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Het tijdperk-Siemssen (1972-1991)
Bij het schrijven van dit gedeelte heb ik diverse bronnen gebruikt. De minst betrouwbare is het 
geheugen, van mijzelf en van anderen die bij het KVI betrokken waren. Herinneringen kunnen 
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in de loop der jaren wel eens bijgekleurd zijn. Een betrouwbare en waardevolle bron vormen de 
'Annual Reports'. Het eerste van de serie beschrijft de activiteiten in 1973 en sindsdien is ieder jaar 
tot op heden toe, zo'n jaarverslag verschenen.
De meer bestuurlijke aspecten zoals de contacten met FOM en Universiteit, zijn te vinden in de 
notulen van de vergaderingen van het Beleidscollege (BC).  Het vergaderde voor de eerste keer in 
1977 en kwam als regel twee keer per jaar bijeen. Deze notulen en bijbehorende correspondentie 
zijn opgeslagen in dertien dik gevulde ordners die ik min of meer zorgvuldig heb doorgelezen. 
En tenslotte zijn er wel honderd dozen en ordners met correspondentie en wetenswaardigheden 
waarvan ik slechts een gedeelte heb doorgebladerd. 
Zoals duidelijk zal zijn kan ik niet met de hand op mijn hart verklaren dat alles wat hier geschreven 
staat in werkelijkheid ook zo was. Het is het verhaal van een oud-medewerker die de 40-jarige 
historie van een onderzoekinstituut interessant genoeg vond om zich daarin te verdiepen.

Het KVI, een Instituut van RUG en FOM
In de zomer van 1972 verhuist Siemssen naar Groningen en begint hij met zijn taak om van het KVI 
een onderzoekinstituut te maken. Daarvoor moet veel gebeuren: nieuwe medewerkers aantrek-
ken, instrumentarium aanschaffen, bestuurlijke zaken regelen en onderzoek op gang brengen.
Een belangrijk uitgangspunt is de 14-puntenovereenkomst op basis waarvan hij zijn benoeming 
heeft aanvaard. Deze overeenkomst is als bijlage weergegeven. 

Beleidscollege
Zoals in de 14-puntenovereenkomst is vermeld moet de precisering van wat wordt bedoeld met 
een 'universitair instituut ex art. 104' nog verder worden uitgewerkt. Een eerste versie van een 
'Regeling ex art. 104' komt in het voorjaar van 1975 gereed. Dit concept wordt van alle kanten 
van commentaar voorzien. De uiteindelijke tekst omvat als belangrijkste bepalingen die over het 
Beleidscollege en de directie. 
Het Beleidscollege (BC) fungeert in wezen als het bestuur van het KVI. Officieel adviseert het RUG 
en FOM inzake het KVI en de directeur omtrent het te voeren beleid. Het bestaat uit tenminste 
vier en ten hoogste zes personen, de helft benoemd door RUG, de andere helft door FOM. 
De directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op het instituut en wordt steeds voor een 
periode van vijf jaar benoemd; Siemssen wordt geacht in 1974 als zodanig te zijn aangesteld. 
Na goedkeuring door O&W en ZWO treedt dit reglement in werking. Het is geldig tot 1 januari 
1985 en wordt in principe stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd. 

Rolf H. Siemssen (1933, Shanghai, Duitse nationaliteit) groeide op en ging naar school in China. 
Op 14-jarige leeftijd verhuisde hij naar Duitsland. Na de middelbare school begon hij in 1953 
met zijn studie natuurkunde aan achtereenvolgens de universiteiten van Tübingen, München en 
Hamburg. Hij promoveerde in 1963 bij Prof. Dr. W. Jentschke. 
Gedurende de jaren 1963–1972 was Siemssen verbonden aan het Argonne National Laboratory 
(Argonne, Illinois, USA) met een onderbreking van twee jaar (1966–1968) waarin hij als Assistent 
Professor aan de Yale Universiteit werkte. 
In 1972 werd Rolf Siemssen benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Groningen en tevens 
tot directeur van het KVI, welke positie hij bekleedde tot 1991. 
Hij is lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) en sinds 2006 Foreign Member 
of the Polish Academy of Arts and Sciences. 
Hij heeft in talrijke commissies gezeten zowel in Nederland als in Europa, Japan en China. Hij is 
jarenlang Editor van Physics Letters B geweest en was ook Co-Editor van Europhysics Letters.
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Instituutsraad
Naast de instelling van een Beleidscollege dat voornamelijk de betrekkingen tussen het KVI en 
de buitenwereld regelt moet er ook een regeling voor de organisatievorm binnen het instituut 
komen. 
"Leidende gedachte bij de opzet van de organisatie vorm is, dat enerzijds het optimaal functione-
ren van het KVI als research instituut ervaren wordt als een gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid van alle medewerkers en dat anderzijds de hoogleraar-directeur tegenover Universiteit 
en FOM zijn verantwoordelijkheid kan blijven dragen voor de omvang en kwaliteit van het weten-
schappelijk werk en voor het instituut als geheel", 
zoals de tekst van dit door Brinkman geschreven uitgangspunt luidt. Het is een poging om ener-
zijds tegemoet te komen aan de democratiseringsgolf die in die tijd de Universiteiten overspoelde 
en anderzijds de speciale positie van de directeur onderstreepte. 

In april 1973 ligt er al een voorstel voor een regeling op tafel. Deze is opgesteld opdat alle catego-
rieën van medewerkers kunnen meespreken over het in het instituut te voeren beleid. 
In de eerste opzet zou de Instituutsraad (IR) bestaan uit:
• de hoogleraar -directeur;
• één van de andere hoogleraren, lectoren en FOM-topmedewerkers;
• één uit het overige wetenschappelijke personeel;
• twee leden gekozen uit het technisch-administratief personeel.
De intern beheerder en de bedrijfsleider wonen de vergaderingen bij als adviserend lid.

Deze regeling heeft redelijk goed voldaan alhoewel er volgens de 'vooruitstrevenden' in de staf 
sprake was van een schijndemocratie: uiteindelijk besliste toch de directeur. Deze laatste streefde 
weliswaar naar consensus maar dat ging vaak ten koste van urenlange discussies. De IR werd in 
1988 opgeheven omdat er toen overal ondernemingsraden kwamen, ook bij de RUG en dus ook 
bij het KVI. 

Personeel
De belangrijkste factor in het succes van een onderzoekinstituut is de kwaliteit van de weten-
schappelijke staf die ondersteund moet worden door een competente technische staf. Bij de 
opbouw van de staf is het belangrijkste probleem om met de beperkte personele middelen,  
75 fte in plaats van de 120 die oorspronkelijk waren gepland, de relatieve omvang van WP (weten-
schappelijk personeel)- en NWP (niet-WP)-staf te optimaliseren. Bij veel soortgelijke instituten in 
de USA waren die ongeveer even groot en dat was ook het streven bij het KVI. 

De vaste wetenschappelijke staf
Bij het aantreden van Siemssen bestond de vaste wetenschappelijke staf naast Brinkman uit 
6 personen, te weten de ingenieur O.C. Dermois, de fysici L.W. Put, J.F.W. Jansen, P.J. Pasma en  
D. Leijenaar, en de theoreticus R.A.R.L. Malfliet. De uitbreiding van de experimentele wetenschap-
pelijke staf begint al in 1972 met de komst van A. van der Woude (schrijver van dit boekje) die 
na een vijfjarig verblijf in de USA in de zomer van 1972 weer naar zijn 'roots' terugkeerde en een 
aanstelling kreeg als één van de twee FOM-toponderzoekers. 

In 1973 en 1974 komen respectievelijk R.J. de Meijer en M.J.A. de Voigt de gelederen versterken. 
Beiden waren opgeleid in Utrecht en hadden net een postdoc-periode in de USA achter de rug. 
De komst in 1972 van de in Delft afgestudeerde ingenieur H.W. Schreuder betekende een wel-
kome uitbreiding van de technisch-wetenschappelijke groep.
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Een volgende aanwinst was de aanstelling in 1978 van S.Y. van der Werf en van M.N. Harakeh. 
Deze hadden daarvoor al enige jaren als postdoc op het KVI gewerkt en daarna op het befaamde 
Niels Bohr Instituut in Kopenhagen. 
In 1979 kwam J. van Klinken bij het KVI. Hij kwam van het Laboratorium van Algemene Natuurkunde 
(LAN). Toen de kernfysicagroep daar werd opgeheven sloot hij zich aan bij het KVI. 
In de periode 1972–1979 is de senior-staf die daarvoor uit 7 personen bestond met 8 jonge, 
enthousiaste, ervaren en bekwame medewerkers uitgebreid. Daarmee was de basis gelegd voor 
een succesvolle onderzoekperiode.
Ook de theoretische groep werd uitgebreid. Siemssen was een sterk voorstander van een 'in-
house' theoriegroep, die niet alleen een vraagbaak voor experimentatoren moest zijn maar ook 
een zelfstandig programma moest ontwikkelen, toen een unicum in Nederland. De theoriegroep 
bestond in 1972 alleen uit Malfliet. Een grote aanwinst was de benoeming in 1974 van F. Iachello 
op een van de top-senior-posities bij FOM, waarvoor Siemssen zich erg had ingespannen. Hij had 
in 1973 al enkele maanden op het KVI als bezoeker gewerkt en toen een diepe indruk gemaakt. 
Later kwam ook de theoreticus A.E.L. Dieperink van het IKO in Amsterdam naar het KVI.

De beheerder 
Toen Siemssen het directoraat overnam was P.J. Pasma al intern beheerder. Hij kwam van het 
LAN waar hij in 1958 bij Brinkman was gepromoveerd. Hij stierf onverwachts in 1974. Dit was een 
grote schok voor het KVI-personeel. Hij was een beminnelijk mens die ook als wetenschapper 
door zijn collega's werd gewaardeerd. 
Het was niet gemakkelijk om een geschikte opvolger te vinden. De ideale beheerder is een erva-
ren en wijs persoon die het vertrouwen heeft van zowel de directeur als van de wetenschappe-
lijke en technische staf. Vooral voor de technische staf was de beheerder belangrijk omdat hij/zij 
in feite hun personeelschef was. Na enig zoeken kwam J.P.F. Mulder in beeld, die zeer geschikt leek 
voor deze functie. Mulder voelde er zelf ook wel voor en op 1 februari 1975 trad hij als beheerder 
in dienst van het KVI.
Mulder was in 1968 ook bij Brinkman gepromoveerd. Na zijn promotie had hij bij de Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij gewerkt als hoofd van het onderzoek- en ontwikkelingslaboratorium. 
Siemssen, Brinkman en ikzelf waren overtuigd dat het KVI zich met de komst van Mulder gelukkig 
mocht prijzen. 

De tijdelijke wetenschappelijke staf: postdocs en promovendi
Postdocs zijn jonge gepromoveerde medewerkers die een tijdelijke aanstelling krijgen voor 2 
jaar en die zich voor 100% kunnen bezighouden met onderzoek. Ze zijn in principe vrij om te 
doen wat ze willen als het maar met onderzoek op het KVI te maken heeft. Het idee daarachter is 
dat een jonge wetenschapper die een permanente aanstelling als wetenschappelijk medewerker 
ambieert, eerst ervaring moet opdoen bij verschillende onderzoekcentra en tevens moet laten 
zien dat hij als wetenschapper uit het goede hout is gesneden. 
De eerste postdoc in dienst van het KVI was W.H.A. Hesselink die in 1972 een tweejarige aanstel-
ling krijgt. Ook Harakeh was postdoc op het KVI, van 1 januari 1975 tot 1 juli 1977. 

In 1973 zijn er op het KVI drie promovendi. Promovendi, die een vierjarige aanstelling krijgen, 
zijn erg belangrijk voor een onderzoekinstituut. Zij werken samen met oudere stafleden, kunnen 
hun eigen stempel drukken op het onderzoek, ze zijn jong, enthousiast en soms ook kritisch. Zij 
bepalen in belangrijke mate de sfeer op een instituut.
De bekendste promovendus was Wubbo Ockels, de eerste Nederlandse ruimtevaarder. Nog tij-
dens zijn promotietijd doorliep hij alle selectieprocedures die leidden tot zijn uitverkiezing. Bij 
zijn promotie in 1977 was hij al een bekende Nederlander, zodat de plechtigheid zelf uitvoerig 
werd vastgelegd op TV en in de pers. 
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Zijn er in 1973 nog maar drie promovendi, dit aantal nam geleidelijk toe en bedraagt tien jaar 
later achttien. Een groot gedeelte daarvan is bij FOM aangesteld op zogeheten beleidsruimte-
projecten. 
De Beleidsruimte is een FOM-programma waarbij individuele wetenschappers een onderzoek-
voorstel kunnen indienen. Ieder jaar bekijkt een breed samengestelde jury de voorstellen en 
rangschikt ze naar belangrijkheid. Voor de beste voorstellen wordt aan de indiener een geldbe-
drag en/of een promovendusplaats toegewezen.

Het bezoekersprogramma
Het KVI stond open voor wetenschappers uit buiten- en binnenland die enige tijd op het KVI wil-
den werken. Meestal kregen zij een toelage ter compensatie van hun extra onkosten. Soms was 
het ook mogelijk om voor langere tijd een internationaal bekende fysicus aan te trekken die als 
een bijkomende attractie een relatief hoge toelage kreeg.
Het bezoekersprogramma is voor het KVI bijzonder belangrijk geweest. Voor een instituut met de 
beperkte omvang van staf en middelen zoals het KVI is het essentieel om contacten te hebben 
met andere onderzoekinstituten in de wereld. Iedere gast brengt zijn specifieke kennis en erva-
ring mee en draagt die over op de KVI-staf. Daarmee verhogen ze het wetenschappelijke klimaat 
op het instituut en dragen ze bij tot het besef dat wetenschap een internationale activiteit is. 
Een van de eerste gasten was professor P. P. Singh van 
Indiana University, Bloomington, Indiana, die al in 1972 
kwam en ongeveer een jaar bleef. Hij introduceerde op het 
KVI het onderzoek naar reuzen-resonanties, een onder-
zoekgebied waaraan met veel resultaat nog vele jaren op 
het KVI is gewerkt. 
Op de bezoekerslijst van 1973 treffen we ook de naam van 
F(ranco) Iachello aan die op voorspraak van Landé van de 
afdeling Theorie van de natuurkundesubfaculteit kwam en 
daarmee het KVI een grote dienst bewees zoals hierboven 
al besproken. 
De lijst van bezoekers telt talrijke namen van fysici uit de 
USA die later een belangrijke leidende positie als hoofd 
van de natuurkundeafdeling van een nationaal laborato-
rium of iets soortgelijks bij een universiteit zouden bekle-
den. Ook komen er regelmatig bezoekers uit Italië, Polen, 
Hongarije en andere Oost-Europese landen.
Een wel heel speciale gast was de bekende Japanse the-
oretisch fysicus Akito Arima. Hij komt op uitnodiging 
van Siemssen, die hem nog uit zijn USA-tijd kende, in de 
zomer van 1974 voor drie maanden naar het KVI. Arima 
was verbonden aan de Tokyo Universiteit maar verbleef 
al jaren in de USA waar hij als gasthoogleraar doceert aan 
de Universiteit van New York in Stony Brook. Zijn verblijf 
op het KVI valt toevallig samen met dat van Iachello. Uit 
hun samenwerking komt de beroemde Interacting Boson 
Approximation (IBA) voort. Dit model wordt alom gezien 
als een zeer belangrijke ontwikkeling voor het onderzoek 
van kernstructuur en leidt tot een grote opleving van dat 
onderzoekgebied. Dit wordt in hoofdstuk 6 op pagina 145 
en volgende uitvoeriger besproken. Ook in de jaren daarna 
komt Arima nog vaak als gast op het KVI. 

Franco Iachello (boven) en 
Akito Arima (onder) in 1975
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De personeelsbezetting eind 1973.
De staf bestond toen uit 17 WP en 37 NWP. Zoals afgesproken mocht het personeelsbestand groeien tot in totaal 

75 personen en dat betekende dat de uitbreiding vooral in de categorie WP zou moeten plaatsvinden. 
De bloemetjes maken duidelijk dat het personeel niet alleen uit mannen bestond.

Ook speciaal is het verblijf van vier medewerkers van het Institute of Atomic Energy van Peking, die 
vanaf november 1979 vijf maanden op het KVI verblijven, dus kort na het einde van de Culturele 
Revolutie. Hun interesse gaat uit naar de magnetische spectrograaf waarvan hun instituut een 
kopie had besteld bij de firma Skanditronix. Ze meten alles op, alle magneten worden tot in groot 
detail beschreven, de plaats van ieder schroefje en gaatje wordt opgetekend. Toen ze weer huis-
waarts keerden wisten ze precies hoe een spectrograaf QMG/2 er van binnen en buiten uitzag. 

Het bezoekersprogramma heeft veel succes gehad. In mijn herinnering liepen er op het KVI altijd 
wel bezoekers rond. Het gaf het instituut een internationaal tintje: seminaria en werkbesprekin-
gen werden in het Engels gehouden waardoor de gasten zich al gauw thuis voelden en bijdroe-
gen aan de levendigheid van koffie- en lunchpauzes. Een ander pluspunt is het contact tussen 
staflid en gast, wat bijvoorbeeld voor het staflid de deur opent om als bezoeker een tijd op het 
instituut van de gast te werken. 

Het technisch personeel
Een goed draaiend onderzoekinstituut heeft naast de wetenschappelijke staf een competente 
technische staf nodig. Dit geldt zeker voor het KVI met zijn ingewikkelde en technologisch hoog-
waardige apparatuur. 
Alhoewel de technische staf was opgedeeld in groepen, ieder met zijn eigen specialiteit, was in 
principe alles erop gericht om voor het wetenschappelijk onderzoek optimale omstandigheden 
te scheppen. 
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De cyclotron-bedrijfsgroep
Een relatief grote groep had de verantwoordelijkheid voor het bedienen en verder ontwikke-
len van het cyclotron en bijbehorende bundellijnen. Deze groep telde twee ingenieurs, Ottto 
Dermois en Hans Schreuder. In de beginjaren was Dermois de bedrijfsingenieur, een functie die 
later werd vervuld door Schreuder. Naast organisatorische werkzaamheden waren de ingenieurs 
vooral bezig met het verbeteren van het cyclotron. Voor Dermois betekende dat het ontwer-
pen van een externe bron voor zware ionen, zoals 16 O 4+ , en het axiale-injectiesysteem, en voor 
Schreuder het verhogen van de kwaliteit van de cyclotronbundels. 
Voor het dagelijks bedienen van het cyclotron was de operateursgroep verantwoordelijk. Deze 
groep telde 8 personen, die echter maar voor 50% als operateur functioneerden en voor de ove-
rige 50% bij de elektronica/elektrotechnische diensten werkzaam waren. Deze regeling was inge-
voerd omdat het operateursvak zelf vaak een vrij saaie bezigheid is, vergelijkbaar met babysitten 
bij een slapend kind. Met deze regeling kunnen operateurs zich verder in een vak bekwamen en 
actief met technische ontwikkelingen bezig zijn. Sommigen hebben de saaie uren juist gebruikt 
om door zelfstudie een hoger of speciaal diploma te halen en daarmee hun toekomstperspec-
tief aanzienlijk te verbeteren. Twee nog jonge operateurs hebben zodoende een HBO-diploma 
gehaald (en waren daarna snel verdwenen).

Het cyclotron draaide in principe van maandagmiddag 16 uur tot zaterdagmiddag 16 uur, of te 
wel 15 shifts van 8 uur, per week. Met een 40-urige werkweek zijn 4 operateurs goed voor 20 
shifts. Dit is, als je rekening houdt met de vakanties, ziekte en dergelijke net voldoende. Maar 

De ingenieurs Otto Dermois (rechts) en Hans Schreuder (links). Dermois was al vanaf 1960  
bij het cyclotron betrokken. Schreuder kwam in 1972 naar het KVI. 
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toen het experimentele programma zich voorspoedig ontwikkelde, wilden de experimentatoren 
ook gedurende het weekend door kunnen gaan met hun experiment, waar de operateurs niet 
veel voor voelden. Bovendien was er geen geld om meer operateurs aan te stellen. Dit probleem 
werd min of meer opgelost door fysici op te leiden tot hulp-operateur, in het begin de senior-
staf maar later ook promovendi, zodat de experimenten tot de zondagmiddag konden worden 
voortgezet. 

Overige technische diensten
De technische diensten waren opgedeeld in een aantal afzonderlijke groepen ieder met hun 
eigen specialiteit. De mechanische werkplaats met ontwerpafdeling en de elektronica/elektro-
technische groep waren de omvangrijkste. Met de operateurs inbegrepen bestaat de technische 
staf in 1987 uit 35 personen. Voor administratieve ondersteuning zijn er 4 posities beschikbaar 
zodat de totale niet-wetenschappelijke staf ongeveer 40 personen omvat.

De wetenschappelijke staf telt 32 personen, promovendi en postdocs inbegrepen. De bijdrage van 
de gasten tot het onderzoek zal het equivalent van 2 à 3 personen zijn geweest. Dat bekent dat 
in 1978 de verhouding WP tot NWP ongeveer 1 : 1,1 was, overeenkomstig het in 1972 gewenste 
streefgetal. 

Mutaties in de wetenschappelijke staf
De theoriegroep
De kleine theoriegroep bestaat omstreeks 1980 uit drie vaste medewerkers, Dieperink, Iachello en 
Malfliet. Malfliet is al sinds 1970 op het KVI werkzaam. Dieperink komt in 1977 bij het KVI werken. 
Daarvoor was hij verbonden aan het IKO, het latere NIKHEF-K. Alle drie zijn voortreffelijke fysici 
maar vooral Iachello stond toen internationaal in hoog aanzien. Dat was goed voor de reputatie 
van het KVI, maar het impliceerde wel dat hij op ieder moment een mooie aanbieding van een 
andere universiteit kon krijgen en dan zou vertrekken. 
Alan Bromley van de prestigieuze Yale University in de USA, een zeer bekend fysicus en later 
Science Adviser van president Bush senior, was een van degenen die aan Iachello trok.

Om te proberen Iachello, die naast zijn FOM-E-positie al buitengewoon hoogleraar was bij de 
RUG, voor het KVI te behouden, werden er met hem in 1979 enkele afspraken gemaakt. Binnen 
het KVI werd formeel een Theoriegroep ingesteld waarvoor hij de wetenschappelijke verantwoor-
delijkheid zou dragen en dus in feite de leider zou zijn. Fysici van buiten het KVI konden ook tot 
deze groep toetreden. Dit was het maximum dat het KVI kon bieden; voor een royaler aanbod 
ontbraken gewoon de middelen. Het heeft enige jaren geholpen om Iachello binnenboord te 
houden maar uiteindelijk bezweek hij toch voor de verlokkingen van Yale University. 

De experimentele staf
In de zomer van 1978 is de vaste wetenschappelijke staf uitgebreid met M.N. Harakeh en S.Y. van 
der Werf. Dit is een zeer welkome aanvulling, vooral omdat beiden geïnteresseerd zijn om met de 
pas gereedgekomen magnetische spectrograaf QMG-2 te werken. 

Harakeh behaalde zijn doctorstitel aan de State University of New York te Stony Brook met als 
promotor prof. Peter Paul. Harakeh, Libanees van geboorte, wilde nog enkele jaren in Europa blij-
ven om daarna te gaan werken bij de American University te Beiroet. Weinig kon hij bevroeden 
dat in plaats daarvan hij zo'n twintig jaar later directeur van het instituut zou zijn waar hij nu als 
postdoc ging werken.
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In 1994 bestaat de Groninger Universiteit 380 jaar. Ter gelegenheid daarvan zullen twee ere-
doctoraten worden verleend. Het KVI draagt hiervoor Arima voor. Naast het gegeven dat hij 
een uitstekend wetenschapper is, heeft hij ook nog vele andere verdiensten. In Japan is hij 
nauw betrokken bij organisatorische en bestuurlijke zaken op het gebied van onderwijs en 
onderzoek: president van de Aziatische Natuurkundige Associatie in de tijd dat de deuren naar 
China verder open gaan en van 1987–1992 president van de prestigieuze Tokyo University. 
Later is hij ook nog enige tijd minister van onderzoek. In Japan staat Arima bekend als een 
vooraanstaand Haiku-dichter. Zijn uitstraling naar de maatschappij als Haiku-dichter is zelfs 
groter dan die als wetenschapper. 
Dit indrukwekkend geheel van wetenschappelijke en culturele activiteiten maakt hem een 
ideale kandidaat. In de zomer van 1994 ontvangt hij uit handen van zijn ere-promotor Malfliet 
het ere-doctoraat. 
De dag voor het ere-doctoraat gaf Arima een lezing op een voor hem georganiseerd symposium.
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Enkele jaren later, in 1980, krijgt Harakeh, als erkenning van de hoge kwaliteit van zijn onderzoek, 
een aanstelling equivalent aan die van wetenschappelijk hoofdmedewerker. Het motief was ook 
hier weer dat aanbiedingen van elders hem zouden kunnen doen besluiten het KVI te verlaten. 
Dat heeft tot 1984 geholpen toen de Vrije Universiteit in Amsterdam hem een hoogleraarspositie 
aanbood wat hij niet kon weigeren. Hij vertrok dus naar de VU maar bleef als 'buitengebruiker' 
toch nog actief bij het onderzoek van het KVI betrokken. Dat duurde tot 1992: tot ieders genoe-
gen toonde hij toen interesse in de nog vacante hoogleraarspositie bij het KVI en werd hij als 
zodanig benoemd. 
De loop der dingen bij Iachello en bij Harakeh vertoont een zekere mate van overeenstemming. 
Beiden zijn uitstekende wetenschappers die in hoge mate bijdroegen aan de uitstraling van het 
KVI. Bij beiden dreigde het gevaar dat ze na enkele jaren weer zouden vertrekken. En in beide 
gevallen gebeurde dat ook. 
Het is een natuurlijke maar sneue gang van zaken als je als instituut je beste medewerkers ziet 
vertrekken. Het grote probleem was dat in Nederland instellingen zoals het KVI meestal niet de 
middelen hebben om met een royaal tegenbod te komen. Elders en vooral in de USA bestond die 
mogelijkheid wel waardoor veel excellente wetenschappers richting USA zijn vertrokken.

Het KVI, het LAN en de 14-puntenovereenkomst
In de 14-puntenovereenkomst is afgesproken dat het Laboratorium voor Algemene Natuurkunde 
(LAN) met 10 medewerkers, technici inbegrepen, zal bijdragen aan het onderzoek bij het KVI, het-
zij door het daadwerkelijk overstappen van medewerkers naar het KVI of doordat medewerkers 
van het LAN onderzoek doen op het KVI.
De twee groepen die daarvoor in aanmerking komen zijn de hyperfijn-interactiegroep onder 
leiding van H. de Waard en de kernfysicagroep onder leiding van H. Postma.
Het hyperfijn-interactiewerk speelt zich af op het grensgebied van de kern- en de vastestof-fysica, 
een nog haast onontgonnen onderzoekgebied. Naast De Waard zelf maakten ook F. Pleiter en  
L. Niesen met hun promovendi gebruik van de KVI-faciliteit.

De Waard was naast onderzoeker ook in vele bestuurlijke zaken actief. Als bestuurder had hij veel 
met het KVI te doen, eerst in de jaren '70 bij de oprichting van het KVI als decaan van de Faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen en zo'n tien jaar later als voorzitter van de Raad van Bestuur 
van FOM bij de bouw van AGOR.

Postma, als lector werkzaam op het LAN, was zeer betrokken bij het tot stand komen van het KVI. 
Hij streefde vooral naar goede verhoudingen binnen het totale kernfysicagebeuren in Groningen. 
Toen het KVI werkelijkheid was geworden richtte hij zijn onderzoek in toenemende mate op het 
KVI. Dat gold ook voor Van Klinken, een enthousiast en bekwaam fysicus, die vooral geïnteres-
seerd was in fundamentele problemen op het gebied van de zwakke wisselwerking.
Postma werd in 1977 benoemd tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Delft (nu TUD). 
Het vrijgekomen lectoraat werd bestemd voor onderzoek op het grensgebied van kern- en 
atoomfysica. Het KVI vond dat deze positie nu bij het KVI behoorde, terwijl het LAN meende dat 
het een aan het LAN verbonden plaats moest blijven. Toen het LAN aangaf dat een overgang naar 
het KVI de onderlinge verstandhouding ernstig zou beschadigen zag het KVI af van zijn claim. Wel 
werd afgesproken dat twee technici naar het KVI zouden gaan evenals een plaats voor een pro-
movendus en een exploitatiekrediet van kfl 36. Van Klinken moest zelf beslissen of hij bij het LAN 
wilde blijven of naar het KVI wilde overstappen. Hij besloot uiteindelijk tot het laatste. Daarmee 
was voldaan aan hetgeen er in de 14-puntenovereenkomst was afgesproken omtrent de inzet 
van het LAN bij het KVI. Dit gaf de voorzitter van het Beleidscollege (Borgman) aanleiding tot de 
opmerking "dat hier sprake is van een in deze tijd ongebruikelijke gelukkige ontwikkeling". Hij 
was kennelijk als rector magnificus wel anders gewend. 
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Aansluitend hieraan werd de 14-puntenovereenkomst voor de periode 1979–1984 verlengd. De 
RUG garandeerde voor deze periode een minimale formatie van 40 plaatsen, een exploitatiekre-
diet van kfl 900 en dekking van de indirecte kosten (zoals voor elektriciteit, onderhoud gebouw 
etc.). FOM garandeerde een minimale formatie van 30 plaatsen en een exploitatiekrediet van 1,2 
miljoen gulden. Als grote investeringen voor deze periode werden het axiale-injectiesysteem, 
een bron voor gepolariseerde deeltjes en de vernieuwing van het computerpark opgevoerd.

Het KVI aan de slag
In 1973 had het cyclotron de nodige verbeteringen ondergaan en waren de kinderziektes over-
wonnen. Het KVI was klaar om met nieuw onderzoek te beginnen. De plannen lagen er al, Siemssen 
had in 1971 al een voorstel voor het onderzoek geschreven dat FOM-K, de Werkgemeenschap 
Kernfysica van FOM, ambitieus vond: het omvat diverse plannen voor nieuw onderzoek en toont 
een sterke betrokkenheid bij nieuwe ontwikkelingen. 
De eerste experimenten waren relatief eenvoudig; (in)elastische verstrooiing van 50 tot 100MeV-
α-deeltjes (kernen van het 4 He-atoom) aan lichte kernen en oppikreacties. Bij deze reacties wer-
den de eindproducten met vastestoftellers gemeten. Ook het zogenaamde 'in-beam γ-verval' van 
kernen die door beschieting met α-deeltjes tot een hoge excitatie-energie worden aangeslagen 
en hun energie via γ-verval weer kwijtraken, werd intensief bestudeerd. Dit wordt in meer detail 
besproken in hoofdstuk 6, pagina 130 en volgende.
In de daarop volgende jaren worden de mogelijkheden voor experimenteren steeds groter. Het 
cyclotron wordt voortdurend verbeterd, de magnetische spectrograaf komt gereed, en er komt 
een nieuw type zware-ionenbron. Ook komen er meer en betere detectoren voor deeltjes en 
γ-straling. 

Het AVF-cyclotron, de centrale KVI-faciliteit die bijna een kwart eeuw dienst zou doen
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De grote apparaten
Het cyclotron
Toen het cyclotron in 1970 werd opgeleverd voldeed het weliswaar aan de specificaties maar 
iedereen die er verstand van had vond dat het beter kon en ook beter moest. Siemssen wist dat 
al voordat hij naar Groningen kwam maar hij was gerustgesteld nadat hij met Henk Hagedoorn, 
dé expert bij Philips op het gebied van baanberekeningen en bundeleigenschappen, had gespro-
ken. Het probleem bleek voornamelijk in het centrum te zitten en werd door Philips gratis en 
vakkundig verholpen. 
Ook in de jaren daarna werd er voortdurend gesleuteld aan het cyclotron waardoor de eigen-
schappen verbeterden en de betrouwbaarheid toenam. Dit gebeurde onder leiding van de inge-
nieurs Dermois en Schreuder. 
Dermois hield zich vooral bezig met het ontwerpen en realiseren van een systeem voor axiale 
injectie, waarmee het mogelijk is om in plaats van een inwendige ionenbron een uitwendige 
bron te gebruiken. De deeltjes van zo'n bron worden dan via een verticaal gat in het magneetjuk 
naar het centrum van het cyclotron geleid, daar 90 graden omgebogen naar het horizontale vlak 
en verder versneld. Dit project omvat ook het construeren van een externe zware-ionenbron, die 
bruikbare hoeveelheden van bijvoorbeeld viervoudig geladen zuurstofionen, (16 O 4+) moest kun-
nen leveren. 
Schreuder werkte aan verschillende projecten teneinde de betrouwbaarheid en stabiliteit van 
cyclotron en bundelgeleidingssysteem te verbeteren. 

Het cyclotron in bedrijf
Vanaf 1973 wordt de voor experimenten beschikbare cyclotrontijd verdeeld op basis van een 
tevoren vastgesteld schema van 12 shifts per week (een shift is een periode van 8 uur). Er wordt 
continu gedraaid, ook 's nachts. De maandagen worden besteed aan onderhoud en het opzetten 
van nieuwe bundellijnen, terwijl als regel één shift wordt gebruikt voor ontwikkeling van bundels 
of testen van onderdelen. De betrouwbaarheid van de installatie was zodanig dat minder dan 
10% van de bundeltijd verloren ging door onverwachte problemen. In de daarop volgende jaren 
wordt de beschikbare bundeltijd steeds langer, eerst van 12 naar 16 en nog later naar 18 shifts. 
Het ging steeds meer lijken op een echt continu bedrijf.
De klanten waren niet alleen KVI-stafleden. Ook medewerkers van het LAN, van het Centrum voor 
Isotopenfysica (CIL) en van andere instituten in Nederland of Europa ('buitengebruikers') benut-
ten de KVI-faciliteiten. Ook worden de bundels gebruikt voor het bestuderen van het effect van 
stralingsbeschadiging op apparatuur die in een stralingsrijke omgeving komt te staan. 

Een overzicht van het gebruik van de cyclotronfaciliteit in 1978:

 Gebruik Uren per jaar

Onderhoud en verbeteringen cyclotron  511
Bundelvoorbereiding, ionenbron-onderhoud etc.  997
Bundel gereed voor gebruiker  3554
Wachten (cyclotron klaar, gebruiker nog niet) 356
Onverwachte cyclotron- en/of ionenbronproblemen 858
                                                  totaal aantal uren  6276

Gepland aantal uren voor gebruiker            5765
Gerealiseerd aantal uren 4907
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Het aantal uren dat in dit jaar verloren ging met onverwachte problemen hangt samen met de 
groeiende vraag naar 'zware'-ionenbundels en de moeilijkheid om daarvoor een goede bron te 
maken. 
Een vraag die in die tijd herhaaldelijk opduikt is hoeveel een uur bundeltijd kost. De jaarlijkse 
kosten van het KVI als alles wordt meegerekend, inflatie, afschrijving, rente, personeel, exploitatie 
en investeringen, worden in 1978 geschat op 16 miljoen gulden. Zo gerekend kost een uur bun-
deltijd ongeveer 2750 gulden. Voor de gebruikers is dit een irreëel getal dat voor kennisgeving 
wordt aangenomen. Toch doet het beseffen dat er verantwoordelijk met bundeltijd moet worden 
omgegaan, zodat de tijd dat het cyclotron klaar is maar de experimentele opstelling nog niet, tot 
een minimum beperkt blijft. 

De beschikbare bundeltijd in 1978 was over verschillende gebruikersgroepen verdeeld:

Gebruiker Uren per jaar

KVI Kernfysica  3674
Laboratoriun voor Algemene Natuurkunde (LAN)  792
Centraal Isotopen Laboratorium (CIL)  407
'Buiten'-gebruikers, Kopenhagen en Amsterdam 282
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)  150

Het toekennen van bundeltijd ging nog vrij informeel. Iedere groep die een bepaald experiment 
wilde doen gaf het aantal shifts op dat men dacht daarvoor nodig te hebben. Degene die het 
bundelschema moest opstellen, in de eerste jaren L.W. Put, probeerde dan het gevraagde aantal 
shifts in te passen in de totaal beschikbare bundeltijd. Als er meer gevraagd dan beschikbaar is, 
en dat was meestal het geval, dan werd in onderling overleg met wat passen en schikken meestal 
wel een oplossing gevonden. 
De langere experimenten van 10 shifts of meer werden als regel aan het einde van de week 
gepland. De reguliere bundelperiode, dat wil zeggen met professionele operateurs, liep tot zater-
dagmiddag 16 uur. Maar vanaf 1978 was de betrouwbaarheid zo groot dat het verantwoord was 
geworden om ook fysici het cyclotron te laten bedienen (pagina 39). Dit waren vooral de senior-
fysici van de vaste staf, de directeur inbegrepen. Daarmee kon het aantal shifts voor een veel tijd 
vragend experiment worden verlengd met 3 shifts tot zondagmiddag 15 uur of soms ook wel met 
5 shifts tot maandagmorgen 8 uur. Van deze mogelijkheid werd steeds meer gebruikgemaakt, 
alhoewel het wel een zware last voor de wetenschappelijke staf betekende. 
Ter illustratie op pagina 46 een kopie van een bundelschema. 

Magnetische spectrograaf
Voor kernstructuuronderzoek is een goede energieresolutie ΔE/E nodig, waarbij ΔE de energie-
spreiding van de versnelde deeltjes is en E hun energie. Om dat te bereiken wordt de cyclotron-
bundel door een magnetisch analysesysteem (zie hiernaast) gevoerd dat in de voorgaande jaren 
door Put en medewerkers was ontworpen. De in 1973 met dat systeem gemeten resolutie was 
1,7 x 10-4 .
Daarbij hoort een magnetische spectrograaf waarmee de energie van een deeltje dat ten gevolge 
van een kernreactie wordt geproduceerd, met een overeenomstige resolutie kan worden geme-
ten. Eén onderdeel van de 14-puntenovereenkomst is dat er 2 miljoen gulden beschikbaar komt 
voor de aanschaf van een dergelijk apparaat. Het ontwerp werd gemaakt door een expert op dit 
gebied, prof. H.A. Enge van het befaamde MIT in Massachusetts, USA, die al soortgelijke maar 
kleinere apparaten had ontworpen. Het ontwerp voor het Groningse apparaat gebeurde in 
samenwerking met de KVI-medewerker Drentje, die verder ook verantwoordelijk was voor het 
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Eerste bundelgeleidingssysteem
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Planning cyclotrontijd mei/juni 1973
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opbouwen en bedrijven van dit instrument. Het ontwerp bestond in principe uit een opeenvol-
ging van een quadrupool-, een dipool-, een dipool- en nog een dipoolmagneet, bijgenaamd de 
Q3D. Het Groningse ontwerp was een verbeterde versie, QMG/2, zie de figuur hierboven. Het 
doel was om een resolutie van 2 x 10-4 te bereiken. 
De spectrograaf is gebouwd door de Zweedse firma Skanditronix. De verschillende onderdelen 
zijn in 1975 afgeleverd. De installatie van het geheel nam vrij veel tijd evenals de constructie en 
het testen van het detectorsysteem dat in het brandvlak van de spectrograaf werd opgesteld. 
Maar eind 1977 is alles klaar om er experimenten mee te doen. 
De resolutie van de spectrograaf was van de orde van 3 x 10-4 maar om dat te bereiken was een 
zorgvuldige afstemming van veel parameters nodig. Met het hele systeem van cyclotron + ana-
lyse systeem + spectrograaf kon zonder al te veel tijdrovende afstemming een 'werkresolutie' van 
5 x 10-4 worden gehaald, dus 25 keV bij een bundelenergie van 50 MeV, voldoende om kernstruc-
tuuronderzoek te doen. 
Met dit apparaat zijn tot 1992, toen het cyclotron werd stilgelegd in verband met de komst van 
het nieuwe cyclotron AGOR (zie hoofdstuk 5), veel experimenten gedaan zoals in hoofdstuk 6 
wordt toegelicht. Bijvoorbeeld het hele reuzen-resonantieonderzoek zou niet mogelijk zijn 
geweest zonder de QMG/2.

De samenstelling van de spectrograaf in bovenaanzicht. Het is een ingewikkeld systeem van magnetische lenzen. 
De drie dipoolmagneten D1, D2 en D3 scheiden de invallende deeltjes naar gelang van hun magnetische stijf-
heid die wordt bepaald door hun kinetische energie E en het quotiënt  q2/A (q:lading, A: atoommassa) (vergelijk 
met optische prisma's). De quadrupole magneet Q samen met de hoek van inval en uitgang van de dipole mag-
neten (vergelijk met optische lenzen) zorgen voor de focussering waardoor een beeld van de bundelvlek op het 
trefplaatje wordt afgebeeld op het brandvlak van de spectrograaf. De multipolen M1 en M2 dienen om kleine 
correcties aan te brengen waarmee het instrument afhankelijk van de specifieke kernreactie precies kan worden 
afgestemd. De Q3D van KVI had een recht brandvlak in tegenstelling met de eerdere modellen die een gebogen 
brandvlak hadden. 
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De ECRIS-bron
Het onderzoek met bundels 'zware' ionen was een van de prioriteiten in het onderzoek- 
programma. Siemssen zelf was daar sterk in geïnteresseerd. Om het cyclotron als een zware-
ionenversneller te kunnen gebruiken moet daarvoor een passende bron van 'zware' ionen wor-
den ontwikkeld. In een cyclotron is de maximale energie Emax waartoe een zwaar ion kan worden 
versneld evenredig met het kwadraat van de lading. Om voor zware ionen (A≥12) zo'n hoog 
mogelijke energie te bereiken moet dus de lading zo groot mogelijk zijn: Emax voor zuurstof 6+ is 
meer dan tweemaal hoger dan voor 4+. Vandaar de interesse in zware-ionenbronnen. 
In het begin werd geprobeerd om daarvoor een interne Penning-bron te gebruiken maar dat 
werkte niet bevredigend. De bron moest vaak worden verwisseld wat een oponthoud van enkele 
uren betekende. In principe zou het veel beter zijn om een externe bron te gebruiken en de ionen 
via het axiale-injectiesysteem in het cyclotron te brengen. Dermois werkte aan zo'n bron maar dat 
bleek een gecompliceerd, duur en tijdrovend karwei te zijn. 
Juist in die tijd werd een geheel nieuw concept voor een zware-ionenbron ontwikkeld, een zoge-
noemde ECRIS-bron, die zoveel voordelen boven het 'ouderwetse' systeem bleek te hebben dat 
alle hoop en aandacht op ECRIS (Electron Cyclotron Resonance Ion Source) werd gericht.

In het voorjaar van 1979 bezocht ik het Centre d'Etudes Nucleaire in Grenoble. Daar werd mij 
verteld dat een medewerker van dat instituut, Geller, een interessante bron voor hooggeladen 
ionen had ontwikkeld. Gezien onze interesse in zware-ionenbronnen wilde ik graag met eigen 
ogen zien wat dat voor apparaat was. De volgende dag liet Geller mij zijn bron zien. Het was een 
tamelijk ingewikkeld apparaat dat qua concept en constructie duidelijk Gellers achtergrond van 
plasmafysicus verried. Deze bron produceerde een continue, relatief hoge stroom van hooggela-
den zware ionen en leek qua prestaties en afmetingen zeer geschikt voor injectie van zware ionen 
in een versneller. Op vele laboratoria werd dan ook de bouw van zo'n bron overwogen.
In januari 1980 hoort Siemssen van Geller dat deze op basis van het bestaande prototype een 
serie van drie ECRIS-bronnen gaat bouwen. Het worden complete apparaten met alles erop en 
eraan, 'turn-key' apparaten. Twee daarvan zijn bestemd voor Franse laboratoria en als het KVI 
geïnteresseerd is kan het de derde kopen. De prijs is ongeveer één miljoen gulden, een vrien-
denprijsje want elders kopen kost tenminste het dubbele en voor het in eigen beheer maken 
ontbreekt kennis en mankracht. Er moet wel snel worden beslist.
Het Beleidscollege reageert positief. Maar er moet eerst een technisch-economische evaluatie 
van het project komen. Ook moet het KVI een voorstel schrijven voor FOM-K om de wetenschap-
pelijke voordelen toe te lichten. Als dat allemaal positief uitvalt zal er met kracht naar middelen 
worden gezocht voor de financiering. 

De technische evaluatie is positief. Bovendien blijkt dat ook de plasma- en atoomfysici in Nederland 
het voorstel tot aankoop van deze bron ondersteunen. Dat alles leidt ertoe dat het Uitvoerend 
Bestuur van FOM in de zomer van 1980 de ECRIS-bron bestelt. FOM-adjunctdirecteur Le Pair die 
mij dit heugelijke nieuws meedeelde, was zelf zeer betrokken geweest bij deze beslissing die 
werd genomen zonder voorafgaand overleg met het Beleidscollege en zonder dat het duidelijk 
was waar het geld vandaan moet komen. De voorzitter van het BC spreekt dan ook van "een 
milde chaos". Dit probleem wordt opgelost doordat voor 1982 de benodigde fondsen beschik-
baar komen en FOM en de RUG bereid zijn om door voorfinanciering de rekening te betalen. 
Een ECRIS-bron is dermate ingewikkeld dat er tenminste een fysicus met technische ondersteu-
ning nodig is om de bron te bedrijven en verder te ontwikkelen. Anne Drentje, die al eerder zijn 
capaciteiten als instrumenteel fysicus had getoond bij de installatie van de spectrograaf, was 
bereid om die taak op zich te nemen. Daarbij behoorde ook de bouw van het systeem dat de 
ionen uit de bron naar het centrale gat in het magneetjuk moest leiden om vandaar via het axiale-
injectiesysteem naar het centrum van het cyclotron te worden getransporteerd. 
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Dit was voor Drentje het begin van een langdurige relatie met ECRIS-bronnen. Hij ontwikkelde 
zich in de loop der jaren tot één van de specialisten op dit gebied. In 2003 publiceerde hij een over-
zichtsartikel in het tijdschrift Review of Scientific Instruments. Hij bezoekt nog regelmatig Japan 
waar hij met collega's samenwerkt aan de verdere ontwikkeling van ECRIS-bronnen.
Zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van deze bronnen was zijn vinding in 1983 dat gedeel-
telijke vervanging van het neongas door zuurstof de opbrengst van hoog-geladen Ne9+-atomen 
aanzienlijk vergroot. Dit 'gas-mix effect' wordt sindsdien vrijwel overal bij ECRIS-bronnen toege-
past. Om een idee te geven van wat er op toen mogelijk was: een paar micro-ampère van Ar10+ en 
Ne6+ was normaal. 

Dankzij de ECRIS-bron die in 1982 bedrijfsklaar is kan het kernfysisch onderzoek met zware ionen 
worden uitgebreid naar hogere energieën en zwaardere ionen. Daarnaast heeft deze bron ook 
veel bijgedragen aan de bloei van het atoomfysisch onderzoek op het KVI. De aanschaf van dit 
apparaat is voor het KVI van groot belang geweest (met dank aan Kees le Pair, in die tijd nog lid 
van de FOM-directie).

De ECRIS-bron
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In 1990 werd nog een tweede ECRIS-bron aangeschaft speciaal voor de atoomfysica. Met deze 
bron werd in december '93 dankzij verschillende kleinere verbeteringen een opbrengst voor Ar14+ 
van ongeveer 1 μA verkregen, voldoende om experimenten mee te doen. 

Emeritaat Brinkman en zijn opvolger
In 1979 werd Brinkman 70 jaar en ging hij met emeritaat. Om zijn grote verdiensten voor de 
Natuurkunde in het algemeen en in het bijzonder voor het KVI voor komende generaties te eren 
boden FOM en Universiteit een plaquette aan die in de gang naar het hoofdgebouw is ingemet-
seld (zie pagina 2).
Op het verzoek om deze positie te mogen herbezetten werd gunstig gereageerd. Dat was niet 
vanzelfsprekend maar omdat het hier een vacature in een onderzoek zwaartepunt betreft gaf 
de Minister (Pais) toestemming voor herbezetting. De aan te stellen hoogleraar is mede verant-
woordelijk voor het onderzoek en bestuur van het instituut en moet nieuw onderzoek stimuleren. 
De zittende staf van senioronderzoekers, waartoe ikzelf ook behoorde, spreekt af niet naar deze 
positie te solliciteren: men hoopt iemand van buiten het KVI aan te kunnen trekken. 
Er wordt een uitgebreide commissie ingesteld van tien hoogleraren, twee stafleden en een pro-
movendus en technicus. In september 1981 zijn twee kandidaten geselecteerd voor nadere ken-
nismaking en in November 1981 wordt een voordracht bij de Faculteit ingediend met de fysicus 
Th. Walcher van het Max-Planck-Institut für Kernfysik (MPI) in Heidelberg als nummer één. 
Walcher is een veelzijdig fysicus die zijn sporen al verdiend had. Reeds in 1971 had hij samen met 
Pitthan de isoscalaire quadrupool-reuzenresonantie ontdekt. Hij had ook op het gebied van de 
zware-ionenfysica gewerkt en was actief in een bezoekergroep van het MPI bij de anti-protonfaci-
liteit LEAR in CERN en later bij het EMC-experiment met de muonenbundel van de SPS-versneller. 
Een fysicus met een brede ervaring en belangstelling.

Walcher stelt een aantal voorwaarden voordat hij zijn benoeming aanvaardt. In een brief van 
Februari 1982 aan Siemssen geeft hij zijn visie: 
In de kernfysica is vooral het veel-deeltjesaspect belangrijk. Dat kan het best bestudeerd worden 
met zware-ionen-fusiereacties en met het onderzoeken van de details van de nucleon-nucleon-
wisselwerking. Daarnaast is het belangrijk om de faciliteiten van een grote versneller te benut-
ten zoals het anti-protonenwerk bij CERN. Hij vraagt daarom vier maanden per jaar te mogen 
besteden aan dit soort onderzoek waarvan twee maanden in CERN zelf. Op het KVI wil hij zware-
ionenonderzoek doen speciaal gericht op het delta-elektronenwerk.

Het delta-elektronenwerk zoals dat op het GSI werd gedaan is in die periode zeer spannend. 
Het spectrum van delta-elektronen die vrijkomen bij zware-ionenbotsingen, vertoonde boven 
op een continue achtergrond een onverwachte en onbegrepen piek die aanleiding gaf tot 
interessante en wilde speculaties over de mogelijke oorzaak. Na moeizaam experimenteel 
onderzoek komt men echter tot de conclusie dat het een vals effect is en daarmee raakt dit 
specifieke onderzoek snel in de vergetelheid. 

In zijn antwoord benadrukt Siemssen dat het verbeteren en benutten van de eigen faciliteit voor-
rang moet hebben boven het onderzoek als buitengebruiker bij een grote versneller. Het is voor 
de nieuwe hoogleraar absoluut noodzakelijk om nauw betrokken te zijn bij het programma van 
het KVI. 
Ook het Beleidscollege is niet gelukkig met Walchers wens om vier maanden per jaar bij CERN 
te werken, vooral niet omdat dit geen aflopende activiteit zal zijn. Het impliceert dat zijn lange-
termijnverwachtingen voor het KVI niet hoog zijn, terwijl zijn hoofdtaak toch op het KVI ligt. 
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat na veel heen en weer geschrijf en gepraat Walcher in begin 
september 1982 laat weten dat hij de benoeming niet aanvaardt. De reden is vooral dat hij voor 
zijn CERN-werk niet de ondersteuning krijgt die hij wenst. Bovendien gaat hij er in salaris 15% op 
achteruit. 
Ook nummer twee op de lijst laat het afweten. Hij werkt in Canada en heeft net een professoraat 
bij University of British Columbia aanvaard. Ook voor hem geldt dat een professoraat in Groningen 
qua werk en privé nauwelijks een verbetering betekent. Daarmee was het zoeken naar een niet-
KVI-er in een impasse geraakt. 
Ik werd toen vanuit de benoemingscommissie benaderd met de vraag of ik toch niet wilde sol-
liciteren naar de vacante positie. Ik had dat niet eerder gedaan omdat ik ook vond dat het voor 
de verbreding van het kernfysisch onderzoek goed zou zijn om iemand van buiten het KVI aan te 
trekken. Bovendien was ik al sinds 1980 bijzonder hoogleraar zodat ik het promotie-recht al had. 
Maar een positie als gewoon hoogleraar had ook wel enkele voordelen, zoals het onafhankelijk 
zijn van FOM, zodat ik besloot om nu toch te solliciteren. En met succes, in september 1984 komt 
mijn Koninklijke benoeming als gewoon hoogleraar af. 

Evaluaties
In de 14-puntenovereenkomst staat dat FOM regelmatig de ontwikkeling van de kwaliteit van het 
onderzoek zal evalueren. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Een eerste indruk geeft 
het aantal publicaties in gerenommeerde tijdschriften. In 1974 verschijnen er al 20 publicaties, 
grotendeels van werk met KVI-faciliteiten gedaan. De omvang van de output blijft de eerste jaren 
ruwweg op dat niveau. Hoe de output zich verder ontwikkelt vindt de lezer in de Epiloog. 

Een andere manier van evalueren gebeurt in 1975. Op initiatief van FOM is een 5-koppige com-
missie van buitenlandse experts gevraagd om alle centra voor kernfysica in Nederland te evalue-
ren. Daartoe bezoekt de commissie ieder centrum. Uit gesprekken met leiding en medewerkers 
en uit de hun toegestuurde informatie beoordelen ze de kwaliteit van het actuele onderzoek en 
de plannen voor de komende vijf jaar.
De beoordeling van het KVI is zonder meer gunstig zoals blijkt uit enkele citaten uit het door de 
commissie opgestelde rapport:
"Een actieve wetenschappelijke atmosfeer van hoog internationaal niveau is gecreëerd door de 
vaste staf die uitnemende fysici telt. Het zeer goed geplande laboratorium staat internationaal 
gezien aan het front; het beste dat ik ooit heb bezocht."
Deze opmerking moet Brinkman plezier hebben gedaan daar het Instituut voornamelijk door 
hem en zijn medewerkers, vooral Dermois, is ontworpen. 
En: "Men legt de nadruk op problemen die van centrale betekenis zijn in de kernfysica. Men is er 
snel in geslaagd zijn weg te vinden en doet werk van internationale klasse." 
De commissie is bezorgd over de te kleine senior-staf: "Het zou een krachtig bezoekerspro-
gramma moeten hebben en daarnaast zouden verschillende permanente posities aan de staf 
moeten worden toegevoegd."

Met deze laatste opmerking is het KVI het volkomen eens. Uitbreiding is gewenst, maar alleen 
indien de geschikte mensen kunnen worden gevonden. Wat het bezoekersprogramma betreft, 
ook daarmee is de directie het eens. 
Het theoretisch onderzoek wordt ook zeer gunstig beoordeeld:
"De kleine, actieve groep doet uitstekend werk. Het door de KVI-theoretici opgepoetste boson-
model heeft aanleiding gegeven tot veel gamma-experimenten aan vibratiekernen. Het KVI heeft 
hierdoor nu al een eigen gezicht gekregen op het gebied van de hoge-spintoestanden.
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De huidige twee theoretici lijken mij uitzonderlijk begaafd.
En wat de toekomst betreft : Als hier geen additionele steun wordt gegeven mist de Nederlandse 
Natuurkunde een belangrijke ontwikkelingskans."
Deze positieve evaluatie is een steun in de rug voor het KVI. Het is een duidelijk teken dat het KVI 
op de goede weg is.

Toekomstplannen
In 1978 wordt de eerste fase van het nationale plan voor de kernfysica dat liep van 1973 tot 1978 
afgesloten. In die periode is het KVI een internationaal erkend centrum van onderzoek gewor-
den. 
Om dit ook in de tweede fase van 1978–1983 te blijven moet een voortdurende inspanning wor-
den verricht op verbetering en aanpassing van de faciliteit. Voor het zware-ionenonderzoek was 
met de installatie van de ECRIS-bron, gecombineerd met het axiale-injectiesysteem, de faciliteit 
al up-to-date. Een ander onderzoekterrein is het werken met gepolariseerde deeltjes (protonen, 
deuteronen). 
Het KVI wil de faciliteit ook geschikt maken voor dit type onderzoek. Dat betekent de aanschaf 
van een bron voor gepolariseerde ionen die tientallen micro-ampères van gepolariseerde deel-
tjes kan produceren zodat bundels van versnelde gepolariseerde deeltjes in intensiteit en oplos-
send vermogen vergelijkbaar zijn met bundels van 'gewone' deeltjes. Om dat te realiseren is een 
kapitaalinjectie van ettelijke miljoenen guldens nodig, gespreid over vier jaar.
Een ander project is de vernieuwing van het bestaande rekenmachinepark van een drietal oude 
PDP-15 computers. Voor de aanschaf van een modern systeem moet in de periode 1981–1983 
circa Mfl 1,2 beschikbaar komen.
De faciliteiten voor kernfysisch onderzoek in Nederland verminderen ook in deze periode. Waren 
er in de jaren '70 drie centra (het IKO, de tandemfaciliteit in Utrecht en het KVI), zo omstreeks 1980 
wordt het duidelijk dat de Utrechtse faciliteit zijn beste jaren heeft gehad en wordt het twee-
centraplan van kracht: NIKHEF-K (voorheen IKO) en KVI. De kernfysici in Utrecht en aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam moeten hun onderzoek richten op deze twee centra. 

Het Morrison-rapport 1983
Op voorstel van de FOM Werkgemeenschap K wordt in 1983 weer een evaluatie van het kern-
fysisch onderzoek in Nederland uitgevoerd. De evaluatiecommissie bestaat uit een zeer internatio-
naal gezelschap met als voorzitter Morrison, (Birmingham) en als leden Bjornholm (Kopenhagen), 
Faessler (Tubingen), Hanna, (Stanford), Matthias (Berlijn), Sick (Basel) en Stone (Oxford). 
De directe reden voor deze evaluatie is dat NIKHEF-K, dat sinds enkele jaren over een 500 MeV 
lineaire elektronen versneller beschikt, een plan heeft ingediend om die faciliteit met een zoge-
noemde 'puls-strekker' uit te breiden. Dat kost ongeveer 20 miljoen gulden. Alvorens daarover 
een beslissing te nemen wil FOM een onafhankelijk oordeel hebben over de kwaliteit, productivi-
teit en toekomstplannen van alle kernfysicagroepen in Nederland.
Reeds in de inleiding van dit 'Morrison-rapport' dat in januari 1984 gereed komt staat wat 
NIKHEF-K wil horen:
"The principal recommendation of the panel is that the upgrade of the NIKHEF electron accelera-
tor to 100% duty cycle should be given the highest priority."

Wat het NIKHEF betreft zegt het panel dat de werkelijke verdienste van de NIKHEF-faciliteit is dat 
precisie-experimenten van het type (e,e'p) worden gedaan waarbij het inkomend elektron een 
sterk gebonden proton uit de kern wipt. De energie van zowel het verstrooide elektron (e') als het 
proton (p) wordt met een magnetische spectrograaf gemeten. Dit is een unieke faciliteit en zal 
dat ook nog wel enkele jaren blijven. 
Zware-ionenbundels bieden nieuwe onderzoekmogelijkheden in de kern- en atoomfysica. Met 
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de installatie van de ECRIS-bron op het KVI kunnen zware ionen van 30-40 MeV per nucleon wor-
den gemaakt. Daarmee is het net mogelijk om niet-evenwichtsverschijnselen in kernen te bestu-
deren. 
Volgens het panel speelt het experimentele en theoretische werk op het KVI internationaal gezien 
een belangrijke rol op het gebied van de reuzenresonanties, hoge-spintoestanden, reactieme-
chanismen in botsingen met lichte ionen en in het testen van collectieve modellen.
(Deze onderwerpen worden uitvoerig toegelicht in hoofdstuk 6.)
Verder wordt opgemerkt dat als in 1984 de ECRIS-bron en het axiale-injectiesysteem zijn geïnstal-
leerd, dit "het begin is van een nieuwe fase in het leven van het KVI". 
Het panel vindt dat de prominente internationale positie van het KVI te danken is aan de kundig-
heid en vooruitziende blik van de leiding. Ook een actief bezoekersprogramma heeft daar toe 
bijgedragen.

Toekomstplan KVI: Frans-Nederlands project voor de bouw van 
een K=600 MeV supergeleidend cyclotron 
Alvorens een beslissing over het NIKHEF-plan voor een puls-strekker te nemen wil het UB van 
FOM dat de directeuren van NIKHEF en KVI een rapport opstellen waarin de toekomstplannen 
van de twee centra worden toegelicht. Dit is voor het NIKHEF geen probleem, maar voor het KVI 
wel. Aanlokkelijke scenario's zoals een groter cyclotron of een ionenopslagring zijn te duur en 
voor de vorming van een bezoekersgroep bij een grote faciliteit zijn de geesten nog niet rijp.
Deze impasse duurt totdat Rob de Meijer met het nieuws komt dat in het Institut de Physique 
Nucléaire (IPN) in Orsay (een voorstad van Parijs) een ontwerp voor een cyclotron met supergelei-
dende spoelen is gemaakt onder leiding van de fysicus S. Galès. 

Dit project kan echter niet worden uitgevoerd omdat er geen geld voor is. In het gesprek tussen 
Galès en De Meijer en later ook in uitgebreidere bijeenkomsten wordt het idee geopperd om 
dit cyclotronproject toch te realiseren in een samenwerking tussen IPN en KVI: het IPN bouwt 
het cyclotron en het KVI zorgt voor het geld, ongeveer 40 miljoen gulden. In grote lijnen komt 
de afspraak hierop neer dat het cyclotron in Orsay wordt gebouwd en getest om daarna naar 
Groningen te verhuizen en weer te worden opgebouwd. De fysici van IPN kunnen dan de machine 
in Groningen gebruiken voor hun onderzoek. 
Dit voorstel werd in beide instituten met enthousiasme ontvangen, zowel door de constructie-
groep in Orsay als door de fysici van het KVI. De Orsay-fysici waren minder enthousiast; in plaats 
van een in-house faciliteit zouden ze honderden kilometers moeten reizen om hun experimenten 
te doen.
De directeur van IPN zag er echter wel wat in; het project was voor het IPN een uitdaging en het 
zou aantonen dat het IPN een instituut is waar dit soort ingewikkelde en grote projecten kunnen 
worden gerealiseerd. 

De volgende stap was om na te gaan of ook de moeder-organisaties, IN2P3 voor het IPN en FOM 
voor het KVI er mee instemmen. In mei 1984 bezochten Siemssen en ik daartoe de directeur van 
IN2P3, Pierre Lehmann, in Parijs. Het onderhoud duurde ongeveer een half uur. Hij vertelde ons 
dat het voorstel zijn volledige steun had. Details weet ik niet meer, maar de boodschap was dui-
delijk: aan de Franse kant stonden alle lichten op groen.
Zover was het in Nederland nog niet. De besluitvorming daar werd doorkruist doordat in septem-
ber 1984 het zogenaamde VCNO-rapport uitkwam, een rapport dat voor de beoefening van de 
Natuurkunde in Nederland van groot belang is geweest. 
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Het VCNO-rapport
In november 1982 installeerde minister Deetman van Onderwijs & Wetenschappen, de 
Verkenningscommissie Natuurkundig Onderzoek (VCNO) met als taak:
• een globaal beeld schetsen van het door de Overheid gefinancierde natuurkundig onderzoek;
• schetsen van de positie van het natuurkundig onderzoek in Nederland in vergelijking tot de 

situatie in het buitenland;
• ontwikkelen van een toekomstvisie op het natuurkundig onderzoek zodanig dat aanknopings-

punten worden geboden voor een landelijk beleid met betrekking tot dat onderzoek.

Verkenningscommissies komen voort uit de behoefte van de Overheid om een beter inzicht te 
krijgen in organisatie, kwaliteit, omvang, gerichtheid en toekomstige ontwikkelingen van een 
wetenschappelijke discipline, in dit geval de natuurkunde. Voor de tot rijpheid en relatief grote 
omvang gegroeide wetenschapsgebieden is bovendien een proces van aanpassing aan gelijk-
blijvende of teruglopende budgetten vereist. Dit werd nog eens met nadruk door de Minister 
onderstreept die in zijn toespraak zei: "In toenemende mate is voor de natuurkundige onder-
zoeksinspanning een bezinning op omvang en onderwerpen gewenst en zullen prioriteiten moe-
ten worden gesteld." 
De VCNO bestaat uit zeven (oud-)hoogleraren natuurkunde onder wie Siemssen. Als full-time 
secretaris fungeert Jan Heijn. 

Jan Heijn is momenteel directeur van de kleine technisch-wetenschappelijke uitgeverij BetaText 
die ook de uitgave van dit boek heeft verzorgd.

In september 1984 was het rapport gereed. Daarin constateerde de VCNO wat de kernfysica 
betreft dat de concentratie van het kernfysisch onderzoek in de twee centra en de afbouw van 
het zelfstandige onderzoek elders, noodzakelijk is gezien de beperkte financiële middelen en 
de vrij beperkte bronnen waaruit mankracht kan worden geput. Dit houdt in dat het kernfysica-
onderzoek bij de cyclotrons van de VU in Amsterdam en de Technische Universiteit in Eindhoven 
en de Van de Graaff-versnellers in Utrecht moet worden afgebouwd. 
De commissie meent dat het onderzoek bij het KVI op een hoog niveau wordt beoefend. Met de 
ECRIS-bron en het axiale-injectiesysteem heeft het KVI nieuwe mogelijkheden voor kernfysisch 
en atoomfysisch onderzoek. 
De commissie bespreekt ook de toekomstplannen van de twee centra, het supergeleidend cyclo-
tron voor het KVI , dat een investering van circa fl 40 miljoen vereist, en de puls-strekker bij NIKHEF 
waarvoor ongeveer 20 miljoen moet worden uitgetrokken. Daarbij zouden de volgende overwe-
gingen een rol moeten spelen: 
• Wetenschappelijk kwaliteit en productie  

Het KVI steekt (in 1984) duidelijk uit boven het NIKHEF-K.
• De mogelijkheid van buitenlandse deelneming 

Buitenlandse deelneming ligt in het KVI-voorstel besloten; voor NIKEF moet die nog verder 
worden onderzocht. 

• Wetenschappelijk gezien moet de puls-strekker zo snel mogelijk worden gebouwd. Maar 
NIKHEF-K heeft tijd nodig om zijn wetenschappelijke slagvaardigheid te bewijzen. De commis-
sie suggereert tot eind 1986 te wachten met het nemen van een beslissing. 

• Ten aanzien van het KVI-plan kan de commissie zich vinden in goedkeuring en uitvoering op 
korte termijn. 

De VCNO geeft ook een aanbeveling voor de ontwikkeling op lange termijn van de verschillende 
deelgebieden van de fysica onder de aanname dat het totaal aan middelen in reële guldens 
ongeveer constant blijft (+ voor groei, 0 voor gelijk blijven, – voor afnemen):
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Hoge-energiefysica 0
Kernfysica –
Atoom- en molecuulfysica –
Fysica van gecondenseerde materie 0
Plasmafysica 0
Fenomenologische fysica +
Instrumentatie  0
Theoretische fysica  0
Natuurkundige informatica , computational physics +

Dit zag er voor de kern- en atoomfysica niet zo best uit. Geen wonder dat het 'minnetje' binnen 
FOM-K nogal wat reacties opwekte. Men vond de tabel ongenuanceerd en was bang dat het min-
netje een eigen leven zou gaan leiden. Het minnetje is ook onbegrijpelijk omdat op een aantal 
plaatsen in het rapport positieve uitspraken over de kernfysica worden gedaan: het aandeel van 
de hoge-energiefysica en kernfysica in de middelen voor de totale Natuurkunde is niet excessief 
en met het twee-centraplan en het afstoten van een aantal kleinere versnellers is al een reorga-
nisatie in gang gezet.

Over de grote investeringen in de kernfysica zegt de VCNO dat als wordt gekozen voor een deel-
nemen aan modern onderzoek, ook al is het geen prioriteitsgebied, dit toch betekent dat er in de 
komende jaren één of meer majeure investeringen gedaan moeten worden om de aansluiting bij 
de internationale ontwikkelingen niet te missen. 

De besluitvorming
FOM- K moet nu een besluit nemen over de toekomstplannen van de beide centra en over de rol 
die de overige werkgroepen daarbij kunnen spelen. Deze discussies worden gehouden tegen een 
achtergrond van krimpende FOM-middelen: de financiële toestand van het Rijk is precair en er 
moet geld worden vrijgemaakt voor toegepast onderzoek. 

Vanaf januari 1984 spitst de discussie zich toe op de uitwerking van het twee-centraplan. Het is 
goed mogelijk dat NIKHEF-K en KVI concurrenten worden; beide plannen moeten worden goed-
gekeurd en betaald door het ministerie van O&W en het is niet duidelijk hoeveel geld het minis-
terie voor grootschalige investeringen beschikbaar heeft. 
In januari 1984 lijkt het er op dat het NIKHEF-K plan rijp is voor een positieve beslissing; de plan-
nen zijn in een vergevorderd stadium, er wordt gezinspeeld op een buitenlandse partner en het 
heeft de zegen van het Morrison-panel. Op 2 mei 1984 worden de al hoge verwachtingen van 
NIKHEF-K verder verhoogd doordat de minister een bezoek brengt aan NIKHEF en daarbij laat 
doorschemeren dat hij positief staat tegenover investeringen in NIKHEF, óf in de kernfysica als 
geheel. Dat kan uit zijn woorden niet worden opgemaakt. 
In augustus 1984 maakt minister Deetman bekend dat hij voor de periode 1985–1989 100 mil-
joen gulden beschikbaar heeft voor grootschalige investeringen in para-universitaire instituten 
zoals NIKHEF en KVI. Wellicht is er dus genoeg geld om beide plannen uit te voeren. Geen wonder 
dat FOM-K aan het UB van FOM voorstelt om beide plannen voor financiering in te dienen, die het 
vervolgens doorstuurt naar het ministerie van O&W. 
Begin 1985 komt het bericht dat de minister voor de periode 1985/89 van plan is Mfl 38 te inves-
teren in de kernfysica, een bedrag dat overeenkomt met de KVI aanvraag (zonder BTW). Dit is 
niet genoeg om én het KVI-plan én het NIKHEF-K plan gelijktijdig uit te voeren. Dat betekent 
een keuze maken: het bestuur van FOM besluit dat "onverwijld begonnen moet worden met de 
uitvoering van het KVI-plan en dat de start van het NIKHEF-K plan niet meer dan enkele jaren later 
moet plaatsvinden."
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Vergeleken met januari 1984 toen het Morrison-rapport aandrong op snelle goedkeuring van de 
NIKHEF-K plannen en voorstelde in de komende jaren ook voor het KVI een toekomstplan uit te 
werken, is de situatie na het uitkomen van het VCNO-rapport heel anders geworden; de VCNO 
vond dat een beslissing over het NIKHEF-K plan moest worden uitgesteld tot 1986 en het KVI-
plan klaar was voor uitvoering. Ook de feiten aangaande buitenlandse samenwerking zijn ver-
anderd. NIKHEF-K suggereerde dat een internationale samenwerking met een groep van Britse 
fysici waaronder de voorzitter Morrison, zeer wel mogelijk is, maar die groep gaat zich niet op 
het NIKHEF maar op de nieuwe faciliteit in Mainz richten. Dit terwijl internationale samenwerking 
een essentiële factor in het KVI-plan was. De minister heeft het VCNO-rapport kennelijk goed 
gelezen.
Het KVI kan nu verder gaan, om te beginnen met het detailleren van de afspraken zoals het opstel-
len van een contract tussen FOM en IN2P3. 

Met NIKHEF-K komt het uiteindelijk ook goed: een door de minister in september 1986 ingestelde 
commissie adviseert om ook de NIKHEF-K aanvraag van Mfl 20 te honoreren waarop de minister 
besluit om Mfl 64,8 in de kernfysia te investeren, genoeg voor beide plannen: Mfl 44,8 miljoen 
(inclusief BTW) voor het KVI en Mfl 20 voor NIKHEF. 

Instelling van een 'Scientific Advisory Committee'
In april 1984 wordt op voorstel van Siemssen door het Beleidscollege (BC) een Scientific Advisory 
Committee (SAC) ingesteld. De SAC dient om het BC en de directeur van het KVI te adviseren over 
het wetenschappelijk onderzoek op het KVI. 
De SAC bestaat uit vijf internationaal gerespecteerde fysici die éénmaal per jaar op het KVI verga-
deren en hun bevindingen in de vorm van een schriftelijk rapport aan het BC overbrengen. 
De samenstelling van de eerste SAC was als volgt: M. Vergnes (Orsay), P. Paul (Stony Brook), 
I. Bergstrom (Stockholm), C. Mahaux (Luik) en P. Kienle (GSI). 
Met het lidmaatschap van Vergnes, adjunct-directeur IPN en verantwoordelijk voor het onderzoek 
aldaar, werd het belang van het IPN bij het gemeenschappelijk cyclotronproject onderstreept.
Peter Paul was (en is nog steeds) een bekende en gerespecteerde experimenteel fysicus verbon-
den aan de University of New York te Stony Brook. Hij had reeds herhaaldelijk in de USA en in 
Europa in soortgelijke commissies gezeten. Ingmar Bergström was een vooraanstaand Zweeds 
experimenteel kernfysicus, zeer geïnteresseerd in zware-ionenbundels voor kern- en atoomfy-
sisch onderzoek. Paul Kienle was (en is) een invloedrijke experimenteel kernfysicus die pas was 
benoemd tot directeur van het GSI, de grootste zware-ionenfaciliteit in Europa, gelegen in de 
buurt van Darmstadt. Mahaux van Liège was een theoretisch kernfysicus die speciaal was aange-
trokken om het werk van de KVI-theoriegroep te beoordelen. 
De SAC bestond dus uit zwaargewichten aan wier oordeel veel waarde werd gehecht door FOM 
en RUG. Voor het KVI was de SAC belangrijk, niet alleen als beoordelaar maar vooral ook als advi-
seur. Die commissie representeert in zekere zin de internationale gemeenschap en vertolkt wat 
die van het KVI vindt. 

De periode 1985–1991 op het KVI
In de laatste vijf jaren van de periode-Siemssen is er op het KVI een veelheid aan activiteiten 
gaande. Ook zijn er in de wetenschappelijke staf nog al wat veranderingen doordat oudere staf-
leden vertrekken en nieuwe worden aangetrokken. 

In de eerste plaats wordt het kernfysica-onderzoekprogramma voortgezet, zij het wat het experi-
mentele programma betreft met een afnemende intensiteit omdat de staf in toenemende mate 
wordt betrokken bij de voorbereidingen voor onderzoek met AGOR, het nieuwe cyclotron onder 
constructie in Orsay. 
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Daarnaast zijn er de niet-kernfysica-onderzoekprogramma's (hoofdstuk 7): het PET-programma 
van het Centraal Isotopen Laboratorium, het atoomfysicaprogramma met ECRIS-bundels voor 
oppervlakte- en ion-gasbotsingen en het 'environmental physics' (omgevingsfysica)programma. 
En daar bovenop komt al het werk dat het AGOR-project meebrengt. Weliswaar wordt het werk 
aan AGOR zelf (het AGOR-α gedeelte) in Orsay gedaan, maar ontwerp en bouw van het bundel-
geleidingssysteem, de indeling van de experimenteerhal met afscherming en de bouwkundige 
voorzieningen gebeuren op het KVI ( AGOR-β gedeelte). En de vage ideeën die er zijn over het 
onderzoek met AGOR moeten worden geconcretiseerd en het daarvoor benodigde instrumenta-
rium moet worden ontworpen ( het AGOR-γ gedeelte).
Aan de hand van de notulen van de in deze periode gehouden Beleidscollege-vergaderingen 
zullen de voornaamste ontwikkelingen worden samengevat.

Het feit dat Siemssen in de VCNO zat en dat het KVI-toekomstplan wel en het NIKHEF-K plan 
pas op termijn werd aanbevolen deed bij menigeen het vermoeden rijzen dat de VCNO zich 
door Siemssen had laten beïnvloeden en de situatie niet 'neutraal' had beoordeeld. Die mening 
werd vanuit NIKHEF-kant ook publiekelijk geuit in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. 
Deze verdenking is door het VCNO-lid Van der Waals en secretaris Heijn in datzelfde tijdschrift 
krachtig weersproken. Volgens hen heeft Siemssen zich binnen de VCNO steeds in positieve 
zin over het NIKHEF-K plan uitgesproken.

Vanaf 1984, toen het duidelijk werd dat FOM een bedrag van 44,7 miljoen gulden tegemoet kon 
zien om samen met IN2P3 het AGOR-cyclotron te realiseren, was het AGOR-project een vast agen-
dapunt op de Beleidscollege-vergaderingen: dit project is van dermate groot belang voor het KVI 
dat het BC voortdurend op de hoogte wil zijn over de voortgang van het project en over moge-
lijke problemen. 
Het eerste punt dat de aandacht van het Beleidscollege vraagt is het contract tussen FOM en IN2P3. 
Het BC stelt een conceptcontract op dat voor commentaar wordt voorgelegd aan FOM en RUG en 
aan de onder hen ressorterende instanties zoals FOM-K en de subfaculteit Natuurkunde. Ook de 
consequenties voor de RUG in het kader van dit project worden vastgelegd. Dat betreft voorname-
lijk het gebouw dat zodanig veranderd moet worden dat AGOR kan worden geïnstalleerd. 
Na verwerking van alle commentaren is de Nederlandse versie van een contract gereed voor 
bespreking met de Franse partner, die ook een conceptcontract heeft gemaakt. De verschil-
len tussen de twee concepten zijn niet wezenlijk zodat men het vrij gemakkelijk eens wordt. Al 
in december 1985 ligt er een overeenkomst ter ondertekening op tafel: een Nederlandse ver-
sie, een Franse versie, en een verklaring van een beëdigd vertaler dat ze gelijkluidend zijn. Van 
Nederlandse kant wordt dit contract getekend door de voorzitter H. de Waard en de directeur K.H. 
Chang van FOM, en van de Franse kant door P. Lehmann. 
De Nederlandse delegatie die het UB van FOM vertegenwoordigt werd ondersteund door de 
secretaris Jan Heijn, die ook al secretaris was van het Beleidscollege en die enige ervaring met dit 
soort bijeenkomsten had opgedaan als secretaris van de VCNO. 

Volgens het contract zijn er drie opeenvolgende fasen. De eerste fase behelst de ontwerpwerk-
zaamheden die na het in werking treden van de overeenkomst van start gaan en ongeveer één 
jaar zullen duren. In de tweede fase wordt het cyclotron in het IPN gebouwd en getest. Deze fase 
zal ongeveer vijf jaren duren. Tijdens de derde fase wordt het cyclotron in onderdelen naar het 
KVI getransporteerd en daar weer opgebouwd. Deze fase zal ongeveer twee jaar duren en eindigt 
als het cyclotron aan de specificaties voldoet. 
Volgens een bijgevoegd tijdschema kan het project in december 1992 worden afgerond, acht 
jaar na de start. 
Het Nederlandse deel van het Projectbestuur bestaat uit H. de Waard, H. Verheul en R.H. Siemssen, 
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16 December 1985, feest op het KVI. Pierre Lehman, directeur van IN2P3 ondertekent de overeenkomst. 
Jan Heijn, secretaris van de onderhandelingscommissie, assisteert. 

De herdenkings 
presse-papier

De naam AGOR is het resultaat van een prijsvraag uitgeschreven door de projectleiding voor 
de meest pakkende naam. AGOR staat voor Accélérateur Groningen ORsay. Het wekt associa-
ties op met het Franse werkwoord 'agir', dat zoiets betekent als actief handelen. 
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Gasten bij de ondertekening van de Frans-Nederlandse AGOR-overeenkomst. Boven, op de eerste rij 
o.m. R. van Lieshout, directeur ZWO, J. Borgman, voorzitter CvB RUG en P. Lehman, directeur IN2P3. 
Onder, op de eerste rij onder meer: H. de Waard, voorzitter FOM, mevrouw De Waard, A. Mulder, 
voorzitter ZWO, burgemeester Staatsen van Groningen en geheel rechts mevrouw Siemssen.
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respectievelijk voorzitter FOM, voorzitter BC en directeur KVI. De projectleider is S. Galès en de 
adjunct-projectleider A. van der Woude, terwijl de Nederlander H. Schreuder en de Fransman 
A. Laisné de technische leden van de projectleiding zijn. In de loop van 1987 treedt Van der 
Woude terug als adjunct-projectleider en neemt Schreuder die functie over. Ook Laisné geeft al 
in oktober 1986 zijn plaats op om meer aandacht te kunnen besteden aan het ontwerp van het 
magnetisch circuit waarvoor zijn kennis dringend gewenst is.
Het Projectbestuur vergadert als regel tweemaal per jaar. Vaste agendapunten zijn een overzicht 
van de technische en financiële stand van zaken door de projectleiding.
De technische evaluatiecommissie (TEC) is een belangrijke adviescommissie voor het Project-
bestuur. De leden van deze commissie zijn professor H. Hagedoorn (Eindhoven), dr. Lieuvin 
(Grenôble) en de voorzitter is dr. Ormrod (Chalk River, Canada). Alle drie zijn erkende specialisten 
op het gebied van cyclotronontwerp en -constructie. Ormrod was nauw betrokken bij de con-
structie van het supergeleidend cyclotron in Chalk River (Canada). 
In de projectgroep zitten vijf Nederlanders. Daarvan gaat alleen Brandenburg in Frankrijk wonen. 
De anderen komen voor periodes van enkele dagen tot een week naar Orsay en verblijven dan in 
een hotel in Parijs. Schreuder bijvoorbeeld werkt gedurende vele jaren afwisselend een week in 
Orsay en op het KVI, een ver van ideale situatie.
Het favoriete hotel in Parijs was het Hôtel du Levant, Rue de la Harpe 8, in het hartje van het 5de 
district, vlakbij het metrostation Saint Michel met een directe RER-verbinding naar Orsay. 

Uitbreiding staf in het kader van het AGOR-project 
Zoals in figuur 2.10 is aangegeven moesten er naast de projectleider Schreuder nog vijf andere 
personen door FOM worden betrokken bij de constructie van AGOR. Hiervoor was in de begro-
ting een bedrag van Mfl 1,8 uitgetrokken. 

Zo wordt het ontwerp en constructie van de cryogene spoelen, een nog vrij nieuwe technologie, 
in handen gelegd van een groep onder leiding van dr. ir. Pieterman, die evenals zijn medewerker 
Dam in Delft promoveerde bij de koude-specialist en oud-Groningse lector prof. H. Postma op 
een proefschrift waar het ontwerp van het cryogene systeem deel van uitmaakte. Zij werkten op 
contractbasis bij het AGOR-project. 
De hoog-frequentgroep stond onder leiding van de Franse specialist Dr. Bieth. FOM moest hier-
voor ook een medewerker aanstellen die, als AGOR eenmaal in Groningen was geïnstalleerd, 
verantwoordelijk zou worden voor de goede werking van het ingewikkelde hoogfrequent- 
systeem. Een zeer geschikte kandidaat daarvoor was Dr. S. Brandenburg, de KVI-promovendus die 
in augustus 1985 cum laude was gepromoveerd. Hij was een uitstekend experimenteel fysicus 
met belangstelling in en vaardigheden voor het ontwerpen en gebruiken van fysische appara-
tuur. 
Een andere positie die snel moest worden vervuld hing samen met de werkzaamheden van  
Dr. P. Kroon als leider van de 'Contrôle et Commandes'-groep en daarmee verantwoordelijk voor 
het systeem van besturing en beveiliging van de AGOR-machine. Deze omvangrijke taak zou een 
groot deel van zijn tijd opeisen waardoor hij zijn werkzaamheden voor het data-acquisitiesysteem 
van het KVI moest opgeven. Dat maakte het noodzakelijk om de daarvoor verantwoordelijke 
groep met een academisch geschoolde medewerker permanent uit te breiden. Een geschikte 
kandidaat daarvoor werd gevonden in de persoon van dr. F. Zwarts, eveneens een oud-promo-
vendus van het KVI die enkele jaren in de industrie had gewerkt. 
Tenslotte moest op korte termijn nog een medewerker in tijdelijk verband worden aangetrokken 
voor uitvoering van baanberekeningen. Deze medewerker, E. Schelling, wordt in Orsay gestatio-
neerd. Deze voorstellen werden door het BC goedgekeurd waarmee Brandenburg en Zwarts in 
de vaste wetenschappelijke staf werden opgenomen. 
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Mutaties, uitbreiding en verjonging van de wetenschappelijke staf
Een van de problemen waar het KVI in deze periode mee wordt geconfronteerd is de leeftijds-
opbouw van de vaste staf. In 1983 is de gemiddelde leeftijd daarvan al 45 en als het onderzoek 
met AGOR in 1992 begint zal dat meer dan 50 jaar zijn. Als de gelegenheid zich voordoet moeten 
daarom jonge enthousiaste medewerkers worden aangetrokken die dan de kar kunnen trekken. 

Van der Woude gewoon, Malfliet bijzonder hoogleraar, Wilschut vast staflid
In het personeelformatieplan tot 1990 worden vier kroondocentenposities aangevraagd, twee 
voor de experimentele kernfysica, één voor de atoomfysica en één voor de theoretische kern-
fysica. Deze laatste plaats komt niet voor op het lijstje van de Subfaculteit Natuurkunde die de 
formatie van kroondocenten Natuurkunde regelt. Toch is het noodzakelijk dat er iets gebeurt al 
was het maar omdat er anders geen promotor voor theoretische promovendi op het KVI zou zijn. 
Dit probleem wordt opgelost doordat Van der Woude, die bijzonder hoogleraar was vanwege het 
Groningse Universiteit Fonds, tot gewoon hoogleraar werd benoemd en daarmee zijn bijzonder 
hoogleraarschap op gaf (zie pagina 51). Nadat het KVI toestemming kreeg om in plaats daarvan 
een bijzonder hoogleraar theoretische kernfysica aan te stellen werd R.A.R.L. Malfliet in 1987 als 
zodanig benoemd.
Doordat ook de FOM-positie van Van der Woude vrijkomt, was het nu ook mogelijk om een erva-
ren fysicus aan te stellen die zich moest toeleggen op het onderzoek met zware ionen. Op de 
advertentie waarin deze positie werd aangekondigd waren drie veelbelovende reacties, twee van 
ervaren buitenlandse seniorfysici en de derde was van de in Stony Brook (University of New York) 
gepromoveerde Hans Wilschut, die al een tijdelijke aanstelling bij het KVI had en daar zeer positief 
werd gewaardeerd. De benoemingscommissie besloot om Wilschut voor te dragen: zijn kwalitei-
ten worden even hoog aangeslagen als die van de twee anderen, terwijl zijn junior-status beter 
past in het streven naar verjonging van de staf. Aldus geschiedde. 

Vertrek Harakeh en Iachello, Bacelar en Scholten staflid
In 1985 wordt Harakeh benoemd tot hoogleraar bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uit de vele 
belangstellenden voor de ontstane vacature werden twee jonge fysici geselecteerd, de Portugees 
Bacelar die in Engeland was opgeleid en bij het Niels Bohr instituut als postdoc had gewerkt, en 
een jonge Duitse fysicus met ervaring in zware-ionenfysica. Vanwege de dringende noodzaak om 
jonge experimentele fysici aan te trekken gaf het BC toestemming om beiden aan te stellen. De 
jonge Duitser bedankte, waarschijnlijk omdat hem nu in Duitsland een soortgelijke positie was 
aangeboden. Dus alleen Bacelar voegde zich bij de vaste staf. 
Ook de samenstelling van de theoriegroep veranderde. Op de vacature die in 1985 ontstond 
door het definitieve vertrek van Iachello naar de Yale University werd de theoreticus O. Scholten 
benoemd, die bij Iachello was gepromoveerd en daarna onder andere als postdoc had gewerkt 
bij de bekende theoreticus Bertsch in Michigan. 

Nog meer aanwinsten en mutaties
In juli 1986 was er een gesprek tussen FOM, RUG en de directeur KVI over de toekomstige forma-
tie van het wetenschappelijk personeel van het KVI. De conclusie was dat er gestreefd zal worden 
naar een formatie bestaande uit:
• vier kroondocenten, waarvan drie bij de RUG en één bij FOM;
• negen UHD's, waarvan zes bij de RUG en drie bij FOM;
• negen UD's, waarvan twee bij de RUG en zeven bij FOM.
Vergeleken met de bestaande formatie van het wetenschappelijk personeel in 1987 is er in prin-
cipe ruimte voor de aanstelling van tenminste twee nieuwe UHD's, één UD en één instrumenteel 
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Secretaresse Grietje van der Tuin die alle drie directeuren heeft gediend.

fysicus. Deze uitbreiding kan worden gefinancierd doordat het KVI in het AGOR-tijdperk een ver-
hoging van Mfl 1,2 van het exploitatiekrediet krijgt, waarvan een gedeelte voor het aantrekken 
van nieuwe onderzoekers is bestemd. De zoektocht naar geschikte kandidaten resulteerde in de 
aanstelling van drie nieuwe medewerkers: H. Löhner, die zijn sporen in Berkeley en bij CERN op 
het gebied van zware-ionenonderzoek reeds had verdiend, krijgt de UHD-positie; A.M. van den 
Berg wordt UD en ir. M. Schippers wordt instrumenteel fysicus. 
Herbert Löhner treedt op 1 juni 1988 in dienst van het KVI. Daarvoor werkte hij bij de universiteit 
van Münster (Duitsland). Hij kende het KVI al omdat hij één van de fysici was die regelmatig van-
uit Münster van de KVI-faciliteit gebruikmaakte. Zijn interesse lag in het zware-ionenonderzoek 
en hij was intensief betrokken bij het opbouwen van TAPS (Two Arm Photon Spectrometer), een 
collaboratie van GANIL - Universiteit Giessen - GSI - KVI - Universiteit Münster. TAPS bestaat uit 
minimaal 4 blokken van 64 BaF2-detectoren waarmee hoge-energie γ-straling en mesonen wor-
den gemeten die vrijkomen bij heftige botsingen tussen zware atoomkernen. In de loop van 1988 
kreeg het KVI een extra FOM-krediet van kfl 800 om de aanschaf van nog één detectorblok te 
financieren. TAPS is verplaatsbaar en was ook enkele keren voor een langere periode op het KVI. 
Naast het zware-ionenwerk is TAPS daar bij andere experimenten op het KVI betrokken geweest 
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zoals het in hoofdstuk 6 te bespreken onderzoek over inelastische proton-proton (p,p'γ)-reacties.
Ook Ad van den Berg was een goede bekende. Hij promoveerde bij Siemssen en werkte daarna 
voor een paar jaar als postdoc in de USA. Hij bezat alle eigenschappen om als jong staflid het 
experimentele programma voor AGOR mede voor te bereiden. 
Ook Marco Schippers had als promovendus op het KVI gewerkt. Als instrumenteel fysicus was hij 
mede verantwoordelijk voor het ontwerpen en bouwen van bundellijnen en nieuw instrumenta-
rium voor het AGOR-tijdperk. 
Deze voorstellen worden door het BC in 1987 goedgekeurd. En daarmee is de experimentele staf 
met nog eens drie medewerkers uitgebreid. 

Een laatste mutatie in de wetenschappelijke staf heeft te maken met de benoeming van Martin 
de Voigt in 1989 tot hoogleraar aan de TUE in Eindhoven. Daardoor komt er weer een vacature op 
UHD-niveau beschikbaar die voorlopig even open blijft. 

De taken van de directeur worden in deze periode steeds zwaarder. Naast het gewone werk als 
directeur en onderzoeker vraagt AGOR veel van Siemssens aandacht. Daardoor blijft er te wei-
nig tijd over om zich intensief bezig te houden met de voorbereidingen voor het experimentele 
onderzoek met AGOR. Om zijn taak te verlichten wordt Malfliet benoemd tot plaatsvervangend 
directeur en neemt hij een gedeelte van het takenpakket over. Ook stelt het CvB een extra kroon-
docentenlabel beschikbaar. De nieuw aan te trekken hoogleraar zal de taak krijgen het onder-
zoek met AGOR op poten te zetten en ter zijner tijd het directeurschap op zich te nemen. Met 
de invulling van de vacature-De Voigt wordt gewacht totdat de nieuwe hoogleraar is aangesteld 
zodat die ook daarbij betrokken kan zijn. De benoemingsprocedure voor deze positie speelt zich 
voornamelijk af in de periode-Malfliet, zie hoofdstuk 3. 
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Siemssen geeft directeurschap op
De allerlaatste mutatie in de periode-Siemssen betreft hemzelf. Hij was in 1988 opnieuw als direc-
teur benoemd, maar nu voor een 3-jarige periode, van 1 februari tot 1989 tot 1 februari 1992. 
Maar in augustus 1990 verzoekt hij het CvB om hem per 1 januari 1991 te ontheffen van zijn 
directeurschap. Hij stelt Malfliet voor als zijn opvolger. 
De reden van dit voor de meesten onverwachte terugtreden – de voorzitter van het BC spreekt 
van een schokeffect – is niet zo duidelijk. Het is een cumulatie van vele redenen die ieder op zich 
misschien niet de aanleiding tot zo'n drastische stap zou zijn maar die tezamen daar wel aanlei-
ding toe gaven: het afnemende vertrouwen van de seniorstaf, de moeilijkheden met FOM over 
de manier waarop de kernfysica is en wordt behandeld en de financiële middelen voor AGOR. Een 
nieuw gezicht is misschien in een betere positie om aan deze bedreigingen het hoofd te bieden.

In retrospect kun je constateren dat het KVI in het tijdperk-Siemssen grote bloei heeft gekend. 
De wetenschappelijke opbrengst in de vorm van aantal en kwaliteit van publicaties, de lovende 
woorden van evaluatiecommissies, en de internationale erkenning zoals die blijkt uit het aantal 
bijdragen aan internationale conferenties, vaak in de vorm van uitgenodigde verhalen, getuigt 
daarvan. Daarbij is de bijdrage van Siemssen zelf cruciaal geweest: zijn visie, integriteit, werklust 
en diepgaande kennis van de (kern)fysica hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het suc-
ces van het KVI. Zijn reputatie als onderzoeker en bestuurder waren ook van groot belang bij het 
binnenhalen van het AGOR-project. Zijn nationale waardering kwam tot uiting in zijn benoeming 
tot lid van de KNAW, zijn internationale waardering wordt nog eens onderstreept door zijn jaren-
lange redacteurschap van het prestigieuze tijdschrift 'Physics Letters'. 


