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Afbeelding op frontpagina: Conoordia-diagram van
drie zirkoonfracties en de monaziet uit een meta-
sediment in de Paleozoische sokkel van westelijk
Galicia, N.W. Spanje. Het onderste snijpunt van de
zirkoon-disoordia en de monaziet-ouderdom corres-
ponderen met hét tijdstip van de metamorfose, 475
Ma geleden (Ordovioium); deze ouderdom volgt ook
uit Rb-Sr onderzoekswerk aan series whole-rook mon-
sters. De di8oordia wijst op de aanwezigheid van
een oudere zirkoonaomponent met een ouderdom van
ca 2270 Ma (bovenste snijpunt). Dit bewijst dat
het sediment detritisch materiaal bevat afkomstig
van een (nu verdwenen) Archaeïsch achterland. Der-
gelijke "geërfde" oude zirkooncomponenten worden
ook aangetroffen in diverse granieten die door
partiële opsmelting uit de sedimenten zijn ont-
staan. Zij vormen de enige bewaard gebleven spo-
ren van een Archaeïsche continentale korst in N.W.
Spanje. (Zie hoofdstuk II, paragraaf 6).
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I VOORWOORD

Het onderzoekswerk in het Laboratorium is dit verslagjaar wederom grotendeels
uitgevoerd in het kader van samenwerkingsprojecten met diverse geologische in-
stellingen in Nederland en elders. Een beknopte rapportage van enkele van de
onderzoeksprojecten wordt gegeven in hoofdstuk II. Van de projecten die de af-
gelopen jaren tesamen met universitaire groepen zijn uitgevoerd resulteerden er
dit verslagjaar twee in een promotie, beide aan de Rijksuniversiteit te Leiden
(pag. 14). Negen publicaties zijn dit verslagjaar verschenen of voor publicatie
gereedgemaakt (pag. 7/8) en een aantal is nog in voorbereiding.

Nadat de splijtingssporen-dateringsmethode in 1979 in het Laboratorium is geïn-
troduceerd, zijn dit verslagjaar de eerste resultaten verkregen (page 5, § § 1.b
en 2). Voor de bestraling met thermische neutronen wordt gebruik gemaakt van de
lage-flux reactor van E.C.N, te Petten. Het ligt in de bedoeling dat Dr. P.A.M.
Andriessen, die zich met dit onderzoek bezighoudt, in het voorjaar van 1981 naar
de U.S.A. zal gaan om daar voor ca een jaar te werken bij de groep van Dr, C.W.
Naeser van de Branch of Isotope Geology, U.S. Geological Survey te Lakewood (bij
Denver).

In het internationale isotopen-geochronologisch onderzoek is de laatste jaren
de Sm-Nd dateringsmethode een belangrijke rol gaan spelen naast de "conven-
tionele" U-Pb, Rb-Sr en K-Ar methoden. Binnen de Nederlandse geologische ge-
meenschap is er sterk op aangedrongen dat ook in ons Laboratorium dit onder-
zoek ter hand zal worden genomen. Over de mérites van het Sm-Nd onderzoek en
de consequenties van invoering ervan is dit verslagjaar een rapport uitge-
bracht (pag. 8). In de laatste vergadering van het Bestuur en de Raad van
Advies is overeengekomen aan Z.W.O. te verzoeken de komende jaren de midde-
len beschikbaar te stellen om invoering van het Sm-Nd onderzoek in het Labo-
ratorium mogelijk te maken.

In de nacht van 18/19 mei heeft een brand in ons Laboratorium gewoed, waardoor
één van de chemische werkruimtes (Chemie-1, E006) geheel is verwoest. Deze ruimte
diende vooral voor de" opwerking uit gesteenten en mineralen van Rb en Sr prepara-
ten voor de massaspectrometrische isotopen-analyse. Enkele series in bewerking
zijnde monsters zijn verloren gegaan en de Rb-Sr chemie heeft na de brand geruime
tijd stilgelegen (pag. 11, §G) . Om de werkzaamheden weer enigermate te kunnen
voortzetten, zijn in de tweede chemische werkruimte een aantal provisorische voor-
zieningen voor de Rb-Sr chemie aangebracht. Hierdoor kon dit werk na zes weken
worden hervat, zij het met veel improvisatie in een te kleine ruimte, en in aan-
zienlijk bescheidener omvang dan voorheen.

Als gevolg van de brand is de kwestie van de uitbreiding en aanpassing van onze
huisvesting, die vooral in de tweede helft van het onderhavige verslagjaar aan
de orde was, plotseling in een stroomversnelling gekomen. De situatie kan als
volgt worden samengevat:
- De totale ruimte waarover het Laboratorium beschikt is veel te klein. Dit is
reeds geruime tijd onderkend en al in 1974 is met de V.U. overeengekomen dat
wij meer ruimte ter beschikking krijgen nadat een aantal nieuwbouwprojecten en
interne "re-allocaties" binnen het gebouw der Wiskunde & Natuurwetenschappen
zijn voltooid. Allerlei vertragingen hebben er toe geleid dat dit pas thans,
in de tweede helft van 1980 zijn beslag begint te krijgen. Als eerste uitbreiding
kregen wij dit voorjaar in het souterrain de beschikking over een ruimte van
30 m , welke wordt ingericht voor de mineraalscheiding.

- Bij de ruimteuitbreiding is o.a. in een nieuwe chemische werkruimte voorzien,
waarvan de inrichting beter zal voldoen aan de hoge eisen die vandaagdedag bij
geavanceerde isotopen-geochronologie ook aan de chemie worden gesteld ("laminar
flow" werkbanken, "clean room", etc.) dan het geval is in de thans, c.q. tot
de brand, beschikbare ruimten. De inrichting van een dergelijke ruimte vraagt
een uitgebreid pakket van technische voorzieningen, vooral ten aanzien van de
luchttoe— en afvoer.
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- De ventilatievoorzieningen in ons Laboratorium zijn nog grotendeels zoals zij
in 1965/1966 zijn aangelegd. Deze voorzieningen zijn echter volstrekt onvol-
doende voor onze huidige behoeften en voldoen ook niet meer aan de hedenten-
dage vigerende eisen ten aanzien van veiligheid, werkklimaat, etc. Dit betreft
i.h.b. de werkruimtes voor de chemie en de mineraalscheiding, waarbij vooral
allerlei provisorische voorzieningen die wij in de loop van de jaren zelf
hebben aangebracht, beneden de gestelde eisen blijven.

- Uitvoerig overleg met de Dienst GITM van de V.U. hseft duidelijk gemaakt dat
zowel de nieuwe chemische werkruimte als de dringend noodzakelijke verbete-
ring van de ventilatievoorzieningen in de mineraalscheidingsruimten niet
kunnen worden gerealiseerd met een eenvoudige aanpassing, c.q. uitbreiding van
het bestaande ventilatiesysteem, zoals wij ons aanvankelijk hadden voorgesteld.
Er is een drastische herziening van het gehele systeem vereist, evenals een
andere indeling van de beschikbare ruimte. Dit laatste heeft consequenties van j
bouwkundige aard (afbreken en bouwen van enkele tussehmuurtjes, etc).

- Volgens de nieuwe ruimte-indeling krijgt de door brand verwoeste ruimte een
andere bestemming. Het zou dus verspilling van geld eii moeite zijn deze ruimte
nu toch te gaan restaureren en weer in te richten als chemische werkruimte. •
Dit impliceert echter dat wij ons voor de chemische werkzaamheden vooralsnog
moeten blijven behelpen met de noodvoorzieningen zoaltf die na de brand in aller-
ijl zijn gemaakt. De "output" van onderzoeksresultaten blijft hierdoor beneden
het niveau dat wij gewend waren, hetgeen de uitvoering van diverse projecten
ernstig vertraagd. Een spoedige realisering van het pakket renovatie- en uit-
breidingsplannen is derhalve nu uitermate dringend geworden.

De Dienst GITM (Gebouwen, installaties, Terreinen en overige Materiële voorzie-
ningen) van de V.U. verleent ons op efficiënte en deskundige wijze hulp bij de
uitwerking van de technische aspeccen van de uitbreidings- en renovatieplannen.
Door deze Dienst is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de realisering van een en
ander; hierop wordt momenteel verder gestudeerd. Over de kostenaspecten is ver-
kennend overleg gepleegd met het Bureau van Z.W.O. en het College van Bestuur
der V.U., maar in de nabije toekomst zal nog uitvoerig beraad noodzakelijk zijn.

Behalve de Dienst GITM hebben ook andere instellingen van de V.U. ons dit ver-
slagjaar wederom assistentie verleend. Hiervan dienen in het bijzonder te worden
genoemd de werkplaats/instrumentmakerij (waar een technicus in onze dienst werk-
zaam is), de tekenkamer, de gesteenteslijperij en het fotografisch laboratorium
van het Instituut voor Aardwetenschappen, en de Centrale Technische & Huishoude-
lijke Dienst van de Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen. Voor diverse
faciliteiten konden wij terugvallen op de glasinstrumentmakerij van de Subfacul-
teit Chemie, het Biologisch Laboratorium, de Centrale Reproductiedienst, de
Dienst Personeelszaken en de Bedrijfs Geneeskundige Dienst. Vloeibare stikstof
is ons ook dit verslagjaar geleverd door de Subfaculteit Natuurkunde.

Het glasinstrumentmakerswerk voor de argon-massaspectrometrie is wederom ver-
zorgd door de heer J.A. van Wel van het F.O.M. Instituut voor Atoom- en Mole-
cuulfysica. Slijpplaatjes van gesteenten zijn voor ons vervaardigd in het V.U.
Instituut voor Aardwetenschappen en het Geologisch Instituut der Universiteit
van Amsterdam. Voor röntgendiffractometriewerk is wederom enige malen gebruik
gemaakt van de apparatuur van de Werkgroep Röntgenspectrometrie en -diffracto-
metrie, Universiteit van Amsterdam. Enkele mikrosonde analyses zijn voor ons
verricht in het V.U. Instituut voor Aardwetenschappen (in WACOM-verband) en in
het Instituut voor Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Utrecht. In
het voorgaande is reeds melding gemaakt van de ons verleende bestralingsfacili-
teiten in het E.C.N, te Petten.

Prof. Dr. H.N.A. Priem
directeur.
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II RAPPORTAGE VAN ENKELE 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 het onderhavige verslagjaar uit het werk in het
Laboratorium zijn voortgekomen; in de rapportage wordt met de tussen haakjes geplaatste
nummers naar de betreffende publicatie verwezen.

1. Cycladen-proj eet

a, Open/gesloten-aysteemgedrag van mineralen t.o.v. K-Ar

In het laatste jaarverslag is vermeld dat J.R. Wijbrans, cand. geochemie R.U.
Utrecht, in het kader van zijn doctoraal-bijvak geochemie dit verslagjaar onder-
zoek ging doen aan glimmers uit een metamorfe zone op Naxos waar glimmers inter-
mediaire ouderdommen geven, tussen de Ml ouderdom, 45 ± 5 Ma, en de M2 ouderdom,
25 ± 5 Ma. De probleemstelling spitste zich toe op de vraag of deze intermediaire
glimmerouderdommen het gevolg zijn van "partiële resetting" van Ml glimmers tij-
dens M2, dan wel dat het hier gaat om een mengsel van Ml en M2 glimmers. Een
aantal speciaal voor dit onderzoek genomen monsters zijn onderzocht op de aard
van de aanwezige glimmers. Er zijn drie monsters geselecteerd, één met uitsluitend
M2 glimmers (biotiet en phengiet), Sen met alleen Ml glimmer (phengiet) en één
met twee generaties glimmers (muskoviet en phengiet). Van de eerste twee monsters
is volgens de standaard-methode de "totale" (niet-gedifferentieerde) glimmer
geconcentreerd. Van het derde monster is het "totale" glimmerconcentraat onder-
verdeeld in 25 fracties met behulp van verschillen in korrelgrootte, dichtheid
en magnetische eigenschappen. Uit elk van deze fracties zijn met behulp van de
mikrosonde de gehaltes S1O2, AI2O3, Fe2O3, K2O en NaïO bepaald van vijf blaadjes;
met behulp van deze data is voor elke fractie de aard van de glimmer vastgesteld,
muskoviet, phengiet, dan wel een mengsel van beide. De "zuivere" fracties zijn
gedateerd volgens de K-Ar methode. De muskoviet (M2) geeft ouderdommen rond 20
Ma, terwijl de phengiet (Ml) ouderdommen geeft rond 35 Ma, intermediair tussen
de Ml en de M2 ouderdom. Het is nog niet duidelijk hoe de phengiet-ouderdommen
moeten worden geïnterpreteerd.

b. Datering granitoïde lichamen op Naxos

De Rb-Sr whole-rock isochron-datering van een synkinematische granietmassa op
Naxos geeft een ouderdom van 19.7 ±5 Ma. Deze waarde correspondeert goed met de
bovengenoemde K-Ar ouderdom van de M2 muskoviet. Het lijkt dus dat de culminatie
van de M2 metamorfose iets jonger is dan oorspronkelijk verondersteld, tussen
20 en 25 Ma i.p.v. 25±5 Ma.

Van de granodioriet op Naxos (Rb-Sr whole-rock isochron van 11.1 ±0.7 Ma) is
een aantal mineraalouderdommen bepaald: K-Ar hoornblende en biotiet, en splij-
tingssporen titaniet en apatiet. De hoornblendes geven verrassend hoge waarden,
van E naar W door de intrusie variërend van 16 Ma tot 12 Ma. De biotieten laten
eenzelfde trend zien van E naar W, van 11.3 tot 10.8 Ma. De titanieten en apa-
tieten laten géén variatie zien; de (voorlopige) splijtingssporen-ouderdommen
liggen resp. rond 11 Ma en 10 Ma. Deze zomer zijn van de granodioriet aanvullende
monsters genomen (§111.4.10).

2. Datering post-orogeen vulkanisme in de Betische Cordilleren, Z. Spanje

In samenwerking met Drs. F.A. Nobel en Dr. H.E. Rondeel van de afd. Structurele
Geologie, U.v.A., zijn vier van de vulkanische eruptie-centra gedateerd in het
Jumilla-Calasparra gebied van de Frebetische zone in Z. Spanje. K-Ar bepalingen
zijn verricht aan een whole-rock en aan gesepareerde sanidien, richteriet en
phlogopiet, benevens een splijtingssporen-datering van apatiet. De resultaten
wijzen op een ouderdom voor het vulkanisme van 7.6 Ma (Vroeg Messinien). Een publi-
catie is in voorbereiding.
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3. Datering basaltjlava's Cantar-gebied, Betische Cordilleren, Z. Spanje

Als voorzetting van eerder werk dat vorig verslagjaar in een publicatie is ver-
werkt (64, vorig jaarverslag), zijn K-Ar dateringen verricht aan een tweede
serie basaltlava's uit hetzelfde gebied. Dit onderzoek geschiedt in samenwerking
met Prof, Dr. J.R. van de Fliert, VU Instituut voor Aardwetenschappen. Bij de
eerste serie monsters waren drie groepen van ouderdommen te onderscheiden, rond
100 Ma, rond 115 Ma en rond 128 Ma. De nieuwe serie bepalingen laat eveneens
een groep ouderdommen rond 130 Ma zien, maar er zijn ook enkele hogere ouder-
dommen (ca 155-145 Ma). Over de geologische implicaties van deze dateringen
moet nog nader worden overlegd.

4. Datering basementgneissen Nevado-Filabride Complex, Betische Cordilleren,
Z. Spanje

In 1966 hebben wij een Rb-Sr onderzoek verricht aan een viertal basementgneissen
van het Nevado-Filabride Complex in de Betische Cordilleren. Deze gesteenten
gaven een ouderdom van 275+ 10 Ma (herberekend met de thans gebruikte Rb ver-
valsconstante). Sedertdien zijn echter bij de in dit gebied werkzame groep van
de afd. Structurele Geologie, U.v.A., vragen gerezen t.a.v. de stratigrafische
positie van o.a. de Bedargneissen met deze veronderstelde ouderdom. Er is een
nieuwe serie monsters van de Bedargneissen onderzocht, maar de Rb-Sr data
bevestigen de earder verkregen ouderdom: 268±20 Ma.

Een poging om een serie monsters van een andere gneiss-eenheid, de Almocaizar
gneissen, te dateren leverde geen resultaat op omdat de Rb-Sr data een grote
spreiding blijken te vertonen.

Het onderzoek wordt voortgezet. Deze zomer is tesamen met Dr. O.J. Simon, U.v.A.,
een aanvullende bemonstering uitgevoerd (§111.4.7.).

5. IBERGRANITE

In het kader van IBERGRANITE, een internationaal project voor systematisch
onderzoek van de Hercynische granieten in het westelijk deel van het Iberisch
Schiereiland en hun relaties met ertsafzettingen (i.h.b. tin en wolfram), zijn
dit verslagjaar de eerste twee series gesteenten onderzocht op hun Rb-Sr sys-
temen. Het onderzoek geschiedt in samenwerking met Dr. L.J.G. Schermerhorn,
R.U. Utrecht (vanaf 1 oktober a.s.: Freie Universitat, Berlin). Voor een cassi-
teriethoudende aplograniet ten W van Vila Real in N. Portugal is een zeer
fraaie isochron verkregen van 308 ± 3 Ma met initieel 87Sr/86Sr = 0.725+0.006.
De graniet in de scheelietmijn van Barruecco-Pardo ten W van Salamanca (schee-
liethoudende aplietgangen) geeft een isochron van 326 ± 7 Ma met initieel
87Sr/86Sr = 0.710 ±0.002. Dit onderzoek wordt voortgezet en deze zomer zijn
aanvullende monsterseries in Portugal genomen (§111.4.8.).

6. Laat Archae'ische/Vroeg Proterozoïsche zirkoonrelicten in Paleozoische granieten
en mètasedimenten uit W. Galicia (N.W. Spanje)

Het U-Pb onderzoek van zirkoonseries uit diverse basementgesteenteri van W.
Galicia, in het kader van het promotiewerk van Dr. R.P. Kuijper, is dit ver-
slagjaar voorlopig afgesloten. De resultaten zijn vastgelegd in Dr. Kuijper's
proefschrift (66), terwijl een tweede artikel momenteel in bewerking is. Het
belangrijkste resultaat is dat alle onderzochte granieten, zowel de Ordovicische
intrusies (thans aanwezig als orthogneissen) als de Carbonische intrusies,
evenals een hoog-metamorf metasediment, een geërfde oude zirkooncomponent be-
vatten. De oude component geeft discordia-ouderdommen van ongeveer 2525 Ma en
2265 Ma, hetgeen wijst op de aanwezigheid van Laat Archaeïsche/Vroeg Proterozo-
ische brongesteenten in W. Galicia. Deze maakten waarschijnlijk deel uit van
een Archaeïsche continentale korst in W. Europa, waarvan echter tengevolge van
jongere geologische gebeurtenissen slechts zeer weinig relicten gespaard zijn
gebleven.
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7. Rb-Sr isochron "back vein" in anorthosiet, Z.W. Noorwegen

Ten Z van Undheim in Z.W. Noorwegen is in de randzone van een nieuw ontdekt
anorthosiet-voorkomen een "back vein" van charnockitisch/granulitische samenstel-
ling waargenomen. Een serie monsters uit deze gang geeft een Rb-Sr isochron-ouderdom
van ongeveer 1080 Ma, waarmee tevens de ouderdom van de anorthosiet-intrusie wordt
benaderd. Deze ouderdom komt ongeveer overeen met de eerder bepaalde U-Pb discordia-
ouderdommen van series zirkonen uit de hoog-metamorfe gesteenten (1070-1030 Ma).

8. Pateringsonderzoek in het Precambrium van het Bergslagen-gebied, centraal Zweden

Nadat in het vorige verslagjaar Drs. A.C. Moorman had laten weten dat hij zijn
promotieplannen bij Prof. Dr. I.S. Oen, U.v.A., en Dr. E.H. Hebeda had opgegeven,
is besloten de vele Rb-Sr en K-Ar dateringen die al beschikbaar waren, evenals een
aantal resultaten dat in het onderhavige verslagjaar is verkregen, te verwerken in
een tweetal publicaties. Deze zijn momenteel in voorbereiding. De resultaten van
de K-Ar bepalingen aan hoornblendes uit skarnen en metabasieten wijzen op vorming
van de hoornblende omstreeks 1.83 ±0.05 Ga geleden, de bepalingen aan biotieten
daarentegen op een vormingsouderdom van omstreeks 1.69±0,05 Ga voor K-Ar en
1.65±0.04 Ga voor Rb-Sr. De hoornblende-ouderdom wordt in verband gebracht met een
periode van basisch magmatisme gekoppeld aan verskarning en ertsvorming. De biotiet-
ouderdommen worden gerelateerd aan een periode van granietintrusie ca 1.70 Ga gele-
den, gekoppeld aan regionale metamorfose.

Het onderzoek in dit gebied wordt voortgezet. Deze zomer is tesamen met Prof. Dr.
I.S. Oen, U.v.A., een aanvullende bemonstering verricht (§111.4.11).

9. K—Ar datering basische gangen langs de oostkust van het Sinai schiereiland, Israel

In samenwerking met het Institute of Earth Sciences van de Hebrew University te
Jerusalem zijn K-Ar dateringen verricht aan een aantal basische gangen langs de
westkust van de Golf van Eilat in de Sinai. Deze gangen zijn verplaatst langs N-S
tot NE-SW verlopende breukzones. De bepalingen wijzen op een ouderdom van rond 500
Ma. Over de interpretatie van deze data moet met onze Israëlische collega's nog
nader overleg worden gepleegd.

10. U-Pb zirkoondatering granuliet uit Tanzania

Ter voortzetting van het eerder afgesloten Rb-Sr en K-Ar dateringsonderzoek in
Tanzania in het kader van NUGPIT (56, jaarverslag 1977/1978), is dit verslagjaar
nog een U-Pb onderzoek verricht aan een serie zirkonen uit een granuliet. De be-
palingen zijn geschied op verzoek van Drs. J.J.M.M.M. Coolen van de V.U., die deze
granulieten als onderwerp van zijn dissertatie-onderzoek heeft. De verschillende
zirkoonfracties geven een nagenoeg concordinte ouderdom van rond 700 Ma. Deze
ouderdom dateert de zirkoon-(re)kristallisa;:ie onder de condities van de granuliet-
facies-metamorfose tijdens de Pan African Event.

11. Niet-evenwichtdatering fossiele botten uit Kwartaire afzettingen op Java

Op verzoek van Dr. G.J. Bartstra van het Biologisch-Archeologisch Instituut te
Groningen zijn een drietal fossiele botten (runderen en een schildpad) uit Kwartaire
rivierterrassen bij Trinil op Java onderzocht op hun 23OTh-23I>U systeem. De verkre-
gen data corresponderen met ouderdommen van ca 3.000 jaar, ca 30.000 jaar en ca
100.000 jaar. De significantie van deze ouderdommen is vooralsnog onduidelijk; hier-
over zal met Dr. Bartstra nader overleg worden gepleegd.

Publicaties

Van de in het vorige jaarverslag als "in press" vermelde artikelen zijn inmiddels in
druk verschenen no. 60 (Geol. Mijnb. 58, 1979, 367-373), no. 61 (Contr. Mineral. Petrol.
70, 1979, 103-109) en no. 63 (Earth Planet. Sci. L. 47, 81-90). Van de nos. 62 en 64
zijn de drukproeven gecontroleerd. De volgende publicaties zijn in het onderhavige
verslagjaar als "Contributions of the Z.W.O. Laboratory of Isotope Geology" voortgekomen
uit het onderzoekswerk van het Laboratorium:
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No. 66 : R.P. Kuijper (1979) - U-Pb systematics and petrogenetic evolution of
infracrustal rocks in the Paleozoic basement of western Galicia (NW Spain).
Verh. no. 5 Z.W.O. Laboratorium voor Isotopen-Geologie, Amsterdam, 101 pp.
(Ph.D. thesis State University Leiden).

No« 67 : H.N.A. Priem, E.W.F, de Roever & W. Bosma (1980) - A note on the age of
the Paramaka metavolcanics in northeastern Suriname, Geol. Mijnb. 59,
171-173.

Vier artikelen wachten nog op verschijning:

H.N.A. Priem & E.H. Bon - A calibration point in the Late Triåssic: the
tin granites of Bangka and Belitung, Indonesia. In: Numerical dating of
the stratigraphic column, edited by G.S. Odin.

J. Sevink, E.H. Hebeda, H.N.A. Priem & R.H. Verschure - A note on an
approximately 730.000 year old mammal fauna and associated human activity
sites near Isernia, central Italy. Journ. Archaeol. Sci.

R.H. Verschure, P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda,
C. Maijer, H.N.A. Priem & E.A.Th. Verdunnen - On the thermal stability
of Rb-Sr and K-Ar biotite systems: evidence from coexisting Sveconorwegian
(ca 870 Ma) and Caledonian (ca 400 Ma) biotites in S.W. Norway. Contr.
Mineral. Petrol.

J.B.W. Wielens, P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, H.N.A.
Priem, E.A.Th. Verdunnen & R.H. Verschure - Isotopic dating in the
high-grade metamorphic Precambrian of southwestern Norway: new data and
reinterpretations. Norges geol. Unders.

Te Leiden verscheen een proefschrift dat voor een belangrijk deel in het Laborato-
rium is voorbereid:

A.P.S. Reymer (1979) - Investigations into the metamorphic nappes of the
central Scandinavian Caledonides on the basis of Rb-Sr and K-Ar
determinations. Ph.D. thesis State University Leiden, 123 pp.

Bovendien zijn de volgende rapporten samengesteld:

A.L. van Dijk: "Modificatie van de röntgen-spectrometer PW 1450 d.m.v.
een ITT 2020 microcomputer" (1980).

H.N.A. Priem & E.H, Hebeda: "Memo betreffende de invoering van de Sm-Nd
methode" (1980).
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Ill HET LABORATORIUM

1, Personeelsbezetting

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

Wetenschappelijke staf; Dr. P.A.M. Andriessen, Dr. N.A.I.M. Boelrijk1, Dr. E.H.
Hebeda, Dr. E.A.Th. Verdunnen, Drs. R.H. Verschure,

Technisehe en adm.nistrati.eve staf: J.C, van Belle, F. Benavente, E. Douwes,
N. Dijkstra, R. Gans, J. König, mevr. J.M. Kutovå, mevr. M.J.L.H. Petit-Puts,
P. Remkes, R, Scheveers, R.J. Smeets, mevr. J.N.F. Vogel-Eissens, B. Voorhorst,
L. IJlst.

Promovendi: Dr. R.P. Kuijper2 en Dr. A.P.S. Reymer3.

Tijdelijk medewerker: Dr. J.B.W. Wielens1*.

Gastmedewerkers: Drs. J.A. Aten5, Dr. H. de Boorder6, F. van Diest7, P.M. Holm8,
F.A. Nobel9, R. Otterlo10, J.R. Wijbrans11.

Stagiair : A.L. van Dijk12.

Stichtingspersoneel elders werkzaam: P.H. Ploeger13.

1 Tevens beheerder van het Laboratorium.
2 In het Laboratorium werkzaam tot zijn promotie op 19.12.1979.
3 Z.W.O. promotie-assistent. In het Laboratorium werkzaam tot zijn promotie

op 17.10.1979.
* Na zijn promotie op 26.4.1979 in het Laboratorium werkzaam tot 1.10.1979.
5 Anthonie van Leeuwenhoekkliniek, Amsterdam. Diverse malen in het Laboratorium

werkzaam in oktober 1979 (mineraalscheiding).
6 Instituut voor Aardwetenschappen, R.U. Utrecht. Diverse malen in het Labora-

torium werkzaam in juni 1980 (mineraalscheiding).
7 Instituut voor Aardwetenschappen, R.U. Utrecht. Diverse malen in het Labora-

torium werkzaam in mei en augustus 1980 (mineraalscheiding).
8 Universitetets Petrologiske Institut te Kopenhagen. In het Laboratorium

werkzaam van 24.9 tot 5.10.1979 (argon-massaspectrometrie).
9 Geologisch Instituut, U.v.A. In het kader van zijn bijvak diverse malen in

het Laboratorium werkzaam in oktober 1979 (mineraalscheiding).
10 Fysisch-Geografisch Laboratorium, U.v.A. Diverse malen in het Laboratorium

werkzaam in januari en februari 1980.
11 Afd. Geochemie, R.U. Utrecht. In het kader van zijn bijvak in het Labora-

torium werkzaam van 1.11.1979 tot 1.5.1980 (mineraalscheiding en argon-
massaspectrometrie) .

12 Student electronica, H.T.S. Amsterdam. Werkzaam in de electronische afdeling
van het Laboratorium van 10.3 tot 15.8.1980 (computerwerkzaamheden).

13 Werkzaam in de werkplaats/instrumentmakerij van het V.U. Instituut voor
Aardwetenschappen.

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 slijp-
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plaatjes bestudeerd. Ook in dit verslagjaar werd assistentie verleend aan on-
derzoekers uit universiteiten en bedrijfsleven bij mineraaldeterminatie van
zeer kleine hoeveelheden middels het in ons laboratorium ontwikkelde Gandolfi
opzetstuk voor de Debye-Scherrer röntgendiffractie camera. Een prototype van
de 3-assige spindle-stage is als afstudeeronderwerp geconstrueerd door R.J.D.
Manuputy, een leerling van de Christelijke Hogere Technische School te Hilversum.
Het ligt in het voornemen dat dit prototype verder door de heer Manuputy zal
worden ontwikkeld. Aan de verdere ontwikkeling van de micro(kraak)tang is dit
verslagjaar niet gewerkt.

Minevaalsoheiding
L. Ulst, E. Douwes, mevr. J.N.F. Vogel-Eissens;
incidenteel: F. Benavente, B. Voorhorst, diverse gastmedewerkers.

Dit verslagjaar zijn van 192 gesteenten whole-rock preparaten gemaakt (ten dele
chips voor XRF analyse). Er zijn 98 mineralen uit gesteenten gesepareerd (42
biotieten, 13 hoornblendes, 11 muskovieten, 2 phengieten, 2 richterieten, 3
sanidienen, 3 K-veldspaten, 1 monaziet, 4 apatieten, 4 allanieten, 4 titanieten,
9 zirkonen, 1 thorogunnniet) en 25 zeeffracties van whole-rocks (voor K-Ar) ver-
vaardigd.

De grote LOC-3000 overflow-centrifuge is, na een grondige onderhoudsbeurt,
overgebracht naar een grotere ruimte (de eerste uitbreiding van onze huisves-
tingsruimte, in het souterrain). De opstelling is nu aangepast voor de verwer-
king van zeer grote monsters (tot 200 kg), hetgeen o.a. van belang is voor de
separatie van zirkonen uit gesteenten met zeer weinig zirkoon, van biotieten
uit vulkanische aslagen, en van muizentanden uit diverse afzettingen. Hierbij
worden grote hoeveelheden zware vloeistof en wasvloeistof gebruikt; voor de
terugwinning is een begin gemaakt, eveneens in de nieuwe ruimte, met de opstel-
ling van een geautomatiseerde destillatie-a>paratuur.

In de instrumentmakerij van het V.U. Instituut voor Aardwetenschappen zijn
twee mikro-samplesplitters gemaakt volgens een voor ons werk aangepast model
naar het idee van R. Brewer & K.J. Barrow (Journ. Sed. Petr. 1972, 485-487).
De ene splitter verwerkt een monster van ca 1 gram, de andere een monster van
ca 12 g. Beide verdelen het monster in 12 gelijke porties.

Voor het separeren van zo zuiver mogelijke glimmers uit gesteenten is in dit
verslagjaar de "Cook roll crusher" in gebruik genomen. Met deze molen kunnen
vergroeiingen en insluitsels van de glimmers op gecontroleerde wijze worden
losgemaakt.

Door J.R. Wijbrans zijn Ml en M2 glimmers van elkaar gescheiden uit een schist
van Naxos (üll.l.a). Uit vulkanische gesteenten uit Z. Spanje zijn door F.A.
Nobel twee richterieten gesepareerd (§11.2).

B. Röntgenanalyse

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

Naast de routinematige Rb/Sr selectie-analyses, U en Pb analyses, en Rb en Sr
bepalingen in het kader van het dateringswerk, zijn aan lithiumboraat-glaspa-
rels van een groot aantal diverse mineralen nauwkeurige K analyses verricht.
Om voor een gesteente of mineraal representatieve gehaltes te krijgen moet, bij
een deeltjesgrootte 125-250 vim, ten minste 100 mg monster worden genomen.

De besturingseenheid van de röntgenspectrometer (72 x 14 duimwielschakelaars)
is dit verslagjaar vervangen door een computersysteem (§111.2.D). Er is nu een
zeer flexibel geheel beschikbaar.
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C. Chemie

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

De opwerking van Rb en Sr preparaten voor de massaspectrometrische isotopen-
analyse is tot de brand op 19 mei in ëën der chemische werkruimtes zonder
noemenswaardige storingen geschied. Tengevolge van de brand zijn alle prepara-
ten die in bewerking waren, verloren gegaan. Van de uitrusting konden een drie-
tal Sr kolommen en enkele Rb kolommen na een grondige schoonmaak en controle
weer worden gebruikt, terwijl van het overige vaatwerk alleen de teflon bekers
zijn behouden. De door ons gebruikte maat perspex kolommen was niet meer lever-
baar; derhalve is in de werkplaats een serie kolommen met teflon-eindstukken
gemaakt volgens een model dat al enige tijd voor andere scheidingen was be-
proefd. De Rb en Sr chemie is sedert eind juni weer hervat in de tweede che-
mische werkruimte, die daartoe opnieuw provisorisch is ingericht. In deze
kleine ruimte moeten nu nagenoeg alle chemische werkzaamheden geschieden,
hetgeen grote problemen geeft en de output van preparaten ongunstig beïnvloedt.

De procedures voor het bereiden van U en Pb preparaten voor de massaspectro-
metrische isotopen-analyse zijn aangepast voor de meting van geringere hoeveel-
heden Pb (minder dan 100 ng). De ionenwisselaar-kolomscheiding werd nader be-
keken en verbeterd. Het electrolytisch zuiveren van de Pb fractie geschiedt nu
met een opbrengst van nagenoeg 100%.

D. Massaspectrometrie, electronica & computer

algemene leiding: Dr. E.H. Hebeda.

Massaspeotrometrie
Dr. E.H. Hebeda, R. Scheveers, F. Benavente, J. König, B. Voorhorst.

In dit verslagjaar zijn zeer weinig apparatieve storingen opgetreden en is
een nagenoeg probleemloze productie van meetresultaten te melden. Er zijn in
totaal 270 Ar isotopenanalyses verricht met de GD-150 en Reynolds meetopstel-
lingen, 207 Rb en Sr isotopenanalyses met de CH5, en 165 U en Pb isotopenana-
lyses met de Teledyne SS-1290. Aan het begin van het verslagjaar is de Tele-
dyne een maand stilgelegd en heeft de operator B. Voorhorst bij de mineraal-
scheiding gewerkt waar hij zirkoonconcentraten heeft vervaardigd. De laatste
maanden zijn slechts weinig analyses met de CH5 verricht doordat als gevolg van
de brand op 19 mei in één der chemische werkruimtes geruimte tijd geen Rb en Sr
preparaten konden worden vervaardigd; in deze tijd heeft de operator
F. Benavente eveneens geassisteerd bij de mineraalscheiding.

Met de Gnom meetopstelling zijn ten behoeve van Dr. C. Durieux van het Kamer-
lingh Onnes Laboratorium te Leiden 24 He isotopenanalyses verricht. Verder is
er gewerkt aan de "step-wise heating" experimenten.

In de week van 24-28 september heeft P.M. Holm van het Universitetets Petrolo-
giske Institut te Kopenhagen zich op de hoogte gesteld van de hier gevolgde
procedures voor Ar isotopen-analyses. Tijdens zijn verblijf zijn samen met
hem twee basaltmonsters uit Oost Groenland in duplo geanalyseerd.

Eleatronisah laboratorium
N. Dijkstra, R. Gans.

Naast de lopende werkzaamheden, zoals de bouw van diverse kleine opstellingen,
onderhoud van bestaande apparatuur en opheffing van storingen, zijn de volgen-
de grotere werkzaamheden te melden:
— De bouw van een D.C. versterker voor de Gnom meetopstelling.
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- De bouw van een tijdproportionele temperatuurregeling voor de weegkamer
en van een ovenregeling.

- De bouw van een serielezer voor de Gnom meetopstelling, zodat ponsbanden
met de meetgegevens op de computer verwerkt kunnen worden.

- De bouw van een voedingsapparaat voor de chemische afdeling.
- De aanleg van een electrisch bedieningssysteem voor da centrale stofaf-
zuiging .

Op 16 september adviseerde de heer Dijkstra in de Billiton research afdeling
van de Hollandse Metallurgische Bedrijven te Arnhem bij de oplossing van een
aantal electronische problemen.

Computer
N. Dijkstra.

Er is een operating systeem gemaakt met de nieuwe software van Hewlett-Packard.
Momenteel wordt uitgezocht of het mogelijk is met dit systeem gelijktijdig op
de beide vaste-stoffen massaspectrometers metingen te verrichten, en andere
computer-werkzaamheden zoals rekenen en programma-ontwikkeling. De moeilijk-
heid hierbij is steeds geweest dat de tijdas van de meting gaat verlopen als
de computer gelijktijdig voor andere werkzaamheden wordt gebruikt. Bij deze
manier van computergebruik is een andere aanpak nodig van de meetprogramma's.

Daarnaast zijn er allerlei verbeteringen en aanpassingen aangebracht aan de
bestaande programma's.

Compuberisevvng van de röntgenspeatrometer
A.L. van Dijk, N. Dijkstra.

Dit verslagjaar is het duimwielschakelaar-systeem voor de besturing van de
röntgenspectrometer vervangen door een microcomputer-systeem, dat grotendeels
is ontworpen, gebouwd en getest door de stagiair A.L. van Dijk (afstudeer-
onderwerp H.T.S.). Het systeem bestaat uit:
- ITT 2020 Apple microcomputer (48 K RAM);
- ITT disc drive + interface;
- monitor;
- parallel interface kaart.
Voor dit geheel is een interface gebouwd die de communicatie verzorgt tussen
de computer en de röntgenspectrometer, en is een computerprogramma geschreven.

E. Alfaspectrometrie

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

De Nuclear Chicago veelkanaals-analysator is in het begin van het verslag-
jaar geheel onbruikbaar geworden. Alle metingen in dit jaar zijn verricht met
een apparaat dat geleend is van het Biologisch Laboratorium V.ü. Dit is
echter niet voorzien van een interface voor het uitlezen van de gegevens via
ponsband, zodat alle uitlezingen geschieden via het beeldscherm en de achter-
grondcorrecties veelal achterwege blijven.

De resultaten van een serie analyses van monsters die ook zijn geanalyseerd
in het Institut für Kernchemie te Keulen zijn in goede overeenstemming met
de aldaar behaalde resultaten. Er is medewerking verleend aan een internatio-
naal project voor het ijken van een standaardoplossing waarin 2 3 2U en 228Th
in seculair evenwicht zijn. Bij wijze van proef zijn een aantal botten onder-
zocht op hun 23OTh-Z3l*ü ouderdom (§11.11); de specifieke problemen bij de
chemische opwerking van dit materiaal lijken te zijn opgelost. Na de brand
op 19 mei zijn, als gevolg van plaatsgebrek in de resterende chemische werk-
ruimte, de werkzaamheden voor de niet-evenwichtsdateringen stilgelegd.
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F. Splijtingssporett-datering

Dr. P.A.M. Andriessen.

De gevolgde procedures zijn verder ontwikkeld en gecontroleerd, o.a. de bepa-
ling van de dosis thermische neutronen. Dit verslagjaar zijn splijtingssporen-
dateringen verricht van twee apatieten uit Z. Spanje (§11.2), en zeven apa-
tieten en vijf titanieten van Naxos (§11.1.b). Een verzoek om vulkanische
assen uit Kenya te dateren kon niet worden ingewilligd omdat de apatiet gëën
spontane splijtingssporen te zien geeft. Evenzo bleek het niet mogelijk te
voldoen aan het verzoek om glasdeeltjes uit vulkanische assen uit Colombia te
dateren: dit materiaal is te fijnkorrelig.

3. Voordrachten, colleges van medewerkers

Tijdens de VIth European Colloquium on Geochronology, Cosmochronology and Isotope
Geology te Lillehammer, Noorwegen, 3-6 september 1979, werden door stafleden van
het Laboratorium de volgende voordrachten gehouden:
R.H. Verschure (4/9) - "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".

N.A.I.M. Boelrijk (5/9) - "Correlated errors and error ellipses in uranium-lead
concordia diagrams".

H.N.A. Priem (6/9) - "Isotopic dating of the emplacement of the ultramafic masses
in the Serrania de Ronda, southern Spain".

H.N.A. Priem gaf colleges over isotopen-geochronologie voor candidaten geochemie
en petrologie in het Instituut voor Aardwetenschappen, R.U. Utrecht (vijf colleges
in oktober/november en acht colleges in februari/maart) en voor de internationale
Post-Graduate Course in het International Training Centre te Delft (vier colleges
in maart). Op 8 mei hield hij een voordracht over "The isotopic dating project in
the high-grade metamorphic Precambrian of S.W. Norway" tijdens het Rogaland sympo-
sium te Utrecht.

N.A.I.M. Boelrijk gaf op 2 november in het colloquiumzaaltje van het Laboratorium
een college over de stabiele isotopen-verdunningsmethode voor candidaten geochemie
en petrologie, R.U. Utrecht.

E.H. Hebeda sprak op 13 december te Wageningen over "Isotopenfractionering bij
thermische ionisatie" voor de Massaspectrometrie Discussiegroep.

4. Buitenlandse studiereizen, veldwerk, etc, van medewerkers

1. P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, H.N.A. Priem en R.H. Verschure namen van
3-6 september deel aan de VIth European Colloquium on Geochronology,
Cosmochronology and Isotope Geology te Lillehammer.

2. E.H. Hebeda participeerde van 3-7 september in de 42nd Annual Meeting of the
Meteoritical Society te Heidelberg.

3. R.H. Verschure en E.H. Hebeda voerden van 12-19 september bemonsteringen uit
in de Betische Cordilleren, Z. Spanje.

4. H.N.A. Priem was van 24 september tot 4 oktober in Bogota, Colombia, als lid
van de evaluatie-commissie voor PRORADAM. Deze reis vond plaats onder auspiciën
van het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. In deze periode maakte hij
ook een 3-daagse bemonsteringstocht door het Macizo de Garzón, een Precambrische
kern in het zuidelijk deel van de Cordillera Oriental (Departamento del Kuila);
dit dateringsonderzoekje geschiedt in samenwerking met Dr. S.B. Kroonenberg van
het CIAF te Bogota.

5. E.H. Hebeda woonde op 7 februari in het Max-Planck Institut für Chemie te Mainz
het colloquium bij ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Prof. Dr. H.
Hintenberger. De volgende dag bezocht hij het instituut.
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6. P.A.M. Andriessen bezocht van 13-23 april achtereenvolgens de Bundesanstalt
für Geowissenschaften und Ronstoffe te Hannover, het Geochemisches Institut
der Universitat te Göttingen en het Max-Planck Institut für Kernphysik te
Heidelberg.

7. R.H. Verschure en E.H. Hebeda voerden van 4-12 juni bemonsteringen uit in
de Betische Cordilleren, Z. Spanje.

8. H.N.A. Priem voerde van 15~26 juni bemonsteringen uit van Hercynische gra-
nieten in Noord en Centraal Portugal.

9. N.A.I.M. Boelrijk bracht van 22-29 juni werkbezoeken in Harwell (workshop
on U-Pb disequilibrium dating), het Geochronologisch Laboratorium te Oxford,
de Open University te Milton Keynes en het Institute of Geological Sciences
te London.

10. P.A.M. Andriessen en E.H. Hebeda voerden, resp. van 1-29 juni en 1-15 juni,
bemonsteringen uit op Naxos en enkele andere eilanden van de Griekse Cycla-
den. E.H. Hebeda nam in deze tijd ook deel aan een geologische excursie
o.l.v. Prof. Dr. R.D. Schuiling, Utrecht.

11. R.H. Verschure voerde van 7-26 juli bemonsteringen uit in het Bergslagen-
gebied van centraal Zweden.

5. Colloquia, bijeenkomsten, promoties, etc.

17.10 Promotie A.P.S. Reymer te Leiden. Promotores: Prof. Dr. H.J. Zwart
en Prof. Dr. H.N.A. Priem.

11.12 Vergadering Bestuur en Raad van Advies Stichting I.G.O.
19.12 Promotie R.P. Kuij-per te Leiden. Promotores: Prof. Dr. H.N.A. Priem

en Prof. Dr. E. den Tex. Dr. E.H. Hebeda was eender co-referenten.
14.1 Vergadering Dagelijks Bestuur en directeur Stichting I.G.O. met

Dagelijks Bestuur Stichting A.W.O.N.
17.1 "Open middag" voor alle medewerkers en hun echtgenotes (c.q. echtge-

noten of andere aanhang) ter gelegenheid van Nieuwjaar.
18.1 Discussiebijeenkomst met o.a. Dr. J.P. Herwéijer (Interfaculteit

Aardrijkskunde en Prehistorie, R.U. Utrecht) en Dr. D.J. Beets (Geolo-
gisch Instituut U.v.A.) over een niet-evenwicht dateringsproject van
koraalterrassen op de Benedenwindse eilanden van de Nederlandse
Antillen.

28.1 Lezing Dr. F. Kalsbeek over "Rb-Sr isotoopstudies in het Groenlandse
Archaeicum".

29.1 Lezing Dr. F. Kalsbeek over "Proterozoïsche intrusies in Noord
Groenland (veldvoorkomen, chemie, Rb-Sr isotopen, genese)".

14.2 Lezing Drs. J.C. Smit over "Geologische gevolgen, van de inslag van
een mega-meteoriet op aarde aan het einde van de Krijt-periode (66-67
miljoen jaar geleden)".

3.6 Vergadering Bestuur en Raad van Advies Stichting I.G.O.

6. Buitenlandse bezoekers

24.9/5.10
26.10

30.10
9.1
28.1
5.3
30.6/1.7

P.M. Holm, Universitetets Petrolo£,£ske Institut, Kopenhagen.
Prof. Dr. K. Hermann met een groep studenten, Institut für
Chemie der Universitat, Regensburg.
Dr. N.J. Snelling, Institute of Geological Sciences, London.
Dr. G.J. Hennig, Institut für Kernchemie der Universitat, Köln.
Dr. F. Kalsbeek, Grønlands Geologiske Undersøgelse, Kopenhagen.
Dr. P. Vidal, Université de Rennes.
Dr. I.R. Pringle, Direccion de Geologia, Ministerio de Minas e
Hidrocarburos, Caracas, Venezuela.

7. Diversen

E.H. Hebeda i s voor drie jaar gekozen als bestuurslid van de Arbeitsgemeinschaft
Massenspektrometrie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der Gesellschaft
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Deutscher Chemiker und der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie. Onder
auspiciën van deze Arbeitsgemeinschaft zal van 8 t/m 10 april 1981 in ons
Laboratorium een Tagung gehouden worden over "Massenspektrometrische Isotopen-
und Elementanalyse".

H.N.A. Priem is toegetreden tot net bestuur van de Dr. H.M.E. Schürmann
Stichting. Deze heeft als doelstelling het bevorderen van geologisch onderzoek
in het Precambrium.
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IV DE STICHTING

Het Bestuur en de Raad van Advies van de Stichting voor Isotopen-Geologisch
Onderzoek (IGO) vergaderden dit verslagjaar op 11 december en 3 juni, resp.
de 35e en 36e vergadering. Beide vergaderingen vonden plaats in het collo-
quiumzaaltje van het Laboratorium.

Het Dagelijks Bestuur is ongewijzigd:

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

Op 14 januari vond, eveneens in het IGO Laboratorium, een bespreking plaats
tussen enerzijds het Dagelijk Bestuur van de Stichting IGO en de directeur van
het IGO Laboratorium, en anderzijds het Dagelijks Bestuur van de Stichting
AWON (Aardwetenschappelijk Onderzoek Nederland) over samenwerking en overleg
tussen de beide Z.W.O. stichtingen. Naar aanleiding hiervan is de volgende
samenwerkingsnota overeengekomen:

De Stichting IGO stelt zich ten doel het isotopen-geologisch onderzoek te
bevorderen en de samenwerking tot stand te brengen tussen personen en in-
stellingen die zich met deze onderzoekingen bezig houden of geïnteresseerd
zijn in de uitkomsten daarvan. Zij onderhoudt daartoe het Z.W.O. Laboratorium
voor Isotopen—Geologie te Amsterdam, waarvoor Z.W.O. de financiële middelen
ter beschikking stelt. In de praktijk betekent dit dat de Stichting IGO door
middel van genoemd Laboratorium vooral optreedt als een dienstverlenende
instelling ten behoeve van het aardwetenschappe!fjk onderzoek in de ruimste
zin van het woord.

De Stichting AWON heeft tot doel de bevordering van het aardwetenschappelijk
onderzoek in Nederland. De Stichting heeft een belangrijke taak bij het toe-
kennen van subsidies en bij de begeleiding van individuele onderzoeksprojecten.
Tevens tracht zij door coördinatie de kwaliteit van het onderzoek te bevorderen.

Uit hoofde van bovenstaande doelstellingen onderkennen de beide Stichtingen
dat nauwe samenwerking gewenst is. Zij stellen zich voor dit op de volgende
manier te realiseren:
1. Tenminste eenmaal per jaar, bij voorkeur in de tweede helft van de maand

mei, komen het Dagelijks Bestuur van IGO en het Bestuur van AWON bijeen om
van gedachten te wisselen over:
a. lopende en nieuw voorgestelde onderzoekprojecten op het gebied van de

isotopen-geologie;
b. bespreking van begrotingsvoorstellen van IGO welke zouden kunnen leiden

tot veranderingen van structurele aard in het personeelsbestand en de
werkwijze van het Laboratorium;

c. het op elkaar afstemmen van investeringsvoorstellen van de beide
Stichtingen.

°. a. De Stichting IGO krijgt een kwaliteitszetel in het Beleidsadviesorgaan
van de Stichting AWON, om op die wijze contact te kunnen onderhouden
met de Werkgemeenschappen van de AWON en in gezamenlijk overleg mede
het beleid te bepalen.

b. De voorzitter van de Stichting AWON wordt lid van de Raad van Advies
van de Stichting IGO.

3. Beide Stichtingen zijn het er over eens, dat het uitwisselen van gedachten
en gegevens noodzakelijk is om te komen, tot de door AWON op te stellen
beleidslijnen ten aanzien van het landelijk aardwetenschappelijk onderzoek.
Daartoe zullen de Stichtingen overleg voeren over hun 5-jaren plannen
alvorens deze in te dienen bij ZWO.

De onder 2.a. genoemde kwaliteitszetel in het Beleidsadviesorgaan van de Stichting
AWON is inmiddels ingenomen door de directeur van het Laboratorium, Prof. Dr.
H.N.A. Priem,
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V FINANCIEEL OVERZICHT KALENDERJAAR 1978

Voor 1978 heeft de Nederlandse Organisatie voor Z.W.O. aan de Stichting I.G.O.
een subsidie toegekend van £^I_98(L000 (inclusief een tussentijdse subsidiever-
hoging van ƒ.60.000 in verband met algemene salarismaatregelen). Het totaal aan
bestedingen beliep ƒ.1.956.797,72, waarvan ƒ.16.200,03 is betaald met middelen:
die zijn overgeboekt van de begroting voor 1977. Daartegenover staat dat van
de begroting voor 1978 een bedrag van ƒ.17.000,= is overgeboekt naar de begroting
voor 1979. Er resteert derhalve een saldo vanTƒ^32^402^3^. Een en,ander kan als
volgt worden gerecapituleerd:

beschikbaar basteed

I Personele kosten . 1.503.400,-1) 1.477.700,-
II Materiële kosten - 230.718,752) 222.227,74
III Bedrijfskosten 203.951,283> 204.058,321*)
IV Aanschaffing apparatuur

68.130,-- 1 69.811,665)en uitrusting

Af;
Inkomsten

2.006.200,03 1.973.797,72

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

1.996.200,03 1.963.797,72

saldo

25.700,-
8.491,01

-/- 107,04

-7- 1.681,66

32.402,31

32.402,31

5)

Per 1 januari 1978 ƒ.1.468.900,-. In overleg met het Bureau van Z.W.O. is
hiervan in de loop van het verslagjaar ƒ.25.500,- overgeboekt naar de be-
drijfskosten, terwijl de post met ƒ.60.000,- is verhoogd in verband met de
algemene salarismaatregelen.
Inclusief ƒ.9.848,75 overgeboekt van de begroting voor 1977.
Inclusief ƒ.6.351,28 overgeboekt van de begroting voor 1977.
Inclusief ƒ.16.500,- overgeboekt naar 1979.
Inclusief ƒ.500,- overgeboekt naar 1979.

(Conform de eindafrekening van het Bureau
van Z.W.O., oktober 1979).
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