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I VOORWOORD

De onderhavige verslagperiode heeft in het teken gestaan van de lang-
verbeide ingrijpende renovatie en verbouwing van onze werkruimte,
waarmee in oktober 1981 ten langen leste is begonnen. Hieraan is een
lange voorgeschiedenis voorafgegaan. Tien jaar geleden was het reeds
duidelijk dat er een nieuwe chemische werkruimte moest komen, omdat
de voorzieningen in de twee (kleine) bestaande chemische ruimten on-
dermaats waren. Bovendien waren in het gehele Laboratorium de venti-
latievoorzieningen volstrekt onvoldoende. Teneinde al deze problemen
adequaat te kunnen oplossen, was ruimteuitbreiding noodzakelijk. Dit
werd ook van de zijde van de VU onderkend en met hen werd in 1974
overeengekomen dat de door het Laboratorium gehuurde ruimte zou wor-
den uitgebreid met 120 m2 in het souterrain en 87 mz gelijkvloers;
de laatstgenoemde ruimte zou voor ons worden vrij gemaakt door de
daar gevestigde gesteenteslijperij van het VU Instituut voor Aard-
wetenschappen naar elders te verplaatsen. Al deze additionele ruimte
grenst direct aan de werkruimte waarover wij reeds de beschikking
hadden. Het was aanvankelijk onze bedoeling om de ruimte van de ge-
steenteslijperij in te richten als nieuw chemisch laboratorium.

In 1975 kregen wij het eerste deel van de toegezegde uitbreiding, 60
m2 in het souterrain, maar de uitvoering van de rest van de plannen
moest wachten op het gereedkomen van VU nieuwbouw; eerder kon de rest
van de ons toegezegde uitbreidingsruimte niet worden vrij gemaakt. De
betreffende nieuwbouw is inmiddels enkele jaren gereed én in 1980
hebben wij de beschikking gekregen over het resterende deel van de
toegezegde souterrain-ruimte. De verhuizing van de gesteenteslijperij
is echter, als gevolg van interne VU problemen, nog steeds niet geëf-
fectueerd, zodat wij ook thans (juli 1982) nog wachten op het beschik-
baar komen van deze ruimte.

Inmiddels was onze werksituatie uiterst penibel geworden door de brand
die ons Laboratorium in de nacht van 18 op 19 mei 1979 heeft geteis-
terd, waardoor een van onze twee chemische werkruimten geheel is ver-
woest. Herbouw was zinloos, omdat er toch een geheel nieuwe chemische
werkruimte moest komen. Na de brand werden derhalve de voorbereidingen
voor de algehele renovatie en verbouwing van het Laboratorium met
kracht ter hand genomen. Op verzoek van het VU College van Bestuur
werd de VU Dienst Gebouwen, installaties, Terreinen en Materiële Voor-
zieningen (GITM), onder directie van Ir. J.C. Meijer, intensief bij
deze voorbereidingen betrokken. In nauw overleg met GITM is toen het
ontwerp van de renovatie en verbouwing gemaakt, waarbij twee eisen
centraal stonden:
1. er moest een modern "clean laboratory", incl. luchtbehandelings-

systeem, voor de chemische werkzaamheden worden gebouwd en inge-
richt, en

2. in de overige werkruimten, in het bijzonder die voor de mineraal-
scheiding, moesten adequate ventilatievoorzieningen worden geïn-
stalleerd .

Volgens ons oorspronkelijke plan zou de nieuwe chemische werkruimte
worden ingericht in de huidige VU gesteenteslijperij. Hierbij zou het
niet nodig zijn geweest onze overige werkruimten ingrijpend te ver-



bouwen. Tegen dit plan werden echter van de zijde van de VU als ei-
genaar van het gebouw, via GITM, overwegende bezwaren ingebracht. Er
moest toen dus voor het "clean laboratory" plaats worden gemaakt in
de bestaande werkruimte van het Laboratorium, hetgeen ingrijpende ver-
bouwingen vereiste. Dit bracht aanzienlijk hogere kosten mee dan aan-
vankelijk voorzien, ook al vanwege de veel hogere veiligheidseisen, in
het bijzonder ten aanzien van de brandpreventie. Over dit alles is
ruim twee jaar uitvoerig met GITM overleg gepleegd. Er zijn verschil-
lende ontwerpen gemaakt, die telkens weer werden gewijzigd, geamen-
deerd en aangepast om zoveel mogelijk onze wensen te benaderen en toch
de kosten binnen de perken te houden. Met de gedetailleerde uitwerking
hebben zich van de zijde van het Laboratorium vooral bezig gehouden,
naast mij zelve, de heren Boelrijk, IJlst, Verdunnen en Van Belle. Van-
wege GITM was er voor dit project een team samengesteld met de heer P.
van Andel als coördinator en bestaande onder andere uit de heren L.D.
Spanninga, K. van Wezel, W.F. Groeneveld, J.J.G. Koenen, H. Honhoff
en C. de Waard. Vooral de heren Spanninga en Van Wezel hebben zeer
veel bijgedragen tot de realisering van de uiterst gecompliceerde ven-
tilatievoorzieningen. Tenslotte kon begin oktober 1981 met de uitvoe-
ring van het project worden begonnen, met uitzondering van de verbou-
wing en inrichting van de uitbreidingsruimte gelijkvloers (zie bene-
den) . Als hoofdaannemers zijn aangewezen het Ingenieursbureau Wolter &
Dros B.V., de B.V. Rotterdamsche Electriciteitsmaatschappij v/h H.
Croon B.V. en Nelis Uitgeest B.V. voor respectievelijk het werktuig-
bouwkundige deel (inclusief de ventilatievoorzieningen), de electro-
technische voorzieningen en het bouwkundige deel. Het dagelijks toe-
zicht op de uitvoering werd vanwege het Laboratorium uitgeoefend door
de heer IJlst en mijzelve, en vanwege GITM door de heer P. Ehinger.
Volgens het "draaiboek" moest het hele project eind juni 1982 gereed
zijn (het is slechts één maand later geworden, juli 1982).

Onze normale werkzaamheden moes ten in deze periode grotendeels wor-
den stil gelegd. Alleen de rontgenfluorescentie kon normaal doorwer-
ken. Vooral in het begin van de uitvoering, gedurende het laatste
kwartaal van 1981 toen diverse muren moesten worden afgebroken en
allerlei sloopwerk werd verricht, konden de meeste van onze mensen
weinig nuttigs doen. Pas vanaf begin 1982, toen de ergste rommel voor-
bij was, konden zij zich gaan bezighouden met allerlei onderhoudswerk
van apparatuur en uitrusting, kleine bouwkundige werkzaamheden, her-
inrichting van de werkruimten, etc.

Al deze werkzaamheden hadden uitsluitend betrekking op de renovatie en
verbouwing van de bestaande ruimte van het Laboratorium. Het was oor-
spronkelijk de bedoeling dat tegelijk hiermee, of liefst iets eerder,
ook de uitbreidingsruimte gelijkvloers (de huidige VU gesteenteslij-
perij) zou worden verbouwd en ingericht. Ons probleem was immers dat
de uitvoering van het uiteindelijk overeengekomen plan meebracht dat
een aantal kamers in de bestaande ruimte moesten worden opgeofferd,
waaronder het secretariaat en de directiekamer. Deze zouden opnieuw
worden ingericht in de uitbreidingsruimte gelijkvloers. De tijdige ver-
huizing van de gesteenteslijperij door de VU was derhalve zeer urgent
voor de uitvoering van het totale renovatie- en verbouwingsproject.
Dit is telkenmale onder de aandacht gebracht van de betreffende VU in-
stanties, onder andere in brieven van de voorzitter van de Stichting



IGO aan het College van Bestuur en in een aantal besprekingen die ik
heb gevoerd met de heer C. de Niet van dit College en Ir. J.C. Meijer
van GITM, maar helaas zonder resultaat. Dit heeft ons voor grote pro-
blemen gesteld. Om deze enigszins te kunnen opvangen, zodat wij ten
minste over een secretariaatsruimte konden blijven beschikken, hebben
wij als tijdelijke noodoplossing in september 1981 een zogenaamde "kan-
toor-container" gekocht en tegen onze achteruitgang doen plaatsen. (De-
ze container staat er nog steeds, want ook thans, juli 1982, is de uit-
breiding gelijkvloers niet geraliseerd. Wij moeten ons ten aanzien van
de huisvesting blijven behelpen en het totale renovatie- en verbou-
wingsproject kan niet worden afgerond.)

De kosten van het uiteindelijk overeengekomen ontwerp, op basis waar-
van wij in oktober 1981 met de renovatie en verbouwing zijn begonnen,
zijn begroot op ƒ 1.402.000. Deze kosten en de financiering worden ge-
specificeerd in hoofdstuk V van het onderhavige vetfsjag. Hierboven komt
nog een niet-begrote, maar aanzienlijke bijdrage i^ Natura van de zij-
de van de VU, in de vorm van de assistentie die wij bij de planning en
uitvoering van de zijde van GITM mochten krijgen.1' Ook door personeel
van de Centrale Technische Dienst van de Faculteit van Wiskunde & Na-
tuurwetenschappen VU, met als hoofd de heer A. Kodde, is veel werk ver-
richt in het kader van de renovatie en verbouwing. De Stichting IGO is
hiervoor veel dank verschuldigd.

De perikelen rond de renovatie en verbouwing hebben in de onderhavige
verslagperiode een toenemende druk gelegd op onze normale werkzaamhe-
den. Het was onvermijdelijk dat de wetenschappelijke "output" hierdoor
ongunstig is beïnvloed. De zekerheid dat het werk voor geruime tijd na-
genoeg zou moeten worden stilgelegd, heeft ook verhinderd dat wij pro-
movendi of gastmedewerkers voor langere tijd konden opnemen. Een be-
knopt overzicht van het onderzoekswerk wordt gegeven in hoofdstuk II.

Voor een goed verloop van de werkzaamheden in de onderhavige verslag-
periode hebben, naast de Dienst GITM en de Centrale Technische Dienst,
ook diverse andere instellingen en diensten van de VU ons belangrijke
faciliteiten verleend. In het bijzonder dienen te worden genoemd de
werkplaats/instrumentmakerij (waar een technicus in onze dienst werk-
zaam is), de tekenkamer, de gesteenteslijperij en het fotografisch la-
boratorium van het Instituut voor Aardwetenschappen, en de Huishoude-
lijke Dienst van de Faculteit van Wiskunde & Natuurwetenschappen. Daar-
enboven konden wij voor uiteenlopende faciliteiten terugvallen op de
glasinstrumentmakerij van de Subfaculteit Chemie, het Biologisch La-
boratorium, de Centrale Reproductiedienst, de Dienst Personeelszaken
en de Bedrijfs Geneeskundige Dienst. Tijdens de v-erbouwing konden wij
op zeer bescheiden schaal nog enig chemisch werk blijven verrichten
dankzij de werkruimte die ons tijdelijk ter beschikking is gesteld in
het Radio Nucliden Centrum (directeur Dr. A. Hoekstra), en in een
practicumzaal van de Subfaculteit Scheikunde (beheerder Dr. H.B. Jan-
sen). '7oor opslag van apparatuur en materiaal tijdens de verbouwing
konden wij gebruik maken van ruimte die ons ter beschikking is gesteld
door de heer J. van den Brink, hoofd van het Faculteitsbureau Wiskunde
4 Natuurwetenschappen. Vloeibare stikstof is ons tot het begin van de
verbouwing geleverd door de Subfaculteit Natuurkunde, maar deze leve-
ring is eind 1981 beëindigd. In den vervolge moeten wij, evenals alle
VU afdelingen, vloeibare stikstof kopen bij de Subfaculteit Scheikun-



de, die deze commercieel betrekt en opslaat; hiervoor moest een extra
bedrag in de begroting van onze bedrijfskosten worden opgenomen. Voor
bestralingsfaciliteiten ten behoeve van het splijtingssporen-onderzoek
konden wij ook deze verslagperiode weer terecht bij het E.C.N, te Pet-
ten. Het glasinstrumentmakerswerk voor de argon-massaspectrometrie is
evenals voorgaande jaren verzorgd door de heer J.A. van Wel van het
F.O.M. Instituut van Atoom- en Molecuulfysica. Slijpplaatjes van ge-
steenten zijn voor ons vervaardigd in het VU Instituut voor Aardweten-
schappen en het Geologisch Instituut der Universiteit van Amsterdam.
Voor röntgendiffractiewerk is wederom enige malen gebruik gemaakt van
apparatuur van de Werkgroep Röntgenspectrometrie en -diffractometrie,
Universiteit van Amsterdam.

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



II ONDERZOEK EN PUBLICATIES

Zoals reeds in het Voorwoord is vermeld, moest het onderzoekswerk in
het Laboratorium in september 1981 nagenoeg geheel worden stilgelegd
in verband met de renovatie en verbouwing. Alleen de rSntgenfluores-
centie-spectrometrie kon ongestoord doorwerken. Ook was het mogelijk
enig niet-evenwicht dateringswerk aan monsters van koraalterrassen op
Curasao voort te zetten in een geleende werkruimte, evenals vlamfoto-
metrische kaliumbepalingen.

Het meeste onderzoekswerk dat in de onderhavige verslagperiode, vóór
het begin van de verbouwing, is verricht, vormt de voortzetting van
al langer lopende samenwerkingsprojecten met universitaire groepen.
Het belangrijkste werk in dit verband is (zie ook het jaarverslag
september 1979/september 1980 en de nota "Ontwikkelingen & Resultaten
1976/1981, Prognoses 1982/1986" dd 1 mei 1982):
- Datering van graniet-gneissen (Rb-Sr whole-rock) in het Alpine kris-

tallijn van de Betische Cordilleren in Zuid-Spanje (UvA).
- Datering van mineralen (K-Ar, fission track) uit Alpine granitoïde

lichamen en metamorfe gesteenten, en van de granitoïde gesteenten
(Rb-Sr whole-rock) op Naxos en andere eilanden van de Griekse Cy-
claden (R.U. Utrecht, ten dele in het kader van het bijvak van G.
Banga, zie hoofdstuk III.1).

- Sr isotopenonderzoek in (sub)recente vulkanische gesteenten van de
zuidelijke Griekse Cycladen (R.ü. Utrecht).

- Datering van Precambrische granitoïde gesteenten (Rb-Sr whole-rock)
en mineralen (K-Ar, Rb-Sr) uit het Bergslagen gebied, centraal Zwe-
den (UvA).

- Datering van hoog-metamorfe Precambrische gesteenten (Rb-Sr whole-
rock en mineralen, K-Ar en fission track mineralen) in Zuid Noor-
wegen (R.U. Utrecht).

- Datering van een gabbroïde intrusie (U-Pb zirkoon, K-Ar & Rb-Sr
mineralen) in de Caledoniden van Noord Zweden (R.U. Utrecht).

- Datering van basaltische intrusies (K-Ar whole-rock) in de Betische
Cordilleren van Zuid Spanje (VU).

- Datering (niet-evenwicht) van koraalterrassen op Curacao (UvA en
R.U. Utrecht, in het kader van het bijvak van H.J. Buist, zie hoofd-
stuk III.1).

Van het overige onderzoekswerk in de onderhavige verslagperiode kunnen
onder andere worden genoemd:
- Datering van zirkonen(U-Pb) en lood-isotopenanalyses van galenieten
uit het Alpinicum van Bulgarije (verblijf Dr. T.T. Baldjieva, zie
hoofstuk III.1 en 6).

- Datering van zirkonen (U-Pb) uit een onder-Paleozoïsche graniet in
Marokko (verbluf F. Desutter, zie hoofdstuk III. I en 6).

- Datering van biotieten (K-Ar) in het kader van een onderzoek naar
kopermineralisatie op de Philippijnen.

- Datering van granieten in Portugal (Rb-Sr whole-rock) in het kader
van het IBERGRANITE project.

Het "IBERGRANITE project" is een internationaal project (samenwerking



met instellingen in West Berlijn, B.R.D., Frankrijk, Portugal, Spanje
en in Nederland het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie) voor ge-
detailleerd geologisch, geochemisch en geochronologisch onderzoek van de
Hercynische granieten in Portugal en W Spanje in relatie tot de genese
van de tin- en wolframafzettingen. Het aandeel van ons Laboratorium in
dit project is de vaststelling van (1) de ouderdomsrelaties tussen de
granieten en de geassocieerde ertsafzettingen en (2) de initiële iso-
topensamenstelling van de granitische magma's. De algemeen coördinator
van het project is Prof.Dr. L.J.G. Schermerhorn, Freie Universität,
Berlin.

In 1981 zijn wij begonnen met een onderzoeksproject in het Precambrium
van het westelijk Sinai schiereiland, in samenwerking met het Depart-
ment of Geology, Ben Gurion university of the Negev in Beer'Sheva, het
Department of Geology, The Hebrew University in Jerusalem, en de Israel
Geological Survey. Het Precambrium van het Sinai schiereiland ligt tus-
sen twee vertakkingen van het Oost Afrikaanse rift systeem, de Golf van
Suez en de Golf van Eilat. Het vormt een relatief klein, maar geolo-
gisch zeer belangrijk deel van het Arabo-Nubische Schild, het segment
van de aardkorst dat een gebied omvat lopend van Egypte, Sudan en Ethio-
pia naar Somalia in het westen en zuiden, en Yemen, Saudi Arabia en het
Zagros gebergte in het oosten. De geologie van het Precambrium in de
Sinai is uitermate belangrijk voor een beter begrip van de evolutie van
het hele Arabo-Nubische Schild. De afgelopen 14 jaar is de kennis van
de geologie van dit gebied enorm toegenomen dankzij het werk van Israë-
lische geologen, maar het inzicht in de ouderdomsrelaties tussen de
magmatische en metamorfe episodes ontbreekt nog. In Jerusalem is veel
Rb-Sr werk aan deze gesteenten verricht, maar deze methode blijkt niet
geschikt om gebeurtenissen te dateren voorafgaand aan de laatste epi-
sode van magmatisme en metamorfose, 650-550 Ma geleden (Pan-African).
Ons project omvat derhalve de U-Pb datering van zirkonen uit Precam-
brische formaties in het Arabo-Nubische Schild van de Sinai. In het ka-
der van dit onderzoek is in november 1981, voor de overdracht van het
gebied, een uitgebreide bemonstering uitgevoerd in de oostelijke Sinai
(zie hoofdstuk III.4.15).

De resultaten van het onderzoekswerk in het onderhavige verslagjaar zijn
vastgelegd, of zullen dit worden, in diverse rapporten en publicaties.

Vubliaaties

De volgende "Contributions of the Z.W.O. Laboratory of Isotope Geology"
zijn verschenen in de onderhavige verslagperiode:

No. 68 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 (1980) - On the ther-
mal 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. 74, 245-252.

No. 69 J.B.W. Wielens, P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrxjk, E.H. Hebeda,
H.N.A. Priem, E.A.Th. Verdunnen & R.H. Verschure (1980) - Iso-
topic dating in the high-grade metamorphic Precambrian of south-
western Norway: new data and reinterpretations. Norges geol.
Unders. 359, 1-30.



No. 70 J. Sevink, E.H. Hebeda, H.N.A. Priem & R.H. Verschure (1981) -
A note on an approximately 730,000-year~old-mammal fauna and
associated human activity sites near Isernia, central Italy.
Journ. Archaeol. Science^, 105-106.

No. 71 C. Maijer, P.A.M. Andriessen, E.H. Hebeda, J.B.H. Jansen & R.H.
Verschure (1981) - Osumilite, an approximately 970 Ma old
high-temperature index mineral of the granulite facies meta-
morphism in Rogaland, S.W. Norway. Geol. Mijnb. j>£, 267-272.

No. 72 F.A. Nobel, P.A.M. Andriessen, E.H. Hebeda, H.N.A. Priem & H.E.
Rondeel (1981) - Isotopic dating of the post-Alpine Neogene
volcanism in the Betic Cordilleras, southern Spain. Geol. Mijnb.
60, 209-214.

Zes "Contributions" wachtten eind 1981 nog op hun verschijning:

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

A.C. Moorman, P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, E.H. Hebeda, I.S. Oen,
H.N.A. Priem, E.A.Th. Verdünnen, R.H. Verschure & U. Wiklander -
K-Ar and Rb-Sr mineral ages of skarns and associated metabasites
and leptites in the Hjulsjö area of the Bergslagen ore province,
central Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Forhandlingar
104.

J.J.M.M.M. Coolen, H.N.A. Priem, E.A.Th. Verdünnen & R.H. Verschure - Pos-
sible zircon U-Pb evidence for an early phase of Pan-African gra-
nulite-facies metamorphism in the Mozambique belt of southern Tan-
zania. Precambrian Res. V7_.

H.N.A. Priem & R.H. Verschure - Review of the isotope geochronology of the
high-grade Precambrian of SW Norway. Geol. Rundschau 71.

H.N.A. Priem, P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, H. de Boorder, E.H.
Hebeda, A. Huguett, E.A.Th. Verdurmen & R.H. Verschure - Geo-
chronology of the Precambrian in the Amazonas region of south-
eastern Colombia (western Guiana Shield). Geol. Mijnb.. 61.

R.P. Kuijper, H.N.A. Priem & E. den Tex - Late Archaean-Early Proterozoic
source ages of zircons in rocks from the Paleozoic orogen of

.. western Galicia, NW Spain. Precambrian Res. 17.

De volgende abstracts van papers, gepresenteerd door medewerkers van het
Laboratorium tijdens internationale bijeenkomsten, zijn versehenen in het
betreffende Volume of Abstracts:

Symposium an Preaambrian Problems, Kopenhagen 27 februari-1 maart 1981
H.N.A. Priem & R.H. Verschure: "Review of the isotope geochrono-
logy of the highrgrade metamorphic Precambrian of SW Norway".

Arbeitsgemeinschaft Massenspektrometrie, Diskussionstagung Amsterdam
8-10 april 1981

N. Dijkstra & E.H. Hebeda: "Zwei Thermionenmassenspektrometer im
RTE-Betrieb".
T. Baldjieva, E.H. Hebeda & B. Voorhorst: "Bleiverhältnisse in
Amsterdam".

Vllth European Colloquium on Geoohronology3 Cosmoohronology and Isotope
Geology (ECOG VII) 3 Jerusalem 31 augustus-4 September 1981

E.H. Hebea, M. Bielski, R. Freund & L. Frei: "Cambrian igneous



JO

activity in the Arabian-Nubian Massif in Sinai".
H.N.A. Priem, P.A.M. Andriessen, N.A.I.M. Boelrijk, H. de Boor-
der, E.H. Hebeda, E.A.Th. Verdünnen & R.H. Verschure: "Recon-
naissance geochronology of the Precambrian in the Amazonas region
of southeastern Colombia (western Guiana Shield)".
E.A.Th. Verdünnen: "Simple and rapid sample preparation for the
accurate analysis of potassium in rock samples by X-ray fluores-
cence spectrometry".
R.H. Verschure: "The extent of Sveconorwegian and Caledonian
metamorphic imprints in Norway and Sweden".

Andere publicaties van medewerkers van het Laboratorium, versehenen of
aangeboden in de onderhavige verslagperiode zijn:

E.H. Hebeda (1980) - Kontrollierbare Isotopenfraktionierung bei Massen-
spektrometern mit thermische Ionisierung. Z. Naturforsch. 35A.

H.N.A. Priem (1980) - Jaartallen in de Geologische Tijdschaal. GEA 13,
98-100.

H.N.A. Priem (1980) - Isotope Geochronology. Hoofdstuk in de Geological
Nomenclature, Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig
Genootschap, 0428-0452.

I.S. Oen, H. Helmers, R.H. Verschure & U. Wiklander - Ore deposition in
a Proterozoic incipient rift zone environment: a tentative model
for the Filipstad-Grythyttan-HjulsjS region, Bergslagen, Sweden.
Geol. Rundschau 71.

P.A.M. Andriessen - Dating of rocks and minerals. Hoofdstuk in Introduc-
tion to Geochemistry (R.D. Schuiling, editor). University of
Hyderabad.

H.N.A. Priem & L.M.J.U. van Straaten - Tijd in de Geologie. Hoofdstuk 9
in Algemene Geologie, Wolters-Noordhoff Groningen, derde, her-
ziene en uitgebreide druk.

Tenslotte zijn een verslag en een intern rapport samengesteld:

H.N.A. Priem (1981) - Z.W.0. Laboratorium voor Isotopen-Geologie: Ont-
wikkelingen & Resultaten 1976/1981, Prognoses 1982/1986.

E.A.Th. Verdünnen, K. van Belle, P. Remkes, B. Voorhorst & J. Kutovä
(1981) - Aantekeningen over het bereiden van Ü- en Pb-prepara-
ten voor massaspectrometrische analyse (intern rapport).
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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.

Technische en administratieve staf: J.C. van Belle, F. Benavente, E.
Douwes, N. Dijkstra, R. Gans, mevr. C. Kerlen2, J. König, mevr. J.M.
Kutova, mevr. M.J.L.H. Petit-Puts3, P. Remkes, R. Scheveers, R.J.
Smeets, mevr. J.N.F. Vogel-Eissens, B. Voorhorst, L. IJlst.

Gastmedewerkers: mevr. TtT. Baldjieva", mevr. G. Banga
5, H.J. Buist6,

F. Desutter7, M.M. Shaaban8.

Stiahtingspersoneel elders werkzaam: P.H. Ploeger9.

Tevens beheerder van het Laboratorium.
2 Met ingang van 1-12-1981, als opvolgster van mevr. M.J.L.H. Petit-
Puts.

3 Zwangerschapsverlof met ingang van 23-12-1981, waarna zij per 1-4-1981
onze dienst definitief heeft verlaten.

"* Institute of Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia. Zij was in
het Laboratorium werkzaam van 23 september-23 december 1980, onder aus-
piciën van de International Atomic Energy Agency (ü-Pb datering zir-
konen en Pb isotopenanalyses galenieten).

5 Instituut voor Aardwetenschappen, R.ü. Utrecht. In het kader van haar
doctoraal-bijvak van oktober 1980 tot april 1981 in het Laboratorium
werkzaam (K-Ar datering glimmers uit Naxos).

6 Fysisch-Geografisch. Laboratorium, R.U. Utrecht. In het kader van zijn
doctoraal-bijvak van november 1980 tot mei 1981 in het Laboratorium
werkzaam (niet-evenwicht datering koralen van Curacao).

7 Katholieke Universiteit te Leuven." In september en^ök'tdbef" 198U~Tn
het Laboratorium werkzaam (scheiding zirkoon uit een graniet van Ma-
rokko voor U-Pb datering).

8 Ain Shams University, Cairo; tijdelijk ITC, Delft. Van september 1980
to juli 1981 diverse malen in het Laboratorium werkzaam (mineraal-

Werkzaam in de werkplaats/instrumentmakerij van het VU Instituut voor
Aardwe tenschappen.

2. Werkzaamheden

A. Mineralogie & mineraalscheiding

algemene leiding: Drs. R.H. Verschure.

Mineralogie & Petrografie

Drs. R.H. Verschure

Van alle gesteenten die in de onderhavige verslagperiode in het La-
boratorium zijn geanalyseerd, zijn routinematig dunne doorsneden
bestudeerd. Er is wederom diverse malen assistentie verleend aan
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onderzoekers van universiteiten bij de determinatie van zeer
kleine hoeveelheden mineralen middels het in ons Laboratorium
ontwikkelde Gandolfi opzetstuk voor de Debye-Scherrer röntgen-
diffractie camera. Medewerking is verleend aan Prof.Dr. L.J.G.
Schennerhorn, Freie Universität, Berlin, Prof.Dr. I.S. Oen,
UvA, en Dr. C. Mayer, R.U. Utrecht, bij de bouw of aanschaf
van dit instrument. Aan Dr. F. Oberli, E.T.H. Zürich, is mede-
werking verleend bij de aanschaf van de in ons Laboratorium
ontwikkelde mikro-boorinrichting.

In de fijnmechanische instrumentmakerij van het Swammerdam In-
stituut te Amsterdam is door de heer A.W. Schreurs, in samen-
werking met Drs. Verschure, een (mikro)kraakpincet ontworpen.
Aan het prototype wordt gewerkt.

MineraaIsoheiding
L. Ijlst, E. Douwes, mevr. J.N.F. Vogel-Eissens;
incidenteel: mevr. J.M. Kutova;
gastmedewerkers: mevr. G. Banga, F. Desutter, M.M. Shaaban.

In de onderhavige verslagperiode zijn van 284 gesteenten whole-
rock preparaten gemaakt (ten dele chips voor XRF analyse). Er
zijn 101 mineralen uit gesteenten gesepareerd (2S biótièten,
20 hoornblendes, 34 muskovieten, 5 phlogopieten, 16 toerma-
lynen, 1 apatiet, 1 zirkoon, I paragoniet) en 7 zeeffracties
van whole-rocks (voor K-Ar) vervaardigd.

Van de faciliteiten en outillage van de mineraalscheiding is
weer regelmatig gebruik gemaakt door medewerkers van andere in-
stituten in binnen- en buitenland. Tezamen met hen zijn nog
eens gesepareerd: 15 hoornblendes, 21 biotieten, 29 plagiokla-
zen, 3 pyroxenen en 2 ankerieten.

Ten behoeve van Dr. Y.S. Klausner, Jerusalem, is uit slijpma-
teriaal uiterst fijn diamantpoeder gescheiden van carborundum.

B. Röntgenanalyse

algemene leiding: Dr. E.A.Th. Verdunnen;
mevr. J.M. Kutovä.

Het invoeren van meetprogramma's voor de rontgenspectrometer
vanuit de Apple II microcomputer verloopt nagenoeg zonder pro-
blemen. Het betrokken computerprogramma is verder aangepast en
uitgebreid. De inschakeling van de mikrocomputer heeft de be-
diening en programmering van de spectrometer aanzienlijk ver-
eenvoudigd.

Routinematig zijn een groot aantal analyses verricht: Rb/Sr
selectie-analyses, nauwkeurige Rb/Sr analyses van whole-rocks,
U/Pü zirkoonanalyses en K-analyses van mineralen en aeeffrac-
ties van whole-rocks. Daarnaast zijn hoofdelementanalyses (Fe,
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Ti, Ca, K, P, Si, Al, Mg en Na) verricht aan parels van minera-
len en whole-rocks, evenals diverse kwalitatieve analyses van
uiteenlopende materialen uit de chemische afdeling en van bouw-
materialen (verf, coatings, etc.) die bestemd waren voor toe-
passing in de nieuwe "clean laboratory".

Op verzoek van de Israel Geological Survey in Jerusalem werden
nauwkeurige Sr en Rb analyses verricht aan een serie monsters
met laag Sr en/of Rb gehalte.

Ten behoeve van Dr. Mike R. Wilson, S.G.U. Zweden, werden 60
whole-rock monsters onderzocht op 9 hoofdelementen. Op verzoek
van Prof.Dr. J.M. Hemelrijk van het Allard Pierson Museum te
Amsterdam is een antiek brons half-kwantitatief geanalyseerd op
een groot aantal sporenelementen.

Tezamen met Drs. R.H. Verschure werden met de röntgendiffractie-
opstelling dertig mineralen geïdentificeerd, ten dele met behulp
van het Gandolfi werktuig.

C. Chemie

algemene leiding: Dr. N.A.I.M. Boelrijk en Dr. E.A.Th. Verdünnen;
J.C. van Belle, P. Remkes, R. Smeets;
Gastmedewerksters: T.T. Baldjieva, G. Banga.

Series Rb, Sr, ü en Pb preparaten zijn opgewerkt tot preparaten
voor de massaspectrometrische isotopen-analyse. De werkzaamhe-
den moesten onder ongunstige omstandigheden geschieden in de
enige chemische werkruimte die na de brand van 1979 hiervoor nog
ter beschikking stond en daartoe provisorisch was ingericht; dit
is al beschreven in het jaarverslag september 1979/september
J980. Verder zijn series K-analyses uitgevoerd met de oude vlam-
fotometer.

De gastmedewerkster Dr. T.T. Baldjieva (Sofia) bewerkte een aan-
tal zirkonen en galenieten voor het maken van U en Pb preparaten.
De bijvakstudente G. Banga verrichtte een serie K-analyses aan
mineralen.

D. Massaspectrometrie, electronica & computer

algemene leiding: Dr. E.H. Hebeda.

Massaspectrometrie
Dr. E.H. Hebeda, R. Scheveers, F. Benavente, J. Konig, B. Voor-
horst;
gastmedewerkster: Dr. T.T. Baldjieva.

Tijdens de onderhavige verslagperiode is de stroom van meetre-
sultaten nauwelijks door apparatieve storingen onderbroken. Al-
leen de oude Reynolds opstelling voor Ar analyses vertoont
steeds meer kuren. In totaal zijn er 203 Ar isotopenanalyses
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verricht met de GD-150 opstelling, 64 Ar analyses met de Rey-
nolds, 279 Rb en Sr analyses met de CH5, en 273 ü en Pb analy-
ses met de Teledyne SS-1290.

De gastmedewerkster Dr. T.T. Baldjieva heeft in de maanden ok-
tober t/m december 1980 met de Teledyne opstelling gewerkt en
zich bezig gehouden met de problematiek van nauwkeurige lood-
isotopenanalyses. In dit verband zijn er een honderdtal isoto-
penanalyses verricht van lood uit standaarden en galenieten
uit Bulgarije.

Eleotronisah laboratorium
N. Dijkstra en R. Gans.

Naast de normale lopende werkzaamheden, zoals de opheffing van
storingen, kleine veranderingen en verbeteringen aan bestaande
apparatuur, en de bouw van diverse kleine opstellingen, zijn
de volgende grotere werkzaamheden te melden in deze verslagpe-
riode:
- De bouw van tijdsproportionele temperatuursregeling voor de

"stepwise heating51 smeltoven.
- De bouw van een uitleeseenheid voor de Prema 5040 voltmeter
om de digitale meetgegevens op een teletype weer te geven.

- De afbouw en verbetering van de mikrocomputer-bestuurde pro-
grammeer eenheid van onze Philips rontgenspectrometer (zie
ook jaarverslag september 1979/september 1980).

- De bouw van een bedieningspaneel voor de monsterdosering van
de sample splitter.

- De bouw van twee regelbare voedingen voor de lood "plating"
opstelling.

Computer
Dr. E.H. Hebeda, N. Dijkstra.

Naast veranderingen en aanpassingen van de bestaande program-
ma's is geëxperimenteerd om te komen tot de opbouwvan een
"optimaal" systeem. Hierbij zullen gelijktijdig sturing en da-
ta-verwerking van de beide vaste-stoffen massaspectrometers
mogelijk, zijn, evenals rekenwerk, en programma-ontwikkeling,
zonder onderlinge tijdsinterferentie. Deze werkzaamheden, die
in een gevorderd stadium zijn, moesten als gevolg van de ver-
bouwing worden onderbroken.

E. Alfaspectrometrie

Dr. N.A.I.M. Boelrijk, J.C. van Balie;
gastmedewerker: H.J. Buist.

De bijvakstudent (Utrech-t). H-J. Buist heeft een aantal koraal-
monsters gedateerd uit boorkernen afkomstig van het laagterras
op Curasao (Boca Ascension). Het resultaat (ca 125.000 jaar),
is in overeens-temming met metingen in het kader van het Inter-
national Intercomparison Project.
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Op verzoek van Dr. G.J. Bartstra van het Biologisch-Archeo-
logisch Instituut te Groningen is oriënterend onderzoek ver-
richt naar het uraniumgehalte van een aantal fossiele botten
uit Kwartaire afzettingen bij Trinil op Java. De gehalten
bleken te laag te zijn om met succes niet-evenwicht daterin-
gen te kunnen uitvoeren.

F. Splijtingssporen-datering

Dr. P.A.M. Andriessen.

Voor het vertrek van Dr. Andriessen naar de USA zijn nog en-
kele splijtingssporen-dateringen verricht aan mineralen uit
Naxos-. In augustus 1981 vertrok hij voor een verblijf van
een jaar naar de Branch of Isotope Geology, US Geological
Survey te Lakewood/Denver, waar hij voornamelijk ging werken
bij de groep voor splijtingssporen-datering van Dr. C.W.
Naeser. In de eerste maanden van zijn verblijf aldaar heeft
hij onder andere splijtingssporen-dateringen verricht aan
apatiett x, zirkonen en titanieten uit Naxos, ?en zirkoon uit
Kenya, een apatiet uit Noorwegen, en apatieten en titanieten
uit Zuid Spanje (alles materiaal dat uit Amsterdam was mee-
genomen) .

Daarnaast werd Dr. Andriessen ingeschakeld bij drie econo-
misch-geologische onderzoeksprojecten van de USGS:
- De datering van zirkonen, titanieten en apatieten uit een
graniet uit New Mexico, geassocieerd met de mineralisatie-
zone van de Silver City Stock;

- De datering van zirkonen, titanieten en apatieten uit vul-
kanieten en granieten in Arizona, geassocieerd met goud-
mineralisaties;

- De datering van zirkonen, titanieten en apatieten uit een
graniet in Wyoming, eveneens geassocieerd met mineralisa-
ties.

3. Voordrachten, colleges van medewerkers

H.N.A. Priem gaf in het kader van het Studium Generale van de
L.H. te Wageningen op 3 februari 1981 een gastcollege over
"Geologische Tijd". In februari en maart 1981 gaf hij in het
Instituut voor Aardwetenschappen, R.U. Utrecht, voor candidaten
in de geochemie en petrologie een reeks van acht colleges over
isotopen-geochronologie. Voor de internationale Post-Graduate
Course, International Training Center (ITC) te Delft, gaf hij
in juli J981 vier colleges over hetzelfde onderwerp. Op 27 fe-
bruari 198J hield hij tijdens het internationale symposium
Precambrian Problems te Kopenhagen een voordracht "Reviews, of
the Isotope Geochronology of the HighrGrade Metamorphic Pre—
camhrian of SW Norway". Tijdens zijn verblijf te Beer'Sheva gaf
hij op 24 en 25 november 1981 voor studenten en stafleden van
het Department of Geology, Ben Gurion University of the Negev,
vier gastcolleges over "Tracing continental crustal evolution
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through zircon U-Pb systematics".

P.A.M. Andriessen gaf op 3 maart 1981 twee colleges over splij-
tingssporen-datering voor candidaten in de geochemie en petro-
logie, Instituut voor Aardwetenschappen, R.U. Utrecht.

Tijdens de Diskussionstagung der Arbeitsgemeinschaft Massenspek-
trometrie, 8-10 april 1981 te Amsterdam presenteerde E.H. Hebeda
twee papers:
- Zwei thermionenmassaspektrometer im RTE-Betrieb.
- Bleiverhältnisse in Amsterdam.

Tijdens de Vllth European Colloquium on Geochronology, Cosmo-
chronology and Isotope Geology (ECOG VII), 31 augustus-4 septem-
ber 1981 te Jerusalem, werden door stafleden van het Laborato-
rium de volgende papers gepresenteerd:
- E.H. Hebeda - Cambrian igneous activity in the Arabian-Nubian

Massif in Sinai.
- H.N.A. Priem - Reconnaissance geochronology of the Precambrian

in the Amazonas region of southeastern Colrrabia (western
Guiana Shield).

- E.A.Th. Verdunnen - Simple and rapid sample preparation for
the accurate analysis of potassium in rock samples by X-
ray fluorescence spectrometry.

- R.H. Verschure - The extent of Sveconorwegian and Caledonian
metamorphic imprints in Norway and Sweden.

4. Buitenlandse studiereizen, bijeenkomsten, veldwerk, etc. van me-
dewerkers

1. E.H. Hebeda trad 9 september 1980 op als lid van de promotie-
commissie van J.A. Michelena bij dienst promotie aan de Uni-
versiteit van Antwerpen.

2. P.A.M. Andriessen nam 9-13 september 1980 deel aan de Work-
shop Fission-Track Dating te Pisa.

3. N.A.I.M. Boelrijk en E.A.Th. Verdunnen bezochten 18-20 febru-
ari 1983 de afdeling Isotopen-Geologie van het Institut für
Kristallographie und Petrographie, E.T.H, te Zürich, en het
Mineralogisch-Petrographisches Institut van de universiteit
te Bern.

4. H.N.A. Priem en R.H. Verschure namen 27 februari-1 maart 1981
deel aan het symposium "Precambrian problems" te Kopenhagen.

5. E.A.Tb- Verdunnen nam van 2-27 juni 1981 deel aan excursies
en veldwerk in de Griekse Cycladen met stafleden van de afde-
ling Geochemie, R.U. Utrecht.

6. E.H. Hebeda participeerde 11-12 juni 1981 in de "Diskussions-
tagung FestkSrperionisation" te Jülich.

7. R.H. Verschure voerde 4-28 juli 1981 bemonsteringen en veld-
werk uit in ZW Noorwegen en centraal Zweden, onder auspiciën
van het Dr. Schürmann Fonds.

8. E.H. Hebeda nam 17-21 augustus 1981 deel aan de 44th Annual
Meeting of the Meteoritical Society te Bern.

9. P.A.M. Andriessen vertrok 19 augustus 1981 voor een verblijf
van een jaar bij de Branch, of Isotope Geology, US Geological
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Survey te Lakewood/Denver (NAVO beurs).
10. N.A.I.M. Boelrijk bezocht 20-21 augustus 1981 het Laboret för

Isotop-geologi te Stockholm en nam aansluitend 23-29 augustus
deel aan de European Conference on Analytical Chemistry te
Helsinki.

IJ. E.H. Hebeda, H.N.A. Priem, E.A.Th. Verdunnen en R.H. Verschure
participeerden 31 augustus-4 september 1981 in de Vllth Euro-
pean Conference on Geochronology, Cosmochronology and Isotope
Geology (ECOG VII) te Jerusalem. Aansluitend namen zij -6-9
september deel aan een geologische excursie door het oostelij-
ke Sinai-gebied.

12. H.N.A. Priem bezocht aansluitend aan ECOG VII op 10 en 11 sep-
tember het Department of Geology van de University of the Ne-
gev te Beer'Sheva.

13. E.H. Hebeda verbleef aansluitend aan ECOG VII van 10-18 sep-
tember in het Geochronologisch Laboratorium van het Department
of Geology, The Hebrew University, Jerusalem.

14. E.H. Hebeda bezocht 28 september-2 oktober 1981 het Max-Planck
Institut für Chemie te Mainz.

15. H.N.A. Priem verbleef van 13-27 november 1981 in Israel, waar
hij van 15-20 noaember een bemonstering uitvoerde van het Pre-
cambrische kristallijn in het oostelijke Sinai-gebied, tezamen
met geologen van de University of the Negev te Beer'Sheva. Op
22 november bezocht hij het Geochronologisch Laboratorium van
het Department of Geology, The Hebrew University té Jerusalem,
waarna hij de resterende tijd verblaef in het Department of
Geology van de universiteit te Beer'Sheva. Deze reis geschied-
de onder auspiciën van het Dr. Schürmann Fonds.

5. Colloquia, bijeenkomsten, etc, in het Laboratorium

01.10.80 Colloquium van F. Desutter (Leuven) over zijn geolo-
gisch, onderzoek in de Hoge Atlas (Marokko).

18.i1.80 Vergadering Bestuur en Raad van Advies Stichting IG0.
22-0J-8J "Open middag" voor alle medewerkers en hun echtgeno-

tes (c.q. echtgenoten of andere aanhang) ter gelegen-
heid van Nieuwjaar.

08.04-10.04 Tagung over "Massenspektrometrische Isotopen- und
1981 Eleiusatanalyse", onder auspiciën van de Arbeitsge-

meinschaft Massenspektrometrie der Deutschen Physi-
kalischen Gesellschaft, der Gesellschaft Deutscher
Chemiker und der Bunsengesellschaft für Physikalische
Chemie. (Dr. E.H. Hebeda is bestuurslid van deze Ar-
beitsgemeinschaft.)

19.05.8J Vergadering Bestuur en Raad van Advies Stichting IGO.
15.12.81 Idem (uitgeweken naar het Instituut voor Aardweten-

schappen te Utrecht, in verband met de verbouwing van
het Laboratorium).

6. Buitenlandse bezoekers

01.09-03.10 F. Desutter, Katholieke Universiteit te Leuven.
1980

07.09.80- Dr. Maher Mohamed Shaaban, Ain Shams University, Cai-
22.06.81 ro (tijdelijk ITC, Delft).
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23.09-23.12
1980

06.11.80

09.02.84

25.02.84
44.O3.8J

49.03.81

03.04.81

06.04-07.04
1984

J7.07.8J
15.10-J6.10

1981

7. Diversen

Dr. T.T. Baldjieva, Institute of Nuclear Research
and Nuclear Energy, Sofia.
Dr. E.Z. Ariate, Bureau of Mines, Philippines (tij-
delijk ITC, Delft).
Dr. W. Hamilton, US Geological Survey, Lakewood/Den-
ver.
Dr. Benjamin Calvo Perez, GEOPRDf, Madrid.
Dr. E.Z. Ariate, Bureau of Mines, Philippines (tij-
delijk ITC, Delft).
Dr. P. Mein, Departement des Sciences de la Terre,
Universite Claude Bernard, Villeurbanne (Lyon).
Dr. Mike R. Wilson, Sveriges Geologiska Undersok-
ning, Luleä.
Dr. Keith Bell, Carlton University, Ottawa.

Dr. Arend Meyer, University of Arizona, Tucson.
Dr. Barry Kohn, University of the Negev, Beer'Sheva.

De TELEAC-cursus Geologie (13 lessen) is in 1931 wegens enorme be-
langestelling opnieuw uitgezonden. H.N.A. Priem en H.J.W.G. Schalke
(Rijksmuseum van Geologie & Mineralogie, Leiden), de wetenschappe-
lijke adviseurs van deze cursus, hebben de her-uitzending mede
voorbereid en meegewerkt aan een (verbeterde) tweede editie van het
cursusboek.

R.H. Verschure is verkozen tot secretaris van het Organizing Commit-
tee of the NATO Advanced Study Institute S. Norway, 1984. Het onder-
werp hiervan is: "The deep Proterozoic crust in the North Atlantic
Provinces - structural, metamorphic and magmatic evolution in the
South Norwegian domain and comparison with the Grenville Province of
the Canadian Shield".

Met ingang van 1 September 1981 is R.H. Verschure aangesteld als on-
bezoldigd medewerker (1/10 werktijd) bij de afdeling Petrologie van
het Instituut voor Aardwetenschappen, R.U. Utrecht. Hiermee is een
al jaren bestaande situatie geformaliseerd.
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IV DE STICHTING

Het Bestuur en de Raad van Advies van de Stichting voor Isotopen-
Geologisch Onderzoek (IGO) vergaderden in de onderhavige verslag-
periode op 28 november 1980, 19 mei 1981 en 15 december 1981. De
eerste twee vergaderingen vonden plaats in het colloquiumzaaltje
van het Laboratorium. De laatste moest, in verband met de verbou-
wing, uitwijken naar het Instituut voor Aardwetenschappen, R.U.
Utrecht. Alle vergaderingen werden namens de directeur van Z.W.O.
bijgewoond door Dr. H. Weijma.

Op de vergadering van 19 mei 1981 is Dr. P. Maaskant benoemd als
lid van het Bestuur, waarin hij zitting heeft genomen namens het
VU Instituut voor Aardwetenschappen. Tevens heeft hij Dr. L.
Westra opgevolgd als lid van het Dagelijks Bestuur. De samenstel-
ling van het Dagelijks Bestuur is dus sedertdien:

Prof.Dr. R.D. Schuiling (R.ü. Utrecht) voorzitter
Dr. D.J. Beets (UvA) secretaris
Dr. P. Maaskant (VD) lid

Op 10 mei 1981 overleed de geoloog Dr. J.H. Westermann, oud-ad-
junctdirecteur van Z.W.O., die een belangrijke rol heeft gespeeld
bij het tot stand komen van de Stichting IGO. Vele jaren maakte
hij deel uit van de Raad van Advies. In het bijzonder was hij ge-
ïnteresseerd in het geochronologisch onderzoek op de Nederlandse
Antillen en in Suriname. Dr. Westermann werd herdacht in de ver-
gadering van 15 december 1981.
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V FINANCIËLE OVERZICHTEN 1979, 1980, 1981 EN VERBOUWING

1979

De door Z.W.O. toegekende subsidie "gewone dienst" bedroeg ƒ 2.030.000,
inclusief een voorzien bedrag van f 10.000 aan inkomsten. Het overzicht
van de bestedingen is als volgt:

beschikbaar besteed saldo

1. Personele kosten ƒ 1.600.600 f 1.591.700 f 8.900
2. Algemene kosten f 50.000 ƒ 47.580 f 2-420
3. Bedrijfskosten ƒ 182.000 f 193.974 -/- ƒ 11.974
4. Apparatuur &

uitrusting / 17.500 f 17.840 -/- f 340
5. Huisvesting ƒ 179.900 f 167.770 f 12.130

ƒ 2.030.000 ƒ 2.018.864 ƒ 11.136
Af: inkomsten ƒ 10.000 ƒ 13.000 ƒ 3.000

1=2^020^000 ^2^005^864 = = = = = = = =- =36

Daarenboven kwam een bedrag van ƒ 76.000 ter beschikking, zijnde de res-
titutie van de verzekeringsmaatschappij voor de brand in de chemie op 19
mei 1979; dit bedrag is gereserveerd voor de renovatie en verbouwing van
het Laboratorium (zie beneden). Het saldo op de "gewone dienst" ad
ƒ 14.136 is teruggeboekt naar het Fonds voor zuiver-wetenschappelijk on-
derzoek.

1980

De door Z.W.O. toegekende subsidie "gewone dienst" bedroeg f 2.130.000,
inclusief een voorzien bedrag van f 10.000 aan inkomsten. Het overzicht
van de bestedingen is als volgt:

beschikbaar besteed saldo

1. Personele kosten ƒ 1.629.200 f 1.580.000 f 49.200
2. Algemene kosten ƒ 57.750 f 42.209 / 15.541
3. Bedrijfskosten f 192.500 f 217.795 -/- f 25.295
4. Apparatuur &

uitrusting f 42.650 f 41.742 f 908
5. Huisvesting f 207.900 f 187.358 f 20.542

ƒ 2.130.000 ƒ 2.069.104 ƒ 60.896
Af: inkomsten f IQ.000 f 19.000 f 9.000

Het saldo is opgenomen in de Inv-esteringssubsidie 1981 ten behoeve van de
renovatie en verbouwing (zie laatste paragraaf van dit hoofdstuk).
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1981

De door Z.W.O. toegekende subsidie "gewone dienst" bedroeg f 2.070.000,
inclusief een voorzien bedrag van f 10.000 aan inkomsten. Het overzicht
van de bestedingen is als volgt:

besteed saldo

f 1.578.000 i 17.850
f 49.165* f 3.335
ƒ 122.715** ƒ 48.535

ƒ 20.639 ƒ 7.261
ƒ 195.840 ƒ 26.660

1. Personele kosten
2. Algemene kosten
3. Bedrijfskosten
4. Apparatuur &

uitrusting
5. Huisvesting

Af: inkomsten

beschikbaar

ƒ 1.595.850
ƒ 52.500
ƒ 171.250

ƒ 27.900
f 222.500

f 2.070.000
ƒ 10.000

1.966.359 f 103.641
9.400 / 600

ƒ 2.060.000 ƒ 1.956.959 f 103.041

* Inclusief overboeking van ƒ 5.000 naar 1982 (reis USA).
** Inclusief overboeking van f 16.000 naar 1982 (inrichting).

Het saldo op de "gewone dienst" is, aangevuld tot f 109.000, overgeboekt
naar het budget voor de renovatie en verbouwing (zie volgende paragraaf).
Deze besparingen waren mogelijk omdat ten gevolge van de renovatie en
verbouwing de normale werkzaamheden in 1981 vanaf september grotendeels
moesten worden stilgelegd.

Renovatie en Verbouwing

Na lange en uitvoerige deliberaties met de VU Dienst GITM en het bureau
van Z.W.O., is in oktober 1981 de lang verbeide renovatie en verbouwing
van het Laboratorium ter hand genomen op basis van een begroting van
ƒ 1.402.000. Deze begroting, die door de VU Dienst GITM in overleg met
ons is opgesteld, is als volgt samengesteld (de eerste kolom geeft de
begroting op basis waarvan in oktober 1981 is begonnen; de tweede kolom
de begroting na diverse bijstellingen tijdens de voortgang van de werk-
zaamheden) :

1. Werktuigbouwkundige voorzieningen
(inclusief luchtbehandeling)

2. Bouwkundige voorzieningen
3. Electrotechnische voorzieningen
4. Bouwkundige voorzieningen F012/014
5. Bouw "clean laboratory"
6. Inrichting "clean laboratory"
7. Verplaatsing VSF-ruimte (IGO bijdrage)
8. Aanvullende brandpreventieve eisen
9. Inrichting E016 (massaspectrometrie)
10. Inrichting E006 (mineraalscheiding)

totaal • / M L

*In de uiteindelijke uitvoering is een deel van post 6 (de lucht-
filters van de clean room) opgenomen in post 1.

ƒ 660.000
ƒ 265.000
ƒ 102.000
ƒ 20.000
ƒ 60.000
f 200.000
ƒ 25.000
ƒ 18.000
ƒ 15.000
ƒ 25.000

ƒ 742.500*
ƒ 240.000
ƒ 101.000
f 25.000
f 67.000
/ 121.500*
ƒ 25.000
ƒ 28.000
ƒ 15.000
ƒ 25.000
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Niet opgenomen in deze begroting is de verbouwing en inrichting van de
uitbreidingsruimte gelijkvloers. Ik heb hiermee ingestemd omdat de uit-
voering van dit deel van het project toch is vertraagd. Deze post was
begroot op / 55.000, waar tegenover ƒ 12.000 staat die volgens boven-
staande begroting overblijft van het totaal beschikbare bedrag van
ƒ 1.402.000. De bedoeling was dat uit diverse onvoorziene posten en
stelposten in de bovenstaande begroting nog een bedrag in de orde van
f 40.000 zou kunnen overblijven.

De financiering van dit bedrag heeft veel hoofdbrekens gekost, doch kon
uiteindelijk als volgt worden gerealiseerd:

!. Ten laste van de investeringsgelden 1979 ƒ 220.000
2. Ten laste van de investeringsgelden 1980 f 575.000
3. Brandpenningen van de brand op 19 mei 1979 ƒ 76.000
4. Ten laste van de investeringsgelden 1981 ƒ 200.000
5. Uit besparingen op de "gewone dienst" 1981 f 109.000
6. Ten laste van de investeringsgelden 1982 ƒ 202.000
7. Uit een ts verwachten saldo op de "gewone dienst"

1982 ƒ 20.000

totaal f 1.402.000

In verband met de verbouwingswerkzaamheden, x̂ aardoor de laboratorium-
ruimte gedurende geruime tijd voor een groot deel onbruikbaar is ge-
worden, hebben wij in september 1981 in overleg met ZWO een zogenaam-
de "kantoor-container" aangeschaft en achter het Laboratorium doen
plaatsen als tijdelijke werkruimte. De kosten hiervoor bedragen
ƒ 23.800. Afgesproken is dat deze container na afloop van de verbou-
wingswerkzaamheden zal worden overgenomen door het Wetenschappelijk
Centrum Watergraafsmeer ä ƒ 10.000. De resterende gelden zullen wor-
den afgeschreven tegen het in 1981 voor de huisvesting gereserveerde
bedrag; dit is mogelijk omdat de uitbreiding van onze ruimte is ver-
traagd en het bedrag aan huur en faciliteiten dus lager is dan be-
groot.


