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Dankwoord

Zonder de hulp van welwillende collega's en de financiële steun van diverse organisaties was dit 
boek niet tot stand gekomen. 
Ik denk daarbij vooral aan :
Rolf Siemssen, die mij aanspoorde in mijn voornemen de geschiedenis van het KVI op te schrijven 
en mij veel informatie heeft gegeven over wat er tijdens zijn directeurschap is gebeurd;
Rudi Malfliet, die naast het rechtzetten van enkele foutieve beweringen mijnerzijds mij ook heeft 
duidelijk gemaakt dat het in dit boek geschrevene mijn verhaal over de KVI-geschiedenis is;
Muhsin Harakeh, die als directeur KVI het plan om de KVI-geschiedenis te beschrijven enthousiast 
ondersteunde, mij deelgenoot maakte van zijn kennis over bepaalde ontwikkelingen in het KVI- 
verleden en zeer behulpzaam was in het verkrijgen van financiële ondersteuning;
Rolf Siemssen, Olaf Scholten, Lex Dieperink, Rudi Malfliet, Anne Paans, Reinhard Morgenstern, 
Sijtze Brandenburg, Rob de Meijer, Marjan Koopmans en de IT-groep, die mij voorzien hebben van 
kant-en-klare stukken tekst voor de hoofdstukken 6 en 7;
de medewerkers van het Centraal Archief van de Universiteit die mij hebben geholpen bij het 
lokaliseren van belangrijke documenten betreffende het KVI;
Reinder van Duinen, Rob de Meijer, Sijtze Brandenburg, Rolf Siemssen en Hendrik van Vuren, die 
bereid waren de één-na-laatste versie van dit boek kritisch door te lezen; 
Grietje van der Tuin, die mij veel wetenswaardigs heeft verteld;
Lambertus Slatius voor het opsporen van oude tekeningen.

Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van het fotoarchief, zoals dat was achtergelaten door Cees Smit, 
en van de geschriften over het begin van het KVI, verzameld en beheerd door Joop Jansen.

De financiële ondersteuning is essentieel geweest bij het tot stand komen van dit boek. Ik ben 
daarvoor de volgende organisaties bijzonder dankbaar:
-  het Kernfysisch Versneller Instituut;
-  de Stichting Physica;
-  de Stichting FOM;
-  de Rijksuniversiteit Groningen;
-  het Koninklijk Natuurkundig Genootschap;
-  de Stichting Groninger Universiteitsfonds.

Met Jan Heijn, directeur van de kleine technisch-wetenschappelijke uitgeverij BetaText, die 
als redacteur en uitgever de verschijning van dit boek heeft verzorgd, heb ik zeer plezierig 
samengewerkt. 

En lest best: veel dank aan Ank.


