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Afbeelding op de frontpagina: Rb-Sr data van een
kleine intrusie van cordieriet-houdende alkaligra-
niet in de peridotiet van de Sierra Bermejaj Z.
Spanje. De granitische smelt is ontstaan door
aontaat-anatexis in het sedimentaire nevengesteente
onder invloed van de warmte van de intruderende
hete ultramafisahe massa. De data van twee kleine
domeintjes in deze intrusie geven elk een isochron
(reep. cirkels en driehoeken) corresponderend met
een gemiddelde ouderdom van 22 ±4 Ma (Laat Oligoceen/
Vroeg Mioceen). Eomogeniaatie van de Sr isotopen-
samenstelling binnen het intruderende gvanietmagmx
heeft telkens slechts over een klein domein plaats-
gevonden. (Zie hoofdstuk Is paragraaf 2).
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1 VOORWOORD

De in het onderhavige verslagjaar bereikte onderzoeksresultaten kunnen bevre-
digend worden genoemd. Diverse onderzoekingen, wederom grotendeels uitgevoerd
in het kader van samenwerkingsprojecten met verschillende geologische instel-
lingen in Nederland en elders, konden (al dan niet voorlopig) worden afgeslo-
ten. In hoofdstuk II van het jaarverslag wordt een beknopte rapportage gege-
ven van enkele van de belangrijkste onderzoeksprojecten. Een twaalftal publi-
caties .:ijn dit verslagjaar verschenen of gereedgemaakt (pag. 12-13) en een
aantal is nog in voorbereiding.

Als een speciaal onderzoeksthema van het Laboratorium begint zich af te teke-
nen het onderzoek naar het open/gesloten-systeemgedrag van mineralen t.o.v.
hun radioactieve vervalssystemen, i.h.b. tijdens metamorfose. Vooralsnog gaat
het hierbij vooral om het gedrag van biotieten en muskovieten t.o.v. hun
Rb-Sr en K-Ar systemen en van hoornblendes t.o.v. hun K-Ar systemen. Wij zijn
met deze problematiek geconfronteerd in het kader van isotopen-geochronolo-
gisch speurwerk op Naxos en in ZW Noorwegen; in hoofdstuk II, paragraaf 1
wordt hierover gerapporteerd. Dit onderzoeksthema, dat van fundamentele be-
tekenis is voor de isotopen-geochronologie, leent zich ook voor onderzoek van
experimentele aard. Dergelijke experimenten kunnen goed aansluiten bij ver-
kennend werk dat reeds eerder (in 1970/1972) is verricht in samenwerking met
de afd. Geochemie van het Vening-Meinesz Laboratorium te Utrecht. Veel van
de problemen die samenhangen met het open/gesloten-systeemgedrag van minera-
len hebben te maken met de thermische evolutie van de betrokken gesteenten.
Het is derhalve van groot voordeel dat wij thans in het Laboratorium ook de
splijtingssporen-dateringsmethode kunnen toepassen.

Dit verslagjaar is een begin gemaakt met doorvoering van diverse reorgani-
saties binnen het Laboratorium. De organisatiestructuur was in feite nog
steeds zoals die was opgezet in de opbouwfase van het Laboratorium en zij
past niet meer bij de huidige situatie. Derhalve is na uitvoerig overleg
onder auspiciën van de voorzitter, Prof. Dr. E. den Tex, in dit verslagjaar
de beheersstructuur van het Laboratorium gewijzigd. De besluitvorming ge-
schiedt thans gezamenlijk door de directeur, de wetenschappelijke staf en
vier (gekozen) leden uit de technische en administratieve staf. Ook zullen
twee leden van de technische en administratieve staf in den vervolge de
halfjaarlijkse vergadering bijwonen van het Bestuur en de Raad van Advies
van de Stichting I.G.O.

Zeer teleurstellend was in het onderhavige verslagjaar de gang vav zaken
ten aanzien van de uitbreiding van de ruimte, die ZWO/IGO van de Vrije Uni-
versiteit huurt. De ruimte van de huidige gesteenteslijperij van het VU In-
stituut voor Aardwetenschappen is ons reeds lang geleden toegezegd en door
ons bestemd als een nieuwe chemische ruimte. In tegenstelling tot de ge-
maakte afspraken dat wij hierover uiterlijk 1979 de beschikking zouden
krijgen, is het thans wederom volstrekt onduidelijk wanneer dit het geval
zal zijn. Over de uitbreiding van onze ruimte in het souterrain met twee
vertrekken van resp. 30 m2 en 60 m2 (beide thans nagenoeg onbenut en gren-
zend aan de ruimte waarover wij reeds beschikken) is het gehele jaar onder-
handeld met het College van Bestuur der Vrije Universiteit. Ondanks her-
haalde toezeggingen dat hierover op korte termijn een beslissing zal worden
genomen, is het op dit moment nog volstrekt onduidelijk wanneer een en
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ander zijn beslag zal kunnen krijgen; de instanties van de Vrije Universiteit
schuiven de besluitvorming telkenmale voor zich uit. Dit voortdurend uitstel-
len van beslissingen maakt de nijpende huisvestingsituatie van het Laborato-
rium nog moeilijker, omdat wij een aantal voorzieningen van tijdelijke aard
(i.h.b. ten behoeve van de mineraalscheiding) telkens weer even opschorten in
de verwachting dat althans een deel van de additionele ruimte spoedig beschik-
baar zal komen.

Het Laboratorium kon ook in het onderhavige verslagjaar voor diverse facili-
teiten weer terugvallen op andere, instellingen. Wat de Vrije Universiteit be-
treft dienen in het bijzonder te worden genoemd de werkplaats/instrumertraake-
rij (waar een technicus in onze dienst werkzaam is), de tekenkamer, de gesteen-
teslijperij en het fotografisch laboratorium van het Instituut voor Aardweten-
schappen, en de Centrale Technische S Huishoudelijke Dienst van de Faculteit
der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De Subfaculteiten Natuurkunde voorzag ons
ook dit jaar weer van vloeibare stikstof. Verder hebben wij enige malen gepro-
fiteerd van de diensten van de Centrale Reproductiedienst, het Audio Visueel
Centrum en de Bedrijfs Geneeskundige Dienst.

De heer J.A. van Wel van het F.O.M. Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica
heeft ook dit jaar het glasinstrumentmakerswerk verzorgd bij de argon-massa-
spectrometrie. Slijpplaatjes van gesteenten zijn voor ons gemaakt in de V.U.
en in de geologische subfaculteiten van de Universiteit van Amsterdam, de R.U.
Leiden en de R.U. Utrecht. Voor rontgendiffractometriewerk is wederom enige
malen gebruik gemaakt van de apparatuur van de Werkgroep Röntgenspectrometrie
en -diffractometrie, Universiteit van Amsterdam. In WACOM-verband zijn voor
ons enkele microsonde analyses uitgevoerd in het V.U. Instituut voor Aardwe-
tenschappen. Ook is gebruik gemaakt van de bestralingsfaciliteiten in het
E.C.N, te Petten.

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



II RAPPORTAGE VAN ONDERZOEKSRESULTATEN

In dit hoofdstuk wordt in willekeurige volgorde een beknopte rapportage gegeven
van enkele van de onderzoeksprojecten in dit verslagjaar. Aan het eind wordt een
overzicht gegeven van de publicaties die in dit verslagjaar uit het werk in het
Laboratorium zijn voortgekomen; in de rapportage wordt met de tussen haakjes ge-
plaatste nummers naar de betreffende publicatie verwezen.

1. Open/gesloten-systeemgedrag van mineralen t.o.v. Rb-Sr en K-Ar

In december 1978 is Dr. P.A.M. Andriessen te Utrecht gepromoveerd op de resul-
taten van zijn onderzoek op Naxos (57). In het kader van dit onderzoek, dat
ook nog heeft geleid tot een publicatie (58), heeft Dr. Andriessen zich o.a.
beziggehouden met de metamorfe temperaturen waarbij de mineralen hoornblende,
muskoviet en biotiet zich openen, c.q. zich sluiten wat betreft hun K-Ar systeem.
De in dit gebied vastgestelde temperaturen liggen voor muskoviet en biotiet
aanzienlijk hoger dan die welke door de Bern-groep zijn bepaald in een verge-
lijkbaar regionaal-metamorf terrein, de Alpen. Er zijn thans diverse gegevens
beschikbaar om te twijfelen aan de lage sluitings-, c.q. openingstemperaturen
die in de Alpen zijn verkregen en sedertdien bijna dogmatisch in de isotopen-
geologie worden gehanteerd. Een artikel over deze problematiek is in voorbe-
reiding.

Mede naar aanleiding van de Naxos-resultaten zijn het open/gesloten-systeenge-
drag van mineralen wat betreft hun isotopische dateringssystemen en het vaak
gehanteerde begrip "partiële resetting" een onderzoeksthema in het Laboratorium
geworden. Het verdere onderzoek op dit gebied zal vooral worden verricht, voor
zover het natuurlijk systemen betreft, door gericht en gedetailleerd isotopen-
geochronologisch onderzoek op Naxos en langs het Caledoniden-front in Z.W.
Noorwegen. Bovendien ligt het in de bedoeling ook experimenteel onderzoek te
doen, in samenwerking met de afd. Geochemie van het Vening-Meinesz Laboratorium
te Utrecht (in feite een voortzetting en uitbreiding van verkennend experimen-
teel onderzoek dat in de jaren 70/72 reeds in het Laboratorium is verricht).

Op Naxos vinden we een metamorfe zone met glimmerouderdommen die intermediair
zijn tussen de ouderdomnen van de twee metamorfe fasen Ml en M2, reap. 45 ±5 Ma
en 25 ± 5 Ma. De vraag doet zich nu voor of de intermediaire ouderdomnen een ge-
volg zijn van "partiële resetting" van Ml glimmers tijdens M2, dan wel dat het
hier gaat om een mengsel van Ml en M2 glimmers. Om dit te onderzoeken is deze
zomer op Naxos gemonsterd door Dr. Andriessen en J.R. Wijbrans, cand. geochemie
te Utrecht. Laatstgenoemde zal komend najaar in het Laboratorium aan dit onder-
zoek gaan meewerken, in het kader van zijn doctoraalbijvak geochemie. De nadruk
zal hierbij liggen op het separeren en analyseren uit één gesteente van zowel
de Ml als de M2 glimmer.

Een ander onderzoek waarbij deze problematiek ter sprake komt betreft biotiet-
ouderdonmen langs het Caledoniden-front in Z.W. Noorwegen. De Caledonische oro-
genese heeft hier een Precambrisch gebied beïnvloed, gekenmerkt door biotiet-
ouderdommen van 900-850 Ma. Deze Sveconorwegische biotiet is een bruine biotiet,
die in de richting van het Caledonidenfront in toenemende mate is gechloriti-
seerd en ontmengd in rutiel, maar waarvan relicten tot vlak bij het front ge-
spaard zijn gebleven. In een zone van ca 15 km breed langs het front heeft zich
echter ook een groene biotiet ontwikkeld, ontstaan door reacties van chl + K-vsp
+ erts en hbl + K-vsp. De Caledonische metamorfose langs het Caledoniden-front
heeft dus de biotiet-zone bereikt, d.w.z. temperaturen van ongeveer 400-450*C.
Soms komen de Sveconorwegische bruine biotiet en de Caledonische groene biotiet
naast elkaar voor.
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Vier groene biotieten en zes bruine biotieten zijn gesepareerd en apart ge-
analyseerd op Rb-Sr en K-Ar. Voor de groene biotieten geven alle Rb-Sr en de
meeste K-Ar systemen Caledonische ouderdommen. Eén K-Ar systeem geeft een
"intermediaire" ouderdom; de oorzaak hiervan is nog onduidelijk (excess ra-
diogeen Ar?). De Rb-Sr en K-Ar systemen van alle bruine biotieten geven
Sveconorwegische ouderdommen of, in twee gevallen, iets lagere; deze lagere
waarden kunnen worden toegeschreven aan een bijmenging van enige groene
biotiet (de onderlinge scheiding is zeer moeilijk).

De bruine biotiet is dus gesloten gebleven t.o.v. Rb-Sr en K-Ar, zelfs toen
de temperatuur van de Caledonische metamorfose zo hoog was gestegen dat al
weer nieuwvorming van groene biotiet optrad. Dit kan betekenen dat de groene
biotiet zich vormde bij een temperatuur beneden de temperatuur, waarbij
biotiet zijn geaccumuleerde radiogeen Sr en Ar gaat verliezen; de laatste
temperatuur zou dan echter aanzienlijk hoger liggen dan tot dusverre alge-
meen aangenomen. Misschien is het algemeen veronderstelde mechanisme van
diffusie-verlies van radiogeen Sr en Ar, leidend tot de zgn. "(partiële)
resetting", een proces dat in feite niet optreedt zolang het mineraal in
tact blijft; de radiogene isotopen gaan wellicht pas verloren bij volledige
rekristallisatie, c.q. omzetting van het mineraal. De voorlopige resultaten
van het onderzoek langs het Caledoniden-front worden gepresenteerd tijdens
ECOG-VI te Lillehammer, 3-6 september (ECOG/C). Dit onderzoek zal worden
voortgezet, in samenwerking met de afd. Fetrologie, R.U. Utrecht. In ver-
band hiermede ziin deze zomer aanvullende bemonsteringen uitgevoerd door
Drs. R.H. Verschure en Dr. C. Maijer.

2. Rb-Sr en K-Ar datering van de peridotiet-intrusies in de Serrania de Ronda,
Z. Spanj e

De ultramafische massieven in de Betische Cordilleren van Z. Spanje trekken
de laatste jaren veel internationale belangstelling. Over de intrusie-ouder-
dom heerst nog steeds onzekerheid. Op grond van veel gedetailleerd onderzoek,
o.a. vanuit de Subfaculteit Geologie, U.v.A., is men tot het inzicht gekomen
dat een aantal stadia kunnen worden onderscheiden in de geschiedenis van deze
ultramafiten, achtereenvolgens:
- Diapirische intrusie, gepaard gaande met hoge-temperatuur/hoge-druk meta-
morfose in de aangrenzende nevengesteenten op grote diepte inde aardkorst en
hoge-temperatuur/intermediaire-druk metamorfose op intermediaire niveaux
van de aardkorst.

- Toen de intrusie van de hete ultramafische massa's en de geassocieerde
contact-metamorfose nog aan de gang waren, werden de bovenste delen van de
massa's opgenomen in de Alpine overschuivingsbewegingen en van hun wortels
weggesleurd.

- Na de afkoeling werden deze "allochthone" ultramafische massa's opgenomen
in de laat-Alpine breuk- en overschuivingsbewegingen.

Tijdens de intermediaire-druk metamorfose vond in de nevengesteenten nabij
het contact enige anatexis plaats. Op sommige plaatsen intrudeerde de aldus
ontstane granitische smelt weer in de peridotiet, waar zij post-kinematische
aders en lenzen van granitische samenstelling vormden.

In samenwerking met Prof. Dr. I.S. Oen, U.v.A., zijn in 1977 bemonsteringen uit-
gevoerd aan enerzijds een relatief grote ontsluiting (200x2Om) granitische
massa in de peridotiet, en anderzijds biotiet-houdende contact-metamorfe ge-
steenten langs de peridotietcontacten, met als doel het stadium van de hoge-
temperatuur/intermediaire-druk metamorfose tijdens de grote Alpine overschui-
vingen te dateren. Een Rb-Sr onderzoek van 13 monsters uit de graniet-intrusie
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leverde een ouderdom op van 22+4 Ma. K-Ar dateringen van zes biotieten uit
de contact-zone, evenals Rb-Sr dateringen van vijf biotiet/whole-rock paren,
geven een ouderdom van 19.2 Ma. Van de eerste ouderdom kan worden aangenomen
dat zij het laatste stadium van contact-metamorfose representeert, direct na
de grote overschuivingsbewegingen die de hete massa's tijdens de diapirische
intrusie hebben losgesleurd van hun wortels. De biotiet-ouderdommen represen-
teren dan afkoelingsouderdommen. De hoge-temperatuur/intermediaire-druk
contact-metamorfose tijdens en direct na de grote Alpine overschuivingsbewe-
gingen heeft dus plaatsgevonden in het Laat Oligoceen/Vroeg Mioceen.

De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd tijdens ECOG-VI te
Lillehammer, 3-6 september (ECOG/B). Tevens zijn zij vastgelegd in een pu-
blicatie (61).

3. Rb-Sr datering Marowijne Groep, Suriname

De vulkanisch-sedimentaire serie van de Marowijne Groep is de oudste serie
die wordt onderscheiden in de stratigrafische successie van het Guiana Schild
in Suriname. Aan analoge series in Frans Guiana en Brazilië worden zeer hoge
ouderdomnen toegeschreven (̂ 2500 Ma)T"Yietgeen er toe heeft geleid dat ook de
vraag is opgekomen of de Marowijne Groep in Suriname een dergelijke hoge ouder-
dom heeft.

In samenwerking met Dr. E.W.F, de Roever is een aantal metabasalten en meta-
andesieten onderzocht uit het onderste deel van de Marowijne Groep. De Rb-Sr
whole-rock analyse van 13 monsters levert een isochron-ouderdom van 2045± 115
Ma met initieel i7Sr/MSr - 0.702. De Rb-Sr systemen wijzen dus op een Trans-
Amazonische ouderdom voor dei.e vulkanische successie. Deze resultaten rullen
in een publicatie worden verwerkt.

4. K-Ar onderzoek glaukonieten uit het Tertiair van Z. Nederland

In samenwerking met de Rijks Geologische Dienst zijn glaukonieten onderzocht
uit de boring Beers bij Cuyck, N. Limburg. Van één monster, uit de FC2 subzone
van het Boven Mioceen (diepte 80-81 m), is het glaukoniet-concentraat met be-
hulp van diverse mineraalscheidings—methoden zorgvuldig verder verdeeld in ver-
schillende porties (dichtheidsfracties en frao.ties met verschillende diê'lec-
trische constante).

De vijf aldus verkregen porties uit één concentraat geven K-Ar ouderdomnen
tussen 20 en 27 Ma. Deze waarden zijn veel te hoog t.o.v. de biostratigra-
fische ouderdom van deze afzetting (ca 10 Ma). De oorzaak hiervan is voorals-
nog onduidelijk. De fossielinhoud geeft volgens Dr. W.H. Zagwijn geen enkele
aanwijzing dat wij hier met geremanieerde oudere glaukoniet te maken zouden
kunnen hebben. Wellicht bevat de glaukoniet blaadjes van een detritische
oudere glimmer.

De glaukonieten uit twee andere monsters uit het Boven Mioceen van deze boring
(niet verder verdeeld) geven eveneens "te hoge" ouderdomnen (21 Ma en 30 Ma),
evenals de glaukoniet uit een Boven Pliocene afzetting (22 Ma). Het onderzoek
aan de glaukonieten uit het Nederlandse Tertiair zal worden voortgezet.

5. Een ongeveer 730.000 jaar oude hominoïde "nederzetting" in Italië

Tijdens karteringswerkzaamheden in het voorjaar van 1978 door staf en studenten
van het Fysisch-Geografisch Laboratorium, U.v.A., werden rijke concentraties
van fossiele vertebraten ontdekt in fluvio-lacustrine afzettingen uit het Mid-
den-Kwartair nabij Isernia, centraal Italië. De fauna bevat fossielen van
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runderen, olifanten, herten, nijlpaarden, muizen, rhinocerossen, woelmuizen,
etc. Deze fossielen zijn geassocieerd met diverse artefacten van Vroeg-Paleo-
litisch type. Ook werden cirkelvormige "vloeren" aangetroffen bestaande uit
schedels en beenderen van de grote zoogdieren, met een diameter van ca 3 m
en omringd door "hagen" van slagtanden. Hominoide fossielen zijn nog niet
gevonden.

Ingeschakeld tussen deze afzettingen bevinden zich vulkanische aslagen. Ook
zijn aslagen boven op de fossielhoudende successies afgezet. In samenwerking
met Dr. J. Sevink, U.v.A., zijn K-Ar dateringen verricht aan twee aslagen:
één tussengeschakelde en één bovenliggende laag. De eerste levert een ouder-
dom van 0.73+0.07 Ma en de tweede een ouderdom van 0.68 + 0.06 Ma. De zoog-
dierfauna en de "nederzettingen" van hominoide jagers kunnen dus worden ge-
dateerd op rond 730.000 jaar.

6. U-Pb datering van rolsteen uit de Soebi Blanco Formatie, Bonaire

De Paleoceen/Eocene Soebi Blanco Formatie op Bonaire bevat conglomeraten
waarin rolstenen voorkomen van een granulitisch gesteente. Gezien de aard
van de conglomeraten kunnen de rolstenen niet ver van hun oorsprong zijn ge-
transporteerd (tientallen kilometers).

In samenwerking met Dr. D.J. Beets, U.v.A., is één granulitische rolsteen
onderzocht. Het is gelukt om uit deze (kleine) rolsteen voldoende zirkoon te
separeren voor een volledige concordia/discordia U-Pb analyse. Daartoe is de
totale hoeveelheid zirkoon verder gesplitst in elf fracties op grond van
verschillen in kristalgrootte en mate van metamictizatie. De U-Pb analyse
van de eerste vier fracties geeft nagenoeg concordante 238U-Z06Pb en " 5 U -
207Pb ouderdommen tussen 1030 en 1125 Ma. Een volgende serie van vier frac-
ties is nog in bewerking.

De rolsteen in de Soebi Blanco Formatie is dus afkomstig van een Precambrisch
achterland, dat in het Vroeg Tertiair gesitueerd moet zijn geweest op een afstand
van slechts enkele tientallen kilometers. Over de paleogeograf ische en tektonische
implicaties van deze datering zal nog uitvoerig beraad moeten plaatsvinden.

7. Rb-Vor en K-Ar dateringen in de Washikemba Formatie, Bonaire

Op grond van fossielhoudende horizonten kan de vulkanische successie van de
Washikemba Formatie op Bonaire biostratigrafisch worden gedateerd als Laat
Albien t/m Turonien/Coniacien. De magmatische ouderdommen zijn echter alleen
bewaard gebleven in hoornblendes uit een vulkanische aslaag in het bovenste
deel van de successie: K-Ar ouderdom van 88+2 Ma. Alle K-Ar whole-rock da-
teringen geven jongere waarden die worden geïnterpreteerd als metamorfose-
ouderdommen. Twee episodes van zeer laaggradige metamorfose kunnen aldus
worden onderscheiden: 78+2 Ma en 61 +4 Ma. De Rb-Sr analyses geven géén
duidelijke resultaten vanwege de lage Rb/Sr verhoudingen (en dientengevolge
lage verrijkingen in radiogeen 87Sr), maar zij lijken de K-Ar dateringen te
bevestigen.

De resultaten van dit onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met Dr.
D.J. Beets, U.v.A., zijn vastgelegd in een publicatie (60).

8. Dateringsproject in Z.O. Colombia (PRORADAM)

Het geochronologisch onderzoek van gesteenten uit het Precambrische schild-
gebied van Z.O. Colombia, dat plaatsvindt onder auspiciën van het Ministerie
van Ontwikkelingssamenwerking, heeft dit verslagjaar een aanvang genomen. De
eerste resultaten zijn:
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- De graniet-gneisscomplexen in het gebied van de Rio Vaupes (Mitü) geven
een Rb-Sr whole-rock isochronouderdom van 1575±50 Ma.

- Biotieten en muskovieten uit deze gesteenten hebben K-Ar ouderdommen van
1250-1300 Ma.

- Trachytische lava's bij Yaca-Yaca, eveneens aan de Rio Vaupes, geven géén
isochron-correlatie van de Rb-Sr whole-rock data. De punten benaderen een
lineaire correlatie corresponderend met een ouderdom van ongeveer 920 Ma
en een hoge initiële 87Sr/86Sr verhouding: 0.734, We hebben hier klaar-
blijkelijk te maken met een open-systeem gedrag van de whole-rocks t.o.v.
Rb-Sr.

- K-Ar whole-rock analyses van de whole-rocks van de trachytische lava's ge-
ven ouderdommen tussen ongeveer 730 en 795 Ma. De interpretatie hiervan is
vooralsnog onduidelijk.

- De graniet-gneisscomplexen in het gebied van de Rio Negro/Rio Guianfa geven
géén isochroncorrelatie van de Rb-Sr whole-rock data. Alle punten liggen
echter binnen een enveloppe met een bovenste begrenzing van 1780 Ma en een
onderste van 1450 Ma. Vermoedelijk representeert dit een jongere metamorfe
beïnvloeding van een ouder, Trans-Amazonisch basement.

- Biotieten en muskovieten uit deze gesteenten hebben eveneens K-Ar ouderdom-
men van 1250-1300 Ma.

Dit onderzoek wordt voortgezet.

9. U-Pb systemen en petrogenetische evolutie van diepe-korst gesteenten in het
Paleozoïsche basement van N.W. Spanje

Het dateringswerk in N.W. Spanje in het kader van het dissertatie-onderzoek
van Drs. R.P. Kuijper werd dit verslagjaar afgesloten. De Vroeg-Proterozo-
xsche ouderdom van een overerfde zirkoongeneratie in gesteenten uit het
orthogneiss-complex van Mellid kon aan de hand van een tweede monster uit dit
lichaam worden bevestigd. Paragneizen uit het Sobrado/Teijeiro complex bevat-
ten zirkonen van vergelijkbare ouderdom, hetgeen een genetisch verband tussen
de paragneizen enerzijds en de orthogneizen anderzijds doet vermoeden. Het
tijdstip van loodverlies van de zirkonen uit deze paragneizen (470 Ma) heeft
een bevestiging van de Vroeg-Paleozoïsche ouderdom van de hooggradige meta-
morfose opgeleverd.

Op basis van Rb-Sr whole-rock ouderdommen en de tektonometamorfe geschiedenis
kon voor andere granitische gesteenten worden aangetoond dat ook deze een
overerfde zirkoongeneratie van hogere ouderdom bezitten. Gezien het sterke
(sub)recente loodverlies dat de zirkonen uit deze monsters ondergingen, is
de ouderdom van deze overerfde zirkonen echter niet meer te achterhalen. Wel
werd een mogelijke toename in de mate van verstoring van de U-Pb systemen
van de zirkonen met een toename in de alkaliniteit van het gesteente gecon-
stateerd. Dit zou kunnen duiden op een grotere invloed van de chemische om-
geving met betrekking tot loodverlies van zirkonen dan tot nu toe werd aan-
genomen. De aanwezigheid van een overerfde zirkoongeneratie in alle tot nu
toe geanalyseerde granitische gesteenten wijst op het belang van de korst-
omwerkende processen welke in N.W. Spanje tijdens het Paleozoïcum een rol
speelden.

De analyse van de U-Pb whole-rock systemen van katazonale mafische gesteen-
ten uit de complexen van Cabo Ortegal en Sobrado/Teijeiro heeft slechts een
aanwijzing omtrent de (in)extrusie ouderdom van deze opgeleverd. Plaatsname
van deze continentale tholeieten moet vóór 1.0 Ga geleden zijn geschied.

De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in de dissertatie van Drs.
Kuijper, waarop hij het komend verslagjaar verwacht te promoveren. Zij zullen
t.z.t. ook worden verwerkt in een aantal publicaties.
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10. U-Pb onderzoek van zirkonen in het hoog-metamorfe Precambrium van Z.W.
Noorwegen

Dit onderzoek dat plaatsvond in het kader van het dissertatie-onderzoek van
Dr. J.B.W. Wielens is dit verslagjaar afgesloten. De resultaten zijn ver-
werkt in het proefschrift, waarop Dr. Wielens in april 1979 te Utrecht is
gepromoveerd C59). Een tweede publicatie eer dit onderzoek is in voorbe-
reiding.

Hoewel sommige van de onderzochte zirkoonmonsters relicten lijken te be-
vatten met een hogere ouderdom, zijn alle U-Pb systemen opnieuw gestart
tijdens de hooggradige metamorfose ongeveer 1050 Ma geleden. Een opvallend
resultaat was dat in het hele gebied een lichte verstoring in de U-Pb sys-
temen lijkt te zijn opgetreden tijdens de nabije Caledonische orogenese,
met als resultaat onderste snijpunten van de discordia's op 350-450 Ma.
Deze laaggradige Caledonische metamorfose kan in verband worden gebracht
met een retrograde fase van metamorfose in de pumpellyiet-prehniet facies,
waarvan de sporen op vele plaatsen in het gebied zijn aangetroffen.

11. Noordwaartse uitbreiding van het Sveconorwegische "front" langs da kust
van Noorwegen

Series Rb-Sr whole-rock analyses in het Caledonische Seve dekblad in N.
Zweden wijzen op de aanwezigheid van gesteenten van Sveconorwegische ouder-
dom, 1200-1000 Ma. De gesteenten ondergingen metamorfose tijdens de Caledo-
nische orogenese, hetgeen tot uiting komt in Rb-Sr en K-Ar glimmerdateringen.
Aangezien de overschuivingsrichting van het Seve dekblad naar het oosten
was gericht, moeten de Sveconorwegische gesteenten oorspronkelijk ten westen
van hun huidige positie hebben gelegen. Deze dateringen bevestigen eerdere
aanwijzingen dat het Sveconorwegische "front", dat aan het zuidelijke eind
van de Trondheimsfjord de kust bereikt, vanaf hier in noordwaartse richting
verder loopt op het continentale plat langs de Noorse kust.

Dit onderzoek, dat is verwerkt in een publicatie (62), heeft plaatsgevonden
in het kader van het dissertatie-onderzoek van Drs. A.P.S. Reymer. Tezamen
met de resultaten van ander isotopen-geochronologisch onderzoek in de
Caledoniden van N. Zweden, zal het worden opgenomen in het proefschrift
waarop Drs. Reymer komend verslagjaar verwacht te promoveren.

•
12. Dateringsonderzoek in het Precambrium van het Bergslagen-gebied, centraal

Zweden

Nadat in het vorige verslagjaar het werk in het kader van het dissertatie-
onderzoek van Drs. A.C. Moorman voorlopig was afgesloten, is dit verslagjaar
aanvullend dateringsonderzoek verricht in samenwerking met de Subfaculteit
Geologie (afd. Petrologie), U.v.A. (Prof. Dr. I.S. Oen). Rb-Sr whole-rock
analyses zijn gereed gekomen van een serie "Urgranit" monsters en van een
vijftal monsters van de "oude" leptiet. In beide gevallen wijzen de Rb-Sr
aaca op een ouderdom van rond 1800 Ma. Deze zomer zijn aanvullende bemonste-
ringen uitgevoerd door Drs. R.H. Verschure en Prof. Oen.

13. Gecorreleerde fouten en fout-ellipsen in U-Pb concordia diagrammen

De correlatie van deviaties in de ordinaat en abcissa van een meetpunt in
een U-Pb concordia diagram ("Wetherill plot") is enerzijds een gevolg van
het feit dat gedeeltelijk dezelfde set van meetgegevens wordt gebruikt voor
de berekening van de beide Pb/U verhoudingen, en anderzijds van het feit
dat de correcties voor blanco's en initieel Pb voor beide verhoudingen be-
rusten op dezelfde gemeten waarde (Ni,) van de Pb/Z06Pb verhouding.
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De uitdrukkingen voor de berekening van beide coördinaten kunnen symbolisch
wordt afgekort tot

x » 207Pb/23SU - 137.88 u.w.v., en

y « 206Pb/238U - u.w.g.

De factoren u en w komen respectievelijk overeen met het gemeenschappelijke
deel van de U en Pb gehalte-bepaling. Het product u.w komt overeen met de
206Pb/238Pb verhouding in het gemeten monster, dus zonder correcties voor
blanco en initieel Pb. Deze correcties zijn verwerkt in de factoren g - 1-Ni»ac
en v - N7-N„BC, waar ac en 6C respectievelijk de

 ï0SPb/20*Pb en 207Pb/201tPb
verhoudingen voorstellen in het mengsel van initieel Pb + blanco, en N7 de
gemeten 2'7Pb/20SPb verhouding in het mineraallood.

De correlatie van de fouten wordt geheel beheerst door het functionele ver-
band tussen de twee coördinaten. Met behulp van de statistische formule voor
de verwachtingswaarden kan men afleiden dat de covariantie vau >: en y wordt
gegeven door de betrekking

cov(x.y) - u u [{l+o'<u)Hl+oi(w)}{l+y(a r )u(B J a ^ N j / u u } - l ]
x y * r r c c o

waarin or(u) en ar(w) de relatieve standaardafwijkingen van respectievelijk
u en w voorstellen, o(Ni») de standaardafwijking van Ni, en de verschillende
u's de populatiegemiddelden van de variabelen die met een index of tussen
haakjes zijn aangegeven.

Gedetailleerde uitdrukkingen voor de berekening van de covariantie, de vari-
anties van x en y, de correlatie-coëfficiënt en de parameters voor het el-
lipsvormige betrouwbaarheidsgebied om een meetpunt zijn afgeleid door Dr.
N.A.I.M. Boelrijk Drs. R.P. Kuijper en Dr. J.B.W. Wielens. Deze zijn samenge-
vat in een publicatie (59B) en een rapport. Ook worden de afleidingen gepre-
senteerd tijdens ECOG-VI te Lillehammer, 3-6 september (ECOG/A).

Vooropgesteld is hierbij uiteraard dat betrouwbare schattingen beschikbaar
zijn van de onzekerheden in alle afzonderlijke waarnemingen. De kennis van
de correlatie-coëfficiënt is vereist voor een lineaire regressieberekening
waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in kwaliteit van de meet-
gegevens, alsook met de correlatie van de meetfouten.

De standaardafwijkingen van de helling en de asafsnede volgens York

York (Earth Plan. Sci. L. 5, 1969, 320-324) heeft formules afgeleid voor de
berekening van een regressielijn door een aantal punten, voor het geval dat
aan elke x en elke y coördinaat van elk punt een gewicht kan worden toege-
kend, en bovendien de correlatie tussen de meetfouten van beide coördinaten
van elk punt bekend is. Zijn formule voor de berekening van de standaardaf-
wijkingen van de helling is niet volledig gepubliceerd en wij zijn er niet in
geslaagd deze volledige formule, c.q. een computerprogramma voor de bereke-
ning in handen te krijgen.

York leidde de benodigde partiële afgeleiden af door een moeizame partiële
differentiatie van impliciet gegeven functies van de variabelen. Door Dr.
N.A.I.M. Boelrijk is een eenvcurdiger benadering gevonden: de partiële af-
geleiden kunnen worden gevonden door 2 N sets van telkens twee simultane
vergelijkingen op te lossen, waarbij N gelijk is aan het aantal meetpunten.
Elke set bevat slechts twee van de gezochte afgeleiden als onbekenden.

De procedure is gecontroleerd met een numerieke methode. De aldus verkregen
waarden convergeren naar de waarden berekend met de formules wanneer het
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numerieke differentiatie-interval wordt verkleind. Wij nemen echter aan dat de
numerieke methode een realistischer beeld geeft van de onzekerheden indien het
differentiatie-interval overeenkomt met het 95% betrouwbaarheidsinterval van
elke coördinaat.

Publicaties

Van de in het vorige jaarverslag als "in press" vermeld artikelen zijn inmid-
dels in druk verschenen no. 54 (Revista Brasileira de Geociências J3, 1978,
262-270) en no. 55 (Geol. Mijnb. 5]_, 1978, 441-443). De publicatie no. 56 is
inmiddels door Precambrian Geology geaccepteerd, doch nog niet verschenen. De
volgende publicaties zijn dit verslagjaar als "Contributions of the Z.W.O.
Laboratory of Isotope Geology" uit het onderzoekswerk in het Laboratorium voort-
gekomen:

No. 57 : P.A.M. Andriessen (1978) - Isotopic age relations within the
polymetamorphic complex of the island of Naxos (Cyclades, Greece).
Verh. no. 3 Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie, 60 pp. (Ph.D.
thesis State University, Utrecht.)

No. 57A : P.A.M. Andriessen, N. Dijkstra, R. Gans, E.H. Hebeda, J. König & R.
Scheveers (1978) - Argon measurements in the ZWO Laboratorium voor
Isotopen-Geologie, Amsterdam. Appendix in publication No. 56, Verh.
no. 3 Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie, Amsterdam, 61-65.

No. 58 : P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, H.N.A. Priem,
E.A.Th. Verdunnen & R.H. Verschure (1979) - Dating the events of
metamorphism and granitic magraatism in the Alpine orogen of Naxos
(Cyclades, Greece). Contrib. Mineral. Petrol. £9, 215-225.

No. 59 : J.B.W. Wielens (1979) - Morphology and U-Pb ages of zircons from the
high-grade metamorphic Precambrian in the Sirdal-0rsdal area, S.W.
Norway. Verh. no. 4 Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie,
Amsterdam, 79 pp. (Ph.D. thesis State University, Utrecht.)

No. 59A : J.B.W. Wielens, K. van Belle, N.A.I.M. Boelrijk & R.P. Kuijper
(1979) - Chemical procedures for U-Pb dating. Appendix in publication
no. 59, Verh. no. 4 Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie,
Amsterdam, 80-81.

No. 59B : N.A.I.M. Boelrijk, R.P. Kuijper & J.B.W. Wielens (1979) - Expression
for the calculation of error ellipses. Appendix in publication no.
59, Verh. no. 4 Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie, Amsterdam,
82-87.

No. 60 : H.N.A. Priem, P.A.M. Andriessen, D.J. Beets, N.A.I.M. Boelrijk, E.H.
Hebeda, E.A.Th. Verdunnen & R.H. Verschure (1979) - K-Ar and Rb-Sr
dating in the Cretaceous island arc succession of Bonaire, Netherlands
Antilles. Geol. Mijnb. j>8, in press.

No. 61 : H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, I.S. Oen, E.A.Th.
Verdunnen & R.H. Verschure (1979) - Isotopic dating of the emplacement
of the ultramafic masses in the Serrania de Ronda, southern Spain.
Contrib. Mineral. Petrol., in press.

No. 62 : A.P.S. Reymer, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, H.N.A. Priem, E.A.Th.
Verdurmen & R.H. Verschure (1980?) - A note on Rb-Sr whole-rock ages
in the Seve Nappe of the central Scandinavian Caledonides: additional
evidence for the northward extension of the Sveconorwegian "front"
along the coast of Norway. Submitted to Norsk Geol. Tidsskr.

No. 63 : E.H. Hebeda, N.A.I.M. Boelrijk, H.N.A. Priem, E.A.Th. Verdurmen &
R.H. Verschure (1980?) - Excess radiogenic Ar and undisturbed Rb-Sr
systems in basic intrusives subjected to Alpine metamorphism in S.E.
Spain. Accepted by Earth Planet. Sci. L.
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No. 64 : J.R. van de Fliert, E.H. Hebeda, H.N.A. Priem, M.E.M, de Smet &
E.A.Th. Verdunnen (1980?) - Pillow lavas and basic intrusives of
Lower Cretaceous age in the Cantar area (prov. Murcia), Betic
Cordilleras, Spain. Submitted to Bol. Inst. geol. min. Espana.

No. 65 : S.N. Sarkar, A.K. Saha, N.A.I.M. Boelrijk & E.H. Hebeda (1979) - New
data on the geochronology of the older Metamorphic Group and the
Singhbum Granite of Singhbum-Keonjhar-Mayurbhanj region, eastern
India. Indian J. Earth Sci. £, 32-51.

Bovendien bevat de Volume of Abstracts of the VI European Colloquium on
Geochronology, Cosmochronology & Isotope Geology te Lillehammer, september 3-6,
1979, drie bijdragen van het Laboratorium:
ECOG/A : N.A.I.M. Boelrijk, R.P. Kuijper & J.B.W. Wielens: Correlated errors

and error ellipses in uranium-lead concordia diagrams.
ECOG/B : H.N.A. Priem, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, I.S. Oen, E.A.Th.

Verdunnen & R.H. Verschure: Isotopic dating of the emplacement of the
ultramafic masses in the Serrania de Ronda, southern Spain.

ECOG/C : R.H. Verschure, P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda,
C. Maijer, H.N.A. Priem & R.H. Verschure: Coexisting primary biotite
of Sveconorwegian age and secondary biotite of Caledonian age in
Sveconorwegian basement rocks close to the Caledonian front in S.W.
Norway.

Als publicaties van "algemene" aard zijn gereedgemaakt:
H.N.A. Priem : "Tijd in de Geologie". Een hoofdstuk in de nieuwe, geheel herziene

editie van Algemene Geologie die in voorbereiding is onder redac-
tie van Prof. Dr. L.M.J.U. van Straaten.

H.N.A. Priem : :De Geologische Tijdschaal", Natuur 4 Techniek, september 1979.

Tenslotte zijn de volgende rapporten samengesteld:
P.A.M. Andriessen : "Open/closed system behaviour of minerals to K-Ar" (1979).
N.A.I.M. Boelrijk, R.P. Kuijper & J.B.W. Wielens : "Correlated errors and error

ellipses in uranium-lead concordia diagrams" (1979).
J.B.W. Wielens & R.P. Kuijper : "Computerprogramma's voor berekening van U-Pb

systemen (1979)".
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Ill HET LABORATORIUM

1. Personeelsbezetting

Directeur: Prof. Dr. H.N.A. Priem.

Wetenschappelijke staf: Dr. P.A.M. Andriessen1, Dr. N.A.I.M. Boelrijk2, Dr.
E.H. Hebeda, Dr. E.A.Th. Verdunnen, Drs. R.H. Verschure.

Technische en administratieve staf: J.C. van Belle, F. Benavente, E. Douwes,
N. Dijkstra, R. Gans, J. König, mevr. J.M. Kutova, Mevr.M.J.L.H. Petit-Puts,
P. Remkes, R. Scheveers, R.J. Smeets, mevr. J.N.F. Vogel-Eissens3, B. Voorhorst,
L. IJlst.

Promovendi: Drs. R.P. Kuijper11, Drs. A.P.S. Reymer5, Dr. J.B.W. Wielens6.

Gastmedewerkers: mrs. Kristiina Aro7, J.P. Brinkerink', Dr. Alcides Huguett9,
F.A. Nobel10, Dr. E.W.F, de Roever11.

Stichtingspersoneel elders werkzaam: P.H. Ploeger 12

1 Gepromoveerd 20.I2.78.
2 Tevens beheerder van het Laboratorium.
3 In dienst sinds 1.12.78.
" Z.W.O. promotie-assistentschap tot 31.12.78, vervolgens tot 1.6.79 in

dienst van de Stichting. Promotie voorzien in december 1979.
5 Z.W.O. promotie-assistentschap. Promotie voorzien in oktober 1979.
6 Gepromoveerd 26.5.79; aansluitend in tijdelijke dienst van de Stichting.
7 Universiteit van Helsinki. In het Laboratorium werkzaam 5.3-18.3.79 (Rb-Sr

datering).
8 Geologisch Instituut, afd. Paleontologie, R.U. Utrecht. Regelmatig in het

Laboratorium werkzaam (concentratie fossielen kleine vertebraten m.b.v.
mineraalscheidingsmethoden).

9 Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras (INGEOMINAS),
Bogota. In het Laboratorium werkzaam 26.3-6.4.79 (mineraalscheidingsme-
thoden) .

10 Geologisch candidaat afd. Structurele Geologie, Geologisch Instituut,
U.v.A. In het Laboratorium werkzaam 17.4-4.5.79 (K-Ar datering vulkanieten
Z. Spanje).

lm Thans: Hollandse Metallurgische Industrie Billiton, Arnhem. Tot 1.6.79
regelmatig in het Laboratorium werkzaam (participerend bij de uitwerking
van de dateringen in Suriname en mineralogisch onderzoek).

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

2. Werkzaamheden

A. Mineralogie & mineraalscheiding

algemene leiding: Drs. R.H. Verschure.

Mineralogie & petrografie
Drs. R.H. Verschure

Van alle in het Laboratorium geanalyseerde gesteenten zijn routinematig
slijpplaatjes bekeken. In samenwerking met Dr. C. Maijer (afd. Petrologie,
R.U. Utrecht) is een uitvoerig petrologisch en mineralogisch onderzoek
verricht van de metamorfose in de Precambrische gesteenten langs het
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Caledoniden-front in Z.W. Noorwegen, in het kader van ons onderzoek naar de
relatie tussen de Caledonische orogenese en de biotietouderdonmen.

Het ontwikkelingswerk van de 3-assige spindle-stage (mikro(kraak)tang) is
voortgezet.

MineraaIsaheiding
L. IJlst, E. Douwes, Mevr. J.N.F. Vogel-Eissens;
incidenteel: B. Voorhorst, promovendi, diverse gastmedewerkers.

In totaal zijn dit verslagjaar van 173 gesteenten whole-rock preparaten ver-
vaardigd (ten dele chips voor XRF selectie-analyse). Daarnaast zijn A3 mine-
ralen gesepareerd (29 biotieten, 3 hoornblendes, 4 muskovieten, 5 zirkonen,
I chloriet, 1 sanidien en 1 glaukoniet) en zijn 7 zeeffracties van de whole-
rock (voor K-Ar analyse) vervaardigd.

De nieuwe AKW-hydrocycloon is o.a. benut bij het afslibben van een zeer
groot monster vulkanische tuf voor biotietconcentratie, bij de separatie van
zirkonen, en bij de vervaardiging van de "interne hoornblende-standaard". Voor
laatstgenoemde standaard is een zeer groot monster bewerkt van een Oligocene
hoornblendebasalt uit het Westervald, waaruit ruim 1000 gram zeer zuivere
hoornblende is gesepareerd.

De grote overloopcentrifuge (LOC-3000) is dit verslagjaar, behalve voor de
separatie van zirkonen, ook weer toegepast voor de concentratie van fossiele
muizentanden uit diverse afzettingen ten behoeve van de afd. Paleontologie,
R.U. Utrecht. Voor de verwerking van deze grote hoeveelheden materiaal (50-
200 kg) worden zeer veel zware vloeistof en wasvloeistof gebruikt; de terug-
winning hiervan is met de huidige opstelling te tijdrovend en zal derhalve
worden aangepast en geautomatiseerd.

Dit verslagjaar is in de instrumentmakerij van het V.U. Instituut voor Aard-
wetenschappen volgens ons ontwerp een overloopcentrifuge gemaakt met een
centrifugevat van 500 ml. Deze vormt in de centrifugereeks een belangrijke
schakel tussen overloopcentrifuges met vaten van resp. 50 ml (L0C-50) en
3000 ml (LOC-3000).

Voor het eerst is dit verslagjaar de LOC-50 toegepast met een hete, verzadig-
de Clerici-oplossing (70°C), dichtheid 4.3-4.5 Deze techniek is belangrijk in
de laatste fase van de separatie van zirkonen. Zo is het mogelijk gebleken
om rutiel van zirkoon te scheiden bij monsters met een korrelgrootte vanaf
10 ym.

B. Röntgenanalyse

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

In de procedures voor Rb/Sr analyse van tabletten zijn dit verslagjaar enige
wijzigingen aangebracht. Er is nu voldoende ervaring opgedaan met de proce-
dures voor XRF bepaling van het K-gehalte in gesteenten en mineralen. Hierbij
worden de monsters gemeten als lithiumboraat-glasparel. De gekozen meetcon-
dities beperken de ondergrens voor een analyse met een relatieve juistheid
rond 1% tot een K-gehalte van ten minste 0,1%. Voor de K-bepaling is een
hoeveelheid monster vereist variërend van 30 mg (K-gehalte > 10Z) tot 300 mg
(K-gehalte < 0,3Z). De analysetijd per monster (inwegen, mengen, smelten,
meten en berekening meetresultaat) bedraagt ruim 1 uur, maar vooral bij la-
gere K-gehaltes is meten in duplo gewenst.
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Dit jaar kvaia een extra programmeerunit ter beschikking voor het besturen
van de spectrometer.

Enkele malen is wederom gebruik gemaakt van de horizontale röntgendiffracto-
meter van de Werkgroep Röntgenspectrometrie en -diffractometrie, Universi-
teit van Amsterdam (Dr. Beatrix Koch) voor de opname van diffractiepatronen
van verschillende glaukoniet-concentraten (onderzoek glaukonieten uit het
Tertiair van Nederland) en van concentraten v&n groene en bruine biotiet
(onderzoek biotietouderdommen langs het Caledoniden-front, Z.W. Noorwegen).

C. Chemie

algemene leiding: Dr. N.A.I.M. Boelrijk, Dr. E.A.Th. Verdunnen;
J.C. van Belle, P. Remkes, R. Smeets.

De opwerking van alle Rb, Sr, U en Pb preparaten voor de massaspectrome-
trische isotopen-analyse in het kader van de lopende onderzoeksprojecten is
zonder noemenswaardige storingen geschied. Bovendien zijn voor alle K-Ar da-
teringen de corresponderende vlamfotometrische K-analyses verricht.

In de loop van dit verslagjaar is onderzocht of de minder stabiele ionen-
emissie die bij sommige Sr preparaten in de massaspectrometer wordt waarge-
nomen, wellicht in verband zou kunnen staan met de aanwezigheid van sporen
Y tengevolge van een onvolledige scheiding tussen Sr en Y. Experimenten met
Sr preparaten waaraan Y was toegevoegd hebben een dergelijk verband echter
niet aangetoond.

Ook is nagegaan of de ionenemissie van dergelijke preparaten kan worden ver-
beterd door de oplossingen 2x door de ionenuitwisselaar te leiden. Verge-
lijkende proeven hebben echter niet aangetoond dat een herhaalde zuivering
van de Sr oplossing tot een stabielere emissie leidt. Derhalve wordt in de
regel met een enkelvoudige zuivering volstaan, tenzij met een hoge kolombe-
lasting wordt gewerkt.

D. Massasptctrometrie, electronica & computer

algemene leiding: Dr. E.H. Hebeda.

Masaaepeotrometrie
Dr. E.H. Hebeda, R. Scheveers, F. Benavente, J. König, B.CoorKorst.

Dit verslagjaar is wederom gekenmerkt door zeer weinig apparatieve sto-
ringen en een nagenoeg probleemloze output van meetresultaten. In totaal
zijn 215 Ar analyses verricht (172 met de 6D-150 en 43 met de Reynolds),
372 Rb en Sr analyses met de CH-5, en 245 U en Pb analyses met de Teledyne
SS-1290.

Voor metingen met de CH-5 en de verwerking + opslag van de Ar data zijn
nieuwe computerprogramma's gemaakt.

Tussen de bedrijven door is ook dit verslagjaar verder gewerkt aan de op-
bouw van de Gnom meetopstelling voor "step-wise heating" experimenten.

Eleatroniach laboratorium
N. Dijkstra, R. Gans.

Naast uiteenlopende werkzaamheden als onderhoud, het opheffen van sto-
ringen en de bouw van diverse kleinere opstellingen, kunnen dit verslagjaar
de volgende grotere werkzaamheden worden vermeld:
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- De bouw van een temperatuurregeling voor een oven t.b.v. de splijtingsspo-
rentechniek.

- De bouw van een temperatuurregeling voor de weegkamer.
- De bouw van een serializer voor de Hewlett-Packard voltmeter van de Gnom
meetopstelling, zodat de meetdata ook met de computer verwerkt kunnen worden.

- De bouw van een nieuwe schakel-unit voor de vlamfotometer.
- De bouw van een verzwakkerunit voor de CH-5, welke het mogelijk maakt om
een programmeerbare vibrating-reed versterker met behulp van de computer
te sturen.

Computer
N. Dijkstra.

De Hewlett-Packard 2100-A computer is dit verslagjaar uitgebreid met een
HP 2635 A terminal (snelle printer). Deze is in het computersysteem gebracht.

De programma's voor de verwerking en opslag van de argon-analyses zijn voltooid
en verder verbeterd. Het systeem werkt naar behoren en besloten is een soort-
gelijk systeem ook voor de vaste-stoffen isotopen-analyses op te zetten.

Voor de CH-5 vaste-stoffenmassaspecfcrometer is een nieuw meetprogramma opge-
zet, waarin alle nieuwe eisen en voorzieningen zijn verwerkt.

Er zijn programma's gemaakt om de onzekerheidsschatting bij U-Pb dateringen
nauwkeuriger te maken (rapport Boelrijk et al. 1979). Tevens is een "plot"
programma ontwikkeld om de U-Pb systemen per monster grafisch weer te geven
op de "snelle printer"; de schaal kan hierbij naar believen worden veranderd
(rapport Wielens & Kuijper 1979).

E. Alfaspectrometrie

Dr. N.A.I.M. Boelrijk, J.C. van Belle.

Ook dit verslagjaar is de Nuclear Chicago veelkanaals-analysator geteisterd
door langdurige storingen. Dank zij de medewerking van Dr. N. Spronk van het
Biologisch Laboratorium V.U. konden in die tijd met de aldaar beschikbare
apparatuur toch enige metingen worden afgerond.

Een drietal destijds op grond van rontgendiffractiepatronen geselecteerde
niet-omgezette koraalmonsters van de Nederlandse Antillen zijn opgewerkt en
geanalyseerd op hun niet-evenwichtsytemen. Een goede evaluatie van de verkre-
gen resultaten is echter niet mogelijk omdat de stratigrafische controle van
deze monsters ontbreekt. Ook het voorgenomen onderzoek van aragoniet dat met
behulp van mineraalscheidingsmethoden is gesepareerd uit gedeeltelijk omge-
zette monsters, is op deze gronden niet voortgezet.

Er is contact opgenomen met het Institut für Kernforschung te Keulen, waar
een promovendus zich bezighoudt met niet-evenwichtsdateringen aan speleo-
lieten. Ter vergelijking worden enkele van zijn monsters thans door ons ge-
analyseerd. Voorts worden op verzoek van Dr. E.K. Duursma van de Deltadienst
van Rijkswaterstaat bepalingen verricht aan enkele slibmonsters uit de
Westerschelde.

F. Splijtingssporen-datering

Dr. P.A.M. Andriessen.

Dit verslagjaar zijn de methodiek (ingieten, slijpen, polijsten, etsen en be-
stralen) getest en gestroomlijnd. Behalve de bestraling met thermische neu-
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tronen, die nog enige moeilijkheden oplevert wat betreft de positie en de
duur van bestraling , werkt de methode naar behoren. Het is nu mogelijk om
glas, apatiet en titaniet te dateren. Op het ogenblik wordt aan een betere
bestralingsfaciliteit gewerkt. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid
om hoornblende te dateren, een weinig toegepast mineraal. De datering van
hoornblende m.b.v. splijtingsaporen zou een aanvulling kunnen betekenen
voor sommige lopende onderzoeksprojecten (bijvoorbeeld het onderzoek naar
de biotietouderdommen langs het Caledoniden-front, Z.W. Noorwegen).

Komend najaar wordt begonnen met de datering van apatieten en titanieten
van Naxoa, om te komen tot de reconstructie van de geochronologische af-
koelingsgeschiedenis van dit deel van de korst.

De methodiek van de splijtingssporen-datering zal worden uitgebreid met
het invoeren van de zogenaamde "externe detector": de geïnduceerde sporen
worden niet op het mineraaloppervlak geteld, maar op een externe detektor
(polycarbonaat, lexan of mica met "geen" U). De externe detector wordt
samen met het korrelpreparaat bestraald. Het voordeel van deze methode
ia dat ook mineralen met een inhomogene U-verdeling (o.a. zirkoon) dateer-
baar worden. Tevens zal deze methode noodzakelijk zijn bij een eventuele
automatisering van het tellen.

Voor de bestraling met thermische neutronen wordt gebruik gemaakt van de
faciliteiten in het ECN te Petten (Prof. Dr. H.A. Das).

3. Voordrachten, colleges

Prof. Dr. H.N.A. Priem gaf colleges over isotopen-geochronologie voor candi-
daten geochemie en petrologie in het Vening-Meinesz Laboratorium, R.U. Utrecht
(zes colleges, december 1978) en voor de internationale Post-Graduate Course
in het International Training Centre te Delft (vier colleges, maart/april
1979). Op 21.2.79 hield hij een voordracht "Aarde in de Tijd" in het Prins
Kaurits Laboratorium T.N.O. te Delft.

Dr. P.A.M. Andriessen hield 3.5.79 een colloquium over splijtingssporen-date-
ring in het Vening-Meinesz Laboratorium, R.U. Utrecht.

Dr. N.A.I.M. Boelrijk gaf op 8.12.78 een college over de stabiele isotopen-
verdunningsmethode voor candidaten geochemie en petrologie, R.U. Utrecht.

Dr. E.H. Hebeda hield 27.9.78 een voordracht "Doch die Verhaltnisse, die
sind nicht so ..." tijdens de bijeenkomst van de Arbeitsgemeinschaft
Massenspektrometrie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft te Zurich.

4. Buitenlandse studiereizen, veldwerk, etc.

1. Na afloop van de Ath International Conference on Geochronology,
Cosmochronology * Isotope Geology te Snowmass-at-Aspen, Colorado (20-25
augustus) en aansluitende field trip (26-31 augustus), bezocht Dr. E.A.Th.
Verdunnen 4/9 de X-ray Optica Branch van de Naval Research Laboratory te
Washington D.C., 7/9 de Inorganic Analytical Research Division van de
National Bureau of Standarda te Gaithersburg, 8/9 de Dept. of Terrestrial
Magnetism van de Carnegie Institution of Washington, en 11/9 het Dept. of
Geological Sciences van Brown University te Providence (R.I.).

2. Dr. E.H. Hebeda nam van 25-28 september te Zurich deel aan de Tagung der
Arbeitsgemeinschaft Massenspektrometrie der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft.

- 18 -



Prof. Dr. H.N.A. Priem was van 23-30 september in Bogota, Colombia, als
lid van de evaluatiecommissie voor PRORADAM onder auspiciën van het
Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Aansluitend bemonsterde hij op
verzoek van Dr. D.J. Beets, U.v.A., op Curacao recentelijk ontdekte ultra-
basische lava's. Tenslotte bezocht hij 1 oktober te Caracas, Venezuela,
het in opbouw zijnde geochronologisch laboratorium van Dr. Ian R. Pringle.
Dr. E.H. Hebeda, R. Scheveers en Drs. R.H. Verschure voerden van 6-8 no-
vember een bemonstering uit van de hoornblende basalten van Hartlingen in
het Westerwald (doel: vervaardiging hoornblende-standaard voor Ar analy-
ses) .
Dr. N.A.I.M. Boelrijk en J.C. van Be.Ie bezochten 4-6 april het Institut
für Kernchemie der Universiteit in Keulen.
Dr. P.A.M. Andriessen voerde van 3-20 juni bemonsteringen uit op Naxos
en los, Griekse Cycladen.
Drs. R.H. Verschure voerde van 9-22 juli bemonsteringen uit in het
Bergslagen-gebied van centraal Zweden en van 24-29 juli in Rogaland,
Z.W. Noorwegen.
Dr. P.A.M. Andriessen voerde van 29 juli - 12 augustus bemonsteringen uit
in de Caledoniden van Zweeds Lapland.
Dr. E.H. Hebeda nam van 13-18 augustus te Oslo deel aan de 8th Internatio-
nal Conference on Mass Spectrometry.

5. Colloquia, bijeenkomsten, etc.

30.
8.
11.
17.

8.
15.

11
12
12
1

2
2

31.5

1.6

Colloquium Drs. R.P. Kuijper en Drs. J.B.W. Wielens over zirkonen.
"Seminar" met de candidaten geochemie en petrologie R.U. Utrecht.
Vergadering Bestuur en Raad van Advies Stichting I.G.O.
"Open middag" voor alle medewerkers en hun echtgenotes (c.q. andere
aanhang) ter gelegenheid van Nieuwjaar.
Bezoek groep studenten van de Post-Graduate Course, I.T.C. Delft.
Discussie-bijeenkomst over een nieuw isotopen-geochronologisch pro-
ject in de noordelijke Caledoniden, Lapland, met Dr. A. Senior,
Leiden.
Colloquium Dr. D.A. Nieuwland over U-Pb datering zirkonen in het
Precambrium van Z. Australië.
Vergadering Bestuur en Raad van Advies Stichting I.G.O.

6. Buitenlandse bezoekers

6.10

11.10

6.11

12.
14

6
12

12
3

19.3

3.7

6.8

Prof. Dr. M. Teller Autunes, Faculdade de. Ciências e Tecnologia,
Universidade Nova, Lisboa.
Dr. R.E. Perrin, Los Alamos Scientific Laboratory, U.S.A.
E. Sattler, Central Bureau for Nuclear Measurements, Geel, België.
Dr. J.R. Richards, Dept. of Geophysics and Geochemistry, Australian
National University, Canberra.
Penelope Christinas, Mineral. Petr. Ins;itut, Universitat Miinchen.
Dr. Marc Gaudinot, Musée Nationale d'Histoire Naturelle, Paris.
Dr. Jens Munthe, Howard University, Washington D.C.
Dr. L.L. Jacobs, Museum of Northern Arizona, Flagstaff, Arizona.
Dr. L. Fine, University of Arizona, Dept. of Geosciences, Tucson,
Arizona.
Dr. H.M. Aarden, Direccidn de Investigaciones Geo-analiticas y
Tecnologicas, Ministerio de EnergCa y Minas, Caracas.
Prof. Dr. P. Signer, Institut für KristallographieE.T.H., Zurich,
Dr. John J. Matzko, U.S. Geological Survey, Jiddah, Saudi Arabia.
Dr. Larry J. Moore, National Bureau of Standards, Washington D.C.

- 19 -



IV DE STICHTING

Het Bestuur en de Raad van Advies van de Stichting voor Isucopen-Geologisch
Onderzoek (I.G.O.) vergaderden dit verslagjaar op II december en 1 juni, resp.
de 33e en 34e vergadering. Beide vergaderingen vonden plaats in het colloquium-
zaaltje van het Laboratorium.

Tijdens de 33e vergadering is Prof. Dr. I.S. Oen als secretaris van de Stich-
ting I.G.O. opgevolgd door Dr. D.J. Beets. Prof. Dr. E. den Tex droeg het
voorzitterschap tijdens de 34e vergadering over aan Prof. Dr. R.D. Schuiling.

Het Dagelijks Bestuur is thans als volgt samengesteld:

Prof. Dr. R.D. Schuiling (R.U. Utrecht) voorzitter
Dr. D.J. Beets (U.v.A.) secretaris
Dr. L. Westra (V.U.) lid

Dit verslagjaar zijn overleden de leden van de Raad van Advies Prof. Dr. A.H.W.
Aten en Dr. H.M.E. Schumann.

Dr. Schürmann is in Nederland de eerste geoloog geweest die, in het midden der
vijftiger jaren, het initiatief nam tot het doen uitvoeren van isotopen-geochro-
nologisch onderzoek. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting
van de toenmalige Geochronologische Studiecommissie, waaruit de Stichting I.G.O.
is voortgekomen.

Tijdens de 34e vergadering is besloten om Dr. L.J.G. Schermerhorn (R.U. Utrecht)
uit te nodigen tot de Raad van Advies toe te treden.

In verband met de oprichting onder auspiciën van Z.W.O. van de Stichting voor
Aardwetenschappelijk Onderzoek Nederland (A.W.O.N.) zal in de nabije toekomst
overleg noodzakelijk zijn om te komen tot samenwerking tussen I.G.O. en
A.W.O.N. Wat de definitieve relatie betreft zullen de ontwikkelingen ten aan-
zien van R.W.O. moeten worden afgewacht, in het bijzonder met betrekking tot
de "eigen" instituten van Z.W.O.
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V FINANCIEEL OVERZICHT KALENDERJAAR 1977

In 1977 heeft de Nederlandse Organisatie voor Z.W.O. aan de Stichting I.G.O.
een subsidie toegekend van £-l±Z^Èi222 (inclusief een tussentijdse subsidiever-
hoging van ƒ.75.000 wegens salarismaatregelen). Het totaal aan bestedingen be-
liep ƒ.1.780.523,36, terwijl een bedrag van ƒ.16.200,03 is overgeboekt naar
1978. Er resteert derhalve een nadelig saldo van £ii!i723439. Een en ander kan
als volgt worden gerecapituleerd:

I Personele kosten
II Algemene kosten
III Bedrijfskosten
IV Aanschaffing apparatuur

en uitrusting

toegekend

1.375.280,-!)

184.060,-
174.860,-

50.800,-

1.785.000,-

besteed saldo

Af:

Inkomsten

1.362.100,- ,* 13.180,-
199.254,07,^ -/- 15.194,07
186.867,- ; -/- 12.007,-

48.502,32 2.297,68

1.796.723,39 -/- 11.723,39

-/- 10.000,- -/- 10.000,-

1.775.000,- 1.786.723,39 -/- 11.723,39

' Per 1 januari 1977 ƒ.1.315.280,-. In overleg met het Bureau van Z.W.O. is
hiervan in de loop van het jaar ƒ.15.000,- overgeboekt naar de bedrijfskos-
ten, terwijl de post met ƒ.75.000,- is verhoogd in verband met algemene
salarismaatregelen.
Inclusief ƒ.9.848,75 overgeboekt naar 1978.
Inclusief ƒ.6.351,28 overgeboekt naar 1978.

(Conform de eindafrekening van het Bureau
van Z.W.O., oktober 1978).
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