

In de werkruimtes E006 (voorheen aangeduid als "sporenchemie") en EO 16
ziin de verlaagde plafonds en een aantal loze leidingen verwilderd.
Sinds het voorjaar mogen deze ruimten alleen worden betreden net speciaal
laboratoriumschoeisel.

Tengevolge van verbouwingen, personeelswisselingen en ziekte zijn in
dit verslagjaar slechts weinig metingen verricht. Wel is in samenwerking
met Drs. A. van Poelgeest van het Natuurkundig Laboratorium der V.U.
gewerkt aan een computerprogramma voor de uitwerking der spectra. Het
grote probleem hierbij blijkt te zijn de correctie voor de achtergrond,
vooral bij de bepaling van lage pieken temidden van hogere pieken. De
vorm van de achtergrond wordt ongunstig beïnvloed door de geringe af-
stand tussen preparaat en detector, nodig om een voldoende telsnelheid
te krijgen; de piekvorm is duidelijk asymmetrisch en heeft aan de lage-
energiekant een lange staart. De voorhanden zijnde computerprogramma's
gaven geen bevredigende achtergrond-correctie voor deze lage pieken. De
bepaling van 23"*U/ U verhoudingen, en van de verhoudingen van 232Th,
2 Th en 228Th levert in de regel in dit opzicht echter weinig problemen.

Zoals is gemeld in het 5-jaar rapport d.d. 1.5.1976, is op de Nederlandse
Antillen een collectie koralen verzameld voor niet-evenwichtsdateringen.
Aan het onderzoek hiervan zal spoedig worden begonnen.

Resp. klasse B2 en A2 volgens het Staubforschungsinstitut te Bonn.
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C. Mineralogie

algemene leiding: Drs. R.H. Verschure.

1. Mineraalscheiding

L. IJlst, Mevr. E. Moeskops-Stoeltie, J. Smeer (sinds 1.11.75), L.W.
Telderman (tot 1.11.75).

Tn dit verslagiaar zijn 211 gesteentemonsters in bewerking genomen, waaruit
whole-rock preparaten voor Rb-Sr analyse en/of zeeffracties van whole-rocks
voor K-Ar analyse zijn vervaardigd. Er ziin 88 mineraalconcentraten gesepa-
reerd (35 biotieten, 40 hoornblendes, 6 musko1. leten, 1 K-veldspaat, 1 phlogo-
piet, 1 glaukoniet en h zirkonen).

Veel aandacht is dit verslagiaar besteed aan verbetering van de breek- en
maaluitrusting. De kleine Retsch kaakbreker is opgesteld in een stofafzuig-
kast, de grote Schriever kaakbreker is gerenoveerd n de aandriiving van de
Bico-Braun Pulverizer is stofvrij afgeschermd. Tev .is is een grote electrisch
bediende hydraulische rock-trimmer aan de uitrusting toegevoegd (maximaal ver-
mogen 20 ton, vervaardigd in de werkplaats van het V.U. Instituut voor Aard-
wetenschappen), waarmee grote gesteentebrokken kunnen worden gebroken.

Dit verslagiaar is een begin gemaakt met de applicatie van de methode van
mineraalscheiding met behulp van paTamagnetische vloeistoffen. Deze methode
maakt gebruik van het feit dat de "virtuele dichtheid" van de vloeistof kan
worden gevarieerd met behulp van een regelbaar magnetisch veld. Voor deze
scheidingstechniek is een cel geconstrueerd, die tussen de poolschoenen van de
Frantz magneet is bevestigd.

Ter bereiding van de zirkoonpreparaten uit grote hoeveelheden gesteentemonster
is ook dit verslagjaar met goed gevolg gebruik gemaakt van Je in dit Laborato-
rium ontwikkelde LOC 3000 overloop-centrifuge. Aan de opstelling is een tweede
sink-filtratievat toegevoegd om gesteenten met veel zware mineralen te kunnen
bewerken. Bovendien is de opstelling geschikt gemaakt voor de verdere bewerking
van de sink fractie (d > 2.8) met di-iaodmethaan (d = 3.3).

Voor het eerst is dit verslagjaar Clerici-oplossing (d = 4) toegepast in de
kleine LOC separator om zirkonen af te scheiden uit de sink fractie (d > 3.3).
Ter verdeling van de gezuiverde zirkoon in grootte-fracties zijn dit verslag-
jaar zeven met spleetvormige gaten in gebruik genomen; hiermede kunnen zirko-
nen (prismatische kristallen) beter worden afgezeefd op een bepaalde grootte
dan het geval is met conventioneel zeefgaas.

Door de afdeling Mineraalscheiding is enkele malen assistentie verleend bij
onderzoekswerk in andere instituten en instellingen in Nederland. Genoemd
kunnen worden:
1. De concentratie van 20 hoornblendes ten behoeve van het promotie-onderzoek

van Drs. F. Dekker (Geologisch Instituut, afd. Petrologie, R.U. Utrecht);
2. De concentratie van böhmiet uit een bauxietmonster ten behoeve van Dr. A.H.

van der Veen (Billiton Research, Arnhem).

Naar aanleiding van onze publicaties over de in het Laboratorium ontwikkelde
LOC separator en nieuwe scheidingsvloeistoffen zijn ook dit verslagjaar aan
verschillende personen en instellingen in binnen- en buitenland op hun verzoek
inlichtingen en constructietekeningen verstrekt omtrent de bouw en het gebruik
van de overloopcentrifuge. Ook het verblijf van Miriam Bielski (Jerusalem) in
ons Laboratorium (zie hoofdstuk 6.A) had mede ten doel deze scheidingstechniek
te leren kennen.
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Drs. R.H. Verschure.

Van alle onderzochte gesteentemonsters zijn wederom dunne doorsneden mikro-
skopisch onderzocht ten behoeve van mineraalscheiding, monsterselectie en de
petrologische interpretatie van de analyseresultaten. Het isotopen-geochro-
nologisch en petrologisch onderzoek van het explosieve vulkanisme in het
Precambrische gebied van Zuid Noorwegen in samenwerking met Dr. C. Maijer
van de afdeling Petrologie van de Rijksuniversiteit te utrecht werd voort-
gezet, evenals het onderzoek aan gesteentenateriaal uit het Fen-gebied.

Ten behoeve van wetenschappelijk speurwerk elders (Prof. Dr. I.S. Oen,
Universiteit van Amsterdam; Drs. E. Jansen, Rijksuniversiteit te Utrecht;
en Dr. U. Seemann, ShelI-Laboratorium te Rijswijk) werden met behulp van de
in ons Laboratorium ontwikkelde mikroskoop-mikroboor mineralen uit dunne
doorsneden röntgendiffractometrisch gedetermineerd.*

De ontwikkeling van de tri-axiale spindle stage (in samenwerking met de
heer A.W. Schreurs, chef-instrumentmaker van de afdeling Fysiologie van
het Swammerdam Instituut van de Universiteit van Amsterdam) werd geconti-
nueerd, evenals de ontwikkeling van een eenvoudig hulpstuk om met iedere
Debye-Scherrer röntgendiffractiecamera van éénkristallen poederdiffracto-
grammen .te kunnen maken.

D. Rontgenanalyse

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

Dit verslagjaar zijn 286 whole-rock monsters onderzocht op hun geschiktheid
voor ouderdomsbepaling volgens de Rb/Sr methode. Van 126 whole-rock monsters
die zijn geselecteerd voor Rb-Sr datering werden de Rb/Sr verhoudingen en de
Rb en Sr gehaltes met hoge precisie (relatieve deviatie telstatistiek Rb/Sr
< 0,4%) bepaald. Als aanvulling op isotopen-verdunningsmetingen werd van acht
mineralen (als poeder +125 -250 pm) een zo nauwkeurig mogelijke Rb/Sr analyse
gemaakt. Het betrof phlogopie'ten, pargasieten, een olivijn, een pyroxeen, een
plagioklaas en een hoornblende. Van 28 mineraalconcentraten (voornamelijk bio-
tieten en muskovieten) werd een vóóranalyse Rb/Sr gemaakt om optimaal "spiken"
te bevorderen.

Om monsters te selecteren voor zirkoonconcentratie werd het Zr-gehalte bepaald
van 19 whole-rock monsters. Van 4 doleriet monsters werd het K-gehalte gemeten
als controle op vlamfotometrische analyse.

Er werden in totaal 301 tabletten gemaakt. Het totale aantal uitgevoerde Rb/Sr
analyses bedroeg ongeveer 700. Aan totaal 55 monsters werden kwalitatieve of
half-kwantitatieve analyses verricht. Soms betrof dat "alle elementen", soms
enkele elementen. Een gedeelte van deze monsters was afkomstig van buiten het
Laboratorium. Voor het Gemeentelijk Centraal Milieulaboratorium te Amsterdam
werden 19 ertsmonsters geanalyseerd als verkenning voor uit te voeren nat-
chemische analyse. Voor medewerkers van het Organisch Chemisch Laboratorium
V.U. werden een aantal gezuiverde magnesiummonsters gecontroleerd op aanwezig-
heid van sporen Fe, Co of Ni. Het betrof een onderzoek naar de invloed van deze
elementen op de werkzaamheid van het magnesium bij Grignard syntheses. Voor een

Een publicatie over deze mikroskoop-mikroboor, getiteld "A microscope-mounted
drill to isolate microgram quantities of mineral material from thin and
polished sections" is in voorbereiding.

fa
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medewerker van de afdeling Tandheelkunde V.U. werd een kwalitatieve analyse van
een hydroxyapatiet monster gemaald.

Er werden ook een aantal half-kwantitatieve analyses van oplossingen uitgevoerd.
Daartoe werden enkele druppels van de oplossing o;- filtreerpapier drooggedampt. De
schijf filtreerpapier werd in een monsterhouder gemonteerd en vervolgens als mon-
ster gemeten. Op deze wijze zijn kolomscheidingen in de chemische afdeling gecontro-
leerd. Hoeveelheden van een paar microgram Pb of U zijn goed aan te tonen.

In de werkwijze voor Rb/Sr analyses werd een wijziging aangebracht. De correctie van
RbKa voor de UI,a2, die voorheen (indien nodig) achteraf werd toegepast, wordt nu bij
iedere analyse aangebracht door het invoegen van een extra neetpositie l'Lal . Het
computerprogramma voor • ̂  dataverwerking is overeenkomstig aangepast. Deze verande-
ring hangt samen met het feit dat in toenemende mate monsters worden geanalyseerd
met lage Rb-gehaltes.

Bij de Rb/Sr analyse van mineralen werd soms de aanwezigheid van Br en Tl vastge-
steld. Deze elementen verraden de aanwezigheid van restanten van resp. de mineraal-
scheidingsvloeistoffen bromoform <sn Clericioplossing. Deze restanten dienen zo moge-
lijk te worden verwijderd, of anders moet er voor de storende invloed van BrKgl,3
en/of TlLyl worden gecorrigeerd.

De röntgen-spectrometer heeft goed gewerkt. Met de geïnstalleerde thermokoppeltempe-
ratuurmeter kon worden vastgesteld dat de temperatuur van de kristalkamer binnen
één graad rond de ingestelde temperatuur (34°C) varieert.

De spoel voor de hoogfrequentgenerator is gereed gekomen. Er kan nu worden begonnen
met het maken van parels voor de analyse van niet-sporenelementen.

De röntgendiffractieopstelling (Debye-Scherrer-camera) is gebruikt voor het uit-
breiden van de bibliotheek van diffractieopnamen van mineralen. Daartoe werden 63
opnamen gemaakt. Docr Drs. R.H. Verschure en Drs. J.B.W. Wielens zijn, in het kader
van petrografisch onderzoek, A8 opnamen gemaakt van mineralen die met behulp van
de mikroboor uit slijpplaatjes zijn verkregen (zie paragraaf C).

Voor een medewerker van de afdeling Tandheelkunde van de V.U. werden een aantal
diffractieopnamen gemaakt van hydroxyapatiet vóór en na sinteren. Het ging erom
vast te stellen wat tijdens het sinterproces gebeurt. (De diffractiepatroner vij-
zen uitsluitend op de vorming van grovere deeltjes).

i
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3. QNDERZOCHTE=£KSTEENTEN=EN=MINERALEN

In dit verslag wordt volstaan met een opsomming van de aantallen der belang-
rijkste onderzochte gesteenten en mineralen. Voor de beschrijvingen van de desbe-
treffende onderzoeksprojecten moge worden verwezen naar hoofdstuk 2 en hoofdstuk
4 van het 5-}aar rapport d.d. 1 mei 1976. Het overzicht behandelt de periode
1 september 1975 - 15 augustus 1976.

(Tot 5.12.1975, toen deze meetopstelling buiten bedriif is gesteld en vervangen
door de Teledyne SS-1290).

A whole-rocks plagiapliet-aders en I biotiet uit contactzone Ronda Peridotiet,
Z.O. Span;e;
I biotiet "metabasiet van Iubrin", Z.O. Spanje;
6 whole-rocks Coeroeni Group hoog-metamorfe gesteenten, Z.V. Suriname;
6 biotieten en 2 muskovieten Coeroeni Croup hoog-metamorfe gesteenten,
7..W. Suriname:
4 muskovieten pegmatieten Finland (Dr. 0. Kouvo);
1 muskoviet en 1 biotiet alpiene kristallijn Naxos (Cycladen, Griekenland):
Fr hoeveelheidsbepalingen 10 whole-rocks zure vulkanieten Bergslagen-gebied,
centraal Zweden.

2.

1 hoornblende, 1 oliviin, 1 plagioklaas en 1 vyroxeen "metabasiet van T.ubrin",
Z.O. Spanie;
2 whole-rocks plagiapliet-aders en I biotiet contactzone Fonda Peridotiet,
Z.O. Spanie;
8 whole-rocks tuffen pyriet-ertszone Z. Portugal;
9 whole-rocks Porphyry Belt Z. Portugal:
5 whole-rocks gneiss-massief in Porphyry Belt Z. Portugal:
A muskovieten Complejo Antiquo, N.W. Spanje;
IA whole-rocks graniet-gneis-sen N.W. Spanie;
5 whole-rocks lherzoliet en 5 '-7hol e-rock s migmatische granuliet Cabo Ortegal
Complex, N.W. Spanje;
7 whole-rocks xenolieten explosiebreccies Z. Noorwegen;
5 whole-rocks granitische migmatiet Fogaland, Z. Noorwegen:
15 whole-rocks grani°ten en 11 whole-rocks zure vulkanieten Bergslagen-
gebied, centraal Zweden;
7 granieten Polen (Dr. J.M. Zinki.ewicz);
1 K-veldspaat alpiene kristallijn Naxos (Cycladen, Griekenland"!
2 granieten Sinai, Israel (Miriam Bielski);
4 granieten Bangka, Indonesia;
Rb-bepalingen 7 whole-rocks porfieren Bonaire, Nederlandse Antillen.

>I_a0i?lZ§ËS_oD_Te^edvne_SS-]J90*

(Sinds de inbedrij fstelling 5.2.1976).

2 whole-rocks tuffen pyriet-ertszone Z. Portugal;

2 whole-rocks graniet-gneissen N.W. Spanje;
1 whole-rock graniet en 1 whole-rock zure vulkaniet Bergslagen-gebied,
centraal Zweden;
4 granieten Polen (Dr. J.M. Zinkiewicz);
1 K-veldspaat alpiene kristallijn en A whole-rocks synkinematische graniet
Naxos (Cycladen, Griekenland);
2 whole-rocks granieten Bangka, Indonesia;
9 whole-rocks porfieren Binaire, Nederlandse Antillen.
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'•. K-Ar bep_al^ng_en,_Ar_analvses_met_Revno.lds raeetogsteHing*

3 biotieten tiit graniet-gneissmassief in Porphyry Belt, Z. Portugal:
3 muskovieten Complejo Antiquo, N.K. Spanje:
1 pyroxeen eklogietlens Cabo Ortegal Complex, N.W. Spanje;
4 hoornblendes, 6 biotieten en 2 muskovieten Coeroeni Croup hoog-metamorfe ge-
steenten, Z.V. Suriname;

6 whole-rocks grondmassa en xenolieten explosiebreccies Z. Noorwegen:
1 whole-rock pseudotachyliet storingszone, 1 amfibool en 1 biotiet ogengneiss, 1
amfibool en 1 biotiet granitiscbe migmatiet Rogaland;

3 whole-rocks dolerieten en 3 hoornblendes amfibolieten Bergslagen-gebied, cen-
traal Zweden:

4 muskovieten pegmatieten Finland (Dr. O. Kouvo).

5. K-Ar be£alingenz Ar analyses met_nD-:[50_meetogstelling*#

1 hoornblende, ! pyroxeen, I oliviin en 1 biotiet "metabasiet van Lubrin", Z.O.
Spanje;

4 biotieten contactzone Roncia T>eridotiet, Z.O. Spanje;
!, whole-rock doleriet Z.O. Spanje;
2 muskovieten Complejo Antiquo, N.W. Spanje:
8 biotieten explosiebreccies Z. Noorwegen;
2 whole-rocks ganggesteenten Fen-gebied, 7. Noorwegen;
2 biotieten uit Pleistocene tuf Italië;
3 muskovieten, 2 biotieten en 4 hoornblendes alpiene kristallijn Naxos (Cycladen,
Griekenland):

5 whole-rocks diverse gesteenten Jemen (Shell);
1 porfier Bonaire, Nederlandse Antillen.

* De Rb en Sr hoeveelheidsbepalingen van de meeste whole-rocks zijn verricht met
behulp van röntgenspectrometrie. Bij mineralen en een aantal whole-rocks is dit
geschied met behulp van isotopen-verdunning.

** Onder whole-rocks bij K-Ar bepalingen worden verstaan: zeeffracties van whole-
rocks, -250+125 ym. Alle K bepalingen zijn geschied met behulp van vlamfotoraetrie.

- 13 -



4. §ECPET^RIAAT=|N=ADMIgISTRATIE

Het secretariaat en de administratie van het Laboratorium, inclusief de finan-
ciële administratie, zijn dit verslagjaar verzorgd door Mevr. M.J.L.H. Petit-
Puts. Zij heeft ook nagenoeg de gehele administratie verzorgd van het Fourth
European Colloquium of Geochronology, Cosmochronology and Isotope Geology.
Tot haar werkzaamheden hehoren ook het typen van rapporten en verslagen, in-
clusief het onderhavige en het 5-jaar rapport d.d. 1.5.1976.
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chemie en alfaspectrometrie; tevens beheer-
der van het Laboratorium
massaspectrometries electronica en computer
röntgenanalyse
mineralogie en petrografie

5. PERSONEEL

In het Z.V7.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie zijn op 1 september 1976 de
volgende personen werkzaam:

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.A.M. Andriessen1

Drs. P.W.C, van Calsteren2

Drs. R.P. Kuijper3

Drs. J.B.W. Wielens

Technisch assistent:

J.C. van Belle

F. Benavente

N. Dijkstra

Mevr. J.M. Kutova
R. Scheveers

L. IJlst

Technisch personeel:

R. Gans
Mej. M. Hortensius1*
H. Kabalt5

Mej. M.A. Kaspers
J. König
Mevr. E. Moeskops-Stoeltie
J. Smeer1*

B. Voorhorst

Administratief personeel:

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

P.H. Ploeger6

laboratorium-assistent A chemie en alfa-
spectrometrie
operator/laboratorium-assistent massaspectro-
metri e
technisch hoofdambtenaar electronica en
computer
laboratorium-assistente röntgenanalyse
hoofdoperator/laboratorium-assistent massa-
spectrometrie
technisch hoofdambtenaar mineraalscheiding

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

secretaresse

technicus-A/instrumentmaker

1 Voor halve werktijd in dienst sinds 15.2.1976.

2 In dienst voor halve werktijd. Voor de andere helft is hij in dienst van het
Geologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Leiden.

3 Van 1.10.1975 tot 1.1.1976 in dienst voor de halve werktijd. Sedertdien voor de
volle werktijd op een Z.W.O. promotie-assistentschap.

fc
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14 In dienst sedert 1.11.1975.
5 In dienst sedert 1.2.1976.

6 De heer Ploeger is te onzen behoeve werkzaam in de werkplaats/instrutnentmakeri}
van het V.V. Instituut voor Aardwetenschappen, onder leiding van de chef de
heer Th.A. Hamer.

De volgende medewerkers hebben in dit verslagjaar onze dienst op eigen verzoek
verlaten:

E.J. Groot, analist chemie, per 1.1.1976 (thans werkzaam bij de V.U.);
L.W. Telderman, adj. analist mineraalscheiding, per 1.11.1975 (thans werkzaam
bij een bedrijf in Maarssen).
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6. ALGEMEEN

A. Bezoekers en bijeenkomsten

Het Z.W.O. Laboratorium voor Xsotopen-Geologie is dit verslagjaar weer bezocht
door vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Van de buitenlandse bezoekers
kunnen worden genoemd:

3.10/23.10.1975

26.1/3.2.1976

19.2.'976

26.2.1976
5.4/10.4.1976

12.4/16.4.1976

13.4.1976

3.5.1976

Miriam Bielski, van het Dept. of Ceology, The Hebrew
University in Jerusalem.
Dr. R.W. Shields van Teledyne Energy Systems te Timonium
(Maryland), U.S.A.
Dr. A. Ribeiro van de Servi^os Geologicos de Portugal te
Lissabon.
Dr. J. Goni van B.R.G.M. te Orleans.
Tijdens het 4th European Colloquium of Geochronology,
Cosmochronology and Isotope Geology te Amsterdam bezochten
nagenoeg alle deelnemers het Laboratorium (zie paragraaf B).
Dr. J.M. Zinkiewicz van het Institute of Physics, Maria
Curie-Sklodowska University te Lublin, Polen.
Prof. Dr. W.G. Ernst, Dept, of Geology and Inst. of Geophysics
& Planetary Sciences, University of California, Los Angeles.
Dr. Rodney Page van het Geochronology Dept., Geological
Survey, te Canberra, Australia.

Tn het Laboratorium zijn dit verslagjaar de volgende voordrachten en andere
bijeenkomsten georganiseerd:

10.12.1975

21.1.1976

2.2.1976

18.2.1976

9.3.1976

21.5.1976

B. ECOG-4

Discussie-bijeenkomst over het geochronologisch onderzoek in het
mafisch-ultramafische Cabo Ortegal Complex in N.W. Spanje (promotie-
onderzoek Drs. P.W.C, van Calsteren) met Prof. Dr. E. den Tex
(Leiden).
"Open middag" in het Laboratorium vcor alle medewerkers en hun
echtgenotes (c.q. andere aanhang) ter gelegenheid van Nieuwjaar.
Voordracht van Dr. P.W. Shields over "techniques of solid-source
isotope analysis".
Voordracht van Prof. Dr. H.N.A. Priera voor een groep studenten van
de lerarenopleiding natuurkunde aan de V.U. over "isotopen-geochro-
nologie", met aansluitend een rondleiding door het Laboratorium.
Colloquium door Drs. R.P. Kuijper over "whole-rock en mineraaldate-
ring met behulp van het U-Th-Pb systeem, met nadruk op de Pb-Pb
methode".
Discussie-bijeenkomst over het geochronologisch onderzoek in het
hoog-metamorfe Precambrium van Z.W. Noorwegen (promotie-onderzoek
Drs. J.B.W. Wielens) met Dr. A.C. Tobi en enkele van zijn medewer-
kers (Utrecht).

Het Laboratorium was van 5-10 april 1976 organisator en gastheer van het Fourth
European Colloquium of Geochronology, Cosmochronology and Isotope Geology
(ECOG-4). De voorgaande bijeenkomsten in deze reeks van Europese colloquia vonden
plaats in 1971 te Brussel, 1972 te Heidelberg en 1973 te Oxford, terwijl ECO&-5
en ECOG-6 zullen plaatsvinden resp. in september 1977 te Pisa en in 1979 te Oslo.
Deze Europese bijeenkomsten wisselen af met "internationale" conferenties georga-
niseerd onder auspiciën van de Geochronology Commission of the International Union
of Geological Sciences: 1967 te Edmonton (Alberta), Canada, 1969 te Zürich/Bem,
1974 te Parijs, en 1978 te Denver, U.S.A.
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De EL.OG biieenkomsten worden bij toerbeurt georganiseerd door de Europese la-
boratoria die op dit gebied werkzaam zijn. In de praktijk is er nauwelijks
enig verschil in aard, opzet en omvang tussen de "Europese" en de "internatio-
nale" biieenkomsten: ook bij de ECOG bijeenkomsten zijn er vele deelnemers
van buiten Europa. ECOG-4 te Amsterdam is bezocht door rond 195 deelnemers,
afkomstig uit België, Canada, Denemarken, Duitse Bondsrepubliek, Finland,
Frankrijk, Israël, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Sovjet
Unie, Spanje, Thailand, Tsjechoslowakije, Verenigde Staten, Verenigd
Koninkriik, Zweden en Zwitserland.

Tijdens ECOG-4 zijn 90 papers gepresenteerd (grotendeels in twee parallel
verlopende zittingen), waarvan zes uit het Laboratorium (zie paragraaf D en
hoofdstuk 7). Gedurende de gehele week vonden rondleidingen plaats door het
Laboratorium, waarbij zich voortdurend overal verspreid "ad hoc" discussie-
groepjes vormden waar ECOG deelnemers met stafleden van het Laboratorium van
gedachten wisselden over onze apparatuur en uitrusting, de hier gevolgde
technieken, en ons onderzoekswerk. In het kader van ECOG-4 waren enkele "social
events" georganiseerd (receptie, banket, "farewell party"), die bijzonder
geanimeerd verliepen.

Het Organiserend Comité van ECOG-4 bestond uit de stafleden van het Laborato-
rium Prof. Dr. H.N.A. Priem (chairman), Dr. E.A.Th. Verdunnen (secretary),
Dr. N.A.I.M- Boelrijk, Dr. E.H. Hebeda en Drs. R.H. Verschure, versterkt met
Dr. W.G. Mook (associate chairman) van het Laboratorium voor Isotopen-Fysica
der Rijksuniversiteit te Groningen. Alle medewerkers van het Laboratorium heb-
ben echter zeer veel werk verzet voor de voorbereiding en het goede verloop
van het Colloquium. De omvangrijke administratie is verzorgd door Mevr.
M.J.L.H. Petit-Puts, tijdens het Colloquium terzijde gestaan door Mevr.
L.H. Gonggryp (secretaresse van Prof. Dr. H.J. MacGillavry , Universiteit van
Amsterdam, die hiertoe zijn medewerking verleende).

ECOG-4 te Amsterdam was een bijzonder geslaagde bijeenkomst, zoals ons ook na
afloop is gebleken uit reacties van vele buitenlandse deelnemers. Voor de mede-
werkers van het Laboratorium was dit Colloquium bijzonder stimulerend. De vele
tijd die de organisatie heeft gekost is stellig goed besteed, ook in het licht
van onze internationale contacten.

C. Studiereizen etc, van medewerkers

(Voor beschrijvingen van de onderzoeksprojecten die hier ter sprake komen, moge
worden verwezen naar hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 van het 5-jaar rapport d.d.
1 mei 1976).

Medewerkers van het Laboratorium maakten de volgende studiereizen naar het
buitenland:
1, Dr. E.H. Hebeda en N. Dijkstra namen van 31 augustus tot 12 september 1975

te BÖblingen (B.R.D.) deel aan een door Hewlett-Packard georganiseerde
computer-cursus.
Prof. Dr. H.N.A. Priem participeerde van 10 september tot 12 oktober 1975
in de "CCOP Expert Mission on Isotopic Dating" (tezamen met Prof. Dr. E.
Jager, Bern, Dr. N.J. Snelling, London, en Dr. W.J. Stahl, Hannover) naar
Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, The Philippines, Republic of
Korea en Japan. In opdracht van het United Nations Development Programme
(U.N.D.P.)/Committee for Co-ordination of Joint Prospecting for Mineral
Resources in Asian Offshore Areas (C.C.O.P.) zijn in deze landen (met
uitzondering van Japan) de behoeften gepeild aan isotopische daterings-
programma's bij het geologisch onderzoek, terwijl in Japan besprekingen
zijn gevoerd over de inschakeling van Japanse onderzoeksinstituten bij dit
werk in Z.O. en 0. Azië. Onderweg heeft Prof. Priem een tweetal voor-
drachten gehouden (zie paragraaf D). De kosten van deze reis kwamen geheel
ten laste van de Verenigde Naties.
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10,

11

12,

13.

14.

Dr. E.A.Th. Verdunnen participeerde van 14 tot 21 september 1975 in het 18de
Colloquium Spectroscopicum Internationale te Grenoble, waar hij een voor-
dracht hield (zie paragraaf D).
Dr. E.H. Hebeda en Drs. R.H. Verschure namen op 5 en 6 november 1975 te
Brussel deel aan de bijeenkomst van de deelnemers aan het International
Geological Correlation Project No. 133 "Géochronologie des sediments
mésozoïques et cénozoïques d'Europe".
Prof. Dr. H.N.A. Priem en Dr. N.A.I.M. Boelrijk vertoefden van 11 tot 25 no-
vember 1975 op de Nederlandse Antillen, waar in het kader van de voorbereiding
van de 8th Caraibean Geological Conference op Bonaire, Curasao en Aruba be-
monsteringen zijn uitgevoerd van stollingsgesteenten en laagterras-koralen
voor isotopische datering.
Drs, F.P. Kuijper en Drs. P.W.C, van Calsteren voerden van 14 tot 27 maart
1976 bemonsteringen uit van pre-Hercynische elementen in het Hercynicutn van
N.W. Spar>je, in het kader van hun dissertatie-onderzoekingen. Aan Drs. Kuijper
is hiertoe een subsidie van Z.W.O. toegekend, terwijl Drs. van Calsteren een
bijdrage ontving van de Rijksuniversiteit te Leiden.
Dr. E.A.Th. Verdunnen nam van 24 tot 26 mei 1976 te Montreux deel aan de 11.
Spektrometertagung, georganiseerd door de Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für Spektralanalyse.
Dr. E.H. Hebeda verbleef van 15-25 juni 1976 te Stockholm in het Laboratoriet
för Isotopgeologi van Prof. Dr. E. Wel in, waar hij met Prof. Welin en zijn
medewerkers van gedachten wisselde over de daar gevolgde analysetechnieken en
hun onderzoeksprogramma. Ook heeft hij een voordracht gehouden (zie paragraaf
D). Hij maakte deze reis ten dele op kosten van het Zweedse instituut.
Aansluitend aan zijn verblijf te Stockholm bezocht Dr. E.H. Hebeda tezamen met
Prof. Dr. Oen Ing Soen van 29 juni tot 3 juli het Bergslagen-gebied in Centraal
Zweden, in welk gebied groepen studenten en promovendi van de Universiteit van
Amsterdam en de Vrije Universiteit onder leiding van Prof. Oen onderzoek ver-
richten en waar het Laboratorium met een dateringsproject bezig is.
Drs. P.A.M. Andriessen voerde van 18 juni tot 20 juli 1976 bemonsteringen voor
isotopen-geochronologisch onderzoek uit in het Alpiene kristallijn van Naxos
(Griekse Cycladen) in het kader van zijn dissertatie-onderzoek. Voor dit veld-
werk zijn subsidies verleend door de Stichting Molengraaff-Fonds en de Rijks-
universiteit te Utrecht.

Prof. Dr. H.N.A. Priem werkte van 1 tot 10 juli 1976 eveneens op Naxos, teza-
men met Prof. Dr. R.D. Schuiling (Utrecht) en Drs. P.A.M. Andriessen. Deze
reis kwam geheel ten laste van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Drs. R.P. Kuijper en Drs. P.W.C, van Calsteren namen van 4-11 juli 1976 op
kosten van de Rijksuniversiteit te Leiden deel aan de IV Reunion sobre
Geologia del Suroeste Peninsular te Salamanca en Coïmbra.
Drs. R.H. Verschure werkte van 10 tot 26 juli 1976 achtereenvolgens op het
eiland Kemiö in Z.W. Finland en in het Bergslagen-gebied van Centraal Zweden.
Tn beide gebieden is het Laboratorium bezig met isotopen-geochronologische
onderzoeksprojecten, resp in samenwerking met de Vrije Universiteit (Dr. L.
Westra) en de Universiteit van Amsterdam (Prof. Dr. Oen Ing Soen).
Prof. Dr. H.N.A. Priem vertrok 28 augustus 1976 voor een verblijf van drie
weken op de Nederlandse Antillen, voor onderzoek en additionele bemonstering
in het kader van het lopende dateringsproject.

Van de bijeenkomsten en werkbezoeken in Nederland kunnen o.a. worden vermeld:

1. Het congres "Tijstromen in de Chemie" van de Koninklijk Nederlandse Chemische
Vereniging van 2 t/m 4 september 1975 te Middelburg (Dr. N.A.T.M. Boelrijk).

2. De nascholingscursus "Vloeistofchromatografie" van de Koninklijk Nederlandse
Chemische Vereniging van 6 t/m 10 oktober 1975 te Amsterdam (Dr. N.A.T..M.
Boelrijk).

3. De introductiedag voor nieuwe röntgenspectrometers op 16 december 1975 bij
Philips te Eindhoven (Dr. E.A.Th. Verdunnen).

4. De bijeenkomst van de Werkgroep Atoomspectrometrie op 16 januari 1976 te
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Amsterdam (Pr. E.A.Th. Verdunnen).
5. Het bezoek op 19 mei 1976 aan een boorlocatie van de Rijks Geologische

Dienst in N. Limburg, waar glaukonietriike horizonten uit het Mioceen en
PIioceen in de ondergrond worden bemonsterd voor isotopische datering in
ons Laboratorium (Drs. R.H. Verschure en L. IJlst, tezamen met Dr. W.H.
Zagwiin van de R.C.D.).

D. Lezingen en voordrachten

Op 15 september 1975 presenteerde Dr. E.A.Th. Verdunnen te Crenoble tijdens
het 18de Colloquium Fpectroscopicum Internationale een paper "The accuracy
of XRFS determination of Rb and Pr contents in rock samples".

Tijdens zijn reis door het Verre Oosten hield Prof. Dr. H.N.A. Priem een
voordracht over "Isotopic Dating: contemplations and applications" voor de
Indonesian Mining Association te Jakarta op 25 september en voor de Geology
Association of Thailand te Bangkok op 9 oktober 1975.

In januari 1976 gaf Prof. Dr. H.N.A. Priem vier caput-colleges in het Vening
Meinesz Laboratorium te Utrecht over "Uranium-lood geochronologie".

Dr. N.A.I.M. Boelrijk gaf in dezelfde serie Capita Selecta in het Vening
Meinesz Laboratorium te Utrecht in februari/maart 1976 twee colleges over de
"Oklo Reactor" en één college over "Uranium niet-evenwichtsdatering".

Prof. Dr. H.N.A. Priem gaf in het Geologisch Instituut der Universiteit van
Amsterdam in februari 1976 drie caput-colleges over "Geochronologie van het
Paltische Schild".

Op 10, 17 en 24 maart 1976 gaf Prof. Dr. H.N.A. Priem zes colleges voor de
internationale Post-Graduate Course in het International Training Centre te
Delft over "Geochronology". •»•

Drs. R.H. Verschure gaf op 25 maart 1976 twee colleges over "Mineraalscheiding
op laboratoriumschaal" in het Geologisch Instituut van de Rijksuniversiteit
te Utrecht.

Tijdens het Fourth European Colloquium of Geochronology, Cosmochronology and
Isotope Geology te Amsterdam presenteerden medewerkers van het Laboratorium
de volgende zes papers:
5 april : Prof. Dr. H.N.A. Priem - "Rb-Sr dating in the Precambrian of the

Grythyttan-Hjulsjö area, Bergslagen, Southern Central Sweden"
(H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, Oen Ing Soen,
E.A.Th. Verdunnen & R.H. Verschure).

" 7 april : Drs. P.W.C, van Calsteren - "Preliminary results of isotope
geochronological investigations in the pre-Hercynian and early
Hercynian basement of Galicia, N.W. Spain" (P.W.C. van Calsteren,
N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, H.N.A. Priem, E.A.Th. Verdunnen &
R.H. Verschure).
Prof. Dr. H.N.A. Priem - "Isotopic dating in southern Portugal"
(H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, L.J.G. Schermerhorn,
E.A.Th. Verdunnen & R.H. Verschure).

8 april : Dr. E.H. Hebeda - "The present situation of measuring Sr isotopic
ratios in Amsterdam" (E.H, Hebeda, J.C. van Belle, F. Benavente,
N.A.I.M. Boelrijk, N. Dijkstra & B. Voorhorst).
Drs. P.A.M. Andriessen - "Preliminary results of geochronological
investigations on the Island of Naxos, Cyclades, Greece" (P.A.M.
Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, H.N.A. Priem, E.A.Th.
Verdurmen & R.H. Verschure).
Dr. E.A.Th. Verdurmen - "Accuracy of X-ray fluorescence spectro-
metric determination of Rb and Sr contents in rpck samples"
(E.A.Th. Verdurraen).

- 20 -



Op 14 en 23 april 1976 sprak Prof. Dr. H.N.A. Priem respectievelijk te Baarn
en te Zwolle voor de Volks Universiteit over "Ouderdomsbepaling van gasteen-
ten", naar aanleiding van de gelijknamige Teleac uitzending (zie paragraaf G).

Dr. E.H. Hebeda hield op 22 juni 1976 in het Laboratoriet för Jsotopgeologi te
Stockholm een voordracht over "Some aspects of solid source isotope analysis".

E. Onderzoeksprojecten

Een uitvoerig overzicht van alle onderzoeksprojecten die in het Laboratorium
lopen c.q. zijn geëntameerd, meest in samenwerking met andere instellingen voor
geologisch onderzoek, is gegeven in het 5-jaar rapport d.d. 1 mei 1976 (hoofd-
stuk 2 en hoofdstuk 4). In de. vier maanden die sedertdien zijn verstreken hebben
zich in dit overzicht géén belangrijke ontwikkelingen voorgedaan.

F. Andere steunverlening

Medewerkers en studenten van diverse instellingen op het gebied van de aard-
wetenschappen hebben ook dit verslagjaar weer veelvuldig gebruik gemaakt van
onze mineraalscheidingsfaciliteiten. De afdeling Mineralogie verleende ook
assistentie bij het oplossen van uiteenlopende mineralogische problemen.

De röntgenafdeling verleende dit verslagjaar incidenteel assistentie aan het
Organisch Chemisch Laboratorium V.U. en de Afdeling Tandheelkunde V.U. bij het
oplossen van chemische, resp. mineralogische problemen, en aan het Gemeentelijk
Centraal Milieu Laboratorium voor ertsanalyses.

G. Teleac

In dit verslagjaar werkte het Laboratorium mee aan de Teleac cursus "Wetenschap
in Beweging", waarvan les 11 gewijd was aan Ouderdomsbepaling van Gesteenten.
Filmopnamen hiervoor werden op 22 oktober 1975 in het Laboratorium gemaakt,
terwijl Drs. R.H. Verschure op 17 september 1975 meewerkte aan opnamen in Zuid
Limburg. De T.V. uitzending van les 11 vond plaats op 28 en 31 maart, terwijl
voorafgaand aan de tweede uitzending Prof. Dr. H.N.A. Priem deelnam aan een
uitzending van de Radio Volks Universiteit.

Inmiddels is Prof. Priem aangezocht om als wetenschappelijk adviseur op te
treden van een nieuwe Teleac serie: 13 lessen over Geologie die volgens plan
in het seizoen 1977/78 zullen worden uitgezonden.
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7. PUBLICATIES EN RAPPORTEN

Over de resultaten van in het Laboratorium verricht onderzoekswerk zijn dit ver-
slagjaar vier artikelen verschenen, terwijl één artikel nog in druk is. Van zes
voordrachten die door medewerkers van ons Laboratorium zijn gehouden zijn samen-
vattingen gepubliceerd, terwijl de samenvatting van een zevende voordracht in
september zal verschijnen. Eén artikel betreffende röntgenspectrometrische
technieken is gepubliceerd, een tweede wacht nog op publicatie, en een derde is
ter publicatie aangeboden. Twee review artikelen zijn verschenen, terwijl een
derde review artikel is geschreven en als hoofdstuk in een encyclopedie zal
verschijnen. Bovendien zijn vier rapporten samengesteld.

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

No. 42 : H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, B.J. Romein, E.A.Th.
Verdunnen & P.H. Verschure (1975) - "Isotopic dating of glauconites
from the Upper Cretaceous in Netherlands and Belgian Limburg, 1".
Geol. Mijnb. 54_, 205-207.

No. 42A : H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, B.J. Romein, E.A.Th.
Verdunnen & R.H. Verschure (1976) - "Isotopic dating of glauconites
from the Upper Cretaceous in Netherlands and Belgian Limburg, 1:
Reply to the comments by G.S. Odin". Geol. Mijnb. 5_5, 6.

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

No. 44 : D.P. Erdbrink, H.N.A. Priem, E.H. Hebeda, C. Cup, P. Bankers &
S.A.P.L. Cloetingh (1976) - "New data on the vertebrate fossil
localities at Marlgheh, Iran". Verh. Kon. Ned. Academie van Wetensch.
Proceedings, Series B, 79, No. 2, 85-113.

No. 45 : H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, E.A.Th. Verdunnen &
R.H. Verschure (1976) - "isotope geochronology of the Eidfjord
Granite, Hardangervidda, West Norway". Norges geol. Unders. 327 (in
press).

Samenvattingen

1. In the Volume of Abstracts of the Fourth European Colloquium of Geochronology,
Cosmochronology and Isotope Geology (ECOG-4), Amsterdam 5-10 april 1976:
l.a. P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, H.N.A. Priem, E.A.Th.

Verdunnen & R.H. Verschure: "Preliminary results of geochronological
investigations on the Island of Naxos (Cyclades, Greece)".

l.b. P.W.C. van Calsteren, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, H.N.A. Priem,
E.A.Th. Verdunnen & R.H. Verschure: "Preliminary results of isotope
geochronological investigations in the pre-Hercynian and Early Hercynian
basement of Galicia (N.W. Spain)".

I.e. E.H. Hebeda, J.C. van Belle, F. Benavente, N.A.I.M. Boelrijk, N. Dijkstra
& B. Voorhorst: "The present situation of measuring Sr isotopic ratios
in Amsterdam".

l.d. H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, I.S. Oen, E.A.Th. Verdunnen
& R.H. Verschure: "Rb-Sr dating in the Precambrian of the Grythyttan-
Hjulsjö region, Bergslagen, southern central Sweden".

I.e. H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, L.J.G. Schermerhorn,
E.A.Th. Verdunnen & R.H. Verschure: "Isotopic dating in southern
Portugal".

l.f. E.A.Th. Verdunnen: "Accuracy of X-ray fluorescence spectrometric determina-
tion of Rb and Sr contents in rock samples".

2. In the Abstracts of the Third Meeting of European Geophysical Societies te
Amsterdam, 7-10 september 1976, te verschijnen in EOS (September 1976 issue):
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H. Wensink, E.H. Hebeda, N.A.I.M. Boelrijk, H.N.A. Priem, E.A.Th.
Verdurmen & R.H. Verschure: "Radiometric age dating and paleomagnetism of
the Deccan Tr^ps, India".

Publicaties betreffende technieken

E.A.Th. Verdurmen (1975) - "The accuracy of X-ray fluorescence spectrometric
determination of Rb and Sr contents in rock samples". Vol. TT Communications
XVTTIe Coll. Spectr. Intern., Grenoble 1975, Paper No. 137.

E.A.Th. Verdurmen ("1976) - "Accurate X-ray fluorescence spectrometric determinations
of Rb and Sr contents in geological samples". (Nog te verschijnen in het
Symposium verslag van de 9th X-Ray Analytical Conference, Exeter I974, uit
te geven door Philips Analytical Dept., Pye Unicom Ltd., Cambridge. U.K.).

E.A.Th. Verdurmen (1976) - "Accuracy of X-ray fluorescence spectrometric
determination of Pb and Sr concentrations in rock samples". X-Ray
Speetrometry (ingediend).

Overzichtsartikelen op het gebied der isotopen-geochronoiogie

E.H. Hebeda (1976) - "Massenspektrometrie und Geochronologie". Ned. Tijdschrift
Vacuumtechniek _1_4_, 15-21. (Voordracht tijdens de Algemene Ledenvergadering
van de Nederlandse Vacuumvereniging op 2 mei 1975 te Delft).

H.N.A. Priem (1976) - "Ouderdomsbepaling van gesteenten". Syllabus Bond Nederl.
Volksuniversiteiten J_5_» N o' 7> lfi4-i90, en Gea 9_, Nr. 2, 44-50.

H.N.A. Priem (1977?) - "Geochronologie", hoofdstuk in de I-'inkler Prins Technische
Encyclopedie (in bewerking).

Interne Rapporten

R.P. Kuiiper (1976) - "Whole-rock en mineraaldatering met behulp van het V -Th-Pb
systeem, met nadruk op de Ph-Pb methode".

P.P. Kuiiper (1976) - "Vorderingsrapport omtrent het ouderdomsonderzoek in het pre-
Hercynische grondgebergte van Galicië (N.W. Spanje)".

K. van Belle (1976) - "Voorschrift voor het maken van uranium- en loodpreparaten
uit zirkonen voor massaspectrometrisch onderzoek".

H. l'ielens (1976) - "Diverse opwerkingsmethoden van zirkoon voor ouderdomsbepalingen,
met een lage blank (een literatuurstudie)".

Andere Rapporten

E. Jager, H.N.A. Priem, N.J. Snelling & W.J. Stahl (1975) - "Report of the CCOP
Expert Mission on Isotopic Dating". United Nations Development Programme
(UNDP)/Technical Support for Regional Offshore Prospecting in East Asia
(RAS/73/022), Document Nr. ROPEA-R.O42.

H.N.A. Priem (1975) - "Enkele additionele opmerkingen b£i het officiële rapport van
de CCOP Expert Mission on Isotopic Dating". Vertrouwelijk Rapport.
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8. STICHTING I.CO.
================

Het dagelijks bestuur van de Stichting I.G.O. is dit verslagjaar ongewii'zigd
gebleven:

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

Prof. Dr. C. Diikstra (Utrecht) en Dr. J.H. Westermann (Hilversum) hebben dit
verslagjaar hun lidmaatschap van de Raad van Advies beëindigd. Voor de ras*-
zijn de samenstellingen van Bestuur en Raad van Advies ongewijzigd gebleven.

Het Bestuur en de Raad van Advies van de Stichting vergaderden op 18 december
1975 en 24 mei 1976 in het conferentiezaaltje van het Z.W.O. Laboratorium voor
Isotopen-Geologie. Beide vergaderingen zijn ook bijgewoond door de directeur
en de leden van de wetenschappelijke staf van het Laboratorium.
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9 • E™ANCIEEL_OVERZICHT = KAL|NDERJAAR_ : 1 : 975

I

Per 1 januari 1975 heeft de Nederlandse Organisatie voor Z.W.O. aan de Stichting
I.G.O. een subsidie toegekend van ƒ.1.380.000 op de gewone dienst en van
ƒ.533.000 als investeringssubsidie. Rii het opstellen van de aangepaste begroting
werd rekening gehouden met eer. geschat bedrag van ƒ.9.000 aan inkomsten. Volgens
deze begroting waren bestemd

voor personele uitgaven
voor materiële uitgaven gewone dienst
voor investeringssubsidie

ƒ.1.077.300,
ƒ. 311.700, en
ƒ. 533.000.

De investeringssubsidie ad ƒ.533.000 werd toegekend voor de aanschaf van een
vaste-stoffen massaspectrometer, ter vervanging van de 12-jaar oude meetopstel-
ling. Bovendien is per 20 juni 1975 nog een aanvullende subsidie toegekend ad
ƒ.65.000 ten behoeve van verbouwingswerkzaamheden in het souterrain van het
Laboratorium, in verband met uitbreiding van de werkruimte.

De personele uitgaven, inclusief alle sociale lasten, bedroegen in 1975 in totaal
ƒ,1.132.076, een overschrijding van het aanvankelijk gereserveerde bedrag met
ƒ.54.776. Deze overschrijding van het bedrag dat op grond van het salarispeil in
1974 is begroot, is een gevolg van de algemene salarisverhogingen in 1975 (infla-
tiecorrectie en trendaanpassingen).

De materiële uitgaven ten laste van de begroting 1975 bedroegen in totaal 312.603.
Omdat in dit jaar géén inkomsten zijn ontvangen (begroot op ƒ.9.000), bedraagt
het nadelig saldo op deze post ƒ.9.903.

De uitgaven ten laste van de investeringssubsidie bedroegen ƒ.556.854. Het nadelig
saldo op deze post bedraagt dus ƒ.23.854. Deze overschrijding is grotendeels te
wijten aan vertraging in de afhandeling van de bestelling van de massaspectrometer
bij het Rijks Inkoop Bureau, waardoor de koers van de U.S. dollar inmiddels fors
was opgelopen t.o.v. het tijdstip waarop wij d. bestelling opmaakten.

De uitgaven ten laste van de verbouwingssubsidie bedroegen ƒ.69.381. De overschrij-
ding van het begrote bedrag bedraagt dus ƒ.4.381.

De materiële uitgaven ten laste van de gewone dienst kunnen als volgt worden ge-
specificeerd:

1. Bedrijfskosten en diverse aanschaffingen
chemische afdeling (D-l)

2. Bedrijfskosten en diverse aanschaffingen
massaspectrometrie afdeling (D-2, E-4 ge-
deeltelijk)

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

4. Bedrijfskosten en diverse aanschaffingen
mineralogische afdeling (D-4, E-3, E-4
gedeeltelijk, F-l)

5. Bedrijfskosten en diverse aanschaffingen
röntgenanalyse afdeling (D-5, E-4 gedeel-
telijk)

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

transporteren

toegekend uitgegeven

ƒ 15.000

- 50.400

- 12.000

- 19.800

- 22.200

5.500

ƒ 124.900

ƒ 16.602

49.448

13.118

- 23.303

- 22.982

5.860

ƒ 131.313
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transport

7. Bedriifskosten en diverse aanschaffingen
rekentuig (D-Ii)

8. Algemene kantoor-, administratie-, porto-
en publicatiekosten, xeroxcopieën (D-6)

9. Algemene experimenteerpost en uitbesteding
werkzaamheden O W )

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

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

12. Boeken en tijdschriften (E-l)

13. Buitenlandse reis- en verblijfskosten i.v.m.
congressen en veldwerk (C-2, C-3, C-4 en C-5);
binnenlandse reiskosten (C-l)

14. Huisvesting V.U. (huur en bijdrage in de.
kosten der-verkregen faciliteiten (G) - 110.000 - 110.000 ~"V

Totaal

De totale rekening van baten en lasten over 1975 kan dus als volgt worden samen-
gesteld:

toegekend

f 124.900

- 12.000

- 15.500

- 16.000

5.000

4.800

- 4.500

- 19.000

- 110.000

ƒ 311.700

uitgegeven

ƒ 131.313

11.763

11.646

9.240

8.537

1.776

4.102

- 24.226

- 110.000

ƒ 312.603

Baten

Subsidie personele uitgaven + gewone dienst ƒ 1.380.000
Investeringssubsidie, toegekend per 1.1.1975 - 533.000
Verbouwingssubsidie, toegekend per 20.6.1975 - 65.000

Totaal baten 1975 ƒ 1.978.000

Lasten

Personele uitgaven f 1.132.076
Materiële uitgaven gewone dienst - 312.603
Materiële uitgaven investeringssubsidie - 556.854
Materiële uitgaven verbouwingssubsidie - 69.381

Totaal lasten 1975 ƒ 2.070.914

Het nadelig saldo over het begrotingsjaar 1975 bedraagt derhalve ƒ.92.914,
waarvan ƒ.54.776 voor personele en ƒ,38.138 voor materiële uitgaven.

Amsterdam, 12 augustus 1976

Dr. N.A.I.M. Boelrijk Prof. Dr. H.N.A. Priem
beheerder directeur
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