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Afbeelding op de frontpagina;

Rb-Sr data van charnockitische granulieten in hét
Bakhuys-gebergte, H.Suriname. Alle punten liggen
in een envelope begrensd door twee lijnen, res-
pectievelijk corresponderend met ouderdomnen van
2.0 Ga en 2.4 Ga. De onderste begrenzing represen-
teert de "eindlijn" van de Sr-isotopenmigraties
die zijn opgetreden tijdens de Trans-Amazonische
Orogenese, 2000 Ma geleden. De bovenste begrenzing
heeft vermoedelijk gSén geochronologische beteke-
nis, maar de punten boven de 2.0 Ga lijn wijzen
wél op een oudere, pre-Trans-Amazonisch > geschie-
denis van de gesteenten (minimum-ouderdom 2.4 Ma).
De vier M.I.T. punten zijn abusievelijk geïnter-
preteerd als een isochron van 2.76 Ga. Zie hoofd-
stuk 2, l.a.
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Le bon sens d'aujourd'hui, qu'on nonme parfois
vérité, n'est pas nécessairement le bon sens de
demain.

Jacques C. de Lapparent

>• ^LEIDING

Ook dit verslagjaar voltrok het speurwerk in het Laboratorium zich grotendeels in het
kader van projecten in samenwerking met diverse wetenschappelijke instellingen in
Nederland en elders. Voor zover het de Nederlandse instellingen betreft gaat het hier-
bij om een grote verscheidenheid van uiteenlopende isotopen-geochronologische onder-
zoeksprojecten. Naast diverse kleine onderzoekjes, behoren hiertoe de volgende grotere
samenwerkingsprojecten: het hoog-metamorfe Precambrium en de Paleozoische explosie-
breccies van Z. Noorwegen (R.U. Utrecht); dekbladen in het centrale deel van de Scan-
dinavische Caledoniden (R.U. Leiden); het Precambrium van centraal Zweden (Universi-
teit van Amsterdam) en Z.H. Finland (V.U.); het Hercynicum en oudere basement vanN.W.
Spanje (R.U. Leiden); ultramafische massieven in de Alpine keten van Z.O. Spanje (Uni-
versiteit van Amsterdam); het Alpine kristallijn ven Naxos, Griekse Cycladen (R.U.
Utrecht); het Laat Mesozoische/Vroeg Tertiaire kristallijn van de benedenwindse Ne-
derlandse Antillen (Universiteit van Amsterdam); glaukonieten in Cretaceische en
Tertiaire afzettingen van Z. Nederland (Rijks Geologische Dienst). Een aantal van
deze projecten maakt deel uit van het dissertatie-onderzoek van vijf promovendi;
van één van hen (Drs. P.A.M. Andriessen, Alpine kristallijn van Naxos) zal dit bin-
nenkort tot een promotie leiden. Van de onderzoeksprojecten in samenwerking met bui-
tenlandse instellingen zijn de belangrijkste de beide projecten in het Guiana Schild,
Z. Amerika: in het Amazone-gebied van Z.O. Colombia (PRORADAM-project, onder auspiciën
van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking) en in Suriname (Geologisch Mijnbouw-
kundige Dienst). In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de verschillende
onderzoeksproj ec ten.

In het vorige jaarverslag is reeds gewezen op het bezwaar dat de grote verscheidenheid
aan onderzoeksprojecten noodzakelijkerwijs leidt tot een "hit and run" karakter bij
vele projecten. Het is niet mogelijk om, zoals wenselijk zou zijn, alle projecten
uitvoerig te begeleiden en de isotopen-geochronologische resultaten van het onderzoek
"uit te diepen" in relatie tot de geologie. Voor het opzetten van de onderzoekspro-
jecten en de geologische interpretatie van de onderzoeksresultaten moet de laborato-
riumstaf derhalve vaak zwaar leunen op de medewerking van geologen van de samenwer-
kende instellingen.

In hoofdstuk 3 wordt een beknopt overzicht gegeven van het verloop van de werkzaamhe-
den in dit verslagjaar. Als nieuwe ontwikkelingen kunnen onder andere worden genoemd
de invoering van verbeterde kolomchromatografische methoden voor de separatie van Sr
en de ontwikkeling van een kolomchromatografische methode voor de separatie van K
(3.C.1), en de realisering van het "real-time" systeem bij de computer (3.D.1 en
3.D.4).

Een nieuwe bijdrage tot de isotopen-geochronologie is het verkrijgen van goede K-Ar
dateringen van het mineraal toermalijn (hoofdstuk 2.9). Het onderzoek van Pb isoto-
pen-systemen in whole-rocks is ter hand genomen (hoofdstuk 2.6).

Dit verslagjaar is een begin gemaakt met de invoering in het Laboratorium van de
splijtingssporen-dateringsmethode (zie hoofdstuk 3.E). In eerste instantie zal zich
hiermede gaan bezighouden Drs. P.A.M. Andriessen, die hiertoe gedurende een week in
oktober en de gehele maand februari heeft gewerkt bij Dr. G.A. Wagner van het Labor
für Archeometrie, Max-Planck Institut te Heidelberg. Per 1 januari 1978 is Drs.
Andriessen opgenomen in de wetenschappelijke staf van het Laboratorium.
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De ruimtenood in het Laboratorium stelt ons voor steeds grotere problemen. De
toegezegde additionele ruimte (de huidige gesteenteslijperij van de V.U.) is
nog steeds niet ter beschikking gekomen; thans wordt verwacht (gehoopt) dat
dit in 1979 het geval zal zijn. Onderhandeld wordt momenteel over de beschik-
baarstelling van additionele ruimte in het souterrain. Over de gehele proble-
matiek rond onze huisvesting is door mij in juni 1978 een memorandum samenge-
steld (hoofdstuk 6.E).

Ook dit verslagjaar zou het Laboratorium niet naar behoren hebben kunnen
functioneren zonder de steun van diverse instellingen en diensten van de
Vrije Universiteit. In het bijzonder dienen hierbij te worden genoemd de
werkplaats/instrumentmaker!j (waar een technicus in onze dienst werkzaam is),
de tekenkamer, de gesteentealijperij en het fotografisch laboratorium van het
Instituut voor Aardwetenschappen, en de Centrale Technische 4 Huishoudelijke
Dienst van de Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen. De Subfaculteit
Natuurkunde voorziet ons regelmatig van vloeibare stikstof. In de glasblaze-
rijen van de Subfaculteiten Natuurkunde en Scheikunde zijn diverse werkzaam-
heden voor CÏVS verricht. Verder heeft de afdeling Personeelszaken van de Vrije
Universiteit ons enige malen geadviseerd in personeelsaangelegenheden, en
hebben wij enige malen gebruik gemaakt van de diensten van de Centrale Repro-
ductiediens t en de Bedrijfs Geneeskundige Dienst.

De Heer J.A. van Wel van het F.O.M. Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
onder directie van Prof. Dr. J. Kistemaker heeft ook dit verslagjaar glas-
instrumentmakerswerk on ons Laboratorium verzorgd. Ten onzen behoeve zijn,
behalve in de V.U., ook slijpplaatjes van gesteenten gemaakt in de Geologische
Instituten van de Universiteit van Amsterdam, de R.U. Leiden en de R.U.
Utrecht. Voor rëntgendiffractiewerk is enige malen gebruik gemaakt van de
apparatuur van de Werkgroep Röntgenspectrometrie en -diffractometrie/Univer-
siteit van Amsterdam.

Zoals is aangekondigd in de inleiding van het vorige jaarverslag, bevat het
onderhavige verslag een financieel overzicht over het kalenderjaar 1976.

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

\
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2 . BEKNOPTE^RAPPORTAGE^VAN^ffiT^ONDERZQEK

Zoals reeds is vermeld in het vorige jaarverslag, worden alle Rb-Sr en K-Ar ouder-
donmen in het Laboratorium thans berekend met de nieuwe set constantes aanbevolen
door de Subcommission on Geochronology van de International Union of Geological
Sciences: Al7Rb - 1.42 x lO^'a"1, X Kg • 4.962 x 10~1°a~1, X1*0!^ • 0.581 x 10~10a"
en *°K • 0.01167 atoom X totaal K. Er kunnen daardoor verschillen zijn tussen de
met deze constantes berekende waarden en vroeger gepubliceerde ouderdonmen van
-2.16% of +3.52% voor Rb-Sr (afhankelijk van de vroeger gebruikte Rb vervalsconstan-
te van resp. 1.39 x 10~na~l of 1.47 x ÏO"1^"1) en tussen +2% en -0.5% voor K-Ar
(afhankelijk van de ouderdom).

1. Suriname

Dit verslagjaar is het dateringswerk in Suriname in samenwerking met de Geolo-
gisch Mijnbouwkundige Dienst (G.M.D.) gecontinueerd met een tweetal daterings-
projecten:

l.a. Het onderzoek naar de ouderdom van de charnockitische granulieten in het
Bakhuys-gebergte (waarvoor het materiaal is verzameld tijdens een expeditie
in augustus 1977) is dit verslagjaar voorlopig afgesloten met de Rb-Sr
whole-rock analyse van 28 charnockitische en enderbitische gesteenten en de
U-Pb analyse van 4 zirkoonfracties uit één gesteente. De vermoede hoge
ouderdom kon niet worden aangetoond, maar het patroon van Rb-Sr data maakt
wel een lange pre-Trans-Amazonische geschiedenis waarschijnlijk voor dit
deel van de korst. Deze resultaten zijn gepresenteerd op het 4th International
Congress of Geochronology, Cosmochronology and Isotope Geology van 20-25
augustus 1978 te Snowmass, Colo. (Zie ook hoofdstuk 7, publ. nr. 53).

l.b. Dit verslagjaar is begonnen met het Rb-Sr whole-rock onderzoek van 9
metavulkanieten uit de laag-metamorfe Marowijne Groep in Suriname. Van
deze gesteenten wordt eveneens verondersteld door diverse geologen werk-
zaam in Z. Amerika dat zij aanzienlijk ouder zouden zijn dan Trans-Amazonisch.

2. Nederlandse Antillen

Het dateringswerk in de kristallijne kernen van Aruba, Curacao en Bonaire, in
samenwerking met Prof. Dr. H.J. MacGillavry en Dr. D.J. Beets'van de Subfaculteit
Geologie van de Universiteit van Amsterdam, is dit verslagjaar gecontinueerd.

2.a. Op Aruba zijn nog enkele additionele Rb-Sr analyses verricht aan whole-rocks
en gesepareerde mineralen uit de tonaliet-batholiet, evenals een serie K-Ar
dateringen van gesepareerde biotieten en hoornblendes. De tonaliet blijkt
twee significante ouderdonmen te geven. In het N.W. deel van het eiland
geven biotieten Rb-Sr & K-Ar, hoornblendes K-Ar (en whole-rocks Rb-Sr) ouder-
donmen tussen 85 en 89 Ma. In het overige deel van de batholiet geeft de
Rb-Sr datering van biotieten en een enkele K-veldspaat (en whole-rocks)
echter een ouderdom van 70.5 ± 2.2 Ma, welke ouderdom ook wordt gevonden
door K-Ar datering van de biotieten. De hoornblendes uit dit deel van de
batholiet geven daarentegen K-Ar ouderdonmen van ca 89 Ma.

In eerste instantie werd gedacht, uitsluitend op grond van de Rb-Sr gege-
vens, dat we hier te maken zouden hebben met twee episodes van tonalitisch
magmatisme: één ca 85 Ma geleden (Coniacien/Santonien), waarbij het deel
van de batholiet in N.H. Aruba intrudeerde, en een tweede ca 70 Ma geleden
(Maastrichtien), waarbij de rest van de batholiet intrudeerde (zie hoofd-
stuk 7, publ. nr. 52). Sedertdien zijn echter de K-Ar gegevens beschikbaar
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L gekomen, waardoor dit beeld enigszins is gewijzigd. Nog steeds wijzen
de isotopische data op een plaatsname vac de batholiet in twee stadia.
Het feit dat hoornblendes uit de gehele batholiet, zowel uit het Ntf
deel als de rest, K-Ar ouderdonmen blijken te hebben van ca 89 Ha,
maakt echter uiterst onwaarschijnlijk dat er twee magmatische episodes
zijn geweest. Veeleer denken we nu aan slechts één fase van magmatisme,
waarbij de gehele tonalietmassa intrudeerde, ca 89 Ha geleden
(Cenomanien/Turonien). Het NW deel van de batholiet zou dan een hoger
gelegen deel in de tonalietmassa representeren, zodat dit deel direct
na de intrusie kon afkoelen tot beneden de "blocking" temperatuur
(Rb-Sr & K-Ar) van de biotiet. De biotieten en de hoornblendes uit dit
deel van de batholiet hebben derhalve ouderdonmen dichtbij de intrusie-
ouderdom. De rest van de batholiet representeert daarentegen een dieper
gelegen deel van de tonalietmassa, dat na de intrusie kon afkoelen tot
beneden de "blocking" temperatuur van hoornblende, maar boven de
"blocking" temperatuur van biotiet (Rb-Sr & K-Ar) en K-veldspaat (Rb-Sr)
bleef. Ongeveer 70 Ha geleden, in het Haastrichtien, zijn volgens deze
interpretatie grote verschuivingen opgetreden, waarbij het centrale en
oostelijke deel van de batholiet omhoog is gebracht. De verschuiving is
misschien opgetreden langs de grote ZW-NE verlopende breccieuze zone
dwars door de batholiet. De gesteenten in dit omhooggebrachte blok
kwamen in een kouder deel van de korst en koelden toen af tot beneden
de "blocking" temperatuur van biotiet Rb-Sr & K-Ar. Deze gesteenten
kwamen als gevolg van de opwaartse beweging in hun huidige positie te
liggen, op hetzelfde niveau als de oorspronkelijk veel hoger gelegen
gesteenten in het NV deel van de batholiet.

Volgens deze (voorlopige) interpretatie zou de plaatsname van de batholiet
zich in twee fasen hebben voltrokken, die beide door de isotopische
ouderdonmen worden gedateerd. Eerst de intrusie van het tonalitische
magma ca 89 Ma geleden, en vervolgens de opwaartse beweging van het
centrale en oostelijk deel van de batholiet langs een grote verschuiving
ca 70 Ma geleden.

2.b. Momenteel lopen series K-Ar dateringen van de Matavidiri Gabbro en
enkele doleritische gangen in N. Aruba. De eerste resultaten van de
gabbro lijken te wijzen op een ouderdom rond 85 Ma.

2.c. De kwartsdioriet-pluggen op W. Curacao geven K-Ar ouderdonmen van 70/71
Ma.

2.d. Dolerieten van de Curacao Lava Formatie geven ouderdonmen van 73/74 Ma.
Deze dateringen zijn echter nog niet afgesloten.

Het dateringsonderzoek in de Nederlandse Antillen wordt voortgezet.

3. Colombia

Zoals is beschreven in het vorige jaarverslag, is een dateringsonderzoek aan-
gevangen in het Guiana Schild van Z.O. Colombia. Dit onderzoek wordt verricht
in samenwerking met FR0RADAM (Proyecto Radargrametrico del Amazonas), onder
auspiciën van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. In het kader van
dit onderzoek heeft Prof. Priem in februari 1978, met steun van een geoloog
van FR0RADAM (Dr. Alcides Huguett) en enkele Colombiaanse militairen, een
uitgebreide bemonsteringstocht in het betrokken gebied ondernomen. De ver-
zamelde gesteentemonsters zijn eind juli in Amsterdam gearriveerd en zullen
binnenkort worden bewerkt.
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4. Scandinavië

4.a. In het kader van de samenwerking met de Afdeling Petrologie van de Subfa-
culteit Geologie & Geofysica, R.U. Utrecht, heeft in juli j.l. Drs. R.H.
Verschure tezamen met Dr. C. Maijer een bemonstering uitgevoerd in het
Precambrium langs het 'aledoniden-front in Z.W. Noorwegen. De bedoeling is
na te gaan hoe de Caledonische orogenese heeft ingewerkt op de K-Ar syste-
men van biotieten in het Precambrische basement vóór het front. Daartoe
zijn biotiet-houdende gesteenten verzameld in enkele traverses door het
basement loodrecht op het Caledoniden-front.

4.b. Het U-Pb onderzoek van zirkonen in het hoog-metamorfe Precambrium van Z.W.
Noorwegen in het kader van het dissertatie-onderzoek van Drs. J.B.W.
Wielens zal binnenkort worden afgesloten. Dit verslagjaar zijn drie addi-
tionele gesteenten bewerkt: pyroxeensyeniet uit het Gloppurdi Complex, een
ogengneiss en een granaatmigmatiet. Discordia plots resulteren in een
ouderdom van 1230 Ha voor de pyroxeensyeniet, ouderdommen van 1900 Ma en
1200 Ma voor resp. de niet-magnetische en de magnetische zirkoonfracties
uit de ogengneiss, en ouderdommen van 2070 Ma en 990 Ma voor resp. de
niet-metamicte en de metamicte zirkoonfracties uit de granaatmigmatiet.
De datering van enkele zeer grote zirkoonkristallen uit het zgn. "age
asylum" van Drangsdalen geeft ouderdommen van ca 840 Ma en 930 Ma; e data
liggen echter boven de concordia, zodat we hier mogelijk te maken hebben
met U verlies. Apatieten uit twee ogengneissen geven een discoirdia-ouder-
dom van 1100 Ma.

4.c. Als aanvulling op het onderzoek van het explosieve vulkanisme in Zuid
Noorwegen (in samenwerking met Dr. C. Maijer, afd. Petrologie, R.U. Utrecht)
zijn een aantal gneiss-xenolieten uit de Tveitan explosiebreccie (ouderdom
ca 300 Ma) onderzocht op hun Rb-Sr systemen. De Rb-Sr data strooien tussen
2 referentie-isochronen, resp. 1430 Ma en 230 Ma. De hoge meetpunten zouden
indicatief kunnen zijn voor een pre-Sveconorwegische sokkel in diepere
delen van de korst. Vijf paragneissen op ca 1 km van de Tveitan breccie
geven géén lineaire correlatie tussen de Rb-Sr data, maar spreiden rond
een referentie-isochron van 900 Ma.

A.d. Het dateringswerk in het kader van het dissertatie-onderzoek van 3rs.
A.P.S. Reymer (samenwerking met de afd. Structurele Geologie, R.U. Leiden)
is dit verslagjaar grotendeels afgesloten. De resultaten worden thans in
een reeks publicaties verwerkt en zullen t.z.t. worden opgenomen in Drs.
Reymer's proefschrift.

4.e. Het dateringswerk in het Bergslagen-gebied van centraal Zweden (samen-
werking met de afd. Petrologie & Ertskunde, Universiteit van Amsterdam),
is, voor zover het deel uitmaakt van het dissertatie-onderzoek van Drs.
A.C. Moorman, dit verslagjaar afgesloten. De resultaten worden thans in
een publicatie verwerkt en zullen t.z.t. worden opgenomen in Drs. Moorman's
proefschrift.

Als aanvulling op dit onderzoek zijn in juni van dit jaar door Dr.
N.A.I.M. Boelrijk tezamen met Drs. H. Helmers (U.v.A.) additionele monsters
verzameld, voornamelijk van leptieten en oergranieten.

5. Z.W. Finland

Het onderzoek in het Precambrische basement van Kemiö, in samenwerking met de
afd. Petrologie & Ertskunde van de Vrije Universiteit,is dit verslagjaar voor-
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lopig afgesloten met een drietal Rb-Sr isochron-dateringen: Younger Granites,
1856 ± 145 Ma; Older Granites, 1789 ± 55 Ma; Pillow Lavas, reference isochron
1776 Ma.

6. N.W. Spanje

Het dateringswerk in het Hercynicum van N.W. Spanje in samenwerking met de
afd. Petrologie, R.U. Leiden, is dit jaar voortgezet in het kader van het
dissertatie-onderzoek van Drs. R.P. Kuijper. Dit onderzoek, betreft in hoofd-
zaak U-Pb dateringen van zirkonen. Door een aantal additionele zirkoonfracties
uit het Mellid orthogneiss-complex op te werken kon de discordia plot worden
gepreciseerd. Naast zirkonen van Vroeg Paleozoische ouderdom, bevatten deze
gneissen ook een overerfde zirkoongeneratie met een ouderdom van 2500 Ma.
Deze oude zirkoongeneratie kan vorden geïnterpreteerd als geërfd uit een
gesteente waaruit de orthogneissen oorspronkelijk als granieten door op-
smelting in het Vroeg Paleozoicum zijn ontstaan,

De zirkonen uit de orthogneissen van de blastomylonitische slenk nabij Vigo
geven een ouderdom van 550 Ma, min of meer overeenkomend met de Rb-Sr
whole-rock ouderdom van deze gesteenten. Uit de discordia plot kan worden
afgeleid dat deze zirkonen rond 100 Ma geleden een beperkte mate van Pb
verlies hebben ondergaan (mogelijk als gevolg van circulerende hydrothermale
oplossingen die omhoog kwamen tijdens de opheffing van West Galicia in
samenhang met de opening van de Atlantische Oceaan).

Van de gesteenten die in augustus 1977 zijn bemonsterd, is een aantal dit
verslagjaar opgewerkt. De analyse is thans in volle gang. Tevens is dit
verslagjaar begonnen met Pb-Pb whole-rock onderzoek van een «antal gesteenten.

7. N.W. Italië

Op verzoek van de afd. Petrologie, R.U. Leiden, is een Rb-Sr onderzoek ver-
richt aan een keratofier-gang in gneissen van de Sesia-Lanzo Zone langs de
zuidrand van de Alpen (in het kader van het dissertatie-onderzoek van Drs.
L.D. Minnigh). De Rb-Sr systemen van de whole-rocks blijken echter niet ge-
sloten te zijn gebleven tijdens de Alpine metamorfose, zodat géén isochron-
ouderdom is verkregen.

8. Z.O. Spanje

In samenwerking met de afd. Petrologie & Ertskunde, Universiteit van
Amsterdam, is dit verslagjaar een uitgebreid dateringsonderzoek begonnen
van de ultrabasische massieven (peridotieten) van Serrania de Ronda,
Caratraca en Sierra de Alpujata. Het onderzoek richt zich vooral op de
leukokrate aders en massa's, die óf zure differentiaten van het ultraba-
sische magma representeren, óf zijn ontstaan tengevolge van "back veining"
van anatektische smelten uit het nevengesteente langs de contacten met de
intruderende hete peridotietmassa.

In september 1977 is een bemonstering van enkele grote leukokrate massa's
uitgevoerd door Dr. E.H. Hebeda, Prof. Dr. H.N.A. Priem en Drs. R.H.
Verschurn, tezamen met Prof. Dr. I.S. Oen (U.v.A.). De eerste Rb-Sr
whole-rock gegevens, die aan het eind van dit verslagjaar zijn verkregen,
lijken te wijzen op een ouderdom in de orde van 20 Ma. Dit onderzoek is
thans nog lopend.
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9. Naxos

Het dateringsonderzoek in het polymetamorfe Alpine kristallijn van Naxos
(Griekse Cycladen), in samenwerking met de afd. Geochemie, R.U. Utrecht, is dit
verslagjaar voortgezet in het kader van het dissertatie-onderzoek van Drs.
P.A.M. Andriessen. Dit onderzoek is dit verslagjaar (voorlopig) afgesloten en
de resultaten worden thans in een proefschrift verwerkt, waarop Drs» Andriessen
op 20 december a.s. verwacht te promoveren. De belangrijkste resultaten van het
onderzoek kunnen als volgt worden samengevat:

Gedurende het Tertiair vonden vier metamorfe fasen plaats: Mi, M2, Ms en M%.
De oudste fase, Mi, gekarakteriseerd door hoge druk (7-9 Kbar) en temperaturen
van 490-530°C, is gedateerd op rond 45 Ma (Midden Eoceen). Een hoge-tempera-
tuur fase, M2, heeft de Mi grotendeels "overprint" en heeft 25 Ma geleden
(Laat Oligoceen) geleid tot het ontstaan van een migmatiet koepel met anatek-
tische granietlichamen, omringd door een metamorfe zonering van, achtereenvol-
gens, de sillimaniet zone, de kyaniet-sillimaniet overgangszone, de kyaniet
zone, de biotiet-chloritoid zone, de chloriet-sericiet zone, en de diaspoor
zone.

Behalve in de twee laatste zones, waar nog Mi mineraalouderdommen (rond 43 Ma)
en/of gedeeltelijk verjongde Mi mineraalouderdommen (jonger dan 40 Ma, maar
ouder dan 25 Ma) zijn gevonden, geven de K-Ar dateringen van mineralen uit de
overige zones post-metamorfe afkoelingsouderdommen, variërend van 21.3 Ma tot
13.8 Ma voor de hoomblendes, 19.1 Ma tot 11.4 Ma voor de muskovieten, en 12.7
Ma tot 11.7 Ma voor de biotitten.

In de tijdsperiode van 14 Ma tot 12-11 Ma geleden had een snelle opheffing van
de migmatietkoepel plaats, die waarschijnlijk gerelateerd is aan de intrusie
van een massa van granodioritisch magma ia West Naxos. Deze intrusie en de
daarbij behorende contact-metamorfose is gedateerd op 11.2 ±0.6 Ma (Rb-Sr
whole-rock isochron). Direct daarna is de granodioriet en het metamorfe complex
overschoven door een allochtoon pakket sedimenten. K-Ar datering plaatst de
dekblad-beweging in het Laat Mioceen (9.9 ± 0.4 Ma geleden).

Het was mogelijk om voor de K-Ar systemen van hoornblende, muskoviet en biotiet
de sluitingstemperaturen te bepalen voor de metamorfe condities op het eiland
Naxos: resp. rond 500°C, 440-420°C en 400-370°C.

De Rb-Sr systemen van pelitische gesteenten en hun mineraalfasen blijken in
veel gevallen tijdens de Mi fase open te zijn geweest en hebben Sr en/of Rb
uitgewisseld met de omgevende marmers.

10. Tanzania

Het reeds in het vorige jaarverslag gerapporteerde dateringsonderzoek in
Tanzania in het kader van het NUGPIT-project, is dit verlagjaar in een publi-
catie verwerkt (zie hoofdstuk 7, publ. nr. 56).

11. Indonesië'

In het vorige jaarverslag is reeds vermeld de biotiet/whole-rock Rb-Sr ouder-
dom van 3.3 +. 0.2 Ma die is bepaald voor de cordierietgraniet van Ambon. Dit
verslagjaar is dit aangevuld met de K-Ar datering van de biotiet: 3.8 +. 0.2 Mm.
De intrusie van deze graniet kan worden geplaatst in het Midden tot Laat
Plioceen. Deze resultaten zijn verwerkt in een publicatie (zie hoofdstuk 7,
publ. nr. 55).
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Op verzoek van de afd. Bodemkunde van de Landbouwhogeschool, Wageningen,
is dit verslagjaar begonnen met een onderzoek naar de Sr isotopensamen-
stelling van diverse bodems in Kenya. Het doel is na te gaan, of met behulp
van Sr isotopen onderscheid kan worden gemaakt tussen bodems die hoofdza-
kelijk zijn ontstaan door verwering van het Precambrische basement, en
bodems die voornamelijk zijn gevormd uit jonge vulkanische tuffen.

13. Glaukonieten Z. Nederland

Dit onderzoek, waarover ook reeds is gerapporteerd in het vorige jaarver-
slag, wordt verricht in samenwerking met de Rijks Geologische Dienst te
Haarlem. Veel werk is dit verslagjaar besteed met pogingen om uit het
Tertiaire materiaal glaukonieten af te scheiden die mineralogisch van het
illiet-type zijn; de meeste glaukonieten uit dit materiaal zijn van het
smektiet-type, dat minder goed voor datering geschikt zou zijn. Het lijkt
echter niet wel mogelijk om in dit geval de optimaal geschikte glaukoniet
af te zonderen, werhalve thans voor een andere aanpak is gekozen. De
glaukoniet (grotendeels smektitisch) zal in 5 a 6 dichtheidsfracties
worden verdeeld, en van elke fractie zal de K-Ar ouderdom worden bepaald.
Een dergelijke procedure blijkt thans ook te worden gevolgd bij de
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe te Hannover (vernomen
tijdens de j.l. conferentie te Snowmass).

Dit verslagjaar is ook gewerkt aan de Rb-Sr datering van de glaukcnieten
uit het Krijt van Z. Limburg, waarvan de K-Ar ouderdommen reeds eerder
waren vastgesteld. Behalve aan het "ruwe" materiaal, lopen thans nog
analyses aan materiaal dat eerst is behandeld met HC1 (uitloging van
CaCOs, etc).

14. Kleine projecten

A. In het Subbeticum van de Betische Cordilleren in Z.O. Spanje zijn K-Ar
dateringen verricht aan basische intrusiva en extrusiva in Vroeg-Meso-
zoische sedimentaire series, op verzoek van de afdeling Stratigrafie
V.U. De verkregen ouderdommen liggen tussen 100 en 128 Ma.

B. In de Serayu Vallei bij Tjilatjap, Z. Java, zijn op verzoek van de afd.
Hydrologie V.U. diverse basische vulkanieten gedateerd volgens de K-Ar
methode (NUFFIC-project ITC/GUA/VU/2). Behalve één oude rolsteen
(114 Ma) geven alle vulkanische gesteenten ouderdommen tussen 0.87 en
9.5 Ma.

C. Op verzoek van de afd. Paleomagnetisme, R.U. Utrecht, zijn K-Ar bepa-
lingen verricht aan een doleriet en een basalt uit de Elbrus Mts,
Iran. De verkregen data zijn resp. 125 Ma en 170 Ma.

D. Uit een serie vulkanische gesteenten van het Bolsena-gebied, Italië,
zijn op verzoek van de afd. Structurele Geologie, R.U. Utrecht,
leucieten en een sanidien gesepareerd en gedateerd volgens de K-Ar
methode. De ouderdommen varieren van 0.35 tot 0.49 Ma.

E. Biotieten en een leuciet uit vulkanische gesteenten tussen Rome en
Napels geven K-Ar ouderdommen variërend van 0.43 tot 1.06 Ma. Dit
onderzoek is verricht op verzoek van het Fysisch-Geografisch Labo-
ratorium, Universiteit van Amsterdam.
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A. Mineralogie

algemene leiding: Drs. R.H. Verschure.

L. IJlst, E. Douwes (sinds 1.1.78), F.F. Hussain-Ali (van 1.10 tot 1.12.77),
Mevr. A.M. Meijer-Schuit (van 15.2 tot 1.8.78), J. Smeer (tot 21.11.77).

Dit verslagjaar zijn 201 gesteentemonsters in bewerking genomen. Van al deze
monsters zijn whole-rocks vervaardigd. Daarnaast zijn 18 zeeffracties van
whole-rocks vervaardigd (voor K-Ar) en zijn 33 mineralen geconcentreerd
(4 biotieten, 16 hoornblendes, 10 zirkonen, 1 paragoniet, 1 osumuliet en
1 andesien).

In de instrumentmakerij van het V.U. Instituut voor Aardwetenschappen is
een tweede LOC separator volgens ons ontwerp gebouwd, speciaal bestemd voor
de separatie van zirkonen met behulp van Clerici-oplossing (d - 4). Voor
nauwkeurige dichtheidsscheidingen in het traject 3.3 - 4.1 is de DM40A
Density-meter voor dit gebied gecalibreerd.

De grote overloopcentrifuge LOC-3000 is dit verslagjaar, behalve voor de
separatie van zirkonen, ook wederom toegepast voor de scheiding van schaarse
muizentanden uit Eocene zanden van Pakistan (ten behoeve van Dr. H. de
Bruyn, afd. Paleontologie, R.U. Utrecht). Voor de verwerking van deze grote
hoeveelheden grof materiaal (0.5-2.0 mn) was het noodzakelijk de doorstroom-
snelheid van de zware-vloeistof met een factor 10 te verhogen. De zware-vloei-
stof pomp is vervangen door een perslucht-balgenpomp en de opstelling is voor-
zien van een grote opvanginrichting.

Het Laboratorium verleende diverse malen assistentie aan derden bij uiteen-
lopende problemen op het gebied van de mineraalscheiding. Ook kunnen worden
genoemd: de separatie van een grote hoeveelheid andesien voor hydrolyse-ex-
perimenten (ten behoeve van Drs. J. van de Woude, afd. Hydrologie V.U.), de
separatie van glaukonieten (ten behoeve van E. Keppens, Belgisch Centrum
voor Geochronologie, Brussel), en de separatie van surinamiet uit hoog-meta-
morfe gesteenten van Suriname (ten behoeve van Dr. E.W.F, de Roever). Di-
verse onderzoekers uit het buitenland verzochten ons om constructietekening-
en van de LOC separator en de diëlectrische separator.

Dit verslagjaar is in de instrumentmakerij van het V.U. Instituut voor Aard-
wetenschappen een afslibopstelling volgens ons ontwerp vervaardigd. Met be-
hulp van deze opstelling kunnen grote hoeveelheden gesteentepoeder snel
worden afgeslibd, hetgeen o.a. van belang is bij de separatie van zirkonen
uit basische gesteenten en van glimmers uit vulkanische tuffen.

Uit boormonsters van Miocene en Pliocene afzettingen bij Cuyck, Noord Limburg,
zijn de glaukonieten geconcentreerd (zie hoofdstuk 2.13). De concentraten,
verkregen met behulp van dichtheids- en magnetische scheidingen, bestaan uit
mengsels van diverse typen glaukoniet. Uit röntgendiffractie-opnamen is ge-
bleken dat de groene glaukoniet uit de dichtheidsfractie 2.74-2.82 het meeste
overeenkomt met de zgn. "ideale glaukoniet" (internationale glaukoniet-stan-
daard GLO). Naast de groene glaukoniet, bevat deze dichtheidsfractie echter
ook nog een (ietwat omgezette) bruine glaukoniet. Het is mogelijk gebleken
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om met behulp van een speciale diëlectrische separator, in propanol als
medium, de groene en de bruine korrels van elkaar te scheiden.

Drs. R.H. Verschure.

Naast routinematig onderzoek van slijpplaatjes van de in het Laboratorium
onderzochte gesteenten, werd in samenwerking met Dr. C. Maijer (afd. Pe-
trologie, R.U. Utrecht) petrologisch onderzoek verricht aan producten van
het Eocambrische en het Laat-Carbonische/Vroeg-Permische explosievulkanis-
met in Z. Noorwegen.

Met de in het Laboratorium ontwikkelde mikroboor is enige malen aan derden
assistentie verleend bij het determineren van kleine mineraalkorreltjes
in dunn doorsneden. Over dit apparaat en zijn toepassingen is een pu-
blicatie geschreven (zie hoofdstuk 7, publ. betreffende technieken).

Het hulpstuk voor Debije-Scherrer röntgendiffractie camera's voor het
maken van pseudo-poederd\ffractogrammen van een enkel kristal, waarbij
het kristal om twee onafhankelijk draaibare assen in de rontgenbundel
roteert (zie voorgaand jaarverslag), is in gebruik genomen. Het apparaat
werd ontwikkeld in samenwerking met de heer A.W. Schreurs, chef-instru-
mentmaker van de afd. Fysiologie, Swammerdam Instituut, Universiteit van
Amsterdam. De constructie van het apparaat is eenvoudig en het kan in
iedere Debije-Scherrer camera worden gebruikt. Monteren, adjusteren en
recuperen van het kristal blijkt snel en gemakkelijk uitvoerbaar; bestra-
lingstijden in de orde van 20 tot 25 uur leveren voor kristallen van 50
tot 100 um uitstekende opnamen. Ook met dit apparaat werd aan derden
assistentie verleend bij het determineren van mineralen waarvan slechts
enkele kleine kristallen beschikbaar waren.

In samenwerking met de heer Schreurs werd gewerkt aan de ontwikkeling van
instrumenten om kleine kristallen in de orde van 30 tot 100 ]xm te manipu-
leren (3-assige spindle-stage, mikro(kraak)tang).

B. Rontgenanalyse

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

De meetapparatuur (Philips PW 1450/AHP) heeft naar behoren gefunctioneerd. In
het kader van het onderhoudscontract zijn diverse onderdelen vernieuwd door
de technische dienst van P'.iilips. Onder meer werd de motor van de vacuumpomp
vervangen, werd een nieuw; ventilator in de meetkast gemonteerd, en werden
10 duimwielblokjes (elk L.et 14 schakelaars) vervangen.

De röntgenspectrometer werd gebruikt voor de selectie van 165 whole-rock
monsters op hun geschiktheid voor Rb-Sr datering. Aan tabletten van 190
whole-rock monsters werden de Rb/Sr verhoudingen en de Rb en Sr gehaltes be-
paald met hoge precisie (relatieve deviatie telstatistiek Rb/Sr <0.4Z). Van
28 mineraalconcentraten is een vóóranalyse van het Rb en het Sr gehalte ge-
maakt om optimaal spiken te bevorderen. Het totaal aantal uitgevoerde
nauwkeurige Rb en Sr analyses bedroeg 750, waarvan 350 voor ijkdoeleinden.
Er zijn 400 tabletten gemaakt.
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Van 20 whole-rock monsters is het Zr-gehalte bepaald om monsters te selecteren
voor zirkoonseparacie. Van 36 mineraalconcentraten en zeeffracties van
whole-rocks is een vóóranalyse van het K-gehalte gemaakt ten dienste van de
Ar massaspectrometrie en de K vlamfotometrie.

Daarnaast werd van 13 monsters het Mo-gehalte bepaald en werden 14 monsters ge-
analyseerd op hun gehaltes U, Th en Pb.

Kwalitatieve en half-kwalitatieve analyses van diverse elementen werden verricht
aan materialen van zeer uiteenlopende aard, vaak ten dienste van de chemie.

Voor Dr. F. Kalsbeek van de Gr«<nlands Geologiske ünders(5kelse te Kopenhagen wer-
den een achttal gesteentemonsters nauwkeurig op Rb en Sr geanalyseerd, als con-
trols van de in Kopenhagen toegepaste röntgenspectrometrische methode.

Aan een vijftiental vervaardigde parels van gesteenten werden bij herhaling
analyses van diverse hoofdelementen verricht om het gedrag van de parels bij
analyse en de houdbaarheid na te gaan.

De rontgendiffractie-opstelling (Debye-Scherrer camera) is dit verslagjaar ge-
bruikt voor het maken van 40 diffractiepatronen van mineralen, vaak verkregen
uit slijpplaatjes met behulp van de mikroboor (zie hoofdstuk 3, A.2.).

Diverse malen is weer gebruik gemaakt van de horizontale röntgendiffractometer
van de Werkgroep Röntgenspectrometrie en -diffractometrie van de Universiteit van
Amsterdam (Mevrouw Dr. B. Koch) voor het maken van diffractiepatronen van ver-
schillende glaukonietconcentraten.

C. Chemie & Alfa-spectroaetrie

algemene leiding: Dr. N.A.I.M. Boelrijk, Dr. E.A.Th. Verdunnen;
J.C. van Belle, Mej. M. Hortensius (tot 1.5.78), P. Retakes (sinds 1.11.77),
R. Smeets (sinds 1.4.78);

promovendi: Drs. R.P. Kuijper, Drs. J.B.W. Wielens.

In de loop van dit verslagjaar heeft Dr. Verdunnen, naast zijn werk in de
röntgenanalyse-afdeling, ook een deel van de werkzaamheden in de chemische af-
deling op zich genomen, in het bijzonder het toezicht op de vlamfotometrische
K-analyses. Twee mutaties in het personeelsbestand brachten mee dat veel tijd
moest worden besteed aan het inwerken van nieuwe medewerkers; dit ging vooral
ten koste van het onderzoek op het gebied van niet-evenwichtsdateringen van
koralen.

1. Chemie

Naast de routinematige opwerking van Rb, Sr, U en Pb preparaten uit gesteen-
ten en mineralen voor de massaspectrometrische isotopenanalyse, kunnen de
volgende werkzaamheden worden vermeld:

a. De procedures voor de bereiding van Sr preparaten zijn vereenvoudigd door
ingebruikname van een ander type kolom en een andere ionenwisselaar. Voor-
delen van deze kolom zijn: een beter scheidend vermogen (waardoor zuiver-
der preparaten), aanzienlijk minder verbruik van zoutzuur (ca i van de
hoeveelheid benodigd bij de tot dusverre gebruikte kolommen), bekorting
van de werktijd en vereenvoudigde bediening.
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b. De vlamfotometrische meting voor de K-analyse is volledig geautoma-
tiseerd. (Met dien verstande dat er géën automatische monsterwisse-
laar is, zodat series niet automatisch worden gemeten).

c. De routineprocedures voor de K-analyse zijn grondig gecontroleerd.
d. Er is een kolomscheidingsprocedure uitgewerkt als voorbereiding op

de K-analyse in gesteenten en mineralen met een laag K-gehalte en
met relatief veel storende elementen. De procedure is bewerkelijk
maar leidt tot een duidelijke verbetering van de resultaten bij enkele
"probleemmonsters". De werkwijze is in principe ook geschikt als aan-
zet voor de te volgen procedure voor de analyse van K met behulp van
de isotopen-verdunningsmethode. Hel zal dan nog extra aandacht moeten
worden besteed aan de zuiverheid van de te gebruiken reagentia, en
zal op kleinere schaal moeten worden gewerkt.

e. Er is een kolomscheidingsprocedure uitgewerkt voor de bereiding van
U en Pb preparaten uit whole-rocks met een laag Fb-gehalte.

f. Een methode om Rb en Sr preparaten te maken uit zirkoon is in onder-
zoek.

Voorts dient vermelding dat de reproduceerbaarheid van Pb-en U-spike
ijkingen aanzienlijk is verbeterd door toepassing van de in voorgaande
jaren verbeterde weegtechnieken voor vloeistoffen. De juistheid is even-
eens vergroot door gebruik te maken van gecertificeerde ijkoplossingen
van het U.S. National Bureau of Standards, zodat onzekerheden omtrent
stoichiometrische samenstelling en vochtgehalte bij de bereiding van
deze ijkoplossingen tot een minimum zijn beperkt.

Het in het voorgaande jaarverslag gerapporteerde onderzoek is dit ver-
slagjaar gestagneerd, o.a. tengevolge van personeelsmutaties. De inge-
bruikname van een 2 U/22*Th mengspike leidde aanvankelijk tot misluk-
kingen. De kleine hoeveelheden 22iTh (<IOO dpm, <5 fg) en 230Th (<100
dpm, <2.3 ng) werden met de gebruikelijke electroplating-techniek niet
neergeslagen op het telplaatje. Na toevoeging van 50 yg Ca als carrier
lukt dit nu zelfs voor Th afzonderlijk. Nagenoeg even gunstige re-
sultaten worden verkregen door toevoeging van 50 |ig Cd, terwijl met 50
lig Ce of La ook bruikbare, hoewel minder goede preparaten worden verkre-
gen. Hierbij moge worden opgemerkt dat de opgeloste koraalmonsters in
eerste instantie ca 20 g Ca bevatten, doch dit Ca wordt nagenoeg geheel
verwijderd tijdens de zuiveringsprocedures die voorafgaan aan de electro-
plating.

Het euvel van besmetting der detektoren, tengevolge van terugstoot tijdens
de alfa-emissie, is sterk verminderd door gebruik van een luchtlaag als
absorber en een zwak electrostatisch veld om de afgeremde radioactieve
elementen terug te drijven naar het telplaatje. Dit zal het waarschijn-
lijk mogelijk maken om z27Th met redelijke betrouwbaarheid te meten. Dit
isotoop kan als maat dienen voor 231Pa, zodat dan ook niet-evenwichts-
dateringen volgens de 23SU-231Pa methode zouden kunnen worden verricht.

D. Massa8pectrometrie, Electronisch Laboratorium & Computer

algemene leiding: Dr. E.H. Hebeda.

Dit verslagjaar is gekenmerkt als een jaar met zeer weinig apparatieve
storingen en een continue output van meetresultaten.
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Voor de beide vaste-stoffen oassaspectrometers is het "real-timfc" bedrijf
met de computer gerealiseerd. Er is een begin gemaakt met het schrijven van
de "tweede generatie" software. De meet- en stuurprogramma's zullen worden
geoptimaliseerd aan de hand van de tot dusverre opgedane ervaringen.

v-i-

F. Benavente, Drs. R.P. Kuijper, Drs. A.P.S. Reymer, B. Voorhorst en Drs.
J.B.W. Widens.

*• ïê5i*S_£Hl5_meetogstelling

In totaal zijn dit verslagjaar met deze opstelling 245 Sr en 65 Rb isoto-
penanalyses verricht.

b. Ï£ledvne_JS;J!290_meetogs teil ing

Deze massaspectrometer is voorzien van een nieuwe gloeistroomverzorging.
In totaal zijn 34 Sr, 129 U, 197 Pb en 5 Re isotopenanalyses verricht.

2*

Drs. P.A.M. Andriessen, J. Konig en E, Scheveers.

De vacuumtechnische werkzaamheden bij de argon-massaspectrometrie zijn zeer
vergemakkelijkt door de He-lekkendetector (Veeco Leak Detector Hs-9) die in
bruikleen is verkregen van het F.O.M. Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica.

a. Reynoldsjneetonstelling

In totaal zijn hiermede 117 Ar isotopenanalyses verricht. De verouderde DC
versterker, die aanleiding gaf tot storingen, is door een nieuwe vervangen.

b« S5rI5.0_mee togs tel ling

Met deze opstelling zijn in totaal 256 Ar isotopenanalyses verricht,

c. §nom_meetogstelling

Dit verslagjaar is het gasextractie- en gaszuiveringssyteem, met het bij-
behorende calibratiegedeelte, gereedgekomen.

N. Dijkstra en R. Gans.

Naast de lopende werkzaamheden, zoals het bouwen van diverse kleine opstel-
lingen, onderhoud van bestaande apparatuur en opheffing van storingen, zijn
de volgende grotere werkzaamheden verricht:

a. Bouw van een gloeistroonr-verzorgingspaneel voor de Teledyne massaspectro-
meter.

b. Bouw van een DC versterker voor de Reynolds massaspectrometer.
c. Bouw van een automatisering van de aanzuiging van meet- en ijkoplossingen

bij de vlamfotometrische K analyse.
d. Bouw van drie temperatuurregelkastjes t.b.v. de mineraalscheiding.

Verder is geëxperimenteerd met een mikrocomputer (Motorola M6800) oa diverse
analyse- en meetprocedures te kunnen automatiseren.
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4. Computer

N. Dijkstra.

Het "real-time" systeem van de beide vaste-stoffen massaspectrometers
werkt nu feilloos. Verder is o.a. de volgende software ontwikkeld:

a. Een programma dat een snellere en nauwkeuriger afstelling van het
magneetveld bereikt dan de tot dusverre gebruikte "scanmethode".

b. Een experimenteel meet- en testprogramma voor de meting van isotoop-
verhoudingen met de CH-5 masgaspectrometer. De operator kan alle pa-
rameters vrij kiezen, te weten: magneetveld voor twee massa's en
nulpunt, wachttijd op de ingestelde massa voor het begin van de me-
ting, het aantal scans, en de integratietijden van de ionenbundels.

c. Een programma waarmede in de toekomst de opslag en verwerking van
alle argonanalyses op "DISC" mogelijk zal zijn (nagenoeg gereed).

E. Splijtingsaporen-datering

Drs. P.A.M. Andriessen.

De toepassing van deze dateringsmethode in het Laboratorium bevindt zich
nog in een beginstadium. Om zich met de techniek vertrouwd te maken heeft
Drs. P.A.M. Andriessen gedurende een week in oktober 1977 en de gehele
maand februari 1978 gewerkt in het Labor für Archeometrie in het Max-Planck
Instituut te Heidelberg. Hier heeft hij met Dr. 6.A. Wagner en de heer A.
Haidmann de methode bestudeerd en tevens overleg gepleegd over de uitrusting,
die nodig is voor het invoeren van de 3plijtingssporen-dater£ngsmethode te
Amsterdam. Dit heeft er toe geleid dat is overgegaan tot de aanschaf van
een polijstmachine (Kent Mk 2A) en een mikroskoop (Zeiss Universeel R).

Met de heer H.A. van Egmond (slijpkamer Inst. voot Aardwetenschappen V.U.)
is overleg gepleegd over het ingieten van korrelpreparaten in araldiet.
De korrelpreparaten dienen ook bestraald te worden met thermische neutronen.
Daarover zijn afspraken gemaakt met Prof. Dr. H.A. Das van het E.C.N, te
Petten.
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4. PERSONgEL

In het Z.W.O. Laboratorium voor Iaotopen-Geologie zijn op ï september 1978
de volgende personen werkzaam:

Directeur:

Prof. Dr. H.N.A. Priem

Weten chappelijk medewerker:

Dr;, F.A.M. Andriessen1

Dr. N.A.I.M. Boelrijk

Dr. E.H. Hebeda
Dr. E.A.Th. Verdunnen
Dra. R.H. Verachure

Wetenschappelijk assistent:

Drs. R.P. Kuijper2

Drs. A.P.S. Reymer2

Drs. J.B.W. Wielens

Gas tmedewerker:

Drs. A.C. Moorman3

Dr. E.W.F, de Roever1*

Technische staf:

J.C. van Belle

F. Benavente

E. Douwes5

N. Dijkstra

R. Gans
J. König
Mevr. J.M. Kutovfi
P. Remkes*
R. Scheveers

R.J. Smeet»7

B. Voorhorst
L. IJlst

Administratieve staf:

Mevr. M.J.L.H. Pe.tit-Puts

Technisch personeel, elders
werkzaam:

P.H. Ploeger*

splijtingssporen-datering en argon-massa-
spectrometrie
chemie en alfaspectrometrie; tevens beheerder
van het Laboratorium
massaspectrometrie, electronica en computer
rontgenanalyse en chemie
mineralogie, petrografie en niet-evenwichts-
datering

laboratorium-assistent A chemie en alfa-
spectrometrie
operator/laboratorium-assistent massa-
spectrometrie
adj. analist mineraalscheiding
technisch hoofdanbtentar electronica en
computer
electronicus/technicus-A
operator/laborant-A massaspectrometrie
laboratorium-assistente rontgenanalyse
laboratorium-assistent chemie
hoofdoperator/laboratorium-assistent A
massaspectrometrie
analist chemie
operator/laborant-A massaspectrometrie
technisch hoofdambtenaar mineraalscheiding

secretaresse

hooftechnicus/instrumentmaker

Sinds 1 januari 1978. Voordien wetenschappelijk assistent.

Z.W.O. promotie-assistentschap.

Tot 1 juni 1978 werkzaam aan een dissertatie-onderzoek.

Sinds 1 december 1977 participerend in de uitwerking van de Suriname-gegevens
en bezig met mineralogisch onderzoek.
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In dienst sinds l januari [978.

In dienst sinds 1 november 1977.

In dienst sinds 1 april 1978.

Werkzaam in de werkplaats/instrumentmakerij van het V.U. Instituut voor
Aardwetenschappen, onder leiding van de chef de heer Th.A. Hamer.

De volgende medewerkers hebben in dit verslagjaar onze dienst verlaten:

Mej. H. Hortensius, analiste chemie, op eigen verzoek per 1.5.1978
(opgehouden'met werken wegens privé omstandigheden);
F.F. Hussain-AK, adj. analist mineraalscheiding sinds 1.10.1977 (proef-
tijd), op eigen verzoek per 1.12.1977 (studerend in Utrecht bleek forensen
naar Amsterdam te bezwaarlijk);
Mevr. A.M. Meijer-Schuit, adj. analiste mineraalscheiding sinds 15.2.1978,
op eigen verzoek per 1,8.1978 (wegens overplaatsing echtgenoot);
J. Smeer, adj. analist mineraalscheiding, ontslag per 21.11.1977 (conflicten).

De functie voor een (adj.)analist mineraalscheiding is sinds 1.8.(978 vacant.
In overleg met het Bureau van Z.W.O. is één van de posten voor een wetenschap-
pelijk assistent om budgetaire redenen tot 1.10.1978 geblokkeerd.

Het secretariaat en de administratie van het Laboratorium, inclusief de
financiële administratie, zijn ook dit verslagjaar verzorgd door Mevr.
M.J.L.H. Petit-Puts. Tot haar werkzaamheden•behoorden ook het typen van manus-
cripten, rapporten en verslagen, inclusief/het onderhavige.
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6.

A. Bezoekers

Van de vele bezoekers uit binnen- en buitenland die dit verslagjaar het
Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-GeoJlogie hebben bezocht, kunnen de volgende
buitenlandse bezoekers worden genoemd:

8.11.1977 : Dr. W.V. Maresch van het Institut fur Mineralogie, Ruhr
Universitat te Bochum.

12.12/16.12.1977 : Dr. F. Kalsbeek van de Grtfnlands Geologiske Undersrfkelse
te Kopenhagen (gedurende een week werkzaam in het Labora-
torium) .

12.12.1977 : Dr. P. Kallio van d« Geological Survey of Finland.
20.12.1977 : Dr. Poerwadi Hidayat van de Billiton Exploratie Mij.

Indonesia B.V., Jakarta.
9.5.1978 : Dr. P. Padget, H. Baxkey, Dr. 0. Roberts en S. Svinndal van

de Norges Geologiske Underslkelse te Trondheim, S. Husthy
van de Norges Geologiske Understikelse te Oslo, en K.O.
Bj^rlykke van het tiëolcgisk Institutt, Bergen-Universitet.

10.5.1978 : Dr. Jaroslav DvotSk, Central Geological Survey, Brno.
Dr. J.V. Hepworth, Institute of Geological Sciences, London.

12.6.1978 : Dr. J.D. Kramers, Dept. of Earth Sciences, Isotope Geology
Unit, University of Lends.

29.6.1978 : Drs. P. Soedojo, Faculty of Science, Gadjah Mada University,
Yogyakarta.

19.7.1978 : Dr. Yusuf Tatar, Dept. of Geology, Black Sea Technical
University, Trabzon (Turkey).

B. Colloquia & Bijeenkomsten

1. Colloquia-cyclus in het Laboratorium (steeds donderdagmiddag, 16.00 uur):

Prof. Dr. U.N.A. Priem: De stand van zaken bij het isotopen-
geochronologisch onderzoek in Suriname.

Dr. N.A.I.M. BoeIrijk: De Oklo reactor - kernreactoren als
natuurlijk geologisch fenomeen.

Drs. P.A.M. Andriessen: Mineraaldatering in relatie tot
metamorfe zonering in het Alpine kristallijn van Naxos
(Griekse Cycladen).

Dr. R. Kreulen (Vening Meinesz Laboratorium Utrecht):
Onderzoek van stabiele isotopen (0, C) in vloeistofinsluitsels
in mineralen uit het metamorfe kristallijn van Naxos
(Griekse Cycladen).

Dr. N.A.I.M. Boelrijk: Toepassing van alpha-spectrometrie
voor niet-evenwichtsdateringen.

Drs. R.H. Verschure: Niet-evenwichtsdateringen in de
Pleistocene geochronologie.

Drs. A.P.S. Reymer: Isotopen-dateringen van Precaabrische
elementen in het Caledonische Seve dekblad, Zweden.

Dr. E.H. Hebeda: MasMspectrometrische isotopen-analyse van
vaste stoffen - precisie of juistheid.

Dr. N.A.I.M. Boelrijk: Isotopen-verdunningsanalyse.

Dr. E.A.Th. Verdunnen: Experimenteel onderzoek naar het
open/gesloten systeem gedrag van Sr isotopen in mineralen
en gesteenten. - 19 -
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2. Andere bijeenkomsten in het Laboratorium:

10.
13.
26.

10.1977
10.1977
10.1977

en

18.1.1978

28.5.1978

2.5.1978

9.5.1978

Bezoeken studenten van de Lerarenopleiding Vrije Leer-
gangen, sektie Aardrijkskunde, van de Vrije Universiteit.
"Seminar" met de Utrechtse studenten die de colleges
van Prof. Priem te Utrecht hebben gsvolgd (zie paragraaf
D).
"Open niddag" voor alle medewerkers en hun echtgenotes
(c.q. andere aanhang) ter gelegenheid van Nieuwjaar.
Discussie-bijeenkomst over het isotopen-geochronologisch
onderzoek in het Bergslagen-gebied van centraal Zweden
(dissertatie-onderzoek Drs. A.C. Moorman) met Prof. Dr.
I.S. Oen.
"Seminar" met de Amsterdamse studenten die de colleges
van Prof. Priem te Amsterdam hebben gevolgd (zie para-
graaf D).
Colloquium van Drs. R.H. Verschure over "Explosion
breccias in S. Norway", tijdens het bezoek van een
groep Noorse geologen (zie voorgaande paragraaf).

C. Studiereizen etc, van medewerkers

Voor beschrijvingen van de onderzoeksprojecten die hier ter sprake komen,
moge worden verwezen naar hoofdstuk 2.

Medewerkers van het Laboratorium maakten de volgende studiereizen naar
het buitenland:

1. Dr. E.H. Hebeda bezocht op 1 en 2 september 1977 het Labor für
Geo-Cosmochronologie van het Institut der Kristallographie und
Petrographie, E.T.H, te Zurich.

2. Aan het 5th European Colloquium of Geochronology, Cosmochronology
and Isotope Geology tc Pisa van 5-10 september 1977 werd deelgenomen
door Drs. P.A.M. Andriessen, Dr. N.A.I.M. Boelrijk, Dr. E.H. Hebeda,
Drs. R.P. Kuijper, Prof. Dr. H.N.A. Priem, Drs. A.P.S. Reymer, Dr.
E.A.Th. Verdunnen, Drs. R.H. Verschure en Drs. J.B. Wielens.

3. Dr. E.H. Hebeda, Prof. Dr. H.N.A. Priem en Drs. R.H. Verschure ver-
richtten van 24 september - 1 oktober 1977 een bemonstering van ultra-
basische massieven in Z.0. Spanje, samen met Prof. Dr. I.S. Oen van
het Geologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam.

4. Dr. N.A.I.M. Boelrijk verbleef van 6-18 oktober 1977 aan de Uniwersytetu
Marie Curie-Sklodowskiej te Lublin.

5. Dr. E.H. Hebeda nam van 10-12 oktober 1977 deel aan het Symposium über
stabile Isotope te Mainz.

6. Drs. P.A.M. Andriessen bezocht van 17-22 oktober 1977 het Labor fur
Archeometrie, Max-Planck Institut, Heidelberg.

7. Drs. P.A.M. Andriessen werkte van 1 tot 28 februari 1978 bij Dr. G.A.
Wagner in het Labor fiir Archeometrie, Max-Planck Institut te Heidelberg.

8. Prof. Dr. H.N.A. Priem verbleef van 4-26 februari 1978 in Colombia,
onder auspiciën en op kosten van het Ministerie van Ontwikkelings-
samenwerking, voor een bemonstering in het Guiana Schild in het kader
van het Proyecto Radargrametrico del Amazonas (PRORADAM).

9. Dr. E.H. Hebeda was van 6-20 mei 1978 in Israel, waar hij werkte in
het Geochronologisch Laboratorium, Dept. of Geology, van de Hebrew
University te Jerusalem, en ook een kort bezoek bracht aan het Dept.
of Geology van de Ben Gurion University te Beer Sheva.
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10. R. Scheveers nam van 25-27 april 1978 deel aan de cursus Ultra-Hoogvacuum-
techniek van Leybold-Heraeus te Keulen.

11. Dr. N.A.I.M. Boelrijk verrichtte van 14-22 juni 1978 een bemonstering in het
Bergslagen-gebied van centraal Zweden, samen met Drs. H. Helmers van het
Geologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam.

12. Drs. R.H. Verschure voerde van 10-18 juli 1978 een bemonstering uit in het
Precambrium van Z.W. Noorwegen, vlak vóór het Caledonidej\-front, sanen met
Dr. C. Mayer van het Geologisch Instituut, Rijksuniversiteit te Utrecht.

13. Dr. E.H. Hebeda, Prof. Dr. H.N.A. Priem en Dr. E.A.Th. Verdunnen participeer-
den van 20-25 augustus 1978 in de 4th International Conference on Geochronology,
Cosmochronology and Isotope Geology te Snowmass-at-Aspen, Colorado, U.S.A.
Voorafgaand aan deze conferentie bezochten zij op 19 augustus de Branch of
Isotope Geology van de U.S. Geological Survey (USGS) te Denver (Co). Dr.
Hebeda bezocht bovendien de National Bureau of Standards en de Carnegie Dept.
of Terretrial Magnetism te Washington (D.C), de NASA Johnson Space Center te
Houston (Texas) en de Dept. of Chemistry van de University of California te San
Diego (Ca). Prof. Priem bezocht de Div. of Geological & Planetary Sciences van
de California Institute of Technology te Pasadena (Ca) en de Branch of Isotope
Geology van de USGS te Menlo Park (Ca). Na afloop van de conferentie bracht
Prof. Priem in Washington (D.C.) bezoeken aan de National Bureau of Standards,
de Branch of Isotope Geology van de USGS, het Carnegie Geophysical Laboratory
en het Carnegie Dept. of Terrestrial Magnetism, en in Boston (Mass) aan het Dept.
of Earth & Planetary Sciences van het Massachusetts Institute of Technology.
Aansluitend aan de Conferentie nam Dr. Verdunnen van 26-31 augustus deel aan de
Yellowstone Field trip, georganiseerd in het kader van de Conferentie. Daarna
zal hij nog een aantal instituten bezoeken.

D. Lezingen & Voordrachten van medewerkers

Tijdens de 5th European Colloquium of Geochronology, Cosmochronology and Isotope
Geology te Pisa van 5-10 september 1977 zijn namens het Laboratorium de volgende
papers door medewerkers gepresenteerd:

1. Dating explosive volcanism in the Precambrian basement of southern Norway
(Drs. R.H. Verschure);

2. Evidence for Precambrian elements in the Caledonian Seve Nappe, Sweden
(Drs. A.P.S. Reymer);

3. Tracing Precambrian basement in N.W. Spain by U-Pb zircon dating (Drs. R.P.
Kuijper);

4. Zircon ages from the high-grade metamorphic Precambrian of Rogaland, S.W.
Norway (Drs. J.B.W. Wielens);

5. Sr isotopic homogenization through whole-rock systems under low-greenschist
facies metamorphism in Carboniferous pyroclastics at Aljustrel, southern
Portugal (Prof. Dr. H.N.A. Priem);

6. Excess radiogenic Ar versus undisturbed Rb-Sr systems in unaltered dolerite
relicts within Late Jurassic metabasites in the Alpine belt of S.E. Spain
(Dr. E.H. Hebeda);

7. Mineral dating in relation to metamorphic zonation in the Alpine basement
of the island of Naxos (Cyclades, Greece) (Drs. P.A.M. Andriessen).

Prof. Dr. H.N.A. Priem sprak op 10 oktober 1977 te Amsterdam voor GEA over "Hoe
oud is de Aarde?".

Tijdens zijn verblijf in Polen hield Dr. N.A.I.M. Boelrijk op 10 oktober 1977
voor staf en studenten van het Fysisch Instituut van de Marie Curie-Sklodowski
Universiteit een voordracht getiteld:" Statistical aspects and error propagation
in isotope dilution and double dilution analysis", en op 13 oktober 1977 voor de
afdeling Lublin van de Poolse Fysische Vereniging over "The Z.W.O. Laboratory of
Isotope Geology" in Amsterdam.
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In oktober 1977 gaf Professor Priem Ce Utrecht vijf colleges over isotopen-geo-
chronologie voor candidaten in de geologie en geochemie.

Op 7 november 1977 sprak Dr. N.A.I.M. Boelrijk te Amsterdam, eveneens voor
GEA, over "Kernreactoren: een natuurlijk geologisch fenomeen".

Voor de studenten van het Instituut voor Lerarenopleiding Vrije Leergangen,
sektie Biologie, van de Vrije Universiteit sprak Prof. Dr. H.N.A. Priem op
30 november 1977 te Amsterdam over "De planeet Aarde, een geschiedenis van
4.600 miljoen jaar".

Op 13 december 1977 hield Professor Priem voor het Natuurwetenschappelijk
Gezelschap te Wageningen een voordracht over "Radioactieve tijdmeters in de
geologie".

Tijdens de bijeenkomst van de Werkgemeenschap Endogene Geologie te Delft op
13 januari 1978 spraken Drs. R.P. Ruijper en Drs. A.P.S. Reymer over, res-
pectievelijk, "Isotopen-geologisch onderzoek in het grondgebergte van N.W.
Spanje" en "Isotopen-dateringen van Precambrische elementen in het Caledonische
Seve dekblad, Zweden".

Ongeveer dezelfde voordracht, onder de titel "Precambrian elements in the
Seve Nappe", hield Drs. Reymer te Kopenhagen op 26 januari 1978 tijdens de
XIII Nordiske Geologiske Vinterotfde.

Tijdens zijn verblijf in Colombia hield Prof. Dr. H.N.A. Priem op 23 februari
1978 te Bogota in het Instituto Nacional de Investigaciones Geologico-Mineras
een voordracht getiteld "Isotopic dating in geology".

Op 15 en 22 maart 1978 gaf Professor Priem een viertal colleges "Geochronology"
voor de internationale Post-Graduate Course in het International Training Centre
te Delft.

In het Instituut voor Aardwetenschappen van de Katholieke Universiteit te
Leuven sprak Professor Priem op 23 maart 1978 over "Geologie en geochronologie
van het Guiana Schild".

Voor de vakgroepen Ertskunde-Petrologie-Mineralogie van de beide Amsterdamse
universiteiten gaf Professor Priem op 10 en 17 april 1978 vier colleges over
"Inleiding tot de isotopische dateringsmethoden".

Tijdens zijn verblijf in Israel hield Dr. E.H. Hebeda voordrachten over
"Apparent or true K-Ar ages" op 12 mei 1978 in het Dept. of Geology van de
Hebrew University te Jerusalem en op 15 mei 1978 in het Geological Institute
van de Ben Gurion University te Beer Sheva. Ook gaf hij op 8 mei 1978 te
Jerusalem een Seminar over de techniek van het meten van isotopen-verhoudingen
van vaste stoffen.

Tijdens de Ath International Conference on Geochronology, Cosmochronology and
Isotope Geology te Snowmass-at-Aspen (Co) van 20-25 augustus 1978 presenteerde
Prof. Dr. H.N.A. Priem namens het Laboratorium het paper "How old are the
supposedly Archaean charnockitic granulites in the Guiana Shield basement of
western Suriname (South America)?".

j i

E. Diversen

De afdeling mineraalscheiding van het Laboratorium gaat steeds meer een
centrale taak in Nederland vervullen op het gebied van de mineraalscheiding
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op laboratoriumschaal. Ook dit verslagjaar hebben stafleden, promovendi en stu-
denten van de verschillende universiteiten wederom regelmatig de faciliteiten
van de afdeling benut, c.q. de afdeling bij uiteenlopende problemen geraadpleegd.
Als bijzondere toepassing moge worden genoemd de belangrijke functie die de grote
overloop-centrifuge is gaan vervullen bij het onderzoek van kleine vertebraten-
fossielen in sedimenten (samenwerking met Dr. H. de Bruyn, afd. Paleontologie,
R.U. Utrecht).

Van 22 maart tot 14 juni 1973 is in het kader van Teleac de cursus "Geologie-
Spiegel van de Aarde" uitgezonden, waarvan Prof. Dr. H.N.A. Priem ëen van de bside
wetenschappelijke adviseurs was. De cursus omvatte 13 lessen (uitzending op woens-
dag, herhaling op zondag). Op 3 en 7 mei was de les "De Aarde, levende planeet",
waarin onder andere beelden uit het Laboratorium te zien waren.

In juni 1978 is door Professor Priem een memorandum samengesteld betreffende de
"Huisvesting van het Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie in het gebouw
van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen der Vrije Universiteit - nu
en in de toekomst". Dit geschiedde op verzoek van het bestuur der Verenigde Sub-
faculteiten der Geologie £ Geofysica V.U.
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7.

Van de in het vorig jaar als "in press" vermeldde artikelen zijn inmiddels
in druk verschenen no. 50 (Chem. Geol. J21_, 1978, 307-314) en no. 51 (Journ.
Geol. 86_, 1978, 299-309). Verder zijn over de resultaten van in het Laboratorium
verricht onderzoekswerk dit verslagjaar twee publicaties verschenen, terwijl
twee artikelen nog in druk zijn en één ter publicatie is ingediend. Een arti-
kel betreffende mineralogische technieken is eveneens nog in druk. Bovendien
zijn twee interne rapporten en een "hand-out" samengesteld.

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

No. 52 : H.N.A. Priem, D.J. Beets, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, E.A.Th.
Verdunnen S R.H. Verschure (1978) - "Rb-Sr evidence for episodic
intrusion of the Late Cretaceous tonalitic batholith of Aruba,
Netherlands Antilles". Geol. Mijnb. 5£, 293-296.

No. 53 : H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, R.P. Kuijper, E.W.F.
de Roever, E.A.Th. Verdunnen, R.H. Verschure & J.B.W. Widens
(1978) - "How old are the supposedly Archaean charnockitic granulites
in the Guiana Shield basement of western Suriname (South America)?".
U.S. Geol. Survey Open-File Report 78-701, 341-343.

No. 54 : H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Bon, E.H. Hebeda, E.A.Th.
Verdunnen S R.H. Verschure (1978) - "K-Ar dating of a basaltic layer
in the sedimentary Lavras Basin, northeastern Brasil". Revista
Brasileira de Geociências, 8, nr. 2 (in press).

No. 55 : H.N.A. Priem, P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda,
C.S. Hutchison, E.A.Th. Verdunnen & R.H. Verschure (1978) -
"Isotopic evidence for a Middle to Late Pliocene age of the
cordierite granite on Ambon, Indonesia". Geol. Mijnb. J57. (i-n press).

No. 56 : H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, I.S. Oen, E.A.Th.
Verdunnen, R.H. Verschure & L. Westra (1979?) - "Isotopic age
determinations on granitic and gneissic rocks from the
Ubendian-Usagaran System in southern Tanzania". Submitted to
Precambrian Geology.

Publicaties betreffende technieken

R.H. Verschure (1978) - "A microscope-mounted drill to isolate microgram
quantities of mineral material from thin and polished sections. Min.
Mag. (in press).

Interne rapporten

R.H. Verschure (1978) - "Uranium en thorium niet-evenwichts geochronologie".
P.A.M. Andriessen (1978) - "Toepassing van de splijtingssporen-dateringsmethode

in de Archeologie".

Hand-out

H.N.A. Priem (1978) - "Geochronologie".
(Overzichtsverhaal over principes en toepassingen van de isotopen-geo-
chronologie, ten behoeve van bezoekers van het Laboratorium).
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8. STICHTING.I.G.O.

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting I.G.O. is thans als volgt samengesteld:

i-

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

In het Bestuur zijn dit verslagjaar de volgende mutaties opgetreden:

- Prof.W. Uytenbogaardt en Dr. F. Koster zijn benoemd tot lid, resp. plv. lid,
namens de afd. Mijnbouwkunde van de T.H. Delft;

- Dr. W.H. Zagwijn is benoemd tot lid namens de Rijks Geologische Dienst, als
opvolger van Ir. B.P. Hageman. Voordien was Dr. Zagwijn plv. bestuurslid namens
de R.G.D., in welke functie iiij is opgevolgd door Dr. H.M. van Montfrans;

- Prof. Dr. H.J. MacGiilavry heeft zich wegens zijn aanstaande emeritaat niet
herkiesbaar gesteld als één van beide bestuursleden namens de subfaculteit
Geologie & Geofysica der Universiteit van Amsterdam. Hij is in deze functie
opgevolgd door Dr. D.J. Beets;

- Prof. Dr. H. Verheul is toegetreden tot het Bestuur namens het College van
Bestuur der Vrije Universiteit.

Prof. Dr. J. Wiggers heeft dit verslagjaar de Raad van Advies verlaten.
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In afwijking van hetgeen voordien gebruikelijk was, is in het jaarverslag
1976/1977 géén financieel overzicht opgenomen van het voorafgaande jaar 1976.
Dit is nagelaten op verzoek van het Bureau van Z.W.O., omdat dit overzicht
in den vervolge door Z.W.O. zelf zal worden samengesteld en pas later in het
jaar beschikbaar komt. In het vorige jaarverslag is derhalve aangekondigd
dat het overzicht over het jaar 1976 in het onderhavige verslag zal worden
opgenomen.

Per 1 januari 1976 heeft de Nederlandse Organisatie voor Z.W.O. aan de
Stichting 1.6.0. een subsidie toegekend van iiii670i000. Het totaal aan beste-
dingen beliep ƒ.1.669.133,99, zodat een saldo resteerde van ƒ.866,01. Daar-
tegenover staat dat het bedrag aan inkomsten ƒ.1.780,- is achtergebleven bij
het begrote bedrag ad ƒ.10.000, zodat uiteindelijk over het jaar 1976 een
nadelig saldo resteert van £A9n499. Een en ander kan als volgt worden ge-
recapituleerd:

I Personele kosten
II Algemene kosten
III Bedrijfskosten
IV Aanschaffing apparatuur

toegekend

1.288.800,-
177.450,-
145.150,-
58.600,-

1.670.000,-

besteed

1.272.000,-
186.271,16
152.024,15
58.838,68

1.669.133,99

saldo

16.800,-
8.821,16
6.874,15
238,68

866,0!

Af:

Inkomsten -/- 10.000,-

1.660.000.-
••••»•••«•

-/- 8.220,- -/- 1.780,-

1^60.9.3,99 -i- 9.3499

De algemene- en bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

toegekend besteed saldo

II Algemene kosten

1. Binnen- en buiten-
landse reiskosten
(C-I t/m C-5)

2. Algemene kantoor-
administratie (D-6)

3. Boeken, tijdschriften,
etc. (E-1)

4. Huisvesting van het
Laboratorium (huur &
bijdrage kosten facili-
teiten)

21

16

5

134

177

.500,-

.000,-

.000,-

.950,-

.450,-

17

13

5

149

186

.740,

.772,

.034,

.724,

.271,

54

24

38

-

16

3.

2.

-/-

-/- 14.

-/- 8.

759,

227,

34,

774,

821,

46

76

38

-

16
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toegekend besteed saldo

'\

III Bedrijf«kosten

5. chemische afdeling
(D-l) 16.000,-

6. Massaspectrometrie-
afdeling (D-2) 33.000,-

7. Electronisch lab.
(D-3) 13.000,-

8. Mineralogische
afdeling (D-4) 14.000,-

9. Rontgenanalyse-
afdeling (D-5) 21.400,-

10. Algemene experimenteer-
post; uitbesteding
werkzaamheden (D-7) 16.500,-

11. Onderhoud & aanpassing
werkruimte (D-8) 4.000,-

12. Divers klein gereed-
schap; transport- &
emballagekosten (D-9) 4.500,-

13. Rekentuig (D-10) 5.500,-
14. Alfaspectrometrie (D-ll) 17.250,-

145.150,-

20.161,95

38.357,78

13.499,59

16.585,82

19.941,46

2.798,25

7.663,37

9.439,74
5.355,96
18.220,23

152.024,15

-/- 4.161,95

-/- 5.357,78

-/- 499,59

-/- 2.585,82

1.458,54

13.701,75

-/- 3.663,37

-/- 4.939,74
144,04

-/- 970,23

-/- 6.874,15

(Conform de eindafrekening van het Bureau van
Z.W.O., november 1977).
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