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In de jaren 1960 verrees in de noordelijke punt van 
de Paddepoelpolder te Groningen het Kernfysisch 
Versneller Instituut. Dat instituut heeft in de loop der 
jaren een serie significante bijdragen geleverd aan de 
kernfysica, de atoomfysica en aanverwante gebieden 
van fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek. 
Het Instituut bestaat nu 40 jaar, tijd om de geschiede-
nis te boekstaven. 
Adriaan van der Woude speelde zelf een belangrijke 
rol in die geschiedenis. Hij is in de archieven gedoken 
en beschrijft in dit gedenkboek het wel en wee van 
40 jaar KVI.
Van der Woude is oud-hoogleraar experimentele 
kernfysica aan de RuG.
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Voorwoord

Voor u ligt een boek over het Kernfysisch Versneller Instituut te 
Groningen, geschreven naar aanleiding van het 40-jarig bestaan 
in december 2008. De auteur heeft de ontwikkeling van het insti-
tuut over vrijwel de gehele periode meegemaakt, met uitzonde-
ring van een verblijf van een aantal jaren in de VS om daar te wer-
ken met een soortgelijke versneller. Deze nabije betrokkenheid 
heeft als voordeel dat Van der Woude zeer vertrouwd is met de ins 
en outs van de apparatuur en met de fysica die daarmee is en nog 
wordt bedreven. Zoals altijd is het tot stand komen van een grote 
onderzoekfaciliteit als het KVI een worsteling. Professor Brinkman 
had het destijds niet gemakkelijk om zijn nabije en landelijke col-
lega's en financiers te overtuigen van het nut en de noodzaak 
om een dergelijk semi-'big science'-project in Groningen van de 
grond te krijgen. Maar door slim manoeuvreren en ongetwijfeld 
geholpen door zijn niet geringe diplomatieke capaciteiten is het 
uiteindelijk toch gelukt.

Van meet af aan had het KVI meerdere bazen. De daarmee gepaard gaande bestuurlijke compli-
caties heb ik ook zelf ondervonden en ze zijn niet gering. Steeds moesten er creatieve oplossin-
gen worden bedacht, niet alleen voor de hardware maar zeker ook voor de pecunia, waarvan de 
beschikbaarheid altijd geringer is dan men zich zou wensen. Toch heeft zo'n bestuursconstructie 
ook zijn voordelen: er is meestal wel één van de betrokken partijen bereid wat meer te doen en 
de anderen kunnen daarbij dan niet achterblijven. En geldgebrek wil nog wel eens leiden tot een 
slimmere manier om iets tot stand te brengen en leidt daarnaast tot het benutten van inverdien-
mogelijkheden en daarmee tot toepassingen die anders niet aan bod zouden zijn gekomen. Maar 
het belangrijkste is dat zo'n gecompliceerde machine met de daarbij horende analyse-apparatuur 
goed werkt en doet wat er van wordt verwacht. Dat is een avontuur op zich, waarbij ieder die zich 
wel eens in dergelijke ontwikkelingen heeft gestort met een zeker nostalgie zal terugdenken aan 
barre tegenslagen en de uiteindelijke overwinning wanneer het lek dan toch boven water komt. 
Ook daarvan geeft dit boek bij tijden een meeslepend beeld.

Intussen is de kernfysica door de resultaten van het KVI duidelijk beïnvloed, heeft Groningen door 
de achtereenvolgende vernieuwingen nu al decennia een top-onderzoekfaciliteit in Paddepoel 
die vele internationale bezoekers en medewerkers trekt en kan de oogst ook buiten de kernfysica 
in meerdere opzichten uitstekend worden genoemd. Het was en is de moeite waard!
Dit boek geeft van de eerste jaren en van de daarop volgende ontwikkelingen en het gebruik van 
de opeenvolgende machines in het KVI een helder beeld. Gelukkig schroomt de schrijver niet 
ook minder gelukkige episodes te belichten en af en toe valt er zelfs enige kritiek te lezen. Het 
probleem van contemporaine geschiedschrijving is natuurlijk dat de tijdsafstand onvoldoende is 
om scherpe oordelen te vellen en die moet u dan ook niet verwachten. Voor hen die het KVI van 
nabij of wat verder weg hebben meegemaakt en voor de geïnteresseerde leek en bestuurder valt 
er veel te genieten.

R.J. van Duinen
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Ten Geleide

Het is in 2008 veertig jaar geleden dat het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) van de Universiteit 
van Groningen officieel werd opgericht. Dat is voor mij de directe aanleiding geweest om de in 
mijn ogen belangrijkste wetenswaardigheden uit het verleden van het KVI op te schrijven. Het 
voor u liggende boek is daarvan het resultaat. 

De historie van het KVI begint eigenlijk al 50 jaar geleden in 1958 
toen er een rapport verscheen van een door de regering inge-
stelde commissie onder leiding van professor Kramers waarin 
werd voorgesteld om voor de Groningse Universiteit een deel-
tjesversneller aan te schaffen voor onderzoek in de kernfysica. 
Dat we toch over de 40-jarige historie spreken komt omdat in 
1968 de toenmalige versnellerwerkgoep van het Natuurkundig 
Laboratorium aan de Westersingel in Groningen naar het nieuwe 
versnellergebouw in de Paddepoel verhuisde. Vanaf dat moment 
was het KVI een zelfstandig instituut met een eigen staf en direc-
teur. 

Men kan zich afvragen wat er zo bijzonder is aan 40 jaar KVI om 
nu daarover een boek te schrijven. Daar zijn verscheidene rede-
nen voor. Een eerste reden is dat er nu nog mensen leven die het 
begin hebben meegemaakt en erover kunnen vertellen en dat worden er ieder jaar minder. Een 
tweede reden is dat het KVI momenteel in een overgangsfase zit. Dat komt niet alleen doordat 
de stichting FOM in 2004 aangaf met ingang van 2007 uit de kernfysica te stappen waardoor het 
KVI een volledig universitair instituut is geworden. Maar ook het karakter van het experimentele 
onderzoek verandert: in plaats van zuiver kernfysisch onderzoek met de eigen faciliteit verschuift 
de aandacht naar nieuwe gebieden van onderzoek: precisiemetingen met TRIμP, bestudering 
van hoog-energetische kosmische straling en experimenten bij de grote internationale versnel-
ler FAIR, om de belangrijkste maar te noemen. Vooral de astrofysica- en FAIR-experimenten zijn 
dermate gecompliceerd in voorbereiding en uitvoering dat ze tot grootschalige en langdurige 
internationale samenwerking nopen waarin de eigen groep slechts als één van de vele partners 
participeert. Teneinde ook dan nog een duidelijke waardevolle en zichtbare bijdrage te kunnen 
leveren moet iedere groep over voldoende wetenschappelijke en technische mankracht beschik-
ken. De KVI-staf wordt daardoor opgedeeld in verschillende groepen met nauwelijks overlap-
pende interesses.

Met de overschakeling naar deze nieuwe activiteiten bestaat het gevaar dat de sfeer, motivatie, 
ontwikkelingen en prestaties van het 'oude' KVI worden vergeten. Dat zou jammer zijn, vooral 
voor de direct betrokkenen die een groot deel van hun werkend leven in het KVI hebben door-
gebracht. Jammer ook in meer algemene zin omdat het de lotgevallen betreft van een instituut 
dat in een universitaire omgeving als primaire taak heeft onderzoek te doen, een tamelijk unieke 
situatie. Dit boek is bedoeld om het bij tijd en wijle glorieuze verleden niet te doen vergeten. 
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Het  is niet het eerste boek dat het KVI als onderwerp heeft. In april 1998 verscheen er een vlot 
geschreven boekje onder de titel 'het Lab' van de journalist Bert Bakker (ISBN 90 5294 160 2, 
Uitgever Profiel Uitgeverij, Bedum). Het bestaat uit zo'n 25 korte stukjes, voornamelijk versla-
gen van gesprekken die hij, vooral in 1989 toen hij vijf weken op het KVI vertoefde,  met KVI-
medewerkers heeft gehad. Het is ook daarom interessant omdat het  een andere kijk op het KVI  
geeft dan in dit  boek is beschreven.

Mijn belangstelling naar het verleden van het KVI komt voort uit het feit dat ik gedurende mijn 
werkzaam leven nauw betrokken ben geweest bij het KVI. Na mijn promotie in 1960 bij professor 
Brinkman in Groningen trad ik in dienst van de Universiteit van Groningen om mee te helpen het 
nieuwe versnellerproject en alles wat daarbij hoort, te realiseren. In de periodes 1963–1965 en 
1967–1972 werkte ik in de cyclotrongroep van het Oak Ridge National Laboratory respectievelijk 
als postdoc en staflid. In Oak Ridge stond een van de eerste cyclotrons van het type dat ook in 
Groningen zou komen en de postdoc-periode was vooral bedoeld om ervaring in het experimen-
teren daarmee op te doen. Mijn beslissing in 1967 om weer naar dezelfde groep terug te gaan 
was mede het gevolg van de frustraties over de gang van zaken rondom het project hier. In 1972, 
toen alles ten goede was gekeerd, kwam ik op uitnodiging van de nieuwe directeur Siemssen 
terug naar het KVI en trad ik in dienst van de Stichting FOM als het FOM-equivalent van een 
lector. In de daarop volgende jaren heb ik mij voluit gestort in de voorbereidingen en uitvoering 
van het experimentele onderzoek. In 1980 werd ik benoemd tot bijzonder en in 1985 tot gewoon 
hoogleraar. Vele jaren heb ik de facto in nauwe samenwerking met Siemssen de rol van plaatsver-
vangend directeur vervuld.

Vanaf mijn emeritaat in 1995 tot heden heb ik mij onder andere bezig gehouden met het schrijven 
van boeken, het eerste samen met M.N. Harakeh over 'Giant Resonances' en het tweede samen 
met R.J. de Meijer over 'Radioactiviteit'. Ik wist dus wel enigszins wat mij te wachten stond toen ik 
met het schrijven van dit boek begon. 

Het is goed om nog eens te benadrukken dat het hier om mijn visie van de geschiedenis van het 
KVI gaat. Het geschrevene berust op mijn keuze van wat wel en niet belangrijk is. Iemand anders 
zou waarschijnlijk op andere facetten meer de nadruk leggen. Zo realiseer ik mij bijvoorbeeld 
dat in dit boek de gang van zaken wat de wetenschappelijke staf betreft vrij uitvoerig is beschre-
ven maar dat in vergelijking daarmee de prestaties van ondersteunende staf onderbelicht zijn. 
Daarom hecht ik eraan om vast te stellen dat zonder de kwaliteit, enthousiasme en loyaliteit van 
deze groepen het KVI niet was geworden wat het is geworden. 

Adriaan van der Woude
Haren, november 2008
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Brinkman en het KVI

Het KVI in wording
Eerste voorstel voor aanschaf van een synchrocyclotron 
Tweede voorstel voor aanschaf van een synchrocyclotron
Minister vraagt advies 
Derde voorstel: geen synchro- maar een AVF-cyclotron
Advies Werkgemeenschap Kernfysica over deeltjesversnellers
Wachten
Eindelijk ...

Volgende fase
Onderhandelen met Philips, specificaties cyclotron
Het gebouw
De Faculteit is niet gelukkig
Cyclotrongroep verhuist, KVI begint

De laatste hindernis
Nieuwe plannen voor sub-atomaire fysica
Nog meer commissies, tegenstrijdige adviezen
Nog meer advies: de commissie-Van Bueren
Aanbevelingen, de vier scenario's
Het uiteindelijke advies
Standpunt van de Faculteit

Het ordinariaat in de kernfysica
De benoemingscommissie aan het werk
Siemssen eerste keus
De onderhandelingen
De wensenlijst van Siemssen
De 14-punten-oveeenkomst
Faculteit boos, Werkgemeenschap K wantrouwend

Terugblik

1 De AAnloop
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De aanloop
Brinkman en het KVI
Als Hendrik Brinkman (1909–1994) in 1950 niet was benoemd als hoogleraar-directeur van het 
Natuurkundig Laboratorium in Groningen was er waarschijnlijk nooit een Kernfysisch Versneller 
Instituut (afgekort tot KVI) gekomen. Dankzij zijn visie, doorzettingsvermogen en intelligentie is 
het er wel gekomen, ondanks veel sceptis en tegenwerking op lokaal en nationaal niveau.
Brinkman was een begaafd natuurkundige. Hij promoveerde cum laude in 1937 te Utrecht op een 
proefschrift getiteld 'Optische studie van de elektrische lichtboog'. Bovendien was hij een dyna-
misch persoon die zich heel bewust was van de achterstand die het natuurkundig onderzoek in 
Nederland tengevolge van Wereldoorlog II had opgelopen. Dankzij zijn energieke aanpak werd 
al spoedig na zijn aanstelling het Natuurkundig Laboratorium gemoderniseerd en uitgebreid en 
werden nieuwe hoogleraren en medewerkers aangesteld. 
Behalve zijn inzet voor de kernfysica, is hij op vele andere terreinen van wezenlijk belang geweest. 
Zo kwam mede op zijn initiatief de studierichting Technische Fysica tot stand. Ook lokaal in de 
stad Groningen was hij prominent aanwezig. 
Een grote belevenis was dat in 1953 de Nobelprijs voor de Natuurkunde werd toegekend aan  
F. Zernike, die zijn experimentele werk op het Natuurkundig Laboratorium verrichtte. Brinkman 
was zeker betrokken geweest bij de nominatie van Zernike voor deze eervolle prijs. Hij wist ook 
eerder dan ieder ander dat deze hoge onderscheiding op komst was want enige dagen voor de 
bekendmaking moest een vertrek in het laboratorium, dat zo'n beetje dienst deed als rommel-
kamer, snel worden opgeruimd en van passend meubilair voorzien zodat het kon doorgaan als de 
zitkamer van Zernike. Net op tijd voor pers en radio. 
In nationaal verband was hij vooral betrokken bij het besturen van de Stichting FOM, het zeer 
succesvol overkoepelend orgaan binnen de Nederlandse fysica. Hij was nauw betrokken bij de  
totstandkoming van het FOM-Instituut voor Plasmafysica, en later bij de oprichting van de sectie 
hoge-energiefysica die heeft geleid tot het instituut NIKHEF-H. Hij was eind jaren '60 en beginja-
ren '70 – een periode die werd gekenmerkt door democratisering en studentenrevolte – eerst als 
secretaris van de Senaat en later als lid van het Dagelijks Bestuur van de universiteit nauw betrok-
ken bij het in goede banen leiden van de universitaire zaken.
En alsof dit nog niet genoeg was, was hij eveneens betrokken bij de oprichting van internationaal 
hoog aangeschreven tijdschriften zoals Nuclear Physics, Physics Letters en Nuclear Instruments 
and Methods. 

Geen wonder dat Brinkman bij al deze activiteiten er niet aan toekwam zelf actief met onderzoek 
bezig te zijn. Zijn promovendi hadden het gevoel dat ze het zelf maar moesten uitzoeken, wat 
hen meestal ook wel lukte maar bij tijd en wijle toch ook wel aanleiding gaf tot ergernis. Ook zijn 
collega's in Groningen en in den lande waardeerden hem meer als bouwer, inspirator en bestuur-
der dan als onderzoeker. Het is dan ook vooral om deze eerste eigenschappen dat zijn positieve 
invloed op de fysicabeoefening in Nederland moeilijk kan worden overschat.

Het KVI in wording
De geschiedenis van het KVI begint eigenlijk in 1958. In januari van dat jaar ontving het College 
van Curatoren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een rapport van de landelijke Commissie 
'Opleiding Kernfysica en Kernenergie en haar Toepassingen'. Deze commissie onder voorzitter-
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Hoofdstuk 1
De Aanloop

schap van professor Hendrik Antoon Kramers, adviseerde om fors te investeren in apparatuur 
voor onderzoek in kernfysica en kernenergie. Een van de aanbevelingen was dat voor de RUG een 
zogenoemde lineaire deeltjesversneller voor 50MeV-protonen moest worden aangeschaft om 
kernfysisch onderzoek bij hogere energieën mogelijk te maken. De daaraan verbonden kosten 
worden op vijf miljoen gulden geraamd. 

Curatoren ontvingen dit Kramers-rapport op 21 januari 1958 en het is heel aannemelijk dat  
Prof. Dr. Henk Brinkman, in 1950 benoemd tot hoogleraar Natuurkunde aan de RUG, het toen ook 
officieel te zien heeft gekregen.
Waarschijnlijk wist hij al eerder via zijn connecties wat er in stond. In ieder geval zal de inhoud 
hem groot genoegen hebben gedaan. Immers het kernfysisch onderzoek in Groningen beperkte 
zich tot de studie van kerneigenschappen bij betrekkelijk lage excitatie-energieën. Internationaal, 
en vooral in de USA, was er een tendens om kernen met deeltjes van hogere energie te beschie-
ten waarmee geheel nieuwe gebieden van kernfysisch onderzoek toegankelijk werden. Brinkman 
realiseerde zich dat Nederland, en meer specifiek Groningen, om internationaal mee te tellen, 
ook een hogere-energiefaciliteit moest hebben. Het Kramers-rapport bood geweldige mogelijk-
heden. 

Brinkman handelde nu snel. Reeds op 10 februari 1958 stelde de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen (FWN) aan Curatoren voor, ongetwijfeld op initiatief van Brinkman, om 
naar aanleiding van het Kramers-rapport een lineaire of circulaire kernfysische versnellings-
machine aan te schaffen. De maximale energie van die machine zou ergens in het energiegebied 
van 50 tot 150 MeV moeten liggen en een investering van ongeveer Mfl 5,3 vergen. Tevens werd 

De bemanning van het Natuurkundig Laboratorium aan de Westersingel in Groningen 
Hoogleraar-Directeur Brinkman staat rechts in het voorste rijtje van drie, ongeveer in het midden van de foto. 
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Hoofdstuk 1
De Aanloop

een aanloopkrediet van kfl 50 gevraagd voor nader onderzoek naar de meest geschikte versneller. 
Dit verzoek werd ingewilligd wat betekent dat Curatoren in principe sympathiek stonden tegen-
over Brinkmans streven naar een forse uitbreiding van het kernfysisch onderzoek in Groningen. 

Ondertussen werd op het Ministerie van OK&W een 'Nota inzake de opleiding op het gebied van 
de atoomenergie' voorbereid waarvan het Kramers-rapport deel uitmaakte. Deze nota werd in 
november 1958 aan de Tweede Kamer aangeboden, waarop dr. A.J. Piekaar, directeur-generaal 
Wetenschapsbeleid bij OK&W, de secretaris van het College van Curatoren liet weten dat zodra 
deze nota in de Tweede Kamer was behandeld, in principe goedkeuring was verleend voor de 
aanschaf van een kernfysische versneller mits "de daaraan verbonden kosten passen in het finan-
ciële bestel van een bepaald begrotingsjaar". 
Het is opvallend hoe sterk kernfysisch onderzoek toen werd gekoppeld aan kernenergie. In die tijd 
had men klaarblijkelijk nog hoge verwachtingen van kernenergie en werd het belangrijk gevon-
den om ook in Nederland onderzoek te doen naar het gedrag van atoomkernen en vertrouwd 
te raken met de daarvoor benodigde technieken. Het was ook duidelijk dat daarvoor specifieke 
investeringen nodig waren. De kernfysische gemeenschap heeft in de jaren vijftig zeker van deze 
vermeende koppeling geprofiteerd. 

Prof. Dr. H. Brinkman, gondlegger KVI
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Eerste voorstel voor aanschaf synchrocyclotron
Brinkman maakte dankbaar gebruik van deze gunstige ontwikkelingen door op 27 februari 1959 
Curatoren een nota aan te bieden waarin hij terugkomt op het een jaar eerder geschreven voorstel 
van de Faculteit FWN om een lineaire versneller aan te schaffen. Hij beargumenteert in deze nota 
dat het beter is om een circulaire versneller (een zogenaamd synchrocyclotron) met een energie 
van circa 100 MeV in plaats van een lineaire versneller aan te schaffen. Een van de argumenten is 
dat de N.V. Philips reeds ervaring heeft met het bouwen van zulke machines. In Amsterdam staat 
al een 50MeV-synchrocyclotron en essentiële onderdelen voor het grote 600MeV-cyclotron in 
CERN zijn door Philips geleverd. 

Deze Eerste Nota zal in de loop van de volgende jaren nog worden gevolgd door een Tweede in 
maart 1961 en een Derde in oktober 1961. In iedere nota worden nieuwe gezichtspunten naar 
voren gebracht die aanleiding geven tot aanzienlijke veranderingen in de parameters van de 
gewenste machine. En in de benodigde investeringen.

Na het uitbrengen van de Eerste Nota is het een tijdlang stil rond het cyclotronproject. Maar dat 
Brinkman ondertussen achter de schermen wel bezig geweest moet zijn blijkt uit een brief van 
Curatoren van juni 1960 waarin ze laten weten dat "voor het jaar 1960 een eerste bedrag voor de 
aanschaffing en installatie van een kernfysische versneller" is uitgetrokken.

Ook nu reageert Brinkman snel. In een brief die hij ook nog in juni aan Curatoren schrijft, stelt hij 
voor om het gebouw waarin de versneller zou komen te staan, te plaatsen op het terrein van de 
Vosbergen, een parkachtig gebied in Eelde-Paterswolde. Het terrein zou twee tot vier hectare 
groot moeten zijn, groot genoeg om eventueel in de toekomst daar een kernreactor (voor onder-
zoek) te plaatsen. Aan ambitie en visie heeft Brinkman geen gebrek! 
Echter, Curatoren lieten al spoedig weten dat dit plannetje niet door gaat. Het instituut komt op 
het nieuwe terrein in de Paddepoel-wijk waar de Universiteit een groot gebied heeft gekocht met 
het doel om daar een aantal onderzoek- en onderwijsvoorzieningen neer te zetten. 
Een belangrijke figuur bij Curatoren was Mr. H. Addens, die in de periode van 1960 tot 1974 eerst 
secretaris van Curatoren en later secretaris van de RUG was. Hij heeft dit project krachtig gesteund 
en achter de schermen ongetwijfeld een positieve bijdrage geleverd. 

Verder vraagt Brinkman om toestemming om een wetenschappelijk medewerker aan te trekken 
en om een studiereis door de Verenigde Staten te maken. Dit verzoek wordt gehonoreerd. 
De wetenschappelijk medewerker is de schrijver van dit boekje. Ik was reeds enkele maanden 
vóór mijn promotie in maart 1960 door Brinkman gepolst of ik ervoor voelde mee te werken aan 
de realisering van het cyclotronproject. Ik heb dat aangenomen; het leek mij een uitdaging en het 
kwam mij in de privésfeer goed uit. 

Tweede voorstel voor aanschaf synchrocyclotron
Alhoewel het in juni 1960 dus allemaal gunstig lijkt en je als buitenstaander verwacht dat het 
project nu spoedig van start zal gaan, duurt het allemaal toch nog wat langer. 
In maart 1961 stuurt Brinkman de 'Tweede nota inzake de kernfysische versneller en gebouw' 
naar Curatoren. Daarin wordt bijzondere aandacht besteed aan twee types cyclotron, te weten 
een synchrocyclotron en een nieuw type, het isochrone cyclotron (ook wel AVF = Alternating 
Variable Field machine genoemd). 
De keuze valt op een synchrocyclotron met een protonenenergie van tenminste 250 MeV, dat 
redelijk aan de gestelde eisen voldoet. De prijs voor een dergelijke machine wordt geschat op 
Mfl 8 en de oplevering kan in 1966 geschieden. Het gebouw wordt op ongeveer Mfl 3 geschat 
terwijl voor speciale apparatuur nog eens Mfl 1,5 nodig zal zijn. 



16

Hoofdstuk 1
De Aanloop

Wat betreft isochrone cyclotrons wordt opgemerkt dat deze een snelle ontwikkeling doormaken 
maar vooralsnog niet commercieel verkrijgbaar zijn. En dat het waarschijnlijk zeer dure machi-
nes zijn, zowel in aanschaf als in bedrijf. Even later ontvangt Brinkman een offerte van Philips 
Nederland voor de levering van een 250MeV-synchrocyclotron voor een prijs van Mfl 9. 

Minister vraagt advies 
Curatoren nemen dit voorstel over. In juni 1961 vragen zij aan de Minister van OK&W toestemming 
om tot de aanschaf van een dergelijke machine over te gaan. De volgende maand komt daarop al 
het antwoord van de toenmalige minister Cals. Deze constateert dat de totale investering van nu 
Mfl 13,5 aanzienlijk hoger is dan voorzien. Hij merkt op dat dit bedrag "ook naar mijn aanvankelijke 
indruk verre uitgaat boven de belangen van de Groninger Universiteit". Daarom gaat de minister 
dit voorstel voor advies voorleggen aan de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie (WRK) 
en aan de Werkgemeenschap voor Kernfysica van FOM (FOM-K). Die laatste stelt een ad-hoc com-
missie in ter voorbereiding van het advies. Dat betekent in de praktijk een vertraging van een jaar. 

Derde voorstel: geen synchro- maar een AVF-cyclotron 
In zekere zin kwam dat goed uit, omdat inmiddels Brinkmans Derde Nota was verschenen waarin 
wordt betoogd dat het toch beter is om in plaats van een 250MeV-synchrocyclotron een AVF-
cyclotron met een pooldiameter van 280 cm aan te schaffen. Daar zijn twee redenen voor. In de 
eerste plaats had de studiereis van Brinkman met schrijver dezes langs vele Amerikaanse labo-
ratoria ons geleerd dat het wel degelijk mogelijk was om zo een groot isochroon cyclotron te 
bouwen. Sterker nog, Philips had al een offerte voor een dergelijke variabele-energie-machine 
gestuurd. De prijs werd geschat op Mfl 10, dus ongeveer even veel als het eerder aangeboden 
synchrocyclotron. In de tweede plaats werd het uit gesprekken met talrijke onderzoekers duide-
lijk dat wetenschappelijk gezien de onderzoekmogelijkheden van een isochroon cyclotron zoals 
dat ons voor ogen stond, veel groter waren dan die van een 250MeV-synchrocyclotron. Dit stand-
punt werd nog eens onderstreept in het in december 1961 gereed gekomen rapport getiteld 
'Wetenschappelijke Verantwoording voor de aanschaf van een 280 cm isochroon cyclotron voor 
het versnellen van diverse soorten deeltjes tot een variabele energie'.
Dit gewijzigde voorstel werd eveneens door Curatoren overgenomen en zij verzoeken daarom de 
Minister van O.K.& W om een isochroon cyclotron voor 10 miljoen gulden aan te mogen schaffen. 
Een bijgevoegd tijdschema voorzag dat de machine vijf jaren na de bestelling zal worden opge-
leverd, dus omstreeks 1967.

Advies Werkgemeenschap Kernfysica
De ad-hoc commissie Deeltjesversnellers van de Werkgemeenschap Kernfysica (FOM-K) ging zeer 
grondig te werk. Ze begon met het maken van een overzicht van alle in Nederland lopende of 
nieuwe versnellerprojecten. Dat waren er heel wat:
1) 140 cm isochroon cyclotron, Vrije Universiteit, Amsterdam
2) 45MeV-lineaire-elektronenversneller, Instituut voor Kernfysisch Onderzoek, Amsterdam
3) 3MeV-Van de Graaff-generator, Reactor Instituut Delft
4) Tandem Van de Graaff-generator voor 2x6 MeV, Technische Hogeschool Eindhoven
5) 280 cm isochroon cyclotron, Rijksuniversiteit Groningen
6) Tandem Van de Graaff-generator voor 2x6 MeV, Rijksuniversiteit Utrecht
7) 1GeV-protonensynchrotron, Technische Hogeschool Delft, Rijksuniversiteit Leiden, FOM
8) 3GeV-lineaire-elektronenversneller, Instituut voor Kernfysisch Onderzoek, Amsterdam

De projecten 1) en 2) waren reeds in uitvoering, terwijl 3) stilletjes van het toneel verdween. 
Verder werden de projecten 4), 5) en 6) beschouwd als lage-energie-kernfysica en 7) en 8) als 
hoge-energiefysica. 
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Het titelblad van de 'WETENSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING 280 cm ISOCHROON CYCLOTRON', 
Groningen, dec. 1961. Het suggereert dat de hoogleraren Brinkman, De Waard, Tolhoek en Hugenholtz 
tamelijk nauw bij het tot stand komen van het rapport betrokken waren. Dit was de coördinatoren 
van het werkstuk, Dr. R. van Wageningen en mijzelf, niet zo opgevallen. Wij hebben ons zelfs wel eens 
afgevraagd of alle vier genoemde hoogleraren het stuk gelezen hadden of dat het bij sommigen bij 
een oppervlakkig doorbladeren was gebleven. De auteurs van de afzonderlijke bijdragen daarentegen 
hebben er veel werk in gestoken. Dankzij hun inspanningen geeft het een duidelijk overzicht van de 
mogelijkheden voor onderzoek met een dergelijke machine. Het rapport heeft ongetwijfeld bijgedra-
gen aan de steun die het project later kreeg.
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De twee voorgestelde hoge-energieversnellers werden, naast de mogelijkheden voor belang-
wekkend fundamenteel onderzoek, ook belangrijk gevonden als opleidingscentrum en thuis-
basis voor fysici werkzaam bij het Europese centrum voor hoge-energiefysica CERN in Genève. 
"Hierdoor zal het rendement voor ons land van de Nederlandse bijdrage in belangrijke mate kun-
nen worden verhoogd" zoals het rapport zegt. 
De 1GeV-versneller werd door Prof. Dr. Ir. F.A. Heijn in Delft met eigen mankracht gebouwd en 
was in eerste instantie bedoeld voor de opleiding van studenten. Deze machine was echter niet 
geschikt voor fysisch onderzoek: geen laboratoriumruimte en te lage bundelstroom. Deze pro-
blemen waren moeilijk op te lossen waardoor het project op de lange baan werd geschoven en 
daarna geleidelijk uit de belangstelling verdween. 
De IKO-plannen voor de 3GeV-versneller stammen al uit de jaren 1956–1958. Er is toen een 
adviescommissie ingesteld waarin internationaal bekende fysici als Casimir, Van Hove, Gugelot, 
Wouthuysen en ook Brinkman zaten. Hun conclusies waren positief zodat in 1958 aan ZWO werd 
gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de instelling van een studiegroep. Zover kwam het 
echter niet omdat de overheid liet weten het project om financiële redenen niet te kunnen goed-
keuren. Maar nu, drie jaar later, deed zich de gelegenheid voor om dit project opnieuw op te 
voeren, omdat de machine misschien samen met België gebouwd kon worden. Maar dat liep op 
niets uit zodat ook dit project uit de belangstelling verdween. 

Blijven over de projecten 4 t/m 6. De commissie maakte een raming van de totale investerings- en 
jaarlijkse exploitatiekosten voor deze projecten. De totale investering wordt geschat op Mfl 29,4 
waarvan Mfl 14,5 voor de RU Groningen en de exploitatiekosten op 12% van de investeringskos-
ten. Ook concludeert de commissie dat "de bouw van de machines uit wetenschappelijk oogpunt 
zeker verantwoord is". 
Wat het Groningse project betreft zegt het rapport: "Het voorgestelde cyclotron past eveneens 
uitstekend in het kader van de beoefening van de kernfysica in ons land en maakt onderzoek 
mogelijk in een energiegebied dat tot nu toe in Nederland niet bereikbaar is." 
In een begeleidende brief aan het Uitvoerend Bestuur van FOM wordt het Groningse plan nog 
sterker ondersteund: "Het door de RijksUniversiteit te Groningen gevraagde isochroon cyclotron 
zou uitstekend passen in de Nederlandse uitrusting ten behoeve van kernfysisch onderzoek. Het 
uitvoerige Groningse rapport over onderzoekmogelijkheden met de machine stelt de betekenis 
van dit cyclotron voor wetenschappelijk werk op het gebied van de lage energie kernfysica dui-
delijk in het licht. De gehele Nederlandse kernfysica zou met dit cyclotron gebaat zijn, doordat 
in het Groningse versneller-instituut onderzoeksprojecten, die in een ander Nederlands Instituut 
begonnen zijn doch daar niet tot hogere energie kunnen worden uitgebreid, hier verder kunnen 
worden voortgezet omdat deze machine onderzoek mogelijk maakt in een energie gebied dat 
tot nu toe in ons land niet bereikbaar is."
De toon van deze passage is veel positiever dan wat er in het rapport zelf staat. Dit moet wel het 
gevolg zijn van het een paar maanden eerder uitgekomen en hierboven al genoemde rapport 
over 'Wetenschappelijke Verantwoording'. 

En toen heeft de Raad van Bestuur van FOM dit rapport in een tweetal vergaderingen op 18 mei 
en 3 juli 1962 uitgebreid besproken. Op 17 juli heeft de Raad in een brief aan de Minister positief 
geadviseerd over de aanschaf van het isochroon cyclotron.
En toen werd het stil. Het ministerie liet niets van zich horen. Wachtte men nog op het advies van 
de Raad van Kernenergie die evenals FOM om advies was gevraagd? 

Wachten
Achter de schermen was er wel enige activiteit. Zo vertelde op 18 november 1962 de toenma-
lige Commissaris van de Koningin in Groningen, mr. Fock, aan Curatoren dat hij een gesprek had 
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gehad met ir. Tromp, directielid van Philips. Deze liet weten dat Philips prijs stelt op een spoedige 
beslissing. Fock vindt dat ook "... gezien de industrie die dit vroeg."
Als antwoord daarop berichtte de voorzitter van Curatoren, Mr. Polak, op 17 januari 1963 aan 
Fock dat Curator Furstner een gesprek had gehad met Casimir, directeur van Philips Nat Lab. Ze 
spraken af dat Furstner contact zal opnemen met professor De Boer, oud-Philipsman en voorzitter 
van de Raad van Kernenergie. 
Ondertussen had ook de Franse firma CSF (Compagnie générale de télégraphie Sans File) te 
Parijs een offerte uitgebracht voor het bouwen van het isochroon cyclotron. De twee offertes van 
Philips en CSF waren zeer vergelijkbaar, ook qua prijs. Dat de keuze uiteindelijk op Philips viel is 
niet zo verwonderlijk. Philips heeft de ervaring die CSF mist, en een nationale leverancier zal door 
de beleidsmakers zeker worden geprefereerd en bovendien is het eenvoudiger met de Philips- 
dan met de CSF-staf te communiceren. 

Eindelijk...
In mei 1963 kwam er een brief van de Minister van OK&W bij Curatoren binnen waarin de Minister 
a.i., mejuffrouw dr. M.A.M. Klompé, schrijft dat "zij zich kan verenigen dat dit AVF-cyclotron van 50 
à 60 MeV ten behoeve van de universiteit wordt aangeschaft. Ik acht het een gelukkige omstan-
digheid dat deze machine die een uitgave van 10,4 miljoen gulden zal vergen, in Nederland kan 
worden vervaardigd." 

Ook de volgende passage is belangrijk: "Ik heb er verder goede nota van genomen dat blijkens 
van de zijde van Uw instelling verstrekte gegevens de kosten van het gebouw nog 7 à 8 miljoen 
gulden en de inrichtingskosten nog 2 miljoen gulden zullen vergen, terwijl de jaarlijkse exploita-
tie kosten van F. 150.000 in 1964 zullen stijgen tot 1,5 à 2 miljoen gulden na 1968."
Verder verzoekt zij Curatoren om voor de vaststelling van de verkoopvoorwaarden de Directeur 
van het Rijks Inkoop Bureau (RIB) in te schakelen.

Opmerkelijk is dat de kosten van het gebouw, eerder geschat op 3 miljoen gulden, nu ineens op 7 
tot 8 miljoen worden geschat. Dat komt omdat de 3 miljoen was berekend op basis van de totale 
vloeroppervlakte vermenigvuldigd met een standaard bedrag per m2 voor laboratoria. Maar een 
cyclotrongebouw is geen standaard laboratorium.

Volgende fase
Onderhandelen met Philips
Sinds eind 1961 waren er al contacten met Philips over de technische specificaties van een  
280 cm AVF-cyclotron. Daarbij ging het erom de wensenlijst van de onderzoekers af te stem-
men op Philips' technische mogelijkheden. In zijn Derde Nota kon Brinkman al schrijven dat 
het gewenste AVF-cyclotron ook commercieel verkrijgbaar was, een uitspraak die hij zeker niet 
gedaan zou hebben als hij van Philips-zijde daarover geen zekerheid had gekregen. 

Het RIB werd ingeschakeld voor de vaststelling van de verkoopvoorwaarden. De aankoop van een 
apparaat van 10 miljoen kun je beter niet aan wetenschappers overlaten. 'Bijzaken' zoals infla-
tiecorrectie, garanties en verantwoordelijkheden vereisen de ondersteuning van een juridisch 
expert. En dat was mr. Dekker van het RIB zeker. Na een half jaar stevig onderhandelen legde 
deze het definitieve conceptcontract aan Curatoren voor. Op hun beurt vroegen dezen op 27 
november 1963 aan de minister de goedkeuring om Philips opdracht te geven tot de bouw van 
het AVF-cyclotron, wat de minister op 11 december deed. In dezelfde maand werd het leverings-
contract getekend. 
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Het gebouw
Zoals van het begin af aan al duidelijk was moest er voor een machine met de omvang en eigen-
schappen van het voorgestelde AVF-cyclotron en de daarbij behorende experimentele apparatuur 
een speciaal gebouw komen. Dit gebouw week op een paar punten sterk af van een 'standaard' 
laboratoriumgebouw. In de eerste plaats moesten de cyclotronruimte en de experimenteerver-
trekken worden voorzien van dikke betonwanden teneinde de omgeving af te schermen voor de 
radioactiviteit die bij het cyclotronbedrijf zou ontstaan. Voor het cyclotronvertrek kwam dit neer 
op een wanddikte van 200 tot 250 cm en een dakdikte van 150 cm. Dit gedeelte van het gebouw 
met een vloeroppervlak van 20 x 13 m2 werd dan ook al gauw aangeduid als de cyclotronbunker. 
Verder moest er rekening worden gehouden met het gewicht van het zware, 650 ton wegende, 
magnetische juk. De experimenteerhal met afmetingen van 40 x 25 m2 bevatte twee cellen met 
verplaatsbare betonwanden van 90 cm en een dakdikte van 60 cm. Het idee om verplaatsbare in 
plaats van vaste betonmuren te gebruiken kwam uit de koker van Brinkman en Dermois en had 
het grote voordeel van flexibiliteit in de indeling van de hal die in de loop der jaren inderdaad 
verscheidene keren is veranderd.

De Universiteit was in die periode juist bezig om in Paddepoel een groot driehoekig terrein gele-
gen tussen Reitdiep en Van Starkenborgh-kanaal te reserveren met de bedoeling om daar alle 
activiteiten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen te concentreren. De uiterste 
punt van dit terrein was voor het KVI bestemd, precies in een oude rivierbedding waardoor er 
extra geheid moest worden omdat de ondergrond daar ter plaatse niet stevig genoeg was om 
het extra zware gebouw te dragen. Dat betekende een niet onaanzienlijke verhoging van de kos-
ten.
Voor het verder specificeren van het gebouw werd het advies- en constructiebureau Tebodin in 
Den Haag ingeschakeld. Dit bureau kreeg in januari 1964 de opdracht voor het maken van een 
voorlopig ontwerp en kostenraming voor de bouwkundige, civiele, werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische werken. De kosten mochten Mfl 10,5 niet overschrijden. Deze opdracht werd 
door Tebodin in februari 1964 aanvaard. 
Er was wel enige haast bij want één van de voorwaarden die Philips had gesteld was dat het 
gebouw waarin de machine zou worden geïnstalleerd in de zomer van 1966 gereed moest zijn, 
zodat met de opstelling van het magneetjuk kon worden begonnen. Deze streefdatum werd bij 
lange niet gehaald. De eerste paal ging pas op 13 juli 1965 de grond in en in maart 1966 werd met 
de ruwbouw begonnen. 

De Faculteit is niet gelukkig
De realisering van het hele Paddepoel-complex was nogal vertraagd. Het cyclotrongebouw 
was niet het enige dat onder tijdsdruk stond. Ook de Scheikunde had dringend behoefte aan 
een groter gebouw vanwege de te verwachten grote toestroom van studenten. In de faculteits- 
vergadering van februari 1965 waarin de gevolgen van de opgelopen achterstand in het tijd-
schema werden besproken, werd per motie door de Scheikunde gevraagd om bij de bouw- 

Alle ontwikkelingen en gebeurtenissen heb ik in de periodes 1963–1965 en 1967–1972 niet van 
dichtbij meegemaakt. In de eerste periode had ik verlof gevraagd en gekregen om bij het AVF-
cyclotron van het Oak Ridge National Laboratory (ORNL) te gaan werken. Met deze machine 
konden deeltjes worden versneld tot energieën vergelijkbaar met wat ons met de Groningse 
machine te wachten stond. In de tweede periode werkte ik op hetzelfde laboratorium als staf-
lid. Mijn terugkeer naar Groningen in 1972 hing samen met de benoeming van Siemssen als 
directeur. Ik had hem al verscheidene keren in de USA ontmoet en veel vertrouwen in hem als 
wetenschapper en directeur. Toen hij mij vroeg of ik zin had om weer naar Groningen terug te 
komen nam ik dat aanbod graag aan. 



21

Hoofdstuk 1
De Aanloop

plannen voor het Paddepoel-complex voorrang te verlenen aan die gebouwen die nodig zijn 
voor het onderwijs. En speciaal "dat voordat een aanvang kan worden gemaakt met de bouw van 
met name het Kernfysisch Versneller Instituut, zekerheid dient te bestaan omtrent de algehele 
uitvoering binnen het door de faculteit goedgekeurde tijdschema van de andere in de plannen 
voorziene bouwwerken ...".
Over dit gedeelte van de motie werd heftig gedebatteerd. De voorzitter (de astronoom Blaauw) 
bracht het al of niet opnemen van deze passage in stemming. Voor waren negen stemmen, tegen 
waren eveneens negen stemmen terwijl er zes onthoudingen waren. Volgens de regels van de 
Faculteit werd bij een staking van stemmen een voorstel verworpen en in dit geval werd de pas-
sage over het KVI (Kernfysisch Versneller Instituut) gebouw dus niet opgenomen. 
Deze interventie van de kant van de Scheikunde had dus geen directe gevolgen voor het KVI. Het 
is echter wel symptomatisch voor het wantrouwen waarmee een groot gedeelte van de Faculteit 
de voortgang van het cyclotronproject bekeek. Men was vooral bang dat de eigen plannen voor 
uitbreiding en groei in gedrang zouden komen. 

Cyclotrongroep verhuist, KVI begint
In januari 1968 was het gebouw zover gevorderd dat met de installatie van het magneetjuk kon 
worden begonnen. De KVI-groep verhuisde in oktober 1968 naar het nieuwe gebouw en pas in 
april 1970 was het gebouw zover klaar dat het kon worden overgedragen aan de Universiteit. 
Je zou het in gebruik nemen van het gebouw in 1968 kunnen opvatten als het begin van het 
KVI. Vanaf dat moment was de cyclotrongroep niet langer te gast in het oude, oorspronkelijke 
Natuurkundig Laboratorium aan de Westersingel, maar was sprake van een geheel zelfstandige 
groep met een eigen onderkomen. Vanaf de eerste suggestie in 1958 waren er tien jaren nodig 
geweest om zover te komen!

De laatste hindernis
Nieuwe plannen voor sub-atomaire fysica
Met het ondertekenen van het leveringscontract met Philips en de bouw van het cyclotroninstituut 
leek er geen wolkje aan de lucht: in 1968/69 staat een werkend cyclotron in een nieuw gebouw, 
klaar voor experimenten. Toch verscheen er wel een wolkje aan de horizon, en ook nog een dikke 
zwarte: CERN, het internationale hoge-energie-instituut in Genève waar Nederland met zo'n 4,5% 
van de totale kosten in participeert, kwam met een voorstel om het daar al bestaande versneller-
park uit te breiden met een grote 300GeV-machine (1 GeV is 1000 MeV). Dit zou voor Nederland 
niet alleen een forse bijdrage in de investeringskosten betekenen, maar ook een aanzienlijke ver-
hoging van de jaarlijkse contributie. Maar dat was niet het enige. Van de kant van het IKO kwam 
er een voorstel voor een 300MeV-lineaire-elektronenversneller, terwijl FOM een voorstel indiende 
om in Amsterdam een Nationaal Instituut voor Kernfysica- en Hoge-energieFysica (NIKHEF) te bou-
wen: in dat instituut zou de 300MeV-versneller worden ondergebracht en het zou ook een thuisha-
ven zijn voor de Nederlandse onderzoekers op het gebied van de hoge-energiefysica. 
De minister (G.H. Veringa) moest dus een besluit nemen over drie grote samenhangende projec-
ten. Een randvoorwaarde daarbij was dat hij "ernaar zal streven dat een eventuele Nederlandse 
deelneming aan het 300GeV-project van CERN niet tot gevolg zal hebben dat de ontwikkeling van 
andere sectoren van wetenschappelijk onderzoek hierdoor wezenlijk zal worden belemmerd". 
Ter voorbereiding voor zijn beslissing vroeg hij het advies van drie instanties: de WRK 
(Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie), de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen) en de RAWB (Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid). Deze adviezen 
waren voor iedereen toegankelijk. Het probleem voor de minister was dat de adviezen "onderling 
uiteenlopend van strekking waren". 
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Nog meer advies: de commissie-Van Bueren
Om tot een besluit te kunnen komen werd de WRK in december 1970 nogmaals om advies 
gevraagd "vooral met oogmerk dat de Raad thans ook de omvang en de doelmatigheid van de 
wijze waarop in ons land de hoge energiefysica en de kernfysica worden beoefend, aan een onder-
zoek te onderwerpen". Voor de goede verstaander: de minister vraagt zich af of er niet bezuinigd 
kan worden door minder belangrijk onderzoek af te stoten. Daarvoor werd weer een commissie 
ingesteld, ditmaal onder voorzitterschap van Prof. Dr. H.G. van Bueren, een astrofysicus. De com-
missie constateert dat alhoewel de hoge-energiefysica en kernfysica duidelijke punten van over-
eenkomst vertonen het doel van deze twee gebieden van wetenschapsbeoefening verschillen. 
De doelstelling van hoge-energiefysica wordt omschreven als:
"de verwerving van fundamentele natuurwetenschappelijke kennis en inzicht, welke waarschijnlijk 
ook van belang worden voor gebieden van wetenschappen buiten de hoge-energiefysica" 
terwijl die voor de kernfysica wordt omschreven als:
"het verwerven van natuurlijkwetenschappelijke kennis, alsmede de opleiding  van universele fysici 
met een gespecialiseerde kennis op het gebied van de kernfysica".

De hoge-energiefysica is dus in hoge mate een culturele activiteit terwijl de kernfysica de nood-
zakelijk gevonden kennis op het gebied van kernfysische processen tot doel heeft  en daarnaast 
ook  universele fysici opleidt.

Deze commissie moest dus van ieder project op het gebied van de kern- en hoge-energiefysica 
nagaan of het goed presteerde of dat het niet zo zinvol was er mee door te gaan. De reden was 
duidelijk: in het verleden had de sub-atomaire fysica (kern- en hoge-energiefysica) volop kunnen 
groeien, maar dit kon niet zo door gaan. Ook andere wetenschappelijke disciplines moesten aan 
hun trekken kunnen komen binnen het eindige voor onderzoek bestemde budget uit Den Haag. 
Teneinde de plannen voor sub-atomaire fysica te bekostigen moest er dus gesaneerd worden.
In de kernfysica ging het in hoofdzaak om het KVI-cyclotronproject en het 300MeV-voorstel van 
IKO. Dit was de eerste maar zeker niet de laatste keer dat het KVI en het IKO (later de kernfysica-
poot van NIKHEF) elkaars concurrenten waren. 

Aanbevelingen: de vier scenario's
In eerste instantie formuleerde de commissie-Van Bueren een aantal mogelijke scenario's om tot 
de benodigde kostenbesparing te komen. 
Het eerste scenario afkomstig van de commissie zelf behelsde onder andere:
• Het KVI wordt onderdeel van het IKO. Bedrijf en onderhoud van het cyclotron wordt de verant-

woordelijkheid van de IKO-staf. 
• Het IKO-cyclotron wordt gesloten. 
• Het BOL-project (een geavanceerd veel-tellersysteem) met staf en de radiochemie-afdeling 

van het IKO worden naar Groningen overgeheveld.
• In de volgende 5 tot 10 jaren komen er geen nieuwe faciliteiten op het gebied van de middel-

hoge kernfysica (dus exit 300MeV-versneller).
• Het KVI wordt bemand met 1 à 2 onderzoekers van topformaat en bijbehorende staf.
• In het KVI zal meer onderzoek worden verricht op het gebied van de nucleaire geneeskunde.
• Het programma van het IKO wordt gericht op de hoge-energiefysica.

Dit zag er dus voor het KVI niet ongunstig uit. Aan de andere kant was het begrijpelijk dat vooral 
de fysici en chemici van het IKO met deze voorstellen niet gelukkig waren. Voor hen zou het bete-
kenen dat ze of moesten verhuizen naar Groningen, wat voor vele westerlingen een ondenkbare 
stap was (en nog steeds is) of omzwaaien naar een ander onderzoekgebied. Geen wonder dat de 
directeur van het IKO, R. van Lieshout, met een heel ander plan kwam:
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• Het KVI wordt een multidisciplinair instituut waar slechts voor een gering gedeelte kernfysisch 
onderzoek wordt verricht.

• Het KVI-onderzoek wordt gericht op toepassingen op het gebied van de levenswetenschap-
pen, nucleaire geneeskunde, bestralingen en dergelijke.

• Er wordt voor het KVI een leider aangetrokken die in staat en bereid is deze werkzaamheden te 
bevorderen.

• Mocht na enkele jaren blijken dat een dergelijk programma niet levensvatbaar is dan wordt het 
instituut opgeheven en het cyclotron afgestoten.

• Het IKO-cyclotron wordt gesloten en aan het project BOL komt een einde.
• In het IKO wordt het 300MeV-project gerealiseerd.

Dit alternatief is natuurlijk voor het KVI onaanvaardbaar. Dit geldt in nog sterkere mate voor het 
derde alternatief afkomstig van de WRK:
• Het KVI wordt gesloten, het gebouw krijgt een andere bestemming en het cyclotron wordt 

naar het buitenland verkocht.
• De 300MeV-versneller wordt gerealiseerd en het IKO-cyclotron wordt voorlopig gehandhaafd.
• Op het IKO wordt de ontwikkeling van detectieapparatuur voor de hoge-energiefysica bevor-

derd en gecoördineerd.

Deze laatste twee voorstellen waren voor Brinkman een reden om bij de voorzitter van de com-
missie, Van Bueren, fel te protesteren tegen het feit dat deze voorstellen blijkbaar serieus werden 
overwogen. Ook verweet Brinkman de voorzitter dat deze niet tevoren contact had opgenomen 
zodat hij niet in staat was geweest om het een en ander recht te zetten. Dit sloeg bijvoorbeeld 
op een opmerking van Van Lieshout dat Brinkman niet in staat zou zijn om effectief leiding te 
geven aan het onderzoek met de AVF-machine, temeer niet omdat hij op het punt zou staan het 
rectoraat van de Universiteit op zich te nemen. 
Dit laatste was niet waar. Weliswaar was Brinkman aan de beurt om in 1971 rector te worden maar 
hij had daar om persoonlijke redenen voor bedankt. Wat die redenen waren is mij niet bekend 
maar het zou me niet verwonderen dat de tegenstand die hij binnen de Senaat en Faculteit bij 
de realisering van het KVI-project ondervond, daarbij een rol heeft gespeeld. 

Faculteit en FOM

Het cyclotronproject was zo omvangrijk dat het implicaties had voor de landelijke beoefe-
ning van kernfysica en voor verscheidene disciplines van de natuurwetenschappen binnen 
de Universiteit. 
Het landelijk aspect behoorde typisch tot het terrein van de Stichting FOM (Fundamenteel 
Onderzoek der Materie) en dan speciaal de Werkgemeenschap Kernfysica (FOM-K) waarin alle 
centra van kernfysica in Nederland waren vertegenwoordigd. 

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) was de aangewezen plaats om 
het effect van het instituut op andere disciplines onder ogen te zien en er commentaar op 
te leveren. Daarnaast had het KVI (en heeft het nog steeds) de belangrijke taak om voorstel-
len te doen voor nieuwe kroondocentenposities (hoogleraren en lectoren) en om kandida-
ten voor de vervulling van bestaande hooglerarenvacatures voor te dragen. 

Faculteit en Werkgemeenschap hadden in wezen een adviserende taak: FWN adviseerde 
Curatoren en FOM-K de Raad van Bestuur van FOM. In principe konden die het advies naast 
zich neerleggen maar moesten daarvoor dan natuurlijk wel hele goede redenen hebben.
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Tenslotte was er ook nog een vierde scenario, afkomstig van het Uitvoerend Bestuur van FOM. 
Voor de kernfysica behelsde dit voorstel op hoofdpunten:
• Het KVI wordt een nationaal instituut en voorzien van budget en mankracht.
• Het IKO beëindigt alle kernfysische activiteiten. 
• Om ruimte te scheppen voor de 300MeV-versneller worden drastische bezuinigingen voorge-

steld die vooral de oudere en lage-energiefaciliteiten betreffen, cascade-generatoren, kleine 
Van de Graaff-machines etc. 

• Het IKO krijgt de 300MeV-versneller en wordt deel van een nationaal instituut.

Wat de hoge-energiefysica betreft is het voorstel van het Uitvoerend Bestuur:
•  Het 300GeV-project van CERN wordt ondersteund. 
•  De Nederlandse deelname aan het experimentele programma wordt gecoördineerd en gecon-

centreerd in een nationaal instituut voor de hoge-energiefysica.

Het uiteindelijke advies
Het uiteindelijke advies van de commissie-Van Bueren aan de minister was voor het KVI positief. 
Het luidde als volgt:
"Voor het KVI moeten op korte termijn extra mankracht en middelen beschikbaar worden gesteld. 
Het in dit instituut opgestelde cyclotron is technisch de meest moderne deeltjesversneller waar-
over ons land beschikt, en een apparaat waarmede belangrijk onderzoek kan worden verricht. 
Het is onverantwoord dit instrument niet efficiënt te gebruiken. Voor een efficiënt gebruik moet 
worden gerekend met een personeelsbezetting van 120 man, waaronder 40 wetenschappelijk 
medewerkers en een budget (totale kosten) van 6 miljoen gulden per jaar.

Het Kernfysisch Versneller Instituut in 1974



25

Hoofdstuk 1
De Aanloop

Het cyclotron behoeft niet uitsluitend voor de kernfysica te worden benut. Op het Centraal 
Isotopen Laboratorium van het Academisch Ziekenhuis te Groningen wordt een plan voorbereid 
om, met behulp van het cyclotron in het KVI, kort-levende nucliden te produceren voor medisch 
onderzoek. Hiervoor is een investering nodig van minder dan 1 miljoen gulden, terwijl daarnaast 
een significante radiochemische inspanning (target- en label-technieken) plaats moet vinden, 
alvorens resultaten van dit plan kunnen worden voorzien. De daarvoor vereiste radiochemische 
staf is in Groningen niet aanwezig. Tenminste een deel van de staf van de chemische afdeling van 
het IKO heeft echter belangstelling voor de nucleaire geneeskunde. Zou tot overplaatsing van die 
radiochemische afdeling naar Groningen worden overgegaan, zoals hierna bij het IKO zal worden 
voorgesteld, dan acht de Raad de potentiële mogelijkheden aanwezig voor realisatie van het plan 
van het Centraal Isotopen Laboratorium". 
Tot zover het WRK-advies over het KVI-project. Dat zag er voor het KVI dus goed uit.

Met betrekking tot de nieuwe plannen stelde het WRK-advies dat het CERN-plan voor een 
300GeV-machine moest worden ondersteund. Ook de bouw van een nationaal instituut voor 
kern- en hoge-energiefysica werd aanbevolen evenals in een later stadium de realisering van een 
300MeV-elektronenversneller.
Dit zou wel betekenen dat de jaarlijkse kosten voor de hoge-energiefysica zouden oplopen van 
Mfl 18 tot Mfl 30. Maar er is geen alternatief, niet deelnemen zou betekenen dat Nederland niet 
meer mee kan doen aan het front van de hoge-energiefysica, waarmee op den duur ook de reeds 
sinds vele jaren opgedane kennis in Nederland verloren zou gaan. 

Standpunt van de Faculteit
Naar aanleiding van dit advies wil de minister, alvorens hij over de nieuwe plannen een beslissing 
neemt, weten of de desbetreffende instellingen en organisaties bereid zijn mee te werken aan 
zo een ingrijpende reorganisatie van de beoefening van de kernfysica en hoge-energiefysica in 
Nederland. Voor Groningen zou dat de ontmanteling van de cascade-generator inhouden, maar 
daar tegenover staat een belangrijke uitbreiding van de onderzoekmogelijkheden, van de man-
kracht en de financiële middelen van het KVI. 
Het Bestuur van de Universiteit vroeg daarop de mening van de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen (FWN) over het hele WRK-voorstel en speciaal over de maatregelen die 
betrekking hebben op Groningen. Die kwam in januari 1971. 
De Faculteit constateert daarin dat oudere instituten vrijwel geen mogelijkheden tot verdere 
groei hebben, terwijl enkele nieuwe instituten niet eens de nodige minimale bezetting hebben 
gekregen. Daarentegen is bij het KVI wél de minimale universitaire bezetting gerealiseerd. De 
Faculteit acht het daarom noodzakelijk dat elke verdere ontwikkeling van het KVI wordt gere-
guleerd in het door haar te voeren beleid van evenwichtige groei. Dat betekent dat de huidige 
omvang van het KVI moet worden gehandhaafd totdat wetenschappelijke resultaten aanleiding 
geven verdere groei te overwegen. Een toename van middelen dient ten laste te komen van de 
voor de kernfysica als geheel beschikbare fondsen (lees FOM). De universitaire bijdrage aan het 
KVI mag hoogstens 25% zijn van het totale door de Universiteit aan de Natuurkunde toegewezen 
bedrag. 
Dit was het standpunt van het Bestuur van de Faculteit. In de daarop volgende faculteitsvergade-
ring werd dit verder aangescherpt. Op aandringen van de Vakgroep Scheikunde kwam een motie 
op tafel waarin stond dat elke uitbreiding van het KVI op dit moment onaanvaardbaar is en dat 
een eventuele toekomstige uitbreiding buiten de Faculteit om niet ten koste zou mogen gaan 
van de Groningse universiteit. Deze motie werd met vrijwel algemene stemmen aangenomen. 
Het dagelijks bestuur (DB) van de universiteit was niet erg onder de indruk. Het vroeg zich af of de 
motie wel in overeenstemming was met een eerder door het bestuur van de Faculteit ingenomen 
standpunt. Het DB wil hierover een gesprek met het faculteitsbestuur. 
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Het ordinariaat in de kernfysica
De twijfel omtrent de geschiktheid van Brinkman om leiding te geven aan het wetenschappelijk 
onderzoek met de nieuwe versneller stamt al uit de jaren 1966/67. Algemeen werd het binnen de 
Faculteit noodzakelijk geacht om een nieuwe hoogleraar aan te trekken die dat wel zou kunnen. 
Blijkbaar voelde de Faculteit zich verantwoordelijk voor het welslagen van het wetenschappelijk 
onderzoek: een mislukking berokkent niet alleen de direct betrokkenen schade maar slaat ook 
terug op de gehele Faculteit.

Ieder jaar stelt de FWN een lijst op van gewenste nieuwe posities voor hoogleraren en lectoren. 
Al in 1966 werd in de wensenlijst voor 1968 een ordinariaat voor de kernfysica opgenomen, zij 
het met een lage prioriteit. Maar omdat het KVI een speciaal geval was, min of meer los van de 
Faculteit, kreeg het aangevraagde ordinariaat een aparte behandeling waardoor het in principe 
mogelijk zou zijn geweest om deze aanvraag te honoreren. Toch werd dit voorstel voor de begro-
ting 1968 niet door de universiteit overgenomen omdat de besprekingen over status en toekomst 
van het KVI nog niet waren afgesloten. Maar voor het jaar 1969 ging het wel door: het Ministerie 
van O&W stelde zeven extra personeelsplaatsen voor het KVI beschikbaar waarvan één voor een 
hoogleraar. De door de Faculteit ingestelde benoemingscommissie kon aan het werk.

De benoemingscommissie aan het werk
Allereerst stelt men een advertentie op voor een hoogleraar die verantwoordelijk zal zijn voor 
het wetenschappelijk onderzoek op het KVI. Belangstellenden wordt verzocht te solliciteren. 
Daarnaast worden vele brieven rondgestuurd aan collega's in binnen- en buitenland met het 
verzoek de benoemingscommissie te attenderen op personen met grote ervaring in kernfysisch 
onderzoek die een geschikte kandidaat zouden zijn voor de hoogleraarspositie. Veel namen wor-
den genoemd en talrijke personen solliciteren. De commissie maakt daaruit een kleine selectie 
van personen waarmee ze in eerste instantie verder wil gaan. 

Siemssen eerste keus
Alhoewel ik geen informatie heb over hoe de selectie tot stand kwam zal er zeker vele keren 
over vergaderd zijn. Pas ongeveer één jaar na de instelling van de commissie, in mei 1970, krijgt 
Siemssen, die niet had gesolliciteerd, een brief van Brinkman waarin stond dat hij tot de kleine 
groep van voortreffelijke experimentatoren behoorde die waren aanbevolen voor de hoog-
leraarspositie. Siemssen laat daarop weten dat hij zeer geïnteresseerd is in deze positie en dat hij 
het als een grote uitdaging beschouwt om met de nieuwe faciliteit te kunnen werken.

En toen bleef het stil tot november 1970, maar daarna ging het snel. In december komt Siemssen 
naar Groningen om zich te presenteren en zich ter plaatse over de situatie te laten informeren. En 
in februari 1971 krijgt hij te horen dat de commissie hem als kandidaat nummer één heeft voor-
gedragen aan de Faculteit, waarop Siemssen reageert door te schrijven dat hij daarmee "extre-
mely pleased" was. Ook wil hij graag weten wat er in het rapport van de commissie-Van Bueren 
staat en hoe dat door de verschillende gremia is opgevat. Verder deelt hij terloops mee dat hem 
onlangs ook een hoogleraarspositie bij een Duitse Universiteit is aangeboden. 
In feite had hij aanbiedingen van twee Duitse universiteiten. Of Siemssen daarop in zou gaan, 
mocht Groningen niet door gaan, is niet duidelijk. 

In zijn antwoord schreef Brinkman dat het rapport voor het KVI gunstig was maar dat andere 
groepen er meer moeite mee hadden. De reactie van de Faculteit werd in een enkele zin afge-
daan: die had het rapport besproken. Dat was toch wel een uiterst summiere samenvatting van 
de mening van de Faculteit en kennelijk bedoeld om Siemssen niet af te schrikken. 
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De onderhandelingen
Nu Siemssen als nummer één was geselecteerd moest er worden onderhandeld over zijn wen-
sen en plannen. Dit vereiste intensief overleg tussen de verscheidene partijen: naast Siemssen 
zelf de Vakgroep Natuurkunde en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, het DB 
van de Universiteit met als belangrijke persoon daarin de secretaris H. Addens, FOM met zijn 
Werkgroep Kernfysica en, lest best, het Ministerie van O&W met de directeur-generaal voor 
Wetenschapsbeoefening, Dr. A.J. Piekaar. Dit beraad begon in de tweede helft van 1970 en 
duurde tot begin 1972. In die periode kwam Siemssen vijf keer naar Groningen voor overleg met 
bestuurders en collega's. 

De wensenlijst van Siemssen
Om de grote potentie van het KVI te realiseren wilde Siemssen:
• op korte termijn 3 topposities van FOM
• groei van het wetenschappelijk personeel tot 24 experimentatoren en 4 theoretici 
• uitbreiding van de technische staf met 9 cyclotronoperateurs en elektronici
• voor 1974 een totaal personeelsbestand van ongeveer 75 posities, 
 theoretici niet meegerekend
• voor 1972 een exploitatiekrediet van 1,2 miljoen gulden, 
 een verdubbeling ten opzichte van 1971
• een investeringskrediet van 0,4 miljoen voor de aanschaf van elektronica en computers
• een magnetische spectrograaf van circa 1,6 miljoen, in 1972 te bestellen. 

De 14-puntenovereenkomst
Het ging er nu dus om na te gaan of dit wensenpakket realiseerbaar was en wie het ging betalen. 
In dit opzicht was een opmerking van de minister in een brief aan Curatoren belangrijk. Daarin 
verklaart hij bereid te zijn extra bedragen ter beschikking te stellen om de uitbouw van het KVI 
mogelijk te maken. Ook moest de status van het KVI worden vastgelegd: op lokaal niveau ten 
opzichte van de Vakgroep Natuurkunde, de Faculteit W&N en het Bestuur van de Universiteit en 
op landelijk niveau ten opzichte van FOM en de werkgroep FOM-K waarin de andere centra van 
kernfysisch onderzoek zitten. Deze vragen werden uitvoerig behandeld in een drietal grote ver-
gaderingen waaraan alle betrokken partijen deelnamen. De eerste was in juni 1971, de tweede in 
december 1971 en de laatste in januari 1972. De uitkomst van deze besprekingen is in de zoge-
noemde 14-puntenovereenkomst tussen het ministerie van O&W, ZWO, RU Groningen en FOM 
vastgelegd. Deze overeenkomst is voor de verdere ontwikkeling van het KVI van groot belang 
geweest. De letterlijke tekst is als bijlage opgenomen. Op basis van deze overeenkomst waarin 
Siemssen haast alles waarom hij heeft gevraagd ook heeft gekregen, aanvaardt Siemssen zijn 
benoeming tot hoogleraar. 

Faculteit boos, Werkgemeenschap K wantrouwend
Voor de Faculteit is deze overeenkomst een bittere pil. Op geen enkele manier is rekening gehou-
den met de eis van een evenwichtige groei, zoals vastgelegd in de 25%-regel. Het Bestuur van de 
Faculteit trekt hieruit de conclusie dat het duidelijk is dat het KVI buiten de Faculteit blijft en dat 
de Faculteit zich zal onttrekken aan iedere verantwoordelijkheid voor het KVI wat betreft bestuur 
en budget. Exit Faculteit. 

Ook de Werkgemeenschap Kernfysica van de FOM boog zich over de overeenkomst en vooral 
over de conclusies van een ad-hoc commissie die het Research Proposal van Siemssen had bestu-
deerd. Over het algemeen was men hierover positief. Over de aanschaf van een magnetische 
spectrograaf werd uitvoeriger gesproken. De conclusie daarvan was dat een beslissing daarover 
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pas genomen zou kunnen worden na gebleken competentie. Zouden de eerste experimenten de 
kritiek van vakgenoten kunnen doorstaan?

Pas een half jaar later, enkele maanden na zijn verhuizing naar Nederland, dringt het tot Siemssen 
door wat er gezegd was. Hij reageerde tamelijk venijnig op de uitdrukking 'na gebleken compe-
tentie'. In de vergadering die had geleid tot de 14-puntenovereenkomst naar aanleiding waarvan 
hij zijn benoeming had aanvaard, was het woord competentie niet gevallen. Het was onaanvaard-
baar dat dit nu achteraf naar voren werd gebracht. Het introduceert een gevoel van wantrouwen 
in plaats van vertrouwen en respect. 
Voorts deelt hij mee dat hij zojuist is benoemd tot Fellow of the American Physical Society, wel 
een bewijs van competentie! Ik weet niet hoe dit is afgelopen maar ik vermoed dat het op een of 
andere manier wel in der minne is geschikt. 

Daarmee is de eerste fase van de KVI-historie afgesloten. Een periode die begon in 1958 en onge-
veer 15 jaar heeft geduurd en waarin vooral dankzij Henk Brinkman uit het niets een veelbelo-
vend onderzoekinstituut is verrezen. Het was nu aan Rolf H. Siemssen, zijn opvolger als hoogle-
raar-directeur, om die beloften te realiseren.

Terugblik
Al met al kun je constateren dat de perikelen die zich in de jaren 1968/72 voordeden voor het 
KVI gunstig hebben uitgepakt. Je kunt je afvragen of dat een resultaat van een bewust weten-
schapsbeleid is geweest of dat het een spel van botsende belangen en meningen was waarbij 
persoonlijke connecties, slim manoeuvreren en bestuurlijke kwaliteiten uiteindelijk de doorslag 
hebben gegeven. Of er van beleid sprake was is uitvoerig besproken op een symposium dat in 
september 1972 door de Nederlandse Natuurkundige Vereniging was georganiseerd. De achter-
grond hiervan was dat in de jaren '50 en begin jaren '60 de natuurkunde, en vooral de kern- en 
hoge-energiefysica, een vooraanstaande plaats in het wetenschapsbeleid had en relatief rijkelijk 
was bedeeld met middelen. Maar dat veranderde in de jaren '60 en '70. De wetenschappen van 
mens en maatschappij werden populair. In de natuurwetenschappen uitte zich dat in de groei-
ende belangstelling voor de levenswetenschappen en in de toenemende vraag naar nuttige toe-
passingen.

Van deze trend is in het eerdergenoemde WRK-advies van de commissie-Van Bueren niets terug 
te vinden, anders dan dat men besefte dat de middelen aan beperkingen onderhevig waren. 
Bezuinigingen waren nodig om de nieuwe plannen te kunnen financieren. Maar het fiat voor 
deelname aan de 300GeV-versneller van CERN en de uitbreiding van KVI en IKO waren eerder een 
bevestiging van de positie van de 'oude' wetenschappen dan een ondersteuning van de nieuwe 
trend. Alleen het advies van de RAWB was in lijn met de moderne opvattingen maar dit advies 
werd door de minister van O&W genegeerd. 

Hoe valt het besluit van de minister dan te verklaren? Eén aspect dat zeker voor het KVI gold, 
moet wel geweest zijn dat in de 'goede tijden' de besluiten om het KVI op te richten al waren 
genomen met als gevolg dat in de periode 1969/70 al grote investeringen waren gedaan: het 
gebouw stond er al, het cyclotron was haast klaar, de procedure voor een nieuwe hoogleraar was 
gestart. Met andere woorden, het was niet mogelijk te stoppen zonder aanzienlijk gezichtsverlies 
en waardeloze investeringen. Maar doorgaan betekende ook de middelen verschaffen om er een 
succes van te maken.
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Soortgelijke argumenten golden ook ten opzichte van de 300GeV-versneller bij CERN. Niet mee-
doen betekende afhaken bij een van de meest prestigieuze projecten op het gebied van funda-
menteel onderzoek. In het verleden was daarin al veel geïnvesteerd in de vorm van een bijdrage 
van 4,5% van de jaarlijkse onkosten en de levering van mankracht. Het was een uitstekend voor-
beeld van hoe een samenwerking op Europese schaal tot een succes gemaakt kon worden. Ook 
hiervoor gold dus dat niet meedoen eigenlijk onmogelijk was, ook al omdat dit internationaal 
slecht zou vallen. 
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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. 



38

Hoofdstuk 2
Het tijdperk-Siemssen

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 



45

Hoofdstuk 2
Het tijdperk-Siemssen

Eerste bundelgeleidingssysteem



46

Hoofdstuk 2
Het tijdperk-Siemssen

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'. 
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Interne reorganisaties
De interne beheerder en het managementoverleg (MO)
De wetenschappelijke staf
Het oude K=160MeV cyclotron wordt gedemonteerd

Het wetenschappelijk programma
Het KVI op weg naar 2000
De kernfysica
De atoomfysica
Multidisciplinair/toegepast onderzoek op het KVI 

Een nieuwe hoogleraar

AGOR-beslommeringen
AGOR is laat 
Internationale samenwerking
Overeenkomst inzake samenwerking met betrekking tot kernfysisch onderzoek

Onderzoekschool

Einde periode Malfliet

3 De perioDe-mAlfliet
(1991–1996)
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De periode-Malfliet (1991–1996)
Toen Siemssen in 1972 aantrad als directeur was Rudi Malfliet de enige theoreticus. Hij had zich in 
1970 als staflid bij de kleine cyclotrongroep gevoegd. Met de komst van Iachello in 1972 werd de 
omvang van de theoriegroep verdubbeld. 
Malfliet kon goed met Iachello opschieten maar hij liet zich niet meeslepen in de 'hype' die 
rondom het IBA-model van Iachello en Arima ontstond. Zijn belangstelling ging meer uit naar de 
mechanismen die een rol spelen bij kern-op-kernbotsingen en wat daaruit te leren valt over de 
eigenschappen van kernen en kernmaterie. Voor experimentatoren was zijn kennis van reactie-
mechanismen belangrijk bij het analyseren van ingewikkelde botsingsprocessen. Zijn werk, dat 
op pagina 148 en volgende wordt besproken, was misschien minder spectaculair dan dat van 
Iachello en medewerkers, maar werd evenzeer door collega's in binnen- en buitenland gepre-
zen.

Malfliet wordt directeur 
Zoals in hoofdstuk 2 al is genoemd werd Malfliet vanwege het Groninger Universiteits Fonds 
in1986 tot bijzonder hoogleraar benoemd. Daarmee had de theorie weer een duidelijk aanspreek-
punt binnen het Instituut gekregen. Ook zijn benoeming tot plaatsvervangend directeur en het 
terugtreden van Siemssen als directeur zijn al aan de orde geweest. Dit laatste was voor velen een 
verrassing maar niet voor Malfliet. Die had er bij Siemssen al min of meer op aangedrongen omdat 
hij vond dat een nieuwe generatie de verantwoordelijkheid voor AGOR en het wetenschappelijk 
programma moest overnemen. Het Beleidscollege moest nu een voorstel voor een opvolger van 
Siemssen doen. Na uitgebreide consultatie met staf en FOM werd Malfliet voorgesteld. Hij werd 
per 1 januari 1991 door het CvB voor een vijfjarige periode tot directeur benoemd.

Bij zijn aantreden als directeur was het duidelijk dat zijn belangrijkste taak in deze vijfjarige peri-
ode moest zijn het klaarmaken van het Instituut voor AGOR en het realiseren van een goed expe-
rimenteel programma. Dat was geen eenvoudige opdracht. Zoals hij wist was er een tekort van 
Mfl 6 op de AGOR-begroting (zie hoofdstuk 5) en had het UB van FOM besloten dit bedrag als 
vangnet te onttrekken aan de fondsen die bestemd waren voor nieuw experimenteel instrumen-
tarium. Afgezien hiervan werden FOM en RUG zelf ook geconfronteerd met bezuinigingen die 
doorwerkten in de toewijzingen aan de verschillende onderdelen. 
Daardoor dreigde een ernstige situatie te ontstaan. Siemssen had daar ook al op gewezen en 
Malfliet beklemtoonde dat nogmaals in een brief aan de voorzitter van het CvB van de RuG. 
Zonder geld voor investeringen in de experimentele instrumentatie is de wetenschappelijke 
potentie minimaal en dreigt het laboratorium zijn internationale aantrekkingskracht te verliezen. 
Het CvB werd dringend verzocht om zijn invloed te gebruiken en zich in te spannen om extra mid-
delen te vinden ten bate van het project. 

Interne reorganisaties
De interne beheerder en het managementoverleg (MO)
Nieuwe bezems vegen schoon. Met die gedachte in het hoofd begon Malfliet aan zijn taak.
De interne organisatie werd veranderd, te beginnen met het personeelbeheer. In Siemssens tijd 
was de interne beheerder de directe chef van de personeelfunctionaris. Malfliet vond personeels-
zaken zo belangrijk dat hij deze functionaris direct onder hemzelf plaatste. De interne beheerder 
J.P.F. Mulder protesteerde wel maar dat hielp niet. Dit was de eerste maar niet de laatste botsing 
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Rudi Malfliet, die de Belgische natio-
naliteit bezit, begon zijn studie in de 
natuurkunde in 1959 aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven. Na het beha-
len van het Belgisch equivalent van het 
kandidaatsexamen zette hij zijn studie 
in 1961 voort aan de Universiteit van 
Utrecht. Hij behaalde zijn doctoraal-
diploma in de theoretische natuur-
kunde in 1965. In april 1970 sloot hij 
zijn studie af met een promotie. Zijn 
promotor was Professor Dr. Th. Ruijgrok 
en zijn co-promotor, met wie hij nauw 
had samengewerkt, was Dr. J.A. Tjon. 
In september 1970 trad hij toe tot de 
permanente staf van het KVI. 
In 1986 werd hij vanwege het Groninger 
Universiteits Fonds benoemd tot hoog-
leraar in de theoretische kernfysica. In 
1989 werd hij aangesteld als plaats-
vervangend directeur en in 1991 als 
directeur. 
Na zijn terugtreden als directeur van 
het KVI in 1996 werd hij een jaar later 
benoemd tot directeur van het ECT, het 
in Trento (Italië) gevestigde Europese 
instituut voor theoretische kernfysica 
dat op initiatief van NuPECC werd 
opgericht. Hij heeft deze eervolle func-

tie een paar jaar vervuld totdat hij als het gevolg van een ernstig meningsverschil met het bestuur 
van het instituut deze functie opgaf. Hij was toen al haast 65 jaar en besloot om ontslag te nemen 
als medewerker van het KVI. Hij verliet de fysica en begon met een studie geschiedenis in Gent die hij 
succesvol afsloot onder andere met een scriptie over de Vos Reynaerde.

tussen directeur en beheerder. Het boterde niet tussen die twee, heel verschillende persoon-
lijkheden met heel verschillende opvattingen over de taak van de beheerder. In 1994 waren de 
meningsverschillen zo ver opgelopen "dat er een voor alle partijen ongewenste en gespannen 
situatie ontstond". Malfliet onthief daarop Mulder van zijn taak als beheerder. Er werd toen in 
onderling overleg een andere en zinvolle taak voor de ex-beheerder gevonden, maar dat ging 
ook niet goed. Het resultaat was dat Mulder een advocaat in de arm nam en ... enzovoort, enzo-
voort. Deze zaak heeft zich jarenlang voortgesleept en eindigde er in dat de (ex-)beheerder in 
principe tot zijn pensioengerechtigde leeftijd op de loonlijst van het KVI zou blijven staan. 

Een belangrijke taak was ook weggelegd voor het Managementoverleg, een orgaan waarin naast 
de directeur zelf, ook de plaatsvervangend directeur, de beheerder, de bedrijfsingenieur en de 
projectleider AGOR zaten. Zo nodig konden ook de personeelfunctionaris en het hoofd van de 
financiële afdeling aanschuiven. 
Het MO is uitgegroeid tot een belangrijk adviesorgaan van de directeur. 
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De wetenschappelijke staf
Ook de organisatie van de wetenschappelijke staf ging op de schop. Het motief was dat de staf nu 
snel aan de slag moest om het experimentele programma voor het AGOR-tijdperk te definiëren 
en de nodige voorbereidingen te treffen. Of zoals de SAC het in 1989 al formuleerde:
"SAC has the feeling that the procedure of preparing new instruments and the dreaming and 
documentation of future experiments is underestimated and not always considered to be part of 
the scientific programme." 

Om dit proces in gang te zetten definieerde Malfliet een aantal groepen binnen de staf die elk 
verantwoordelijk waren voor één facet van het totale wetenschappelijke programma. Iedere 
groep had een groepsleider die als aanspreekpunt verantwoordelijk was voor de uitvoering van 
de plannen. Deze groepen waren:
   Experimentele kernfysica 1
   Experimentele kernfysica 2
   Atoomfysica 
   Multidisciplinair onderzoek 
   Theorie. 
De discussie over het wetenschappelijke programma werd binnen de Wetenschappelijke 
Adviescommissie (WAC) gevoerd. Hierin zaten naast de directeur en zijn plaatsvervanger, alle 
overige hoogleraren, de vijf groepsleiders en de bedrijfsingenieur. 
Het benoemen van groepen betekende wel een heel verschil met de structuur van de jaren '70/80, 
toen er in principe geen groepen bestonden en iedere wetenschapper vrij was om zelf zijn/haar 
terrein van onderzoek te bepalen. Dit had uitstekend gewerkt maar werd wel steeds moeilijker vol 
te houden. Geleidelijk aan waren er toch al groepen ontstaan van stafleden met gemeenschap-
pelijke interesse en vaardigheden, echter zonder dat het expliciet was uitgesproken. 

Het oude K=160MeV cyclotron wordt gedemonteerd
Op 23 januari 1992 was het zover. Na 20 jaar trouwe dienst werd het Philips K=160 MeV cyclotron 
definitief stopgezet om plaats te maken voor het nieuwe cyclotron AGOR. Het allerlaatste experi-
ment dat met de oude machine werd uitgevoerd was de beschieting van een perspex staaf met 
een bundel van 55MeV-protonen. 
Het zal iedereen die op een of andere manier betrokken is geweest bij dit cyclotron, doen terug-
denken aan een tijd waarin het experimentele onderzoek op het KVI mede dankzij deze machine 
zulke mooie resultaten boekte. 

Ten slotte nog wat cijfers: in de periode 1975- 1991 werd gemiddeld 4130 uur per jaar een cyclo-
tronbundel gebruikt voor experimenten. Het jaar 1991 was een recordjaar; gedurende 4976 uren 
was er een bundel op trefplaat, waarvan 1623 uren met fysici als operateurs.
Met de afsluiting van het experimentele werk kwam al het personeel in vaste dienst beschikbaar 
voor de voorbereiding van de komst van AGOR: de wetenschappelijk staf voor het uitwerken van 
een wetenschappelijk programma en het technisch personeel voor het bouwen van bundellij-
nen, ionenbronnen et cetera.

Het wetenschappelijk programma
Het KVI op weg naar 2000
In november 1992 deed Malfliet een rapport uitgaan waarin een overzicht wordt gegeven van het 
voorgenomen KVI-onderzoekprogramma in de kernfysica, atoomfysica en toegepaste fysica in de 
periode tot 2000. Zoals het woord 'voorgenomen' al aanduidt, wil dit niet zeggen dat het zo ook 
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moet worden uitgevoerd; een onderzoekresultaat is niet altijd te voorspellen (gelukkig maar). De 
onderzoeker moet altijd open staan voor verrassingen en zal het onderzoek dan willen aanpassen 
aan de nieuwe inzichten. 
Toch is het nuttig en ook nodig om een programma te definiëren, omdat het een leidraad vormt 
bij de keuze van het aan te schaffen instrumentarium. Veel van de onderwerpen die hier worden 
genoemd zijn terug te vinden in hoofdstuk 6 wat betreft de kernfysica en in hoofdstuk 7 waar het 
onderzoek in  de atoomfysica en het multidisciplinaire werk worden beschreven.

Staande aan de bedieningslessenaar van het AVF-cyclotron dat bijna een kwart eeuw dienst had gedaan geeft 
Malfliet opdracht aan cyclotronbaas Hans Schreuder om de versneller nu voor de laatste maal uit te schakelen. 
Schreuder bevindt zich op dat moment in Orsay, maar heeft de zaken zo geregeld dat hij die plechtige handeling 
op afstand kon uitvoeren.
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Laatste bundeltijdschema
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Beschieting van een perspex staaf met een bundel 55MeV-protonen, 
het laatste experiment met de oude machine

Het voltallige instituutspersoneel in januari 1992 op de foto bij het afscheid van het oude cyclotron 
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De kernfysica
Bij de te verwachten ontwikkelingen in het kernfysisch onderzoek en als afgeleide daarvan het 
wetenschappelijk programma van het KVI in het AGOR-tijdperk wordt gerefereerd aan het in 1991 
verschenen NuPECC-rapport 'Nuclear Physics in Europe; opportunities and perspectives'.

NuPECC staat voor Nuclear Physics European Collaboration Committee, waarin ongeveer 
25 representanten van de voornaamste Europese kernfysica laboratoria zitten. Voor het KVI 
ben ik vele jaren de vertegenwoordiger geweest. Ik werd daarin opgevolgd door Malfliet die 
op zijn beurt weer werd opgevolgd door Harakeh, die ook nog enig jaren voorzitter van dit 
invloedrijke gezelschap is geweest.

In het NuPECC-rapport worden zes hoofdstromen van kernfysisch onderzoek besproken. Het KVI-
programma concentreerde zich op drie van deze thema's: kernspectroscopie, eigenschappen van 
kernmaterie, en de kern als een laboratorium voor fundamentele wisselwerkingen.

Het kernspectroscopie-programma is een voortzetting van het reuzen-resonantieonderzoek zoals 
dat met het 'oude' cyclotron was gedaan. Terwijl dat onderzoek speciaal de resonanties in het 
energiegebied van 10 tot 20 MeV betrof, zal het met AGOR mogelijk zijn uit te breiden tot 50 MeV, 
een nog praktisch onontgonnen gebied waarin talrijke andere resonanties worden voorspeld. 

Het onderzoek naar de eigenschappen van kernmaterie, dat is materie opgebouwd uit onderling 
sterk wisselwerkende neutronen en protonen, is veel gecompliceerder dan het onderzoek aan 
normale materie waarvan de veel zwakkere elektromagnetische wisselwerking de eigenschap-
pen bepaalt. Het komt erop neer de toestandsvergelijking van kernmaterie, dat wil zeggen het 
verband tussen dichtheid, temperatuur en druk te vinden. In onze omgeving vinden we deze 
materie in de atoomkernen, maar daarin is het aantal deeltjes beperkt tot een paar honderd. 
Echte kernmaterie bestaat uit een bijna oneindig aantal deeltjes zoals in neutronensterren en 
supernova-explosies. Dit type onderzoek heeft een grote overlap met astrofysica. 

Het onderzoek van 'hete' kernmaterie kan experimenteel alleen maar onderzocht worden door 
de eigenschappen van hete kernen te bestuderen. Deze kunnen worden gemaakt door botsin-
gen van zware ionen met trefplaatkernen. Voor het bestuderen van de daarbij optredende pro-
cessen is de detectie van fotonen (γ-straling) essentieel.
De fundamentele wisselwerking tussen twee nucleonen, die aan de basis ligt van alle eigenschap-
pen van kernen en kernmaterie, is nog afhankelijk van de spin van de deeltjes; het maakt bij-
voorbeeld verschil of de wisselwerkende deeltjes hun spin parallel of anti-parallel hebben staan. 
Een methode om het effect van de zogenoemde spinvrijheidsgraden uit te vinden, zijn (ppγ) 
(bremsstrahlung)-experimenten met gepolariseerde protonen. Met een bron van gepolariseerde 
protonen of deuteronen is AGOR voor dit type experimenten een unieke faciliteit in Europa. 
Het centraal thema van het theoretisch onderzoek zijn de veel-deeltjesfenomenen in sterk wis-
selwerkende-hadronsystemen. Daarnaast zal ondersteunend onderzoek worden uitgevoerd voor 
de interpretatie van het experimentele werk. 

De atoomfysica
Het onderzoek in de atoomfysica op het KVI is geconcentreerd op botsingen van hoog gela-
den ionen met een bepaald doelwit zoals atomen, moleculen en oppervlakken van materialen. 
Specifiek gaat het om de dynamica van de botsings- en de ladingsoverdrachtprocessen. Deze 
informatie is belangrijk voor de interpretatie van het licht afkomstig van hete sterren, fusieplas-
ma's of kometen. 
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Toekomstig onderzoek zal gebruikmaken van de mogelijkheid om het gekozen doelwit te mani-
puleren met laserbestraling. Van belang is ook om over hoger geladen ionen te beschikken; de 
relatieve waarschijnlijkheid van fotonen- ten opzichte van elektronenemissie is groter bij een bot-
sing met een 18+ argon-ion dan met een 12+ ion. 
Ladingsoverdrachtreacties kunnen leiden tot fragmentatie van grote moleculen, speciaal ook van 
biologisch interessante moleculen zoals DNA.

Multidisciplinair/toegepast onderzoek op het KVI 
Met Malfliet als directeur wordt het multidisciplinaire/toegepaste onderzoek ook een erkende 
activiteit. In het verleden was er op dit gebied ook al het een en ander gebeurd: de productie van 
kortlevende radionucliden voor medisch onderzoek waarvoor het KVI bundeltijd beschikbaar 
had gesteld en het RADON-project waarbij in het kader van de volksgezondheid de concentra-
tie van het radioactieve radongas in binnen- en buitenlucht was gemeten. Ook het werk van de 
atoomfysicagroep heeft verschillende multidisciplinaire aspecten. 

De rol van het KVI bij dit soort projecten is het beschikbaar stellen van kennis en apparatuur voor 
de ontwikkeling van nieuwe methoden van onderzoek binnen andere vakgebieden (biologie, 
materialen en geneeskunde). Zie ook hoofdstuk 7.
In 'Het KVI op weg naar 2000' wordt ook gewag gemaakt van eerste contacten met het Academisch 
Ziekenhuis Groningen (AZG), en speciaal met de afdelingen Radiotherapie en Radiobiologie over het 
gebruik van de protonenbundels van AGOR voor de bestrijding van tumoren. Toegepast/multidisci-
plinair onderzoek is dus nu onderdeel van de totale onderzoekinspanning. In de periode-Siemssen 
was dit soort onderzoek wel toegestaan als het zichzelf kon bedruipen, als de nodige middelen uit 
externe bronnen en potjes bij elkaar gescharreld konden worden. Malfliet daarentegen was bereid 
om uit de algemene KVI-middelen een bescheiden bedrag beschikbaar te stellen voor wetenschap-
pelijk verantwoord toegepast onderzoek. Het was zijn overtuiging dat het KVI de morele plicht had, 
waar mogelijk, mee te helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. 

Bewust zijn van eventuele toepassingen van fundamenteel onderzoek was ook wat FOM wilde: 
"Werkgroepleiders worden met klem opgeroepen aan deze intensievere aanpak van harte mee te 
werken onder andere door zeer alert te zijn op opportunities." Dit paste heel goed in het politieke 
klimaat van die tijd. Het bracht goodwill bij de belastingbetaler die uiteindelijk voor de financie-
ring van onderzoek opdraait. 

Een nieuwe hoogleraar
In 1989 gaf het College van Bestuur toestemming aan het KVI om een hoogleraar aan te trekken 
met als taak leiding te geven aan het experimentele onderzoek met AGOR. Ook moest hij bereid 
en in staat zijn te zijner tijd het directeurschap op zich te nemen. In de daartoe ingestelde benoe-
mingscommissie zaten ook kernfysici van buiten het KVI onder wie de hoogleraren Harakeh van 
de Vrije Universiteit, Van Middelkoop van NIKHEF en Kamermans van Utrecht. Siemssen, toen nog 
directeur van het KVI, was de voorzitter. De voorgeschreven procedure van advertentie plaatsen 
en collega's in binnen- en buitenland aanschrijven resulteerde in een lijst van tien personen, niet 
veel maar genoeg om een keuze mogelijk te maken. 

De beraadslagingen binnen de benoemingscommissie hadden tot resultaat dat Eckar Grosse, 
staflid van het GSI in Darmstadt, als nummer één werd gekozen. Eind december 1990 werd hem 
de positie van hoogleraar bij het KVI door het CvB aangeboden waarna de onderhandelingen 
over zijn wensen konden beginnen. Zijn voorstel was om AGOR te koppelen aan een opslag-
ring voor ionen zoals dat bij het GSI al op grotere schaal bestond. De kosten daarvan zouden 
ongeveer Mfl 20 bedragen. Malfliet, toen net directeur geworden, maakte hem al gauw duidelijk 
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dat een project van dergelijke omvang nu niet en waarschijnlijk "nooit niet" gefinancierd zou 
worden. De onderhandelingen verliepen moeizaam. Zelfs zozeer dat in juli 1991 het CvB dreigde 
de onderhandelingen stop te zetten, waarop Grosse liet weten dat hij tot zijn spijt de benoe-
ming niet zou aanvaarden. De reden die hij hiervoor opgaf was de pensioenkwestie; hij zou als 
hij naar Groningen ging een aanzienlijk deel van zijn in Duitsland opgebouwde pensioenrechten 
verliezen en van de kant van het CvB was er geen enkel teken dat daarvoor compensatie zou wor-
den verstrekt. Het KVI had dit al eerder meegemaakt toen er als opvolger van Brinkman ook een 
Duitser werd benoemd die er eveneens van had afgezien vanwege zijn pensioenrechten. Maar 
ongetwijfeld speelde ook mee dat het onmogelijk was aan hun wensen tegemoet te komen.

Het bleek al spoedig daarna dat Harakeh, een zeer gewaardeerde oud- medewerker van het KVI 
en hoogleraar aan de VU, toch ook wel interesse had in deze hoogleraarspositie bij het KVI. Met 
deze ontknoping was iedereen gelukkig. Harakeh ook want in september 1992 kon Malfliet aan 
het BC meedelen dat Harakeh zijn benoeming had aanvaard. Met ingang van 1 januari 1993 werd 
hij tevens tot plaatsvervangend directeur benoemd. Hij kreeg als hoofdtaak om het wetenschap-
pelijk programma met AGOR voor te bereiden. 

AGOR-beslommeringen
AGOR is laat
Alhoewel het AGOR-project in Orsay wel voortgang boekte ging het langzamer dan men had 
gehoopt, maar in april 1994 werd dan toch voor de eerste keer een bundel α-deeltjes uit het 
cyclotron gehaald. Nu deze mijlpaal was bereikt, kon worden overgegaan naar de volgende fase: 
demontage en opbouw op het KVI. Dit gebeurde in de laatste jaren van Malfliets directoraat, maar 
kwam net niet klaar voor zijn terugtreden per 1 januari 1996: op 19 januari 1996 werd op het KVI 
voor de eerste keer een bundel uit het cyclotron gehaald. 

Op zichzelf is het niet zo verwonderlijk dat zich problemen voordoen bij het bouwen van een 
complex instrument waarin nieuwe technieken worden toegepast waarmee nog maar weinig 
ervaring is opgedaan. AGOR is daar een goed voorbeeld van maar het komt ook voor bij talloze 
andere en grotere projecten. Dus al is het geen uitzondering, vervelend is het wel, in de eerste 
plaats voor de direct betrokken bouwers maar ook voor de toekomstige klanten die eindelijk aan 
de slag willen. 

Internationale samenwerking
Gedurende Malfliets directoraat stond internationale samenwerking hoog op de agenda. 
Daarvoor, in de periode-Siemssen was er ook al sprake van. Dat culmineerde toen in de samen-
werking met IPN, niet alleen voor de constructie van AGOR maar ook voor wetenschappelijk 
onderzoek. In zijn rapport 'KVI op weg naar 2000' vat Malfliet samen wat er in 1992 al aan samen-
werkingsprojecten bestond. 

Overeenkomst inzake samenwerking met betrekking tot kernfysisch onderzoek 
Onder deze titel werd een overeenkomst gesloten tussen IN2P3 en FOM waarin onder andere het 
gebruik van de AGOR-versneller werd geregeld. Reeds eerder bij het afsluiten van de samenwer-
kingsovereenkomst voor de constructie van AGOR, was bepaald dat Franse fysici gedurende tien 
jaar recht hadden op kosteloos gebruik van 20% van de beschikbare bundeltijd.
In de nieuwe overeenkomst staat dat een vijfde van de SAC en van de nog in te stellen Programma 



77

Hoofdstuk 3
De periode-Malfliet

Advies Commissie (PAC) zullen worden benoemd op voordracht van de directeur van IN2P3. De 
PAC moet de voorgestelde experimenten beoordelen en ter goedkeuring voordragen aan de 
directeur van het KVI. De overeenkomst geldt niet alleen voor AGOR maar in principe voor alle 
andere faciliteiten die onder FOM of IN2P3 vallen. Dit contract werd ondertekend in mei 1989, dus 
in de periode-Siemssen. 
De eerste bijeenkomst tussen een Franse delegatie onder leiding van Lehmann en een Nederlandse 
met Chang, De Witt Hubers (directeur AmPS), Kamermans (voorzitter Werkgemeenschap K) en 
Siemssen vond plaats op 19 februari 1990 in Amsterdam. 
Chang gaf daar een overzicht van de ontmoedigende en nog steeds doorgaande vermindering 
van het budget voor natuurwetenschappen in het algemeen en van de kernfysica in het bijzonder, 
terwijl het budget voor toegepaste gebieden zoals micro-elektronica en materieonderzoek stijgt. 
De consequenties daarvan worden in de werkgemeenschap K besproken waarbij een vruchtbare 
exploitatie van AGOR en AmPS de hoogste prioriteit hebben. 
Sergolle, directeur van IPN, benadrukt de interesse die de Fransen hebben in het multi-neutron-
detectorsysteem EDEN waarvan het KVI een derde deel van de kosten betaalt. Deze verplaatsbare 
detector zal zowel bij de Franse versneller GANIL als bij AGOR worden gebruikt. 
Siemssen besprak de plannen voor de bouw van een nieuwe spectrometer. Naar aanleiding daar-
van wordt door de Frans delegatie gesuggereerd dat het heel wel mogelijk is dat zij voor 20% 
bijdragen in de kosten van de spectrograaf omdat de Fransen die ook voor hun experimenten 
gaan gebruiken. 
Op de volgende vergadering in december 1992 zegt de directeur van IN2P3, C. Détraz, dat deze 
organisatie de AGOR-collaboratie als een voorbeeld van een succesvolle internationale samen-
werking beschouwt. Voor IN2P3 is vooral het lichte-ionenprogramma interessant omdat dat com-
plementair is aan de Franse faciliteiten zoals GANIL. 

Een heel ander type samenwerking ontstond met het RCNP (Research Center for Nuclear Physics) 
in Osaka, Japan. Deze kwam vooral tot stand door de gesprekken die Harakeh in 1994 voerde met 
de directeur van RCNP, professor Hiro Ejiri, tijdens een conferentie in Osaka. Ejiri kende het KVI 
al van eerdere bezoeken aan Groningen, onder andere omdat hij samen met De Voigt een boek 
over γ-spectroscopie had geschreven. 
Het RCNP leek qua omvang en wetenschappelijke interesse veel op het KVI, maar de experimen-
tele faciliteit was in sommige aspecten juist complementair aan die van het KVI. De gemeen-
schappelijke interesse betrof vooral collectieve excitaties. 
Harakeh stelde voor om een uitwisselingsprogramma van senior- en juniorfysici op te zetten. Ejiri 
reageerde daar enthousiast op. Dankzij de inspanningen van zijn medewerker Dr. Fujiwara was 
het Japanse ministerie van Onderwijs bereid gevonden om dit voorstel voor een periode van drie 
jaar, te beginnen op 1 april 1995, financieel te ondersteunen. Het kwam er op neer dat tien mede-
werkers van het KVI op kosten van het Ministerie (Monbusho, waar Arima nog enige tijd minister 
van was) gedurende een maand op het RCNP konden werken, en omgekeerd tien Japanse stu-
denten op het KVI. Pogingen om ook in Nederland fondsen te verkrijgen liepen op niets uit.
In 1996 werd de samenwerking met RCNP nog versterkt met het ondertekenen van een overeen-
komst voor samenwerking niet alleen op het gebied van de kernfysica, maar ook algemener op 
technische projecten zoals cyclotrons, bronnen, spectrometers.

In de loop van de tijd is deze samenwerking nog verder uitgebreid, ook tot andere gebieden van 
onderzoek. Dit heeft tot resultaat gehad dat er een overeenkomst tussen de universiteiten van 
Groningen en Osaka is gesloten. Het is zelfs zover dat Dr. Fujiwara in 2007 voor een periode van 
twee jaar in Groningen is gestationeerd om verdere contacten te bevorderen. 
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Onderzoekschool
In november 1993 werd er door het KVI een voorstel voor de oprichting van een Internationale 
Onderzoekschool ingediend. Onderzoekscholen, een nieuw programma van het Ministerie van 
O&W, zijn bedoeld om jonge medewerkers zoals promovendi een bredere opleiding te geven dan 
wat ze strikt nodig hebben voor hun eigen werk zodat ze ook oog hebben voor ontwikkelingen 
in verwante disciplines. 
In de praktijk betekent dit dat onderzoekgroepen van diverse universiteiten die aan elkaar ver-
want onderzoek doen een netwerk vormen zodat de onderzoekers elkaars faciliteiten kunnen 
gebruiken. Het KVI voorstel voor de School heeft als doel het bevorderen van wisselwerking tus-
sen zuiver en toegepast onderzoek op het gebied van de kern- en atoomfysica.
Een van de voorwaarden voor het krijgen van een subsidie is dat een Onderzoekschool tenminste 
vijf verschillende groepen omvat. Dat was voor het KVI een probleem omdat er buiten het instituut 
zelf er na 1998 geen fundamenteel kernfysicaonderzoek meer in Nederland werd gedaan en toe-
gepast onderzoek nog maar op een paar plaatsen zoals in het Centrum voor Isotopen Onderzoek 
(CIO) te Groningen en in de Microbundel-groep van de VU in Amsterdam. Maar omdat internatio-
nalisering in het kernfysicaonderzoek al lang gemeengoed was lag het voor de hand dat naast de 
Nederlandse deelnemers CIO en de Microbundel-groep, ook buitenlandse partners deel zouden 
nemen in de School. Dat waren met name het IPN in Orsay, het Institut für Kernphysik in Münster 
en het Instituut voor Natuur Wetenschappen in Gent. 
Een uitgewerkt voorstel werd goedgekeurd door een daarvoor ingestelde commissie van de 
KNAW. Meer details zijn beschreven in hoofdstuk 7.

Einde periode-Malfliet
De termijn voor het vijfjarige directeurschap van Malfliet was afgelopen op 31 december 1995.
Hij vroeg het BC toestemming om daarna voor een jaar met sabbatical te gaan. Zijn bedoeling 
was om daarna zijn wetenschappelijke werk op het KVI weer op te nemen. 
Dat laatste ging echter niet door want hij werd benoemd tot directeur van het in Trento (Italië) 
gevestigde Europese instituut voor theoretische kernfysica, een instituut dat op initiatief van 
NuPECC werd opgericht. Hij heeft deze eervolle functie een paar jaar vervuld totdat hij als het 
gevolg van een ernstig meningsverschil met het bestuur van het instituut deze functie opgaf. Hij 
was toen al haast 65 jaar en besloot om ontslag te nemen als medewerker van het KVI. Hij verliet 
de fysica en begon met een studie geschiedenis in Gent die hij succesvol afsloot onder andere 
met een scriptie over de Vos Reynaerde.
Tijdens zijn directeurschap heeft het KVI hoogtepunten en dieptepunten gekend. Hij steunde 
voluit de Frans-Nederlandse samenwerking in het AGOR-project. Als blijk van erkenning daarvoor 
is hij 'Chevalier dans l' Ordre National du Mérite' geworden. Zijn grote verdienste was dat het KVI 
werd klaargemaakt voor een nieuwe periode van onderzoek met AGOR. Hij gaf daaraan richting 
en zorgde er ook voor dat het de middelen kreeg om dat waar te maken. Een niet geringe presta-
tie gezien alle moeilijkheden die zich voordeden. 
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Het tijdperk-Harakeh (1996–2008)
Op 1 januari 1996 neemt Muhsin Harakeh het directeurschap over van Rudi Malflliet. Vanaf toen 
tot heden gebeurt er veel: het onderzoek met AGOR komt op gang, het protontherapieproject 
wordt afgeblazen, FOM trekt zich terug uit de kernfysica, er komt een samenwerking met het 
grote Duitse onderzoekinstituut GSI en nieuwe onderzoekprogramma's worden op stapel gezet. 
Het is nog zo'n jonge historie dat praktisch iedereen die op een of andere manier bij het KVI in 
deze periode was betrokken, nog in leven is. De met hen gevoerde gesprekken zijn evenals de 
notities die Harakeh maakte voor zijn informatieve praatjes en de Annual Reports, een nuttige 
bron van informatie geweest. 
Net zoals Malfliet bij zijn aantreden als directeur deed, voert Harakeh ook enige veranderingen 
in. Zo benoemt hij twee adjunct-directeuren, Morgenstern voor wetenschappelijke en Schreuder 
voor technische zaken en wordt Marjan Koopman beleidsmedewerkster/directiesecretaris. 
Morgenstern wordt plaatsvervangend directeur en Malfliet directeur van de internationale onder-
zoekschool FANTOM. In 2001, toen Schreuder met vervroegd pensioen ging, werd A.M. van den 
Berg benoemd tot adjunct-directeur voor technische zaken. 
Ongeveer gelijktijdig met de komst van Harakeh in 1993 werd ook Nasser Kalantar-Nayestanaki 
als staflid  bij  het KVI aangesteld. Hij kwam van de Vrije Universiteit. Daarvoor had hij als postdoc 
bij NIKHEF gewerkt. Hij was gepromoveerd bij het MIT, het beroemde Massachusetts Institute of 
Technology. Op het KVI was hij nauw betrokken bij de weinig-deeltjesstudies (zie hoofdstuk 6). 
Later, toen de samenwerking met het GSI een feit was, werd hij coördinator van het  KVI-werk in 
het FAIR-project.

De maandelijkse praatjes
Harakeh continueert de door Malfliet ingestelde manier van communiceren met het personeel 
door op de eerste maandag (later dinsdag) van een nieuwe maand een informatief praatje te 
geven waarin alle aspecten en gebeurtenissen van de afgelopen maand de revue passeren. 
Steeds weer terugkerende thema's zijn: het reilen en zeilen van AGOR, een overzicht van de uit-
gevoerde experimenten, de relaties FOM/RUG – KVI en de onderzoekschool FANTOM. En verder 
gebeurt er iedere maand wel iets speciaals dat de moeite van het vermelden waard is.

Wat ook steeds vermeld wordt zijn 
de bezoeken van belangrijke per-
sonen of commissies aan het KVI: 
in februari 1996 de voorzitter R.J.  
van Duinen van NWO (Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, moeder-organisatie 
van FOM), in 1998 de burgemees-
ter van Den Haag, Deetman, die 
destijds als minister het AGOR-
project goedgekeurde, maar nu 
in zijn hoedanigheid als voorzitter 
van de Raad van Toezicht van de 
RUG poolshoogte komt nemen op 
het KVI. 
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De in Beirut, Libanon, geboren Nederlander Muhsin N. Harakeh begon zijn studie in de natuur-
kunde aan de American University Beirut waar hij in 1969 als 'BSc in Physics; With Dis tinction' 
afstudeerde. Hij zette zijn studie voort in de Verenigde Staten aan de State University of New York 
(SUNY) in Stony Bro ok, New York, die hij in 1974 afsloot met een PhD in natuurkunde. Zijn promo-
tor was Professor dr. P. Paul. 
Hij werkte van januari 1975 tot juni 1977 als postdoc op het KVI en daarna een jaar op het Niels 
Bohr Instituut in Kopenhagen. In juni 1978 trad hij toe tot de vaste staf van het KVI. In 1983 was 
hij op 'sabbatical' in de University of Washing ton, Seattle, Was hington. In 1986 werd hij tot hoog-
leraar benoemd aan de Vrije Universiteit te Am ster dam. In 1993 keerde hij als hoogleraar terug 
naar het KVI, waar hij van januari 1993 tot december 1995 plaatsvervangend directeur was. 
In januari 1996 volgde zijn benoeming tot directeur van het KVI, een positie die hij bekleedt tot 
december 2008. 
Gerekend tot 2003 was hij auteur of co-auteur van 181 artikelen. Een bijzondere publicatie was een 
boek over reuzen-resonanties 'Giant resonances: fundamental high frequency modes of nuclear 
excitation', M.N. Harakeh and A. van der Woude, Oxford University Press, Oxford (2001) 1-650. 
Hij is in vele commissies actief geweest, onder andere als lid en voorzitter van NuPECC, een sub-
groep van de European Science Foundation en de organisatie die het onderzoek in de kernfysica in 
Europa coördineert en bevordert. Hij is ook gekozen als lid van de European Academy of Science.
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In mei 1996 bezoekt de visitatiecommissie natuurkunde van de VSNU, die de natuurkunde bij de 
Nederlandse Universiteiten en Instituten moet beoordelen, het KVI. Alhoewel het vaak ondui-
delijk is wat voor effect deze evaluaties hebben, kan een slecht rapport slechte gevolgen heb-
ben maar hoeft een gunstig rapport geen gunstige consequenties te hebben. De beoordeling 
is gelukkig goed. 

NWO, FOM, Universiteit en KVI 
Het KVI is al sinds 1972 voor ongeveer 50% een FOM- en voor 50% een RUG-instituut. Wat er met 
FOM gebeurt is dus van direct belang. FOM wordt gefinancierd door NWO dat haar middelen 
ontvangt van het Ministerie van O&W. 
Eind jaren '90 begint het te rommelen tussen NWO en FOM. NWO krijgt een grotere verantwoor-
delijkheid voor het onderzoek in Nederland. Dat gaat gepaard met een verhoging van de subsidie 
van het Ministerie van O&W ten koste van de universiteiten. De organisatie van het onderzoek 
verandert ook, onder andere om van bovenaf meer invloed op de keuze van onderzoekprojecten 
te krijgen, meer in de richting van maatschappelijk relevant en toegepast onderzoek. De para-
universitaire onderzoekinstituten komen direct onder het Algemeen Bestuur (AB) van NWO dat 
daarmee ook verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van de instituten. De 'competitie-finan-
ciering' van de onderzoekactiviteiten is de verantwoordelijkheid van een gebiedsbestuur dat 
over eigen fondsen beschikt. De natuurkunde vormt samen met wiskunde, informatica en ster-
renkunde het gebied Exacte Wetenschappen. In deze constructie zou FOM ophouden te bestaan. 
FOM daarentegen wil dat er een apart gebied natuurkunde komt waarin FOM de rol van gebieds-
bestuur vervult. Dit geharrewar heeft enige tijd geduurd maar uiteindelijk verandert er wat het 
KVI (en andere FOM-instituten) betreft niet zoveel. FOM gooit het geld dat ze ontvangt via het AB 
van NWO en via het gebiedsbestuur in één pot en blijft samen met de RUG het KVI financieren. 
Wel verandert er iets in de opzet van het onderzoek; dit wordt ondergebracht in zogenoemde 
'managed' programma's met een beperkte looptijd van 5 à 10 jaar. 

Onderhandelingen met FOM resulteren er in dat het kernfysicaonderzoek uit drie managed pro-
gramma's zal bestaan: het AGOR-programma 'Operation, development and improvement of the 
AGOR cyclotron' en het kernfysicaprogramma 'Interacting Hadrons', beide met een looptijd van 
10 jaar en het kernfysicaprogramma 'Nuclear structure and its implications for astrophysics' voor 
7 jaar. Voor deze programma's is 1999 als startjaar genomen.
De officiële start van het onderzoekprogramma is 1 juli 1996 zodat in principe de Franse partner 
tot  juli 2006 recht heeft op 20% van de beschikbare bundeltijd.
Het atoomfysicaonderzoek is in een managed programma van de Werkgemeenschap voor Vaste-
stoffysica ondergebracht. Het heeft de titel 'Role of structure of surfaces and interfaces'. Dit lukt 
niet voor het TKF (Toegepaste KernFysica)-onderzoek dat onder de naam van GEOscience ook 
de status van managed programma wilde verwerven. Het FOM UB wijst dit af omdat het te veel 
dienstverlenend is. 

Financiële perikelen 
Door de hele geschiedenis van het KVI heen zijn er financiële problemen. Ook Harakeh ontkomt 
daar niet aan. In 1996 lijkt het er bijvoorbeeld op dat vanwege bezuinigen bij FOM en RUG er over 
een periode van 4 jaar een tekort van Mfl 1,7 op het exploitatiekrediet zal ontstaan. 
De penibele financiële situatie stimuleert het zoeken naar andere bronnen van geld. In het verle-
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den scoorde het KVI vaak goed in de Beleidsruimte die is voortgezet onder de naam Projectruimte. 
Maar eind jaren negentig lukt dat niet meer, alleen Wilschut had in 1998 succes. De consequentie 
daarvan was dat de staf geen zin meer had om tijd en moeite te steken in het schrijven van een 
voorstel dat toch niet gehonoreerd zou worden. 

Deze teleurstellende gang van zaken is gedeeltelijk opgevangen door fondsen afkomstig van de 
Europese Unie: samenwerkingsprojecten met andere Europese instituten leveren bijvoorbeeld in 
de jaren 1999 en 2000 kfl 200 op. Ook springt het CvB van de Universiteit bij door voor 1999 en 
2000 een extra krediet van respectievelijk kfl 100 en kfl 50 te geven. Maar het is duidelijk dat het 
UB van FOM en het CvB van de Universiteit op korte termijn om de tafel moeten gaan zitten om 
een lange-termijnoplossing voor de financiële problemen van het KVI te vinden.
Ook al zijn er als gevolg van de van bovenaf opgelegde bezuinigingen ernstige zorgen over het 
exploitatiekrediet, het KVI ontvangt wel kredieten voor investeringen. FOM geeft een investe-
ringskrediet van Mfl 2 voor de aanschaf van meetapparaten voor experimenten met AGOR.

Een nieuw onderzoek project TRIµP
Ook is er in 1999 een gerede kans dat het KVI uit de NWO-pot voor grote investeringen (meer dan 
Mfl 2) een bedrag van circa Mfl 5 zal ontvangen voor een nieuw onderzoekproject over 'ion traps' 
(ionen-vallen), een initiatief van Hans Wilschut met actieve medewerking van de atoomfysicus 
Ronnie Hoekstra en de theoreticus Rob Timmermans, een initiatief dat door directeur Harakeh 
sterk werd ondersteund. Het uitgewerkte voorstel kreeg als titel 'Trapped Radioactive Isotopes: 
Microscopic Laboratories for fundamental Physics', TRIμP in afkorting, en wordt op Mfl 7 begroot. 
Met dit project wordt een nieuw type onderzoek op het KVI geïntroduceerd, namelijk het met 
hoge precisie meten van de eigenschappen van een enkel, stilstaand atoom. Als dit atoom bij-
voorbeeld β-radioactief is, kan dit nieuwe inzichten verschaffen in de eigenschappen van de 
zwakke wisselwerking. 

Het definitieve voorstel dat in augustus 1999 bij NWO wordt ingediend komt uit op Mfl 10, inclu-
sief technische mankracht. Alvorens een beslissing te nemen over het wel of niet honoreren van 
dit voorstel komt er een speciaal Internationaal Evaluatie Panel naar het KVI om het voorstel 
te beoordelen. Die commissie bestaat onder anderen uit Henning (de voorzitter van de SAC), 
atoomfysicus en Nobelprijs-winnaar Carl E. Weinman en theoreticus P. Herczeg  Onder voorzit-
terschap van P.W. van Amersfoort (UvA) evalueert deze zware commissie de wetenschappelijke 
kwaliteit en de technische haalbaarheid van het project. Het rapport is op beide punten zeer 
positief. Niettemin zet het UB van FOM deze aanvraag op de tweede plaats. Op de eerste plaats 
staat een NIKHEF/AMOLF-aanvraag. (Dit is de zoveelste keer dat NIKHEF en KVI elkaar beconcur-
reren!) De voornaamste reden voor dit besluit is dat op het KVI niemand de trekker-rol vervult die 
het UB nodig vindt om het project te doen slagen. Wel is FOM bereid om, mocht het project niet 
in de prijzen vallen, het project voor te financieren zodra iemand van internationale statuur op dit 
gebied gevonden wordt om het project te leiden. Deze trekker wordt in 2000 inderdaad gevon-
den, maar niettemin eindigt TRIµP als vierde op de lijst van voorstellen die in aanmerking komen 
om door NWO te worden gefinancierd. Het NWO-bestuur beslist daarop TRIµP niet te financieren. 
Echter, het UB van FOM en het CvB van de Universiteit besluiten dan om het project zelf te finan-
cieren, ieder voor de helft. Het geld is er, de trekker komt er, TRIµP kan beginnen. 
De TRIµP-faciliteit vereist dat AGOR geschikt gemaakt moet worden om intense zware-ionenbun-
dels te leveren. Voor de daarvoor noodzakelijke aanpassingen geeft het UB van FOM in 2002 nog 
een bedrag van k€ 260 (want inmiddels is de euro ingevoerd; 1 euro is 2,20 gulden).
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Een waarschuwing 
In de zomer van 1999 ging het niet zo goed met het onderzoek op het KVI: AGOR had 
nog steeds last van vervelende kinderziektes en de experimentele apparatuur werkte ook 
niet optimaal. Dat werkte deprimerend en leidde soms tot een gebrek aan inzet. Harakeh 
speelde met de gedachte om voor het front van de hele staf zijn zorgen daarover kenbaar te 
maken en aan te dringen op meer verantwoordelijkheidsgevoel en inzet van iedereen. Hij 
heeft de desbetreffende tekst echter niet uitgesproken maar die is wel in de notities te vin-
den. Het geeft een goed beeld van wat een tijdelijke terugval in prestaties voor een onder-
zoekinstituut kan betekenen. Wat hij overwoog te zeggen is ietwat ingekort het volgende:  
"Het KVI bestaat bij de gratie van de wetenschappelijke prestaties en niet uit liefdadigheid van 
FOM en RuG. In 2002 komt er een evaluatie en wordt het KVI afgerekend op zijn wetenschappe-
lijke productiviteit. Die is niet alleen afhankelijk van de wetenschappelijke staf, maar evenzeer van 
goed lopende ondersteunende diensten. Het wetenschappelijk onderzoek dat in 1996 begon 
heeft nog niet veel publicaties opgeleverd. Als dat niet verbetert heeft de 2002-evaluatie mis-
schien wel onaangename consequenties. Wellicht hebben sommigen het gevoel dat het lot van 
het KVI hen niet deert, maar dat is misplaatst: als het KVI ten onder gaat, gaat iedereen mee. Ik 
roep iedereen op zich in te spannen voor een goed draaiend KVI en zich te realiseren dat een offer 
in tijd en inzet nu beter is dan later met de ellende van een reorganisatie te worden geconfron-
teerd."

Het onderzoek op het KVI in de Harakeh-periode 
Het Strategisch Plan 1996-2001
Eind 1985, dus nog tijdens het directoraat van Malfliet maar toen Harakeh al verantwoordelijk was 
voor het wetenschappelijk onderzoek met AGOR, is het 'Strategisch Plan 1996–2001 van het KVI' 
gepresenteerd. Met AGOR als centrale faciliteit geeft het een overzicht van al het reeds lopende 
en nog te verwachten onderzoek en wat daarvoor al aanwezig is of nog moet worden aange-
schaft. Een heel bondige samenvatting staat in de figuur op de volgende pagina, het schutblad 
van het nieuwe rapport dat kan worden opgevat als een uitwerking van het eerdere rapport 'Het 
KVI op weg naar 2000' (pagina 70 en volgende).

Het kernfysica-onderzoekprogramma met AGOR omvat drie onderwerpen:
• de elementaire nucleon-nucleonwisselwerking; de nadruk ligt hierbij op (p,p'γ) experimenten
• kernstructuur bij hoge excitatie-energie; dit is een voortzetting van het reuzen-resonantie 

(= fononen)werk met het 'oude cyclotron' waarbij het excitatie-energiegebied tot ongeveer  
20 MeV is bestudeerd. Met AGOR-bundels is het energiegebied tot 50 MeV toegankelijk waarin 
een rijke verscheidenheid van fononenexcitaties ligt.

• kernfysica van hete materie; de eigenschappen van kernmaterie bij lage temperatuur zijn 
ongeveer bekend maar voor hogere dichtheden en temperaturen is dit nog niet het geval. 
Interessant is het gedrag van de nucleon-nucleonwisselwerking in hete kernmaterie. Nog 
hetere materie, waarbij nucleonenmaterie overgaat in een quark-gluonplasma kan bij CERN 
worden bestudeerd in lood-loodbotsingen bij heel hoge energieën. Een KVI-groep is sterk 
betrokken bij de WA98-samenwerking die deze experimenten voorbereidt. 

Er is ook een programma voor de groep atoom- en oppervlakteonderzoek.
Het onderzoek van deze groep concentreert zich op het bestuderen van de wisselwerking tussen 
hoog geladen ionen zoals die uit een ECRIS-bron komen en diverse soorten materie. 
Meer specifiek zijn dat de volgende onderwerpen:
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lichtemissie bij ion-atoombotsingen; fragmentatie van moleculen in ion-molecuulbotsingen; 
oppervlakteveranderingen door hooggeladen-ionbotsingen op metaal, halfgeleider en isolatie-
materialen.

De AGOR-faciliteit biedt ook mogelijkheden voor fundamenteel interdisciplinair onderzoek, 
vooral op het gebied van de nucleaire astrofysica. 
Het onderzoek van de theoriegroep sluit gedeeltelijk aan bij het experimentele programma zoals 
de (p,p'γ)-experimenten. Daarnaast is er ook een eigen-keuzeprogramma waaronder de bestude-
ring van niet-evenwichtprocessen in quantumsystemen valt. 

Naast dit fundamentele onderzoek is er aandacht voor interdisciplinair onderzoek gericht op toe-
passingen. In de eerste plaats is dat het radiotherapieprogramma waarbij AGOR een essentiële rol 
moet vervullen. Het daaraan gelieerde onderzoek is de ontwikkeling van nieuw instrumentarium 
voor het behandelen, testen en controleren van de bundeleigenschappen. 
In deze categorie valt ook het reeds vele jaren bestaande programma dat kan worden samen-
gevat als 'radioactiviteit in de omgeving'; dit zal worden gecontinueerd. Zie ook hoofdstuk 7.

Nieuwe hoogleraren en medewerkers
Het hooglerarenbestand van het KVI bestond al lange tijd uit drie gewone en drie bijzondere 
hoogleraren. Met het vertrek van Malfliet ontstaat er een lacune in de theoriegroep. Daarin werd 
voorzien doordat de Utrechtse hoogleraar Tjon een benoeming als bijzonder hoogleraar accep-
teerde en bereid was om de leiding van de KVI-theoriegroep op zich te nemen. Ook G. van der 
Steenhoven, senior-medewerker van het NIKHEF in Amsterdam en expert op het gebied van de 
elektronenfysica, wordt bijzonder hoogleraar. Samen met het al bestaande bijzondere hoogleraar-
schap van Löhner zijn de drie posities van bijzonder hoogleraren opgevuld. Verder wordt Sydney 
Galès, de initiator van het supergeleidende-cyclotron project in Orsay en eerste projectleider van 
het AGOR-project, benoemd tot buitengewoon hoogleraar. Dat is niet alleen een erkenning voor 
zijn grote verdiensten als projectleider maar ook als fysicus die met zijn groep een experimenteel 
programma bij AGOR gaat uitvoeren.

Ook De Meijer werd hoogleraar, eerst buitengewoon hoogleraar aan de TU Eindhoven en aan de 
Universiteit van Westkaap in Zuid-Afrika. Later werd hij vanwege het Groninger Universiteitsfonds 
bijzonder hoogleraar in de nucleaire geofysica in Groningen.
De wetenschappelijke staf werd uitgebreid met de aanstelling per 1 maart 1995, dus eigenlijk nog 
in de periode- Malfliet, van de uit Utrecht afkomstige R. Ostendorf, die daar gewerkt had aan de 
realisatie van het Huygensvat-project, zie pagina 111.

Met het emeritaat van Siemssen in 1998 komt er ook een vacature voor een gewoon hoogleraar. 
Indertijd is afgesproken om deze vacature enige jaren niet te vervullen, maar gelukkig komt FOM 
te hulp via de zogenoemde dakpanconstructie door voor een periode van vijf jaren een speci-
aal krediet van kfl 150 per jaar te verschaffen waaruit als overbrugging de salariskosten van een 
nieuwe hoogleraar kunnen worden betaald. 
In de herfst van 1999 begint de benoemingsprocedure voor deze vacature. In november liggen 
er al twee door het CvB van de Universiteit goedgekeurde structuurrapporten op tafel. Die kandi-
daat zal worden gekozen die het beste voldoet aan de eisen die in één van beide rapporten zijn 
beschreven. Er is wel een lichte voorkeur in de richting van het TRIµP-werk. Daarvoor is Klaus-Peter 
Jungmanner een zeer geschikte kandidaat. Hij was sinds 1987 verbonden aan het Natuurkunde 
Instituut van de Universiteit van Heidelberg, laatstelijk als buitengewoon hoogleraar en tevens 
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Strategic Plan 1996-2001. De termen SALAD, TAPS, EDEN en BBS slaan op de te gebruiken 
detectieapparaten die in hoofdstuk 5 nader worden besproken.
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senior-medewerker van het GSI. Hij was onder mee betrokken bij experimenten op het gebied 
van de atoomfysica. Maar zijn voornaamste prestaties lagen op het gebied van de deeltjesfysica 
met precisiemetingen aan muonen waarvoor hij herhaaldelijk voor langere perioden bij diverse 
faciliteiten met muonenbundels vertoefde. Hij is een uitstekend fysicus met ervaring op diverse 
gebieden van onderzoek van belang voor TRIµP. Hij wordt hij dan ook benoemd tot hoogleraar en 
op 15 februari 2001 begint hij officieel met zijn werk op het KVI als leider van de  TRIµP-groep.
Met Jungmann kwam Dr. L. Wilmann mee die in mei 2001 als medewerker van het KVI werd aan-
gesteld speciaal om mee te helpen de TRIµP- faciliteit op te bouwen. Hij kwam van het MIT in 
Cambridge, USA, waar hij als onderzoeker werkzaam was. 
In 2002 begint het zoeken naar een nieuwe gewone hoogleraar theoretische natuurkunde. Deze 
moet leiding geven aan de Theoriegroep en ervaring hebben in zwakke wisselwerking en kern-
structuur-onderwerpen zodat hij een bijdrage kan leveren aan de interpretatie van de te ver-
wachten resultaten van TRIµP. Op de advertentie waarin deze vacature is aangekondigd reageren 
32 sollicitanten. In juli 2002 is dit aantal gereduceerd tot 8 personen die zijn uitgenodigd voor 
een gesprek. 
Daaruit is een lijst van drie kandidaten gekomen. De volgorde daarvan is vastgesteld na uitvoe-
rige consultatie van experts in binnen- en buitenland. De nummer één van deze lijst liet het ech-
ter afweten maar gelukkig stonden er nog twee uitstekende kandidaten op de lijst. Eén daarvan 
is Rob Timmermans die in april 2003 wordt benoemd als hoogleraar Theoretische Fysica.
Timmermans studeerde in Nijmegen waar hij in 1991 promoveerde bij de hoogleraar J.J. de Swart. 
Hij kwam van het Los Alamos National Laboratory van de Universiteit van Californië.

Naast de aanstelling van nieuwe hoogleraren werden ook nog diverse andere wetenschappelijke 
medewerkers aangetrokken. In maart 2001 kwam T. Schlathölter als Akademie-onderzoeker van 
de KNAW de gelederen van de atoomfysica versterken. In hetzelfde jaar kwam ook P. Dendooven 
van het Versneller Laboratorium van de Universiteit van Jyväskylä, Finland op het KVI werken.
G. Onderwater kwam in 2003 de staf versterken. Onderwater is sterk geïnteresseerd in het tes-
ten van het Standaard Model in de deeltjesfysica door precisie-experimenten in elektrozwakke-
wisselwerkingprocessen zoals in het TRIµP-project en door experimenten om het elektrisch 
dipoolmoment van fundamentele deeltjes te meten. Voor zijn voorstel om naar een permanent 
dipoolmoment van het deuteron te zoeken kreeg hij in 2003 een VIDI-toelage van k€ 600 over 
een periode van 5 jaar. 
Eveneens in 2003 werd Mariet Hofstee als versnellerfysicus en J. Messchendorp als onderzoeker 
aangesteld. Tenslotte kwam in 2004 H.J. Wörtche van het Kernfysica Instituut van de Universiteit 
van Münster over naar het KVI. Hij had al een aantal jaren nauw samengewerkt met KVI-
medewerkers en was als zodanig ook al  verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het  zoge-
noemde EuroSuperNova-detectorsysteem, te gebruiken in de BBS-spectrograaf.  

In 2002 wordt Reinhard Morgenstern lid van het Faculteitsbestuur met in zijn portefeuille het 
Onderwijs. Dat betekent dat hij veel tijd in bestuurlijke zaken zal moeten steken. Om dat verlies 
voor de Atoomfysica enigszins te compenseren stelt de Faculteit een postdoc-positie ter beschik-
king. Ook is er de mogelijkheid om de procedure voor een nieuwe hoogleraar Atoomfysica te 
beginnen, al enkele jaren voordat Morgenstern met emeritaat gaat (ook weer via de dakpancon-
structie).
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FOM verlaat de kernfysica
In 2004 raakt het KVI in zwaar weer verzeild. 
In januari 2004 vertelt Chang dat het FOM UB overweegt om op de Sub-Atomaire Fysica (SAF), dat 
wil zeggen NIKHEF en KVI, extra te bezuinigen en wel percentagegewijs meer op het KVI dan op 
het NIKHEF: het onderzoek in de hoge-energiefysica bij CERN en dus ook bij NIKHEF is van zeer 
fundamentele aard, terwijl voor de kernfysica de glans er af is. Met name het KVI moet er reke-
ning mee houden dat de structurele FOM-steun wordt afgebouwd. Dit was een grote en geheel 
onverwachte klap, temeer zo omdat volgens Harakeh nog maar enkele maanden daarvoor Chang 
tijdens een bezoek aan het KVI tegenover Harakeh had verklaard dat het KVI zich geen zorgen 
hoefde te maken. Niet alleen het KVI maar ook de andere FOM-instituten moeten fors bezuinigen. 
FOM is tot deze krasse maatregelen gedwongen omdat hogerhand grote druk uitoefent om meer 
maatschappelijk relevant onderzoek te doen. 
De voorgenomen teruggang van de FOM-toewijzing van kЄ 2.723 in 2004 tot kЄ 1.129 in 2010 per 
jaar betekent een ingrijpende reorganisatie waarbij circa 34 FOM-medewerkers op het KVI hun 
baan zullen verliezen. De daaraan voor FOM verbonden kosten belopen volgens een realistische 
schatting kЄ 4000.
Gelukkig ging het CvB van de Universiteit zich ermee bemoeien. Op een bestuurlijk overleg tus-
sen FOM en RUG in Zwolle in oktober 2004 wordt naar aanleiding van het voornemen van FOM 
om definitief de kernfysica te verlaten overeengekomen dat:
• tot 2013 het KVI van FOM een missie-krediet (vroeger basisbudget) krijgt van kЄ 1.129
• tot 2013 voor AGOR een investeringsbudget van kЄ 123 wordt gereserveerd en voor TRIµP  

kЄ 136
• de FOM-werknemers (33,4 fte) per 1 januari 2007 in dienst treden van de RUG
• FOM daarvoor aan de RUG een vergoeding van kЄ 2.500 betaalt.

Hiermee is voorlopig de dreigende ondergang van het KVI voorkomen. Maar het betekent wel 
dat de FOM-programma's 'Nuclear structure and its implications for astrophysics' in 2007 en 
'Interacting Hadrons' in 2010 worden gestopt. En dat daarmee het onderzoekgebied Kernfysica 
voorgoed uit Nederland verdwijnt. Het betekent ook dat het KVI naarstig naar andere onder-
zoekthema's moet zoeken. Die moeten niet alleen wetenschappelijk interessant zijn maar ook de 
nodige financiële middelen meebrengen.

Toch weer kernfysica: samenwerking met het GSI/Fair
Allerlei opties komen op tafel. Een van de mogelijkheden is een grotere inspanning op het gebied 
van de astrofysica. Een aantal stafleden is al betrokken bij dit soort onderzoek. Misschien dat een 
grotere inzet ook resulteert in extra fondsen. Dat lukt slechts mondjesmaat, niet voldoende om 
als (gedeeltelijke) vervanging van de FOM-steun te kunnen dienen. 
Een andere mogelijkheid is wellicht om meer toegepast onderzoek in samenwerking met bedrij-
ven te verrichten. Op het KVI is al jarenlang toegepast onderzoek gedaan, zie hoofdstuk 7. Het 
KVI is dus zeker wel bereid om toegepast onderzoek te doen, maar ook de pogingen om via deze 
weg de nodige aanvulling van het budget te vinden, slagen maar gedeeltelijk. Eén poging was 
bijvoorbeeld een project voor het ontwikkelen van nieuwe PET-technieken waarin het KVI samen 
met een groep van Philips, TU Delft, en de PET-centra van de VU en de RUG deelneemt. Het KVI 
kreeg daarvoor k€ 380 voor 4 jaar.
Deze penibele situatie werkte nogal deprimerend op de staf en overig personeel en leidde ook 
tot interne spanningen. Voor Muhsin Harakeh was het ook persoonlijk een moeilijke tijd. Hij had 
gehoopt in 2005 te kunnen terugtreden als directeur met het tevreden gevoel dat alles op het KVI 
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in orde was en de toekomst vol vertrouwen tegemoet kon worden gezien. Maar daar komt dus 
niets van terecht. Hij besluit daarentegen, op verzoek van het CvB van de Universiteit, om nog 
eens voor een drie-jarige periode als directeur aan te blijven en om te proberen een oplossing 
voor de benarde situatie te vinden. 
Daartoe nam hij contact op met de directeur Walter Henning van het Duitse onderzoekinstituut 
GSI (Gesellschaft für Schwere Ionen physik). Henning kende het KVI al omdat hij lid en voorzitter 
van de SAC was geweest. Ook kende hij Siemssen al jarenlang goed. Het GSI is een groot instituut 
gelegen in de buurt van Darmstadt. Daar is een zeer ambitieus, 1,3 miljard euro kostend project 
op touw gezet dat zal bestaan uit een netwerk van versnellers en opslagringen. Bij dit project FAIR 
(Facility for Antiproton and Ion Research) zal naar verwachting, als het project in 2015 klaar is, 
een totaal van ongeveer 3000 wetenschappers onderzoek doen, mede omdat deze faciliteit ook 
gebruikt gaat worden door groepen vanbuiten het GSI. Sterker nog, buiten-gebruikers worden 
gestimuleerd om in samenwerking met interne stafleden onderzoekprojecten op te zetten en 
actief bij te dragen aan de realisering van de daarvoor benodigde apparatuur. Op het KVI waren 
daar al enkele stafleden bij betrokken. 

Henning en Harakeh bespraken de mogelijkheid dat het GSI het KVI financieel zou ondersteunen 
in ruil waarvoor het KVI zich zou verplichten een aanzienlijke personele inspanning te leveren bij 
het opzetten en uitvoeren van experimenten bij FAIR. Deze gesprekken vonden in het diepste 
geheim plaats. In Nederland was alleen de voorzitter van het College van Bestuur ervan op de 
hoogte en in een later stadium ook Siemssen. Geheimhouding was nodig omdat gevreesd werd 
dat als dit in de openbaarheid zou komen voordat alles in kannen en kruiken was, de Duitse auto-
riteiten het wel moesten afblazen omdat in wezen Duits geld naar een Nederlands instituut ging 
terwijl er ongetwijfeld ook wel instituten in Duitsland waren te vinden die zo'n overeenkomst 
zouden willen afsluiten. Later werd ook Paul Kienle ingeschakeld, een oud-directeur van GSI met 
velerlei connecties in Duitse hogere bestuurskringen. Met behulp van deze connecties lukte het 
om zowel van het Bundesministerium als van lagere bestuursorganen toestemming te krijgen 
voor dit plan. In 2005 is alles rond en wordt de 'Declaration of Intent' waarin de principes waarop 
de samenwerking tussen RUG/KVI en GSI zijn gebaseerd, getekend. 

De overeenkomst is in november 2005 verder gedetailleerd. In de nieuwe overeenkomst staat 
onder andere dat het GSI een bedrag van 1 miljoen euro per jaar aan de RUG/KVI zal betalen, 
die dit aanvult met 1,5 miljoen euro zodat het KVI in totaal 2,5 miljoen euro per jaar via deze 
geldstromen ontvangt. Daarnaast zijn twaalf deelprojecten gedefinieerd die door het KVI voor 
het GSI worden uitgevoerd. Voor ieder project is doel, duur, de verantwoordelijke KVI-er, de GSI-
contactpersoon en een korte samenvatting van het te leveren materiaal omschreven. Daarmee is 
het wegvallen van de FOM-steun voor een groot deel gecompenseerd. Directeur en staf hoeven 
geen slapeloze nachten meer te hebben en de kernfysica blijft nog even in Nederland!
Deze episode demonstreert maar eens weer hoe belangrijk een netwerk is en hoe effectief het 
werken 'achter de schermen' kan zijn. Het getuigt ook van de waardering die men heeft voor de 
kwaliteit van KVI-staf en -onderzoek. 

Vanaf dat moment is het duidelijk wat de hoofdlijnen van onderzoek van het KVI zijn: TRIµP, GSI- 
en AGOR-gelieerd werk. Daarnaast is er Atoomfysica, Nucleaire Astrofysica en op toepassing 
gericht onderzoek die alle drie de potentie hebben om verder te groeien. 
Nu FOM duidelijk van plan is om de kernfysica te verlaten en dat dank zij het GSI er toch nog kern-
fysicaonderzoek in Nederland blijft, heeft het voortbestaan van het Beleidscollege in de oude 
samenstelling, 50% FOM en 50% RUG, geen zin meer. Het wordt in 2005 opgeheven. In plaats 
daarvan komt er in 2006 een 'Raad van Advies' (RvA) met drie leden van de RUG, één van de FOM 
en één van het GSI. 
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Samenwerkingsprojecten
Het sub-atomaire onderzoek – de deeltjes- en kernfysica – is al lange tijd een internationale aan-
gelegenheid. Dat heeft naast het feit dat wetenschap geen grenzen kent, een praktische reden; 
de daarvoor benodigde apparatuur is dermate duur en ingewikkeld dat het de capaciteit van een 
enkel land qua mankracht en geld (verre) te boven gaat. Een speciaal voorbeeld daarvan is het in 
1954 opgerichte instituut CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), het Mekka voor 
deeltjesonderzoek, waar in 2008 de grootste deeltjesversneller ter wereld in gebruik genomen 
wordt. Daar hebben vele duizenden fysici en ingenieurs meer dan tien jaar aan gewerkt en daar-
voor is een bedrag van zo'n vijf miljard euro op tafel gelegd. 

Op veel bescheidener schaal maar met dezelfde motivering heeft het KVI ook voortdurend 
gestreefd naar samenwerking met buitenlandse instituten en groepen, getuige het AGOR-project. 
Harakeh zelf was een uitgesproken 'internationalist'. Hij is lid van NuPECC en was ook enkele jaren 
voorzitter van dit voor de kernfysica belangrijke orgaan.
Bij zijn aantreden was de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking al een feit. 
Contractueel is vastgelegd dat Franse fysici 20% van de beschikbare AGOR-bundeltijd kunnen 
gebruiken. In het kader daarvan wil de IPN-groep van Gales et al. speciaal met de BBS werken. Ze 
ontwikkelen daarvoor een detector voor algemeen gebruik om de deeltjes in de spectrograaf te 
meten. Ook de neutronendetector EDEN is het resultaat van een IPN-KVI-samenwerking. 
De unieke samenwerking met het GSI is hierboven al beschreven. De onderzoekschool FANTOM 
is een ander voorbeeld van samenwerking met buitenlandse instituten, zie hoofdstuk 7. 

De wetenschappelijke samenwerking met RCNP, het Research Center for Nuclear Physics in Osaka, 
die op initiatief van Harakeh in 1994 tot stand kwam, wordt in 1996 nog versterkt met het onder-
tekenen van een overeenkomst voor samenwerking niet alleen op het gebied van de kernfysica, 
maar ook algemener op technische projecten zoals cyclotrons, bronnen, spectrometers. In de 
loop van de tijd is deze samenwerking nog verder uitgebreid tot andere gebieden van onderzoek. 
Dit heeft tot resultaat gehad dat er een overeenkomst tot samenwerking tussen de Universiteiten 
van Groningen en Osaka is gesloten. Om dit te bevorderen is in Groningen een steunpunt inge-
richt voor het bevorderen van collaboratie tussen groepen geïnteresseerden. Ter gelegenheid 
van de opening van deze Osaka-'ambassade' in 2006, die wordt bemand door Dr. Fujiwara, kwam 
een delegatie van meer dan 30 hoogleraren van Osaka voor enkele dagen naar Groningen om 
contacten te leggen.

Een belangrijke stimulans voor internationale samenwerking is de EU. In het kader van opeen-
volgende EU-programma's zijn er fondsen beschikbaar voor specifieke onderzoekprojecten. Een 
voorwaarde voor toekenning is dat onderzoekinstituten uit verschillende landen gezamenlijk 
een voorstel moeten indienen. Dit impliceert veel overleg en veel papierwerk maar als het weten-
schappelijk gezien door een onafhankelijke jury positief wordt gewaardeerd dan is het de moeite 
wel waard. Het KVI heeft daarvan herhaaldelijk geprofiteerd.

De periode-Harakeh zal eind 2008 worden afgesloten. Hij is in die jaren geconfronteerd met 
onverwachte problemen die het voortbestaan van het KVI bedreigden maar die mede dank zij 
zijn optreden konden worden opgeheven en zelfs worden omgezet in een hoopvolle toekomst. 
Hij heeft niet alleen als directeur maar ook daarvoor, in de jaren dat hij als onderzoeker aan het 
KVI was verbonden, zeer veel voor het KVI betekend. 
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Groen licht: toch nog problemen
Alhoewel in 1985 de minister in principe het groene licht voor AGOR had gegeven, waren er toch 
nog problemen. Dat kwam in wezen doordat enerzijds een project van een dergelijke omvang 
als AGOR ook hoge bijkomende kosten meebrengt en anderzijds doordat in deze periode FOM 
werd geconfronteerd met afnemende subsidies van ZWO (later NWO) en met de druk om nieuwe 
onderzoekdisciplines te ondersteunen. Deze tegenstelling tussen 'meer geld nodig maar minder 
beschikbaar' gaf wrijvingen tussen FOM en KVI. Daarbij kwam dat het beschikbare budget door 
inflatie en relatief kleine onvoorziene uitgaven werd overschreden. FOM wilde die in principe ten 
laste brengen van het KVI, terwijl het KVI vond dat het daardoor beknot werd in het opzetten van 
een goed onderzoekprogramma met AGOR. Siemssen meende dat FOM dat niet kon doen omdat 
het door het aanvaarden van de IAS-gelden (Intentioneel Apparatuur Schema) en het onderte-
kenen van het contract met IN2P3 ook een verantwoordelijkheid op zich had genomen voor de 
goede uitvoering en exploitatie van AGOR. 

Een ander serieus verschil van mening kwam omstreeks 1990 toen FOM wilde bepalen dat AGOR 
slechts voor een periode van zes jaar beschikbaar zou zijn voor kernfysische experimenten. 
Siemssen verzette zich hevig tegen wat hij noemde een sterfhuisconstructie. Hij dreigde om van 
zijn kant het hele project af te blazen, zou FOM persisteren in haar voornemen. Wel stelde hij voor 
om na zes jaar het onderzoek te laten evalueren. Bij een negatieve beoordeling zou tot stoppen 
kunnen worden besloten. 

Het in de zomer van 1985 door de minister van O&W bekendgemaakte IAS voor de periode 1985–
1989 bevatte een bedrag van Mfl 44,8 voor de realisatie van het AGOR-project. Het totaal bedrag 
werd over een periode van vijf jaar uitgesmeerd en aan FOM overgemaakt. Het bestuur van FOM 
(lees het UB) bepaalde dan hoeveel en op welk moment er geld ter beschikking van het project 
kwam. Met deze procedure had FOM en dus het UB een flinke vinger in de pap en kon het zijn 
eigen verantwoordelijkheid voor het welslagen ervan waarmaken. 

Het twee-centraplan
Het NIKHEF-K-plan voor AmPS (Amsterdam PulsStrekker) kwam in deze IAS niet voor. Dat bete-
kende dat het AmPS-project tenminste één en misschien wel meerdere jaren vertraagd zou wor-
den, wat zelfs zou kunnen leiden tot 'uitstel is afstel', waarmee ook het hele twee-centraplan in 
gevaar zou komen. Maar de werkgemeenschap Kernfysica (FOM-K) en het FOM-bestuur wilden 
vast houden aan het twee-centra plan. 
Het FOM-bestuur vroeg daarom aan FOM-K om beide projecten nogmaals in al hun facetten kri-
tisch te bekijken teneinde tot een goed onderbouwde schatting te komen van het minimum 
bedrag dat nodig is om de twee plannen uit te kunnen voeren. Dat moest de overheid overtuigen 
dat in eigen kring al alles is gedaan om de financiering rond te krijgen. 

Het resultaat van deze exercitie is dat voor het AGOR-project op een totaal van Mfl 61 moet wor-
den gerekend: Mfl 44,8 voor AGOR zelf, Mfl 10,2 voor apparatuur om de experimenten uit te voe-
ren en Mfl 6 voor inflatiecorrectie. Voor AmPS is dit Mfl 30,8, zodat in totaal Mfl 91,8 nodig is. Aan 
de inkomstenkant staat de Mfl 44,8 voor AGOR en een bedrag van Mfl 1,5 per jaar als een soort 
van vastrecht voor de kernfysica-instituten. Dat betekent dat tot en met 1994 ongeveer Mfl 60 
beschikbaar komt en er nog circa Mfl 32 uit een andere bron moet komen. Dat geld kwam er 
inderdaad omdat de minister in het IAS voor 1987–1991 dat bedrag voor AmPS opnam. 
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Opsplitsing AGOR-project
Het totale AGOR-project is in drie delen opgesplitst. Het AGOR-α deel omvat de constructie van 
het cyclotron in samenwerking met IPN in Orsay, het AGOR-β deel betreft alle werkzaamhe-
den die nodig zijn om AGOR op het KVI te installeren en AGOR-γ omvat het vaststellen van een 
onderzoekprogramma en het realiseren van het daarvoor benodigde instrumentarium. Later is 
daar ook nog een AGOR-δ deel aan toegevoegd voor overhead-, reis- en detacheringskosten en 
andere algemene kosten. 

AGOR-α 
Ter oriëntatie is hieronder een vereenvoudigde doorsnede van AGOR geschetst.
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Voorzien energiegebied

De AGOR-eigenschappen
De te verwachten eigenschappen voor AGOR zijn vastgelegd in een bijlage van de overeenkomst 
tussen IN2P3 en FOM. Het voorziene energiegebied T/A (MeV/nucleon) dat door AGOR zal wor-
den bestreken als functie van q/A (ionenlading/nucleon) is hieronder weergegeven. Hier is T de 
kinetische energie van het versnelde ion en q de lading. Meer gedetailleerd is dit beschreven in 
Tabel 1 van Bijlage I van de Frans-Nederlandse overeenkomst, zie de volgende bladzijde. Tabel 2 
van die Bijlage verschaft een overzicht van de voorziene bundeleigenschappen. 

Het drie-fasenplan
Het AGOR- α deel van het project wordt in drie fasen uitgevoerd.
De eerste fase die direct begon na de ondertekening van de IN2P3-FOM-overeenkomst in decem-
ber 1985 is de studiefase. In feite was een IPN-KVI-werkgroep al in het voorjaar van 1985 begon-
nen met het detailleren van een ontwerp voor een cyclotron voor lichte en zware ionen. Een jaar 
na de ondertekening van het contract moet er een uitgewerkt ontwerprapport op tafel liggen 
waarin de onderdelen van de machine in detail zijn beschreven en voorzien van een prijskaartje. 
Na goedkeuring door de TEC (Technische Evaluatie Commissie), het Projectbestuur en het UB 
van FOM wordt het rapport doorgestuurd naar de Minister met het verzoek om toestemming te 
geven met de uitvoering te beginnen, de 'go'-beslissing. 
De tweede fase begint met het verder uitwerken van het ontwerp, het maken van constructie-
tekeningen en het opstellen van de specificaties voor de apparatuur. Vervolgens moeten de 
afzonderlijke onderdelen worden aangeschaft en moet het cyclotron in Orsay in elkaar worden 
gezet. Deze fase eindigt met het demonstreren dat het cyclotron goed werkt. 
In de derde en laatste fase wordt het cyclotron in onderdelen naar Groningen verhuisd en daar 
ook weer opgebouwd en getest.

De eerste fase
De studie resulteerde voor alle subsystemen (magneet, supergeleidende spoelen, versnelsysteem, 
enz.) in een realiseerbaar ontwerp. Dit werd vastgelegd in een in oktober 1986 verschenen en 
door de TEC goedgekeurd ontwerprapport. Het ontwerp van de spoelen was echter zo vernieu-
wend dat over de realiseerbaarheid daarvan een internationale commissie van experts om advies 
werd gevraagd. Deze stelde enige verbeteringen voor die door de cryogene groep werden ver-

werkt in een verbeterde versie van het ontwerp 
voor het cryogene gedeelte. Daardoor duurde de 
ontwerpstudie enkele maanden langer dan was 
voorzien. Parallel aan deze werkzaamheden van 
de cryogene groep werd een uitvoerige verken-
ning uitgevoerd van mogelijke leveranciers voor 
de andere onderdelen. 
Een complicatie was nog dat een nieuwe schat-
ting van het budget aangaf dat het in 1984 voor-
ziene bedrag van Mfl 28,12 (in 1984-guldens) 
moest worden verhoogd met Mfl 3,7. Hiervan is  
Mfl 2,5 te wijten aan prijsstijgingen en verhoging 
van het BTW-tarief. 
In april 1987 was de eindversie van het ont-
werprapport klaar met als conclusie dat er een 
hoge mate van zekerheid is dat het cyclotron 
met de aangegeven eigenschappen kan worden 
gebouwd. FOM verzoekt daarop de minister zijn 
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fiat aan het project te geven. Eind mei 1987 liet deze daarop weten dat hij bereid was uit het IAS 
1988–1992 voor de kernfysica een bedrag van Mfl 67,8 beschikbaar te stellen waarvan Mfl 44,8 
voor het AGOR-project en Mfl 23 voor AmPS, onder voorwaarde dat als er extra geld nodig is voor 
prijscompensatie of iets dergelijks, dit uit het kernfysicabudget voor de periode 1988–1992 moet 
komen. Voor het AGOR-project blijft het tekort Mfl 3,7 dat echter kan worden opgevangen door 
een extra toewijzing van Mfl 2 van FOM en van Mfl 1,6 van de RUG.

Op de daarop volgende vergadering van het Projectbestuur merkt de projectleider Gales op dat 
een aanzienlijk deel van het tekort te wijten is aan onvoorziene uitgaven en dat de projectleiding 
geen garantie kan geven dat het daarbij blijft. Indien het Projectbestuur de mogelijkheid uitsluit 
om dan extra fondsen te verwerven, is het de vraag of het wel verstandig is met het project door 
te gaan. Het Projectbestuur moet in ieder geval bereid zijn om zich in dat geval daarvoor in te 
spannen. Met deze formulering kan de voorzitter van FOM, De Waard, akkoord gaan. 

Als resultaat van deze discussies verklaart het Projectbestuur dat het, gezien de rapporten over de 
technische realiseerbaarheid van het cyclotron en de budgettaire en personele voorzieningen, de 
projectleiding toestemming geeft met de tweede fase, constructiefase te beginnen binnen het 
goedgekeurde budget. Deze boodschap werd ook op het Ministerie afgegeven waarop minister 
Deetman in juli 1987 het groene licht gaf voor de uitvoering van het project. 
Over deze beslissing werd in de Nederlandse dagbladpers uitvoerig bericht. Niet alleen in de 
grote landelijke dagbladen zoals NRC en Trouw maar ook in veel lokale bladen zoals de Schager 
Courant, de Noord-Ooster, de Dedemvaartse Courant en de Dortenaar verscheen er een berichtje 
over Deetmans besluit.

De tweede fase
Het uitwerken van het ontwerp van de verschillende systemen en het bestellen van de onder-
delen was voor de desbetreffende groepen een drukke en spannende tijd. Aan de hand van 
een gedetailleerde specificatie werden firma's gezocht die in principe in staat moesten zijn het 

Details energiegebied Bundeleigenschappen
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gewenste onderdeel te produceren. Dat betekende dat er met iedere firma die belangstelling had 
getoond, uitgebreid gesproken moest worden over hoe zij van plan waren de eventuele opdracht 
uit te voeren en wat hun prijsindicatie was. Nadat er zo een aantal firma's was uitgezocht werd 
een officiële offerte gevraagd. Als regel werd het werk aan de laagste bieder gegund.
Van Nederlandse kant werd er veel moeite gedaan om ook de Nederlandse industrie hierbij te 
betrekken. Maar dit liep op niets uit. Bijvoorbeeld voor het magneetcircuit werd getracht de 
Rotterdamse Droogdok Maatschappij te interesseren. Maar toen het erop aan kwam bleek deze 
tweemaal duurder te zijn en een jaar meer tijd nodig te hebben dan andere firma's. Ook voor 
het hoogfrequent systeem werd het geprobeerd. Een combinatie van drie Nederlandse firma's 
waaronder Philips zou het gevraagde product kunnen leveren, maar omdat Philips zich terugtrok 
ging ook dat niet door.

Het cryogene gedeelte
In de loop van 1988 waren voor de meeste onderdelen de leveringscontracten afgesloten en 
was met de productie begonnen. Alhoewel er nog enkele cruciale gegevens ontbraken begon 
het er eind 1988 op te lijken dat een tekort zou ontstaan van ettelijke miljoenen guldens. Zoals 
de TEC aanduidde was een gedeelte daarvan het gevolg van een modificatie van het ontwerp 
doordat gedetailleerde berekeningen een beter inzicht in mogelijke problemen hadden gege-
ven. Bijvoorbeeld de supergeleidende spoelen waarvoor de Italiaanse firma Ansaldo (Genua) de 
opdracht had gekregen waren ongeveer 10% duurder dan waarop was gerekend. Een ander pro-
bleem was de capaciteit van de vloeibaar-heliummachine; op aanraden van de TEC werd een 
machine gekocht die tweemaal de capaciteit had die oorspronkelijk bedoeld was. Kleine onver-
wachte warmtelekken zouden dan geen problemen geven, maar de machine was wel duurder. 

Alhoewel Ansaldo in principe qua kundigheid en ervaring zeker in staat was om de spoelen vol-
gens de specificaties te fabriceren lukte het die firma niet om zich aan het tijdschema te houden; 
volgens de TEC was dat niet a-typisch voor deze firma. De spoelen werden pas begin 1992 afgele-
verd, ongeveer 20 maanden later dan contractueel vastgelegd. Volgens Ansaldo waren daarvoor 
drie redenen: een aanpassing van het ontwerp vanwege strengere toleranties vastgesteld nadat 
het leveringscontract al was getekend, problemen bij de toeleveranciers en een 68 dagen lange 
staking van het personeel. Maar de projectleiding was ervan overtuigd dat de hoofdoorzaak een 
gebrek aan interesse bij Ansaldo was. Niet dan na stevig aandringen van de kant van de projectlei-
ding waarbij zelfs werd gedreigd met het informeren van andere potentiële klanten zoals CERN en 
andere grote instituten, kwam daarin verbetering onder andere door het inzetten van meer per-
soneel. Deze vertraging had tot gevolg dat het subsysteem van cryostaat en spoelen nu de voort-
gang van het hele project bepaalde; elke dag vertraging betekende dat het hele cyclotron een dag 
later klaar zou zijn. De aflevering van de cryostaat werd nog extra vertraagd door de brand in de 
Mont Blanc-tunnel waardoor het apparaat enkele weken op een parkeerplaats heeft gestaan.

Overigens, naar aanleiding van de toepassing van de boeteclausule liet Ansaldo weten deze 
onaanvaardbaar te vinden en bovendien had men berekend dat AGOR nog een aanzienlijk 
bedrag van Mfl 2,1 aan meerkosten moest betalen. Deze affaire werd afgesloten met een tege-
moetkoming van kfl 200 van AGOR aan Ansaldo. 

In januari 1992 overleed Pierre Lehmann, de directeur van IN2P3. Lehmann heeft voor het AGOR-
project in het bijzonder maar in het algemeen voor de Frans-Nederlandse wetenschappelijke 
samenwerking veel betekend. Hij was een kordate en efficiënte bestuurder en combineerde dat 
met een charmante manier van optreden. Hij werd opgevolgd door C. Détraz, die reeds vanwege 
zijn internationale activiteiten bij een aantal KVI-ers goed bekend was.
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Bundel in Orsay
In het algemeen maakte het project goede vorderingen. Een belangrijke mijlpaal was de gebeur-
tenis in juli 1992 toen de tot 4 graden kelvin afgekoelde magneetspoelen werden bekrachtigd 
met stromen van 750 en 1660 A. Daarbij werd in het centrum van de machine de hoogste ont-
werpveldsterkte van 4 tesla bereikt! Ter vergelijking, met conventionele spoelen komt men niet 
veel verder dan 1,5 tesla. Metingen bij een veld van 4,0 tesla laten zien dat bij deze veldsterkte de 
afwijking van de rotatiesymmetrie slechts 0,002 tot 0,005 tesla bedraagt. Overigens, het afkoelen 
van het 20 ton zware spoelensysteem duurde ongeveer drie-en-een-halve week. 

Bij het assembleren van de onderdelen, waarmee in 1992 was begonnen, en de daarop volgende 
tests en metingen om te controleren of alles functioneerde zoals voorzien, werden veel proble-
men verholpen, met name in het hoogfrequent- en bundelextractiesysteem. Het geheel ging 
echter zo goed dat men hoopte eind 1993 met bundeltests te kunnen beginnen. Maar dat werd 
een paar maanden later omdat er tijdens de laatste testperiode nog een waterlek ontstond dat 
eerst gerepareerd moest worden voordat het testen en deeltjes versnellen kon worden voortge-
zet. Op 4 maart was het dan zover: voor het eerst werd een bundel van α-deeltjes (He-kernen) 
versneld. De volgende stap, het extraheren van de bundel uit het cyclotron volgde in april 1994. 

Daarmee was de tweede fase van het project voltooid. Het UB van FOM wilde wel even afwach-
ten of de TEC het daarmee ook eens was, maar zoals de op pagina 102 afgedrukte brief aan het 
Projectbestuur laat zien, liet die er geen twijfel over bestaan dat AGOR nu een werkende machine 
was. Daarop besloot ook het Projectbestuur dat fase twee was afgesloten en dat begonnen kon 
worden met de volgende fase, de demontage van AGOR en het transport naar Groningen. 
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Ongeveer tegelijkertijd kwam ook het rapport van de SAC (Scientific Advisory Committee) 
beschikbaar naar aanleiding van het SAC-bezoek aan het KVI in november 1993. De SAC merkt op 
dat tijd voor het AGOR-project een cruciaal element is. Bij veel projecten is de langdurige periode 
van voorbereiding, verwerving van fondsen en uitvoering van het project zo lang dat het onge-
veer gelijk is aan de productieve periode van een onderzoeker. De KVI-staf is gelukkig relatief jong 
maar toch dringt de SAC erop aan om zo gauw mogelijk AGOR in Groningen te installeren. 

De derde fase: van Orsay naar Groningen. 
In november 1994 was AGOR volledig ontmanteld en waren alle belangrijke onderdelen naar 
het KVI overgebracht. Omdat het zwaartepunt van de AGOR-activiteiten nu naar Groningen was 
verschoven, werd Schreuder de eerst-verantwoordelijke projectleider. De tweede projectleider 
was de Fransman Ph. Dambre, die een belangrijke rol bij de opbouw in Groningen zou hebben. 
Sydney Gales had nu wat AGOR betreft de handen vrij. Zijn nieuwe functie was directeur van IPN 
als opvolger van H. Sergolle. Hij vertegenwoordigde daarmee ook het IPN in het Projectbestuur. 

Tijdens het weer opbouwen en testen in Groningen kwamen er ook weer wat problemen aan het 
licht, die stuk voor stuk werden verholpen. Daardoor verschoven de bundeltests, oorspronkelijk 
gepland voor de zomer van 1995, naar later dat jaar en op 19 januari 1996 werd voor het eerst 
in Groningen een bundel versnelde deeltjes uit het cyclotron gehaald. En een week later werd er 
al een experiment gedaan: inelastische verstrooiing van α-deeltjes met de BBS-spectrograaf (zie 
pagina 111)  als detector. 

Brief aan projectbestuur
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Aangezien het moment nadert waarop de installatie van AGOR op het KVI is voltooid, moet wor-
den vastgesteld wat er nodig is om het project af te sluiten en hoe de officiële inauguratie van 
AGOR moet gebeuren. De TEC stelde voor dat als test voor de goede werking van het cyclotron 
een viertal bundels zou worden versneld:
• een 4He-bundel van 200MeV;
• een protonenbundel met een energie hoger dan 190 MeV;
• een zware-ionenbundel met q/A ═ 0,33 met een energie van 56 MeV/A;
• een zware-ionenbundel met q/A ═ 0,2 met een energie van 10 MeV/A.
De directeur Harakeh, die Malfliet per 1 januari had opgevolgd, stelde voor dat de ontwikkeling 
van deze bundels in het kader van het experimentele programma zou gebeuren. Dat zou dan in 
de zomer van 1997 zijn beslag kunnen krijgen. De TEC kan dan zijn eindrapport formuleren op 
basis waarvan het Projectbestuur het project als geslaagd en beëindigd kan verklaren. 

Beëindiging van project
Tot en met juni 1996 waren er al een stuk of zes protonen- en 4He-bundels ontwikkeld. Dit ging 
zo goed dat op 1 juli 1996 het experimentele programma officieel van start ging. Op 16 januari 
1997 werd dit feit gevierd met een bijeenkomst in het Academiegebouw in Groningen in aanwe-
zigheid van talrijke belangrijke personen zoals de Nederlandse minister van O&W en zijn Franse 
collega van Onderzoek. Het programma van deze dag is op pagina 105 weergegeven.

De laatste vergadering van het Projectbestuur vond plaats op 25 september 1997. De projectlei-
der Schreuder gaf daar een overzicht van de technische status van AGOR. Hij benadrukte dat het 
cyclotron zeer goed functioneert. Als bijvoorbeeld voor een bepaalde bundel de instellingen van 
de verschillende onderdelen zijn uitgezocht dan zijn deze een volgende keer praktisch hetzelfde. 
Ook verschillen ze maar weinig van de berekende waarden.
Een hinderlijk probleem heeft te maken met de cryostaat voor de supergeleidende spoelen. Deze 
heeft een 'warmtelek'. Om de spoelen koud genoeg te houden – zodat ze supergeleidend blij-
ven – moet meer vloeibaar helium worden toegevoegd dan verwacht was. Zolang de vloeibaar 
He-machine dat kan opvangen, kan het cyclotron blijven draaien, maar het ziet ernaar uit dat in 
de niet te verre toekomst dit probleem toch verholpen moet worden. Een dergelijke reparatie zou 
zeker vele maanden duren. 

De TEC schrijft in haar rapport (zie de figuur op pagina 105) onder de indruk te zijn van het goede 
functioneren van de machine. Behalve het bovengenoemde cryostaatprobleem constateren zij 
dat er nog twee kleinere problemen zijn die te zijner tijd ook verholpen moeten worden. Maar in 
feite staat niets het functioneren op lange termijn in de weg. 
Het Projectbestuur concludeert daarop dat AGOR voldoet aan alle specificaties die in 1985 zijn 
opgesteld. Daarmee komt de samenwerking tot een einde en is het project met succes afgesloten. 

Met supergeleidende spoelen is het mogelijk om deze spoelen met een hoge stroom te bekrachti-
gen, veel hoger dan met conventionele spoelen mogelijk is. Dat komt doordat de weerstand van 
het materiaal waarvan deze spoelen zijn gemaakt, bij zeer lage temperaturen van een paar graden 
kelvin tot praktisch nul reduceert. De sterkte en vorm van het magneetveld wordt in het conventio-
nele geval bepaald door de eigenschappen en configuratie van het magneet-ijzer. Dat verzadigt bij 
een veldsterkte van 1 tot 1,5 tesla. 
Met supergeleidende spoelen kan de stroomsterkte zo hoog zijn dat  het veld wordt bepaald door de 
stroom door de spoelen en door hun configuratie. Veldsterktes van 4 tesla of meer zijn dan mogelijk. 
En omdat de energie van deeltjes in een cyclotron evenredig is met het kwadraat van de veldsterkte 
kan bij dezelfde afmetingen een veel hogere deeltjesenergie worden bereikt.
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Tot dat succes heeft de voortreffelijke samenwerking met de Franse partner veel bijgedragen. 
Iedereen die aan Nederlandse kant bij het project was betrokken is vol lof over de inzet en bereid-
willigheid van de Franse partner om dit project te doen slagen. Vooral de projectleider Sydney 
Galès en de directeur van IPN  Henry Sergolle hebben ertoe bijgedragen dat van de Franse kant 
vaak meer werd gedaan dan waartoe ze strikt volgens het contract waren verplicht, bijvoorbeeld 
de inzet van meer manjaren dan afgesproken en de financiële bijdrage via de Bons du Trésor. 
Het project heeft ook kunnen slagen doordat het werd gesteund door diverse bestuurders zoals 
de voorzitters Henk Verheul en Jan Borgman van het BC, Kees le Pair als adjunct-directeur FOM , 
de cyclotronspecialist Henk Hagedoorn die als lid van de TEC het oorspronkelijke Orsay-ontwerp 
steunde en Peter Paul als voorzitter van de SAC .

De financiële situatie
De financiële situatie van het AGOR-project was een voortdurende bron van zorg. Prijsstijgingen 
ten gevolge van inflatie en enkele hogere dan de oorspronkelijk geschatte kostenposten waren 
de oorzaak.
Sinds het 'go/no go'-besluit was er voor de constructie van de AGOR-machine een tekort van  
Mfl 4,7 ontstaan, BTW niet meegerekend. FOM was niet van plan dit tekort op te vangen door een 
extra bijdrage te verlenen. De dekking van het α-tekort moest worden gezocht door verschuivin-
gen binnen het totaal van de AGOR-middelen. Omdat FOM de middelen voor AGOR beheerde 
kon het UB bepaalde uitgaven blokkeren en die gebruiken als een vangnet voor onverwachte 
tegenvallers. De overschrijding van Mfl 6, BTW inbegrepen, die in juli 1989 dreigde, werd opge-
vangen door van de post 'investeringen middelgrote apparatuur', een soort vastrecht van circa 
Mfl 1,5 per jaar, dat in principe was bestemd voor nieuw instrumentarium, te blokkeren.
Mocht het inderdaad nodig zijn om dat bedrag te gebruiken ter compensatie van het AGOR 

Het team dat AGOR op het KVI opbouwde bij de werkende machine
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α-tekort, dan zou er een kritieke situatie ontstaan. Dit bedrag was nodig voor de aanschaf van een 
magnetische spectrograaf (BBS) dat een essentieel apparaat zou worden voor het onderzoek met 
AGOR. Mocht deze er niet komen dan zal AGOR wetenschappelijk gezien onvoldoende uitdagend 
zijn om met het project door te gaan. Een boute bewering maar waardoor het UB misschien wel 
werd aangespoord om het probleem op een andere manier op te lossen.

Het BTW-probleem
De grote onzekere factor in dit geheel was de BTW-heffing bij de invoer van de cyclotron- 
onderdelen in Nederland. Het daarvoor geschatte bedrag was gebaseerd op de veronderstelling 
dat sommige onderdelen niet meer voor het volle bedrag waarvoor ze waren gekocht, zouden 
worden aangeslagen omdat ze al een paar jaar eerder waren aangeschaft en dus minder waard 
waren geworden. Maar het zou ook kunnen dat het geheel als een werkende machine wordt 
beschouwd waarvan de waarde niet alleen uit materie maar ook uit verrichtte arbeid zou bestaan. 
Dan zou de BTW-post aanmerkelijk hoger uitvallen. FOM schuift dit probleem door naar later. Er is 
geen haast meer bij nu er een vangnet ligt van Mfl 6,0.
Deze kwestie wordt acuut in 1994/1995 als het moment nadert waarop het cyclotron naar het KVI 
zal worden getransporteerd. Het doel is nog steeds om zo min mogelijk BTW te betalen. FOM won 
daartoe advies in bij de belastingadviseurs Deloitte & Touche. 
De bedachte constructie begint ermee dat FOM aan de RUG, de eigenaar van het KVI-gebouw, 
vraagt om een 20-jarig recht van erfpacht op dat deel van het gebouw waarin de AGOR-faciliteit 
wordt geïnstalleerd, tegen betaling van één gulden. Fiscaal gezien is door de inbouw van de 
AGOR-faciliteit een nieuw onroerend goed gemaakt. Dit zal door FOM aan een nog op te rich-
ten 'Stichting Vermogensbeheer AGOR-faciliteit' voor een periode van 10 jaar in erfpacht worden 
gegeven. Deze Stichting verhuurt gedurende deze periode de versnellerfaciliteit aan het KVI, die 
het gehuurde exploiteert voor onderzoekdoeleinden. De huur wordt vastgesteld op 2.080.000 
gulden per jaar, zodat gedurende de tien jaar dat het contract loopt het cyclotron is afbetaald. 
Dit bedrag plus de BTW daarover wordt door FOM aan de Stichting betaald. Anderzijds ontvangt 
FOM van de Stichting het voor de erfpacht verschuldigde bedrag. Het netto-effect is dat FOM 
tien jaar lang BTW betaalt over de verschuldigde huurtermijnen. Daar staat tegenover dat FOM 
de BTW die bij de invoer van het cyclotron in Nederland zou moeten worden betaald en die naar 
schatting Mfl 6,0 zou bedragen, nu niet hoeft te betalen omdat huurder FOM als een voor BTW 
vrijgestelde ondernemer wordt aangemerkt. Het verschil tussen de Mfl 6,0 en de over de huur te 
betalen BTW kan een aanzienlijke besparing opleveren van naar schatting Mfl 3,5 à 4,0.

Zoektocht naar geld
Ook werd er naar andere geldbronnen gezocht. Het UB besloot bijvoorbeeld om de post voor 
het gastenhuis van Mfll 0,8 voor onbepaalde tijd te blokkeren wat in de praktijk betekent dat het 
helemaal niet zal worden gebouwd. Ook diende FOM samen met IN2P3 met succes een aanvraag 
bij de EG in Brussel in voor reis- en verblijfkosten in het kader van het AGOR-project. Dat leverde 
in totaal een bedrag op van kfl 930.
In Frankrijk kent men het systeem van 'Bons du Trésor'. Dat zijn waardepapieren van de Staat 
waarop een vrij hoge rente wordt gegeven indien ze een paar jaar worden vastgehouden. Toen 
in het begin van het project er meer geld uit het IAS binnenkwam dan kon worden uitgegeven 
werden van dit tijdelijke overschot 'Bons du Trésor' papieren gekocht. Dat dit kon was niet van-
zelfsprekend; het was namelijk niet mogelijk om 'Bons du Trésor' te kopen van geld dat op een of 
andere manier afkomstig was van de Franse staat. De administrateur van IN2P3/IPN realiseerde 
zich echter dat het hier om geld ging afkomstig van de Nederlandse staat in welk geval het wel 
mogelijk was. De rente over de periode 1985–1994 leverde in totaal een bedrag van Mfl 3,15 op 
ten gunste van AGOR.
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Zoals in hoofdstuk 3 beschreven werd R. Malfliet in januari 1991 als  nieuwe directeur van het 
KVI direct geconfronteerd met het tekort van Mfl 6 en de gevolgen daarvan. In een brief aan de 
voorzitter van het CvB van de RUG onderstreept hij nogmaals de ernst van de situatie. Zonder 
de Mfl 6 voor investeringen in het experimentele instrumentatie is de wetenschappelijke poten-
tie minimaal waardoor het laboratorium zijn internationale aantrekkingskracht verliest. Het CvB 
wordt dringend verzocht om zijn invloed te gebruiken en zich in te spannen om extra middelen 
te vinden ten bate van het project. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om samen met FOM de infla-
tiebijdrage van Mfl 4,2 op het Ministerie te bespreken.  

In de beginjaren van het project lag het zwaartepunt in Orsay bij AGOR-α. Maar naarmate het 
werk daar vorderde werd op het KVI steeds meer de aandacht verlegd van onderzoek met het 
(oude) cyclotron naar het voorbereiden van onderzoek met AGOR. Die voorbereidingen waren 
tweeledig: het AGOR-β en het AGOR-γ deel.

Het AGOR-β deel omvatte alles dat nodig was om het cyclotron in onderdelen naar Groningen te 
verhuizen, daar weer op te bouwen en de bundels uit het AGOR-cyclotron via een systeem van 
bundellijnen naar de experimentele opstellingen te transporteren. Voor deze werkzaamheden 
was het budget bij de IAS-aanvraag inbegrepen. 
Het AGOR-γ deel betrof de meetopstellingen nodig om de experimenten uit te voeren. Het bud-
get hiervoor zou grotendeels uit de pot van 'middelgrote investeringen' komen. Echter, de uit 
deze pot te verwachten toewijzing van Mfl 6,0 werd door FOM geblokkeerd om met die middelen 
het verwachte AGOR-tekort te kunnen bestrijden. Maar in het beginstadium van plannen maken 
was dat nog niet bekend.

AGOR-β 
Het bundelgeleidingsontwerp
Toen duidelijk was geworden wat voor grote apparaten er zouden komen kon de ruimtelijke 
indeling van de experimenteerhal worden vastgelegd en het bundelgeleidingssysteem worden 
ontworpen. Het uiteindelijke resultaat is hiernaast weergegeven. Het systeem heeft drie bundel-
lijnen:
• één voor een bundel met een optimale energieresolutie voor experimenten met de magneti-

sche spectrograaf;
• één waarbij minder de nadruk op resolutie ligt maar een optimale transmissie wordt nage-

streefd die onder andere was bedoeld voor de (p,p'γ)-experimenten met gepolariseere proto-
nen of voor experimenten met zware ionen;

• één voor alleen maar zware-ionenexperimenten, oorspronkelijk bestemd voor het Huygens-
vat maar later ook gebruikt voor bio-medische experimenten en het testen van apparatuur 
voor medische doeleinden.

Uit het oogpunt van stralingsbeveiliging bepalen de intensiteit van de 200MeV-protonen- en 
deuteronenbundels de dikte van de afscherming. Zo werden de twee meter dikke muren van de 
cyclotronbunker plaatselijk nog dikker gemaakt door een laag van 0,65 cm dikke ijzerplaten aan 
brengen. Dit ijzer was afkomstig van het magneetjuk van het oude cyclotron. De buitenmuren 
van de grote experimenteerhal werden voorzien van een extra betonlaag zodat de hal aan de 
zijkanten was omgeven door een 180 cm dikke betonwand. Het dak van de experimenteerruimte 
was 120 cm dik. De cel waarin het Huygens-vat oorspronkelijk was gedacht had minder afscher-
ming nodig omdat daar alleen maar zware-ionenbundels zouden komen. 
Deze voorzieningen waren ook daarom nodig omdat voor het bedrijven van AGOR een nieuwe 
vergunning in het kader van de Kernenergiewet moest worden aangevraagd. Al rond de onder-
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tekening van het contract realiseerde men zich dat en de toenmalige stralingscommissaris De 
Meijer maakte berekeningen gebruikmakend van gegevens afkomstig van IUCF. Deze berekenin-
gen werden later geverifieerd door Beijers, toen deze stralingscommissaris was. Problemen ont-
stonden toen de veiligheidsadviseur van de RUG een tien maal grotere zekerheid wenste maar na 
overleg met de VROM-inspectie werd de vergunning toch verstrekt.

Beijers werkte als postdoc bij de Atoomfysica toen hij omstreeks 1990 een aanbod kreeg om De 
Meijer  als stralingscommissaris op te volgen. Later na de pensionering van Drentje kreeg hij de 
verantwoordelijkheid voor het onderhoud en verbetering van de  ECRIS-bronnen.

Bundellijnen met AGOR
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De gestippelde lijn geeft de bundellijn van het injectiesysteem aan dat zich in de kelderverdie-
ping bevindt en dat precies eindigt onder het centraal gat in het magneetjuk van AGOR. Deze lijn 
kan worden aangesloten op een ECRIS-bron voor de injectie van zware ionen of op een bron voor 
gepolariseerde protonen en deuteronen voor polarisatie-experimenten.  

Het werd nu ook duidelijk dat het een groot voordeel was dat ongeveer 25 jaren eerder, in de tijd 
van Brinkman en zijn medewerkers Put en Dermois, was gekozen voor een flexibele opbouw van 
de afzonderlijke experimenteercellen door middel van losse betonblokken in plaats van vaste 
betonwanden. De nieuwe indeling kon nu worden opgebouwd door de reeds aanwezige beton-
blokken opnieuw te rangschikken, zodat er slechts een beperkt aantal nieuwe blokken en dak-
elementen bijgemaakt moesten worden. 

Het AGOR- β budget 
Het oorspronkelijk begrote bedrag voor het β-gedeelte was Mfl 11,4, maar dat werd later, nadat 
het ontwerp van het bundelgeleidingssysteem was gepreciseerd, verhoogd tot Mfl 13,0. De over-
schrijding van Mfl 1,6 was voor de helft toe te schrijven aan prijsverhogingen. De andere helft 
was grotendeels te wijten aan bouwkundige voorzieningen. Omdat het gebouw eigendom was 
van de RUG was de hoop dat die de extra bouwkundige voorzieningen voor zijn rekening wilde 
nemen. 
In de nieuwe begroting is het gastenhuis, dat nog voor kfl 800 op de begroting stond, verdwenen. 
Als compensatie beloofde het KVI dat in de behoefte om Franse medewerkers adequaat onder te 
brengen zou worden voorzien door het huren van een geschikt onderkomen.
De grotere posten op de nieuwe begroting zijn:
   Bundellijnen en stralingsbeveiliging: Mfl 5,6
   Bouwkundige voorzieningen: Mfl 2,9
   Salaris- en detacheerkosten: Mfl 2,0 

AGOR-γ, de grote apparaten
Eerste keuze
De eerste beslissing die moest worden genomen was wat voor onderzoek er zou worden gedaan 
en wat daarvoor als instrumentarium nodig was. Na vele discussies werd gekozen voor drie speci-
fieke apparaten waarmee een flexibel onderzoekprogramma mogelijk zou zijn. Dit waren in volg-
orde van prioriteit een zogenoemde 'recoil'-spectrometer, het Huygens-vat en een magnetische 
spectrograaf die samen het basisinstrumentarium voor de AGOR-faciliteit zouden vormen. De 
eerste twee waren bedoeld om de zware-ionenpotentie van AGOR te benutten, terwijl de spec-
trograaf meer op het gebruik van lichte ionen was gericht. 
Maar dat was niet wat er gebeurde. 

Exit recoil-spectrometer
Met een recoil-spectrometer in combinatie met een opstelling van γ-detectoren kan in prin-
cipe het hoge-energiespectrum van een geselecteerde kern worden gereconstrueerd. Het KVI 
beschikte daarvoor over het relatief bescheiden, zogeheten Dutch-ball systeem, bescheiden in 
vergelijking met andere in Europa beschikbare systemen. 
Al vrij snel kwamen er twijfels omtrent de wetenschappelijke waarde van een recoil-spectrome-
ter in combinatie met AGOR. De belangrijkste reden daarvoor was dat deze techniek reeds op 
veel plaatsen in Europa en de USA werd toegepast waarbij grote speciaal daarvoor ontworpen 
γ-detectiesystemen werden gebruikt, veel groter en beter dan het KVI zich kon permitteren. 
Aangezien tussen het moment van concept tot praktische uitvoering nog zeker een periode 
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van vijf jaar zou liggen zou een KVI-programma te laat zijn om nog een belangrijke rol in dit 
onderzoekgebied te kunnen spelen. De SAC was het met deze zienswijze eens zodat de recoil-
spectrometer van het toneel verdween. Het geld dat het UB van FOM reeds voor de aanschaf had 
gereserveerd werd nu bestemd voor de spectrograaf.

Exit Huygens-vat
Het Huygens-vat was een project dat onder verantwoordelijkheid van de Utrechtse kernfysica-
groep zou worden gebouwd onder leiding van Kamermans. Deze detector bestond uit een grote 
cilindervormige tank met een lengte van 5,2 m en een diameter van 3,2 m. In het inwendige van 
de tank, die op vacuum stond, konden een trefplaat en allerlei detectorsystemen worden inge-
bouwd. Dit apparaat zou bij uitstek geschikt zijn voor de bestudering van het mechanisme van 
kern-kernbotsingen in het energiedomein van AGOR. 
Ook met het Huygens-vat en bijbehorende detectoren ging het mis. Ook hiervoor gold dat er 
inmiddels al meerdere faciliteiten voor het beoogde onderzoek beschikbaar waren zodat het oor-
spronkelijke concept enigszins was ingehaald door de ontwikkelingen die wereldwijd hadden 
plaatsgevonden. De Utrecht-groep was al eerder tot een soortgelijke conclusie gekomen en zag 
er meer heil in om zich aan te sluiten bij een hoge-energiegroep die was betrokken bij de voorbe-
reidingen voor een 'lood-op-lood' experiment met de nieuwe CERN-versneller. Exit Huygens-vat.
Ook hiermee had de SAC vrede. Voorzitter Peter Paul liet weten dat "het wegvallen van dit onder-
deel niet als een groot verlies moet worden beschouwd". De SAC constateert wel dat doordat 
de samenwerking met de Utrecht-groep is mislukt er weinig concrete plannen bestaan om de 
zware-ionenbundels van AGOR te benutten.

De BBS-spectrograaf
Het derde instrument dat werd gekozen was een magnetische spectrograaf. Dit was in zekere 
zin een voortzetting van het vele en productieve spectrograafwerk dat bij het oude cyclotron 
was gedaan. Het daarvoor gebruikte instrument was echter niet zo geschikt voor onderzoek met 
AGOR omdat AGOR deeltjes tot veel hogere energie versnelt dan het oude cyclotron. Daartoe 
werd een nieuwe spectrograaf ontworpen, de QQD-600, ook wel BBS genoemd. A.M. van den 
Berg was samen met de Japanner Kato verantwoordelijk voor het ontwerp.
Deze spectrometer bestaat uit een opeenvolging van quadrupool-quadrupool-dipool-magneten. 
Een speciale eigenschap van dit apparaat is dat door de afstand tussen het trefplaatje en de eerste 
quadrupool te veranderen nog gekozen kan worden tussen een combinatie van grote impuls-hap 
en kleine ruimtehoek of kleine impuls-hap en grote ruimtehoek. De impuls-hap Δp/p bepaalt hoe 
groot het gedeelte van het deeltjesspectrum is dat bij een bepaalde instelling van de magneten 
kan worden gemeten, terwijl de ruimtehoek dΩ aangeeft welk gedeelte van de in alle richtingen 
uitgezonden straling afkomstig van het trefplaatje nog in de spectrograaf belandt. 
Een ander kenmerk van dit apparaat is dat de beeldvervormingen in het brandvlak niet worden 
gecorrigeerd met extra afstembare magneten, zoals bij de oude QMG/2 het geval was, maar via 
'ray-tracing', waarbij de baan dat een deeltje in de spectrograaf heeft doorlopen per computer 
terug wordt gerekend naar het trefplaatje. 'Hardware' wordt vervangen door 'software'. Het ver-
eist ook een detectorsysteem waarmee de positie en de richting van het invallende deeltje nauw-
keurig kan worden bepaald. 

Met het ontwerp werd in 1991 begonnen. In 1992 werd met de Deense firma Danfysik A/S het 
contract voor het ontwerp en de fabricage van de BBS afgesloten. Met de installatie van de mag-
neten is in 1994 begonnen en het eerste experiment met de BBS vond plaats in 1996.

De leemte die in het onderzoekprogramma was ontstaan door het wegvallen van de recoil-spectro- 
meter en de Huygensvat-faciliteiten werd later opgevuld door een nieuw programmapunt, name-
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lijk het onderzoek naar de details van de proton-protonwisselwerking door middel van zoge-
noemde proton-protonremstraling. In deze (p,p'γ) experimenten kan de γ zowel reëel als virtueel 
zijn (een e+e–-paar). 
Het instrumentarium voor dit type experimenten omvatte een complexe maar ingenieuze deeltjes- 
detector die in samenwerking met het Indiana Cyclotron instituut (Bloomington, Indiana) werd 
ontwikkeld, de SALAD-detector, en de TAPS-detector voor het meten van de γ-straling. De ver-
snelde protonen konden ook nog gepolariseerd zijn waardoor er nog meer informatie werd ver-
kregen om de theorie, die gelijktijdig op het KVI werd ontwikkeld, te testen.

Het onderzoekprogramma en bijbehorende apparatuur
In juni 1992 verschijnt het door Malfliet geschreven rapport 'KVI- op weg naar 2000', gevolgd door 
het 'Strategic Plan 1996–2001'. Daarin worden de hoofdlijnen van het onderzoekprogramma met 
AGOR geschetst. Dit programma zal worden uitgevoerd met de zware ionen en gepolariseerde 
bundels waarvoor respectievelijk de ECRIS-bron en de gepolariseerde bron afkomstig van het 
KfK-instituut in Karlsruhe de mogelijkheid bieden. Voor dit programma is naast de BBS en SALAD- 
detector de volgende apparatuur beschikbaar: de TAPS-detector voor γ-detectie, EDEN voor neu-
tronendetectie, PEPSI voor elektron-positronpaardetectie. Bij zowel de bouw als het gebruik van 
ieder van deze instrumenten is sprake van een intensieve internationale samenwerking. 

De TAPS (Two Arm Photon Spectrometer)-detector is tot stand gekomen als een internationale 
collaboratie van GANIL (Frankrijk), GSI, Giessen, Münster (Duitsland), KVI, Praag en Valencia. Voor 
het KVI was het vooral Herbert Löhner die binnen de collaboratie een belangrijk aandeel had in 
het succes van dit project. 
De EDEN-detector (Etude de Décroissance par Emission de Neutrons) bestaat uit 40 neutronen-
detectoren en kwam voort uit een Frans-Nederlandse, of meer specifiek: IPN-KVI-samenwerking 
waarbij IPN tweederde en KVI eenderde van de totale investering van kfl 1200 had bijgedragen. 
Deze detector was in het IPN gebouwd, de KVI-inbreng daarbij vooral door Brandenburg gele-
verd. Zowel TAPS als EDEN waren verplaatsbaar en konden bij verschillende versnellers worden 
opgesteld. 
De PEPSI (Positron-Electron Pair Spectroscopy Instrument)-detector was het product van een 
samenwerking tussen het KVI en het Fysisch Instituut van de Jagiellonian Universiteit in Krakow 
(Polen). Voor het KVI was het vooral Bacelar die daarvoor verantwoordelijk was.
Later, in 1997, kreeg het KVI nog een andere detector, de Plastic Ball, te leen van CERN. Het bestaat 
uit 655 afzonderlijke detectoren waarmee een stralingsbron praktisch geheel kan worden omhuld 
zodat de meeste uitgezonden deeltjes worden waargenomen. 

Met deze apparatuur, was het mogelijk om coïncidentie-experimenten te doen waarbij de pro-
jectielen van AGOR in een botsing met een kern van het trefplaatje een instabiele, energierijke 
productkern produceren. De energie wordt afgevoerd door gelijktijdige uitzending van γ-straling 
of/en neutronen. Het resulterende deeltje wordt gemeten met een deeltjesdetector zoals de BBS-
spectrograaf en de uitgezonden straling met TAPS, EDEN, PEPSI of Plastic Ball. Zulke metingen 
geven veel meer informatie dan een 'eenvoudig' verstrooiingsexperiment. 

Het geld voor de randapparatuur
In november 1991 vraagt Malfliet aan het UB een bedrag van Mfl 7,2 voor de aanschaf van de 
randapparatuur. Hiervan is Mfl 6,0 bestemd voor de nieuwe spectrograaf. Als reactie daarop doet 
FOM in begin 1992 via Chang een voorstel om dit mogelijk te maken: 
De RUG stelt een additioneel bedrag van Mfl 1,4 ter beschikking.
FOM stelt ten laste van de post 'middelgrote apparatuurinvesteringen' van na 1995 een bedrag 
van Mfl 2,4 ter beschikking wat samen met de al toegewezen reservering van Mfl 1,2 neerkomt 
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op een totaal van Mfl 3,6. FOM leent het KVI Mfl 1,6. Deze lening moet voor 1998 worden terug-
betaald uit de exploitatiemiddelen van FOM voor het KVI.
In totaal een bedrag van Mfl 6,6 – iets minder dan de gevraagde Mfl 7,2. Als het KVI het gevraagde 
bedrag terug weet te brengen tot Mfl 6,6 lijkt het probleem oplosbaar. Verder is er nog altijd de 
mogelijkheid dat het vangnet van Mfl 6,0 niet of slechts gedeeltelijk gebruikt hoeft te worden. 
Het resterende bedrag zou dan in eerste instantie moeten worden gebruikt om de lening van  
Mfl 1,6 af te betalen. 
Nader overleg met het UB resulteert in een aangepaste begroting die nu inderdaad uitkomt 
op Mfl 6,6. Het ontwerp van de spectrograaf wordt vereenvoudigd en daardoor goedkoper; er 
wordt nu een bedrag van Mfl 3,9 (software in plaats van hardware) voor gereserveerd. Voor een 
gepolariseerde-ionenbron met toebehoren wordt Mfl 1,3 uitgetrokken zodat het totaal op Mfl 5,2 
uitkomt. Bovendien droeg de RUG Mfl 1,4 bij, waarvan Mfl 0,6 voor analysemagneten, Mfl 0,4 voor 
de infrastructuur (computers en data-analyse) en Mfl 0,4 voor het quark-gluonwerk bij CERN.

Nu tot aller tevredenheid het investeringsprobleem voor de AGOR-γ randapparatuur was opge-
lost gaf het UB goedkeuring aan het KVI-2000-plan en aan de voorgestelde planning en organisa-
tie van de wetenschappelijke en instrumentele activiteiten. Het doet dit vergezeld gaan van een 
positief maar enigszins in de trant van 'vader UB spreekt zoonlief toe': 
"De toekomstplannen van Uw instituut zijn ambitieus. Aan de hand van de planning heeft het 
UB geconstateerd dat de instrumentele activiteiten een groot beslag zullen leggen op de mede-
werkers van het KVI en dat het een zeer grote inspanning zal vergen om het KVI na de installatie 
van AGOR ook in wetenschappelijk opzicht weer terug te brengen naar het zowel kwalitatief als 
kwantitatief hoge niveau van de jaren 1975–1985. Mede door de gebleken bereidheid van het 
personeel om zich hiervoor met grote toewijding energiek en enthousiast in te zetten is het UB er 
gaandeweg van overtuigd geraakt dat het instituut zijn plannen adequaat zal kunnen uitvoeren. 
Het UB wenst U bij de realisatie van de gestelde ambities veel succes." 

Het functioneren van AGOR
In de eerste jaren na de inbedrijfstelling van AGOR werd er veel tijd besteed aan de ontwikkeling 
van voornamelijk protonen- en α-bundels van verscheidene energieën en aan het genezen van 
een aantal soms heel hinderlijke en moeilijk te traceren kinderziektes. Het eerste jaar 1997 was 
met een totaal van 2552 uur = 319 shifts experimenteertijd nog bevredigend maar in 1998 en 
1999 waren dat slechts 1576 en 1377 uren. In 2000 was het al een beetje meer, maar in 2001 ging 
de experimenteertijd sterk omhoog tot 2690 uur en in het daarop volgend jaar tot 3113 uren. 
Vanaf dat moment was AGOR een goed draaiende machine; van de geplande experimenteertijd 
was gemiddeld genomen ongeveer 90% beschikbaar voor experimenten. 

De periode 1998–1999 was een frustrerende tijd (zie ook pagina 86). In de eerste plaats voor de 
versnellergroep zelf die steeds weer werd geconfronteerd met vervelende problemen waarvan 
de oorzaak moeilijk was te vinden. Daarbij kwam dat ze voortdurend het gevoel hadden opge-
jaagd te worden door de gebruikers die natuurlijk ook zo snel mogelijk aan de slag wilden. 
Sytze Brandenburg, al bij AGOR betrokken vanaf het eerste begin in Orsay en vanaf 1999 hoofd 
van de cyclotrongroep, verschaft details.

Kinderziektes
In de eerste paar jaar werd de bedrijfsvoering van AGOR gedomineerd door diverse kinderziektes, 
die maakten dat de versneller maar een zeer beperkt en vaak onvoorspelbaar deel van de tijd 
beschikbaar was voor het uitvoeren van experimenten. Dit was een zeer zware belasting voor de 
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versnellergroep, die veel te vaak nee moest verkopen aan de experimentatoren. Deze periode 
heeft bij de betrokken medewerkers zeker zijn (negatieve) sporen achtergelaten.
Een van de oorzaken van de lange tijd die het gekost heeft om de kinderziektes te boven te komen 
was de grote druk om snel experimenten uit te voeren en wetenschappelijke resultaten te boeken. 

Het grootste probleem gaf de cryogene installatie. Een verontreiniging met 1 ppm (part per mil-
lion) lucht resulteert in het vastvriezen van rond 3,5 liter lucht per dag, hetgeen al na een paar 
dagen tot een zo sterke vermindering van de liquefier-capaciteit leidt dat de spoelen en superge-
leidende extractie-elementen niet meer gekoeld kunnen worden. De remedie is dan het opwar-
men van de liquefier naar kamertemperatuur en het afvangen van de dan weer gasvormige 
verontreiniging in een cryotrap, gevolgd door het weer afkoelen van de liquefier, vullen van de 
cryostaat en afkoelen van de supergeleidende extractie-elementen. Deze hele procedure neemt 
als er niets tegenzit 2,5 dag in beslag en werd ruwweg om de week in het weekend uitgevoerd. 
Daaraan voorafgaand was het dan vaak al vanaf de woensdag spannend of het eind van het expe-
riment gehaald zou worden en werd met allerlei trucs geprobeerd extra tijd te winnen. 
Uit de analyse van het gas dat in de cryotrap gevangen werd was het duidelijk dat ergens in het 
systeem een luchtlek van ongeveer 10-2 mbar l s-1 moest zitten. Eindeloze lekzoekoperaties lever-
den niets op. Pas in 1999 werd de oorzaak ontdekt: aan de ingang van de heliumcompressor was 
de druk lager dan de atmosferische druk doordat een filter daar een te geringe doorlaatcapaciteit 
had. Als gevolg hiervan lekte lucht door de draaidoorvoer van de compressoraandrijving, die aan 
de lage-drukzijde zit, de compressor in. Na wijziging van de compressorinlaat werkte het systeem 
geleidelijk beter doordat de zuiverheid van het gas langzaam verbeterde. Vooral het verwijde-
ren van het water dat onvermijdelijk als waterdamp met lucht mee naar binnen lekt en bij de 
opwarmprocedure maar zeer gedeeltelijk verwijderd wordt, heeft nog veel tijd gekost. Maar toen 
dat eenmaal zover was is de liquefier onafgebroken in bedrijf gedurende perioden van zes maan-
den of langer. Als er een onderbreking is, is dat ofwel gepland voor onderhoud aan de installatie 
ofwel het gevolg van storingen in bijvoorbeeld de stroomvoorziening. 

Een ander zorgenkind waren de RF-resonatoren die de versnelspanning leveren. In de begin-
periode ontstonden een aantal waterlekken in de kortsluitplaten, die erin resulteerden dat de 
machine een paar keer vol water kwam te staan. Deze lekken konden zonder al te veel moeite 
gerepareerd worden en zijn sindsdien niet meer voorgekomen. 
Eind 1997ontstond een merkwaardig lek in een van de resonatoren: bij RF-vermogens boven  
15 kW en een RF-frequentie van 55 MHz of hoger lekte een van de vele koelcircuits. Dit bete-
kende dat de veelgevraagde protonenbundels van 150 MeV en hoger niet meer geleverd konden 
worden. Het lokaliseren van zo'n lek is een uitermate lastige zaak. Het lekkende koelcircuit werd 
nog relatief eenvoudig geïdentificeerd maar pogingen om de plek nauwkeurig te bepalen bleven 
zonder resultaat. Daarom werd een ingenieuze methode bedacht om het lek te dichten door een 
kunststofcoating aan de binnenkant van de koelleiding aan te brengen. In eerste instantie leek 
de operatie succesvol: het lek opende zich, het vacuum verslechterde en werd vervolgens beter 
omdat de coating het lek afdichtte. Om er zeker van te zijn dat er voldoende coating in het lek 
vloeide werd besloten het RF-vermogen wat te verhogen en nog even aan te laten staan. Dit had 
op het eerste gezicht een catastrofaal gevolg: het lek ging weer open. Bij nadere beschouwing 
was het echter een groot succes: het lek bleek nu ook zonder RF-vermogen open te zijn en kon 
dus nu met lekzoeken gelokaliseerd worden. Na een lastige reparatie was het probleem opge-
lost totdat het in 1999 weer mis ging, weer een lek in een van de koelcircuits van de resonator. 
Het bleek op de overeenkomstige plek te zitten als het eerste lek en kon verholpen worden. Een 
nauwkeurige studie kon de oorzaak van deze twee lekken vinden, het bleek een subtiele ont-
werpfout met ernstige consequenties te zijn. Voor het herstel van deze fout werd samen met de 
afdelingen werktuigbouw van het KVI en de Faculteit een oplossing ontwikkeld die een stilstand 
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van ruim vier maanden in 2000 vergde maar succesvol werd afgerond. In de acht jaar die inmid-
dels verstreken zijn hebben we geen last meer gehad van waterlekken op de betreffende plek. 

Ook het extractiesysteem leverde de nodige problemen op. De elektrostatische deflector sloeg 
met enige regelmaat door en moest dan weer langdurig geconditioneerd worden met als conse-
quentie geen bundel. Op de langere termijn werd de deflector echter steeds betrouwbaarder en 
vergaten de operateurs bijna dat we een elektrostatische deflector hebben.

Een lastiger probleem waren de sluitingen die regelmatig optraden in de elektromagnetische 
deflector EMC1. Hier lopen stromen tot ruim 2000 A door watergekoelde kopergeleiders van  
3 x 4 mm. De hoge lorentzkrachten en de geringe mechanische stijfheid van de geleiders resul-
teren in kleine beweging van de geleider en vervolgens kortsluiting tussen de spoelen of tussen 
windingen van dezelfde spoel. Dit probleem trad zo vaak op dat de operateurs zeer bedreven 
werden in het opsporen van de locatie van de kortsluiting. De oplossing was dan om daar een 
klein stukje kapton tussen de windingen te schuiven zodat het contact werd verbroken. 

AGOR werkt betrouwbaar 
Sinds deze en andere minder noemenswaarde problemen zijn opgelost heeft AGOR laten zien 
een betrouwbare versneller met een beschikbaarheid van 85–90% te zijn. Verreweg de meeste 
storingen zijn door operateurs en technisch personeel binnen korte tijd op te lossen, zodat de 
invloed op de experimenten nog veel beperkter is dan dat getal doet vermoeden: de noodzaak 
om een experiment opnieuw in het bundelschema in te passen vanwege storingen komt minder 
dan eenmaal per jaar voor.

Maar ook een betrouwbare machine heeft geld nodig om goed te kunnen blijven draaien. Door 
het besluit van FOM om de kernfysica op het KVI per 2007 niet meer te ondersteunen, is de vraag 
naar bundeltijd met ruim 30%  teruggelopen. En dat betekent dat ook de exploitatie van AGOR 
in problemen raakt. Vanuit de versnellergroep is daarom het initiatief gekomen om betalende 
externe gebruikers te werven. Ook de wetenschappelijke staf heeft in het begin daaraan een bij-
drage geleverd. 

Dankzij het radiobiologische onderzoek heeft het KVI de nodige expertise op het gebied van dosi-
metrie en precisiebestraling ontwikkeld. Deze kennis heeft de versnellergroep in staat gesteld om 
zich in de laatste paar jaar een plaats te veroveren in de markt voor bestralingen met protonen 
onder andere voor de ruimtevaartsector. Dit soort  activiteiten omvatte in 2008 al 500 uur bun-
deltijd per jaar en bracht 300 k€ op. Hiermee wordt al een significante bijdrage geleverd aan een 
gezonde bedrijfsvoering van AGOR en verdere groei valt te verwachten.
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Het onderzoek in de kernfysica
Dit hoofdstuk geeft in het kort een indruk van het wetenschappelijk onderzoek in de kernfysica 
dat in de loop der jaren op het KVI is verricht. Daarbij is een keuze gemaakt, om alle aspecten toe 
te lichten zou een tweede boek nodig zijn. Het is een persoonlijke keuze, iemand anders zou uit 
de veelheid van onderwerpen wellicht anders hebben gekozen.
Dit historisch overzicht is beperkt tot ongeveer het jaar 2002. Wat daarna aan onderzoek is opge-
zet en uitgevoerd is bij het verschijnen van dit boekje nog geen historie te noemen.
De werkwijze bij het schrijven van dit hoofdstuk was tweeledig: voor sommige onderwerpen 
werd de geschreven tekst voorgelegd voor commentaar en correcties aan de specialisten op dat 
gebied, voor andere onderwerpen is de gehele tekst door de specialist(en) aangeleverd en met 
kleine veranderingen in de tekst opgenomen. 
Om de behandelde onderwerpen naar waarde te kunnen schatten is een zekere kennis van de 
natuurkunde nodig. Leken in de natuurkunde zullen moeite hebben om het hoe en waarom te 
doorgronden. 
Het onderzoek is primair een zaak van de wetenschappelijke staf. Toch zou dat niet mogelijk zijn 
zonder de ondersteuning van de technische diensten: cyclotron-operateurs, elektronici, elektro- 
technici, instrumentmakers, werktuigbouwkundigen, computerdeskundigen, onderzoekassis-
tenten. Het resultaat van het onderzoek is te danken aan het enthousiasme en de deskundigheid 
van de gehele staf.

Waarom kernfysica?
In de periode dat het KVI werd gesticht, de jaren '50 en '60, was de kernfysica een belangrijke, zo 
niet de belangrijkste tak van het natuurkundig onderzoek. De atoomkern was het kleinst bekende 
deeltje dat in detail kon worden bestudeerd met de toen beschikbare versnellers. Het was funda-
menteel onderzoek. 

Naast het argument van puur fundamenteel onderzoek was er nog een tweede reden. In de jaren 
'50 en '60 werd de mogelijkheid om kernreactoren te bouwen voor energieproductie als zeer 
reëel beschouwd. Om de mogelijkheden en eventuele risico's die daaraan waren verbonden 
naar waarde te kunnen schatten, waren goed opgeleide mensen met ervaring in kernfysische 
methoden nodig die met verstand van zaken daarover konden praten. (Dit geldt ook nu nog.) Dit 
was ook de tijd van de Koude Oorlog met de dreiging van atoombommen op de achtergrond. 
Bovendien kwam men er al vrij snel achter dat het gebruik van kernfysische methoden en instru-
menten op een aantal terreinen van de geneeskunde erg nuttig kon zijn. Zie hoofdstuk 7.

Maar er is meer. In de loop van de tijd is de  wisselwerking tussen de kernfysica en  andere onder-
zoekdisciplines  en de ontwikkeling van  nuttige toepassingen verder uitgebreid, vooral dank-
zij het gebruik  van  nieuwe kernfysische technieken die voortkwamen uit het fundamentele 
onderzoek. Deze uitstraling van de kernfysica is geïllustreerd in de figuur hiernaast. Bijna alle daar 
getoonde aangrenzende activiteiten zijn op  het KVI aan de orde geweest of zijn het nog.

De atoomkern, een ingewikkeld systeem
In 1950 verscheen er een boekje met als titel 'Kernen der Atomen' geschreven door Dr. H. de Vries. 
De Vries (1916-1959) was een briljant fysicus die in 1942 in Groningen was gepromoveerd bij de 
toenmalige hoogleraar Coster op een proefschrift met de titel 'De resonantieniveaux van zilver, 
zink, koper en aluminium voor het invangen van neutronen'. 
Het boekje geeft een fraai overzicht van wat er in 1950 over de atoomkern bekend was. Hij merkt 
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op dat in de kern slechts twee soorten deeltjes, protonen en neutronen, belangrijk zijn en dat er 
al enkele relaties tussen deze deeltjes bekend zijn, zoals het β-verval. Hij schrijft verder: 
"Het onderzoek naar meer relaties is nog niet geëindigd en het is moeilijk te voorspellen wat 
het zal opleveren. (...) Maar wanneer het mocht blijken dat er tussen de pas genoemde deel-
tjes één algemene relatie is aan te geven – een theorie die deze relatie een exacte quantitatieve 
vorm geeft – dan heeft daarmee de natuurkunde wel de grenzen van haar gebied bereikt." En 
De Vries verwachtte dat dit binnen afzienbare tijd zou gebeuren en dat kernfysica dan minder 
spannend zou worden. Hij verliet daarom de kernfysica en stapte over naar andere onderzoekge-
bieden, eerst de biofysica en later ook nog het C-14-onderzoek. Beide worden nog steeds actief 
in Groningen beoefend. 

Nu, zo'n 50 jaar later, is het duidelijk dat zijn verwachtingen niet zijn uitgekomen: de nucleon-
nucleonwisselwerking en het veel-deeltjesprobleem maken het een stuk ingewikkelder dan 
De Vries had voorzien. Slechts door een passende benadering van de wisselwerking kunnen 
bepaalde eigenschappen van kernen en kernmaterie worden berekend.

Om de vele eigenschappen van de kern, zoals die experimenteel zijn gevonden, te beschrijven 
wordt gebruikgemaakt van modellen, waarbij bepaalde aspecten worden vereenvoudigd zodat 
het systeem wel berekenbaar is. Een model heeft zijn begrenzingen, het beschrijft bepaalde 
facetten erg goed maar is ongeschikt voor de beschrijving van andere processen. Modellen zijn 
dus maar beperkt toepasbaar. Twee gangbare en succesvolle modellen zijn het zogenoemde 
onafhankelijk-deeltjemodel waarin de nadruk wordt gelegd op het gedrag van een deeltje ten-
gevolge van zijn wisselwerking met alle andere deeltjes, en het collectieve model waarbij juist het 
gezamenlijk optreden van alle deeltjes als uitgangspunt wordt gekozen. 
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Enkele begrippen

Energie
In de kernfysica wordt energie uitgedrukt in eV (elektronvolt). 1 eV is de kinetische energie 
van een elektron dat een spanningsverschil van 1 volt heeft doorlopen (1,6 ∙10-19 J). In de 
kernfysica wordt meestal de eenheid keV of MeV gebruikt die respectievelijk duizend en 
1 miljoen eV zijn. Het gewicht van de deeltjes kan met behulp van de uitdrukking E = mc2 ook 
in energie worden uitgedrukt. De massa van een elektron is 0,51 MeV/c2 en die van een proton 
980 MeV/c2. 

Botsingen 
Een veelgebruikte methode om de eigenschappen van kernen te bestuderen is door op de 
kern van een trefplaatje een ander deeltje met hoge snelheid te schieten en te meten wat er na 
de botsing is overgebleven. Het deeltje waarmee geschoten wordt, het projectiel, is afkomstig 
van het cyclotron. 

Kernreacties
Als gevolg van de wisselwerking tussen trefplaatkern T en projectiel P kunnen er verscheidene 
soorten processen plaatsvinden.
Elastische botsing: projectiel P en trefplaatkern T houden dezelfde inwendige structuur.
Inelastische botsing: projectiel P draagt een gedeelte van zijn kinetische energie over aan 
de trefplaatkern T waarbij deze in een aangeslagen toestand raakt en zijn inwendige structuur 
verandert. Omdat T een quantummechanisch systeem is kan deze kern niet een willekeurige 
hoeveelheid energie opnemen maar alleen precies afgemeten energiepakketjes die kunnen 
worden bepaald door het energieverlies van het projectiel P te meten.
 
Overdrachtreacties 
Het projectiel pikt tijdens de botsing een deeltje op van de kern. Bijvoorbeeld als het projec-
tiel a een proton is dat een neutron uit de kern oppikt, wordt het een deuteron, een water-
stofisotoop dat uit een proton en een neutron bestaat. Als de trefplaatkern een 12C-kern 
was wordt het nu een 11C-kern, een lichtere koolstof-isotoop. We kunnen dit schrijven als:  
p + 12C →  d + 11C   (oppik-reactie) of 12C (p,d) 11C.
Omgekeerd kan ook het projectiel een deeltje afstaan aan de kern:
d + 12C → 13C + p  (stripping-reactie) of 12C (d,p) 13C.

Ook bij dit type reactie kan de eindkern nog een bepaalde hoeveelheid energie E opnemen. Deze 
reacties zijn niet beperkt tot één-deeltjesovergangen of tot protonprojectielen. Voorbeelden 
daarvan zijn de (d,6Li)- en (α,p)-reacties die uitvoerig op het KVI zijn bestudeerd. Met stripping- 
en oppik-reacties kan de structuur van de aangeslagen toestanden worden bestudeerd. Ook is 
het mogelijk om de eigenschappen van niet-stabiele kernen te bestuderen uitgaande van een 
stabiele beginkern. Ook bij dit type reacties kan de eindkern nog een bepaalde hoeveelheid 
energie E opnemen. Deze reacties zijn niet beperkt tot één-deeltjesovergangen of tot proton-
projectielen. Bijvoorbeeld in de (d,6Li)-reactie wordt een 4He (= α-deeltje) opgepikt. 

Niveauschema 
In een kern wordt iedere mogelijke energietoestand aangeduid als energieniveau. Alle niveaus 
samen vormen het niveauschema. Voor een kern van het element 181Pt zijn er vele mogelijkhe-
den zoals de figuur op pagina 131 is te zien. 



121

Hoofdstuk 6
Het onderzoek in de kernfysica

Resolutie
Sommige energieniveaus liggen vlakbij elkaar maar corresponderen met geheel andere kern-
structuren. Het is dus zaak om in een experiment de niveaus uit elkaar te kunnen houden. Dat 
wil zeggen dat de energieonscherpte oftewel de energieresolutie in de deeltjesbundel van het 
cyclotron en in de apparatuur waarmee de reactieproducten wordt gemeten, kleiner moet zijn 
dan de onderlinge niveau-afstand. In de praktijk komt dat neer op 20 tot 50 keV. 
Dat betekent ook dat het trefplaatje niet te dik mag zijn omdat anders het energieverlies van 
een bundeldeeltje of reactieproduct in het plaatje de energieresolutie zou bederven. Dat bete-
kent in de praktijk dat de dikte meestal in de grootteorde van 1 mg/cm2 zal zijn oftewel onge-
veer een duizendste millimeter. (Ook de dikte van papier wordt vaak in massa per oppervlak 
uitgedrukt: 80-grams (verzwegen: per m2) papier heeft een dikte van ongeveer een tiende  
millimeter.) 

Hoekverdeling
De reactieproducten kunnen in principe in alle richtingen uit het trefplaatje komen. De hoek-
verdeling, dat wil zeggen de relatieve hoeveelheid van de bij iedere hoek uitgestoten speci-
fieke reactieproducten is een belangrijk gegeven bij de analyse van het reactieproces. 

Werkzame doorsnede
De werkzame doorsnede drukt de kans uit dat een bepaalde reactie optreedt als een projectiel 
op een trefplaat wordt geschoten. Aan iedere kern in het trefplaatje wordt een oppervlakte 
σ toegekend, de kans dat de reactie optreedt is de kans dat het projectiel dat oppervlakje 
raakt. Als het reactieproduct wordt waargenomen met een detector met oppervlakte O op een 
afstand r, dan moet het ergens door de bol met oppervlak 4πr2 ofwel 4π steradialen rondom 
het reactiepunt heen gaan. De kans dat het de detector raakt is evenredig met de ruimtehoek 
dΩ = O/r2 steradialen. Voor de Q3D-spectrograaf is dΩ =10 millisteradiaal (mstr). 
De differentiële werkzame doorsnede dσ/dΩ is de kans dat het deeltje onder een bepaalde 
hoek θ wordt uitgezonden. In de praktijk wordt σ uitgedrukt in barn = 10-28 m2. Voor de meeste 
processen tussen deeltjes is σ van de orde van grootte van een millibarn = 10-31 m2 of microbarn 
= 10-34 m2. De differentiële werkzame doorsnede dσ/dΩ komt dan in millibarn (10-31 m2) per 
steradiaal te staan, geschreven als dσ/dΩ (mb/str).

Neutron en γ-verval
Als aan een kern een hoge energie wordt toegevoerd, hoger dan de bindingsenergie van het 
neutron, dan zal deze kern in een zeer korte tijd van 10-15 tot -20 seconden één of meerdere 
neutronen afschudden totdat de aanslagenergie van de resulterende kern minder dan de bin-
dingsenergie is geworden. De restenergie wordt dan door emissie van elektromagnetische 
straling afgevoerd. 
Dit proces is in wezen hetzelfde als de uitzending van zichtbaar licht door aangeslagen ato-
men, het verschil is de energie van de uitgezonden straling. Voor atomaire processen is die 
slechts enkele eV's en voor kernen keV's of meer. Elektromagnetische straling kan ook worden 
beschreven in termen van deeltjes, fotonen genaamd. Het γ-verval van een aangeslagen kern 
verloopt meestal door emissie van een cascade van fotonen, waarbij de energie stapsgewijs 
wordt verminderd.
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Het schillenmodel
Een van de eerste modellen om de structuur van kernen te beschrijven is het onafhankelijk-deel-
tjemodel. Hierin wordt het effect van de wisselwerking die één deeltje ondervindt van alle andere 
deeltjes in de kern vervangen door een gemiddelde-potentiaalput die de vorm heeft van de mas-
saverdeling van de kern. De diepte hangt af van het aantal nucleonen en kan wel zo'n 50 MeV zijn. 
Het doet denken aan een knikker in een putje. Het grote verschil is dat de kern een quantummecha-
nisch systeem is. Dat is in principe de knikker in het putje ook, maar een dergelijk grof systeem laat 
zich uitstekend beschrijven met de wetten van de klassieke mechanica. De energietoestanden en 
de golffuncties van de deeltjes in een ééndimensionale energieput zijn eenvoudig te berekenen. 
In werkelijkheid hebben we te maken met een driedimensionale put. Dat betekent dat het deeltje 
in de kern kan ronddraaien en die beweging moet ook weer worden gekwantificeerd. Het met de 
draaiing verbonden baanimpulsmoment kan daarom niet iedere willekeurige waarde aannemen 
maar alleen maar zeer bepaalde waarden. Ook hebben de nucleonen nog een intrinsiek draai-
moment, de spin. Baanimpulsmoment en spin zijn zodanig gekoppeld dat de spin parallel (↑) of 
antiparallel (↓) aan het baanimpulsmoment kan staan. Dat geeft twee energietoestanden. Voor 
de opbouw van een kern is het uitsluitingsprincipe van Pauli belangrijk. Het zegt dat elke moge-
lijke toestand slechts door één deeltje van een bepaalde soort kan worden bezet. In kernen zijn er 
vier soorten: protonen met spin ↑ en spin ↓ en neutronen met spin ↑ en ↓. In de grondtoestand 
van een kern bevinden alle deeltjes zich in de laagst mogelijke energietoestanden. 

 Oplossing van de Schrödinger-vergelijking 
in een potentiaalput. De omcirkelde getallen 
geven het aantal neutronen of protonen dat 
een afgesloten schil bevat.
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Een volledige oplossing van de Schrödinger-vergelijking voor een ietwat vereenvoudigde poten-
tiaalput is gegeven in de figuur hiernaast. Het valt op dat de mogelijke energietoestanden in 
clusters zijn gegroepeerd. De onderlinge afstand tussen twee energieniveaus in een groep is aan-
merkelijk kleiner dan die tussen twee groepen. In de laagste toestand kunnen 2 nucleonen zitten, 
in de daarop volgende groep 6, zodat het totaal aantal deeltjes 8 is. De kern van zuurstof, 16O dat 
uit 8 protonen en 8 neutronen bestaat, heeft dus zowel voor de protonen als de neutronen een 
afgesloten schil; de overgang van een deeltje naar een volgende groep kost extra veel energie. 
Een zware kern zoals die van lood, 208Pb met 82 protonen en 126 neutronen, heeft ook twee afge-
sloten schillen, één voor de protonen en één voor de neutronen. Ook 40Ca met 20 protonen en 
20 neutronen heeft een dubbel gesloten structuur, terwijl bij 41Ca een neutron in de bijna lege 
volgende schil zit. Bij 39Ca ontbreekt er een neutron: er zit een gat in de neutronenschil. 
Dit model is het zogenoemde schillenmodel. In een kern in rust zitten alle deeltje in de laagst 
mogelijke energietoestand. Voeren we nu energie toe aan de kern door bijvoorbeeld een botsing 
met een andere kern (inelastische verstrooiing) dan zullen één of meerdere nucleonen in een 
hogere baan kunnen komen. De kern wordt aangeslagen met een bepaalde excitatie-energie. De 
opgenomen energie is het verschil in energie tussen de oorspronkelijke en de nieuwe toestand. 
Binnen een groep kan die betrekkelijk klein zijn, maar als het deeltje van schil moet wisselen is 
daar een hogere excitatie-energie voor nodig. Dat uit zich in verminderde kinetische energie van 
het projectiel. Het spectrum van de inelastisch verstrooide deeltjes weerspiegelt de verschillende 
opgenomen energiepakketjes, zie de figuur hierboven. 

Met het schillenmodel is het mogelijk om spectra van kernen met één of meer nucleonen buiten 
de afgesloten schillen te berekenen waarbij deze dan als een stabiele romp worden beschouwd. 
Voor één nucleon is dat nog eenvoudig maar voor meerdere nucleonen moet de onderlinge wis-
selwerking tussen de extra nucleonen in rekening worden gebracht. 18O wordt dan beschreven 
als twee neutronen die in een potentiaalput van 16O zitten en onderling wisselwerken met een 
fenomenologisch bepaalde en tamelijk eenvoudige 'restkracht'. De berekeningen kunnen wor-
den uitgebreid tot meerdere nucleonen buiten de afgesloten schil, maar steeds met dezelfde 
onderlinge wisselwerking. 

Energiespectrum inelastisch verstrooide α-deeltjes aan  24Mg
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Het veel-deeltjessysteem van een kern van nucleonen met een ingewikkelde wisselwerking tus-
sen de deeltjes is dan teruggebracht tot een systeem van veel minder deeltjes met een eenvou-
digere wisselwerking. 

Bij hogere excitatie-energieën kunnen meerdere deeltjes in hogere banen terechtkomen. Des te 
hoger de excitatie-energie des te meer deeltjes belanden in hogere banen. Dat maakt het totale 
energiespectrum steeds gecompliceerder en moeilijker te interpreteren. 

Het collectieve model
In tegenstelling met de hierboven beschreven excitaties waarbij één of slechts een beperkt aantal 
deeltjes betrokken zijn, kennen we ook excitaties waaraan veel, zo niet alle deeltjes deelnemen.
In deze toestanden ondergaan de nucleonen een collectieve beweging, bijvoorbeeld een snelle 
ronddraaiende of een trillende beweging van de hele kern. Deze collectieve excitaties kunnen 
worden beschreven met speciale modellen zoals de door Bohr en Mottelson ontwikkelde rotatie- 
en vibratiemodellen. 
In de categorie van collectieve modellen past ook de op het KVI ontwikkelde Interacting Boson 
Approximation (IBA, zie pagina 145) die van grote invloed is geweest op het structuuronderzoek 
van kernen.
Een speciaal type vibratie is de reuzenresonantie die bij excitatie-energieën van 10 MeV en meer 
wordt waargenomen en waarbij, macroscopisch gezien, de kern als een geheel trilt. Deze collec-
tieve trillingen waar dus veel deeltjes aan deelnemen hebben een kleine trillingsamplitude van 
slechts een paar procent van de straal van de kern (3-10 m-15) en een frequentie van 3 tot 5 maal 
1021 trillingen per seconde. 
Het vloeistofdruppelmodel beschrijft reuzenresonanties als trillingen in vorm en dichtheid van de 
kern. In dit model bestaat de kern uit vier verschillende 'vloeistoffen': protonen met spin ↑ en spin  
↓ en neutronen met spin ↑ en ↓. Dit geeft een grote verscheidenheid in mogelijke trillingswijzen. 
De figuur hieronder toont de structuur van enige eenvoudige trillingswijzen. 

Het is ook mogelijk om reuzenresonanties microscopisch te beschrijven als een superpositie van 
deeltje-gat-excitaties waarbij een deeltje in een hoger gelegen schil terechtkomt en een gat in 
de oorspronkelijke schil achterlaat. De reuzenresonantie is een coherente toestand waarin alle 

Mogelijke trillingswijzen
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Coherente toestanden

mogelijke deeltje-gat-overgangen met dezelfde fase bijdragen zoals schematisch geschetst in de 
figuur rechtsonder.
Vanwege hun eenvoudige karakter, hun betrokkenheid bij vele andere eigenschappen van 
atoomkernen en de rol die zij spelen in kosmologische processen vormen zij een interessant ter-
rein van onderzoek. 

Het experimentele kernfysicaonderzoek op het KVI
Zoals al opgemerkt is de kern een te ingewikkeld systeem om microscopisch te kunnen worden 
beschreven, zelfs niet met de grootste computers. Juist door zijn ingewikkeldheid zijn er talloze 
verschijnselen die soms op basis van een model zijn voorspeld en waar dan naar wordt gezocht, 
en verschijnselen die soms toevallig worden ontdekt. 
Het kernstructuuronderzoek kenmerkt zich vooral in de grote verscheidenheid van onder- 
werpen. Dit werd in de hand gewerkt omdat de KVI-faciliteit in de jaren '70 voor dat onderzoek 
een van de best uitgeruste faciliteiten ter wereld was. Het cyclotron kon vele soorten projectielen 
zoals protonen, deuteronen, 3He en 4He (het α-deeltje) met variabele energieën produceren. Ook 
de detectieapparatuur was voor die tijd modern. Naast de Q3D-spectrograaf was er bijvoorbeeld 
een grote verstrooiingskamer waarin detectoren onder verscheidene hoeken rondom het tref-
plaatje in het centrum van de kamer konden worden opgesteld. 
Daarbij kwam nog dat in principe iedere (senior)onderzoeker vrij was in het uitzoeken van zijn 
onderwerp: elk staflid had in principe een eigen lijn van research waarvoor hij/zij de primaire ver-
antwoordelijkheid droeg. Dat onderzoek werd meestal in samenwerking met andere stafleden of 
collega's van buiten het KVI uitgevoerd. Die verscheidenheid in het kernfysisch onderzoek droeg 
sterk bij tot het wetenschappelijke klimaat op het instituut. Er gebeurde veel en er waren altijd 
interessante nieuwe gegevens. 
De voorbeelden die hier kort worden besproken zijn tamelijk willekeurig gekozen uit de Annual 
Reports. Bij veel van deze experimenten waren promovendi betrokken. Daarom strekte een 
bepaald type onderzoek zich in veel gevallen uit over een periode van tenminste vier jaar, over-
eenkomend met de aanstellingsperiode van een promovendus.



126

Hoofdstuk 6
Het onderzoek in de kernfysica

Detectoren, de Q3D-spectrograaf
Een afbeelding van een opstelling zoals die op het KVI in de jaren '70 gebruikelijk was is te zien 
in de onderstaande figuur. Deze verstrooiingskamer is uitgerust met vaste-stoftellers die zijn 
gemonteerd op een draaibaar frame zodat de deeltjes die in een bepaalde richting uit het tref-
plaatje komen kunnen worden geteld. Deze tellers hadden hooguit een resolutie van ΔE/E = 10-3, 
dus voor een 40MeV-deeltje 40 keV. Dat is in veel gevallen niet goed genoeg. Een ander nadeel 
van dit type detectoren is dat ze alle opvallende deeltjes tellen dus ook de deeltjes die niet 
interessant zijn. 

Met de magnetische spectrograaf Q3D (zie pagina 47) was het mogelijk om met grotere precisie 
de reactieproducten die bij een bepaalde hoek worden uitgezonden te analyseren. Deeltjes met 
verschillende energieën en/of andere verhouding van lading en massa worden op verschillende 
plaatsen in het brandvlak van de spectrograaf gefocusseerd. Met speciale plaatsgevoelige detec-
toren die in het brandvlak staan opgesteld kan dan de energie en het type deeltje (bijvoorbeeld 
proton of deuteron) worden vastgesteld. Een dergelijk apparaat is in zekere zin te vergelijken 
met een optisch systeem van lenzen en prisma's waarbij het licht van een puntvormige lichtbron 
scherp wordt afgebeeld in het brandvlak en waarbij de plaats van die afbeelding afhangt van de 
kleur of golflengte (=energie). 
De energieresolutie van de KVI-spectrograaf was zeker vijf maal beter dan met vaste-stoftellers 
haalbaar is. Het andere grote voordeel van een spectrograaf is dat, in tegenstelling tot een vaste-
stofteller het merendeel van de reactieproducten niet in het brandvlak terechtkomt omdat het 
andere typen deeltjes zijn of omdat hun energie niet in het ingestelde energiegebied ligt. Het 
instrument is dus ook een filter tegen ongewenste deeltjes. 

Verstrooiingskamer
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Elastische α-verstrooiing
Eén van de eerste experimenten dat 
met het pas gereed gekomen cyclo-
tron werd gedaan was de meting van 
de werkzame doorsneden van elas-
tisch verstrooide α-deeltjes bij ver-
scheidene energieën aan 90Zr-kernen 
als functie van de verstrooiingshoek. 
De resultaten van dit door Put en 
Paans uitgevoerde experiment zijn 
te zien in de figuur hiernaast. Deze 
fraaie metingen hebben veel aan-
dacht getrokken. Een eenvoudige 
berekening leert dat uit het diffractie-
patroon in de 40MeV-data tussen 60 
en 120 graden volgt dat de straal van 
een 90Zr-kern ongeveer 4,6 fm is.

Inelastische protonenverstrooiing
Als voorbeeld van inelastische proto-
nenverstrooiing (p,p') toont de linker 
figuur op de volgende pagina (p,p')-
spectra voor 150Nd en 152 Sm. Deze 
spectra zijn gemeten met de Q3D-
spectrograaf; de hoge resolutie blijkt 
bijvoorbeeld uit de duidelijk geschei-
den toestanden bij een excitatie-
energie van 1,042 en 1,087 MeV in het 
152Sm-spectrum. Met een vaste-stof-
teller zouden deze twee verschillende 
toestanden tot één bredere piek zijn 
samengevloeid. De hoekverdelingen 
voor sommige aangeslagen toestan-
den zijn in de rechter figuur op de 
volgende bladzijde weergegeven. De 
theoretische krommen zijn berekend 
alsof dit collectieve toestanden zijn 
met overgangsdichtheden die met 
het IBA-model (bladzijde 145) zijn 
bepaald. In dit experiment ging het 
erom na te gaan of met de berekende 
structuren zowel voor protonen- als 
α-deeltjesverstrooiing de data goed kunnen worden beschreven. Een α-deeltje dringt niet ver 
in de kern door zodat dit een typische oppervlaktereactie is. Een proton kan verder doordringen 
in de kern en daarmee kan de berekende structuur ook in het binnenste van de kern worden 
getest. 
De overeenstemming tussen de data en de berekeningen lijkt op het eerste gezicht goed, maar 
bij nauwkeuriger beschouwing valt op dat de pieken in de berekende krommen en de expe-
rimentele data iets ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Dit wijst erop dat de theoretische 
beschrijving van de structuur van deze toestanden moet worden aangepast. 

Elastische protonenverstrooiing
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Hoekverdeling van inelastische protonenverstrooiing
op 152Sm

Spectra van inelastische protonenverstrooiing 
op 150Nd en 152Sm
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(α,p)- en (p,α)-reacties 
De (α,p)-reactie is in de loop der jaren bij verschillende gelegenheden vrij uitvoerig bestudeerd. 
Eén kenmerk van deze reactie is dat het selectief is voor het aanslaan van hoge-spintoestanden in 
de trefplaatkern. Dat is kwalitatief te begrijpen. Omdat reacties met α-deeltjes zich voornamelijk 
aan het oppervlak afspelen, krijgt de kern bij absorptie van het projectiel een groot draai-impuls-
moment terwijl het uitgaande proton dat veel lichter is slechts een klein gedeelte daarvan weg-
neemt. Dit effect is duidelijk waarneembaar in de figuur hieronder waar spectra voor de 40Ca(α,p) 
43Sc-reactie zijn te zien bij een relatief kleine hoek van 10 graden en bij 50 graden waarvoor het 
effect veel groter zal zijn. Bij 10 graden worden ook lagere-spintoestanden zoals de 3/2- en 5/2- 
ten opzichte van de 19/2-toestand nog met een vergelijkbare sterkte aangeslagen, maar bij 50 
graden is dat zeker niet meer het geval. Eenzelfde selectiviteit voor aanslaan van hoge-spintoe-
standen is ook waargenomen voor deze reactie op lichtere kernen zoals 14N en 20Ne.
In een uitgebreide studie van de inverse (p,α)-oppikreactie is aangetoond dat in deze reacties 
die toestanden selectief worden aangeslagen waarvan de structuur kan worden beschreven als 
een proton gekoppeld aan een collectieve twee-neutronenexcitatie. Dit is in tegenstelling tot het 
toen gangbare beeld dat het proton een 3-nucleonensysteem uit de kern oppikt. De resultaten 
konden goed met een op het KVI ontwikkeld model worden beschreven. De (p,α)-reactie is bij-
zonder geschikt voor het bestuderen van proton-gattoestanden in instabiele kernen. 

Hoge-spintoestanden in de (α,p)-reactie
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Structuuronderzoek met γ-spectroscopie
Waardevolle structuurinformatie kan worden ver-
kregen door het γ-verval van hoog aangeslagen 
kernen te bestuderen. Als een kern een proton of 
een α-deeltje met een kinetische energie van enkele 
tientallen MeV invangt, wordt er een groot energie-
pakket aan de oorspronkelijke kern overgedragen. 
Deze kan die energie op twee manieren kwijt: zolang 
de excitatie-energie Eexc hoger is dan de neutronen-
bindingsenergie En zal dit gebeuren door emissie 
van neutronen, maar als Eexc lager is geworden dan 
Eb kan de energie alleen maar worden afgevoerd 
door γ-verval.
Een schematisch voorstelling van dit proces is hier-
naast weergegeven. De met 'Entry' gemerkte gebie-
den geven de variatie in spin en excitatie-energie 
aan die bij fusie van projectiel en trefplaatkern en 
na emissie van meerdere neutronen, mogelijk zijn. 
In de eerste fase van het γ-verval is de dichtheid van 
de aangeslagen toestanden zo groot dat individuele 
overgangen niet te onderscheiden zijn en het ener-
giespectrum van de γ's een continu verloop heeft. 
De vorm van dit spectrum is met een statistisch 
model te berekenen. Zodra het verval in de buurt 
van de y-rast lijn komt, wordt de niveaudichtheid 
laag genoeg om individuele overgangen te kunnen 
onderscheiden.
Met het roteren van een kern gaat rotatie-energie 
gepaard. De y-rast lijn geeft de energie aan die voor 
een bepaalde spin daarmee is gemoeid. Dit is dus de 
minimale energie die een kern bij een gegeven spin 
nodig heeft, ook als er geen veranderingen in de 
inwendige structuur zijn, als de kern 'koud' is. 

Door emissie van opeenvolgende γ's wordt de spin 
geleidelijk aan kleiner, de zogenaamde y-ray cascade. 
Is de kern ook nog inwendig aangeslagen dan liggen 
de aangeslagen toestanden boven maar dichtbij de 
y-rast lijn. De dichtheid van niveaus is daar nog rela-
tief gering en de afzonderlijke toestanden kunnen 
nog worden onderscheiden. 
Door de keuze van de kinetische energie van het 
projectiel kan het aantal neutronen N dat wordt 
uitgezonden voordat Eexc lager is dan Eb en γ-verval 
gaat optreden, nog worden geoptimaliseerd. Een 
te bestuderen kern kan dus worden geproduceerd 
door een geschikte combinatie van projectiel en 
trefplaat en projectielenergie. Een voorbeeld daar-
van is te zien in de figuur hiernaast. Deze experi-
menten worden 'on-line' uitgevoerd, dat wil zeggen 

Gammaspectroscopie, entreegebied

Opbrengst van reactieproducten voor de 
 144Nd (40Ar,xn) 184-xPt-reactie als functie van de 

beschietingsenergie
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Ingewikkeld niveauschema van 181Pt
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dat het meten van de uitgezon-
den γ- straling (fotonen) en de 
bestraling van het trefplaatje 
gelijktijdig plaatsvindt. 
Voor het meten van de γ's waren 
er meerdere typen detectoren 
beschikbaar. Voor een goede 
resolutie waren (en zijn nog 
steeds) de pure Ge-tellers of de 
GeLi-detectoren het beste. Deze 
bestaan uit een stuk germanium-
kristal waaraan wat de GeLi-teller 
betreft een klein beetje lithium 
is toegevoegd. Het volume van 
de GeLi-kristallen kon van de 
orde van grootte van 100 cm3 
zijn. Deze commercieel verkrijg-
bare en tamelijk dure tellers, die 
steeds gekoeld moesten worden, 
hebben een zeer goede energie-
resolutie, in de orde van grootte 
van 2 keV. Het KVI had uiteinde-
lijk de beschikking over zes van 
deze tellers. 

Ook zogeheten BGO-detectoren 
gemaakt van Bi4Ge3O12-kristallen 
en NaI-kristallen werden veel-
vuldig gebruikt. Hun resolutie 
is minder goed maar ze zijn 
robuuster en makkelijker en in 
verschillende vormen te produ-
ceren, en ook nog goedkoper. 

Ter illustratie van wat met deze 
technieken kan worden verkre-
gen geeft de figuur op de vorige 

bladzij het niveauschema van de instabiele 181Pt-kern met 78 protonen en 103 neutronen. Deze 
kernen worden geproduceerd zoals in de figuur daarvoor is aangegeven door de 144Nd (40Ar,3n) 
181Pt-reactie. Om een dergelijk niveauschema in elkaar te kunnen zetten worden er zes detectoren 
gebruikt die praktisch gelijktijdig een γ detecteren. Het energiespectrum van ieder van die detec-
toren vertoont een groot aantal pieken, zo'n honderd pieken in een energie-interval van 80 tot 
800 keV. Door voor een piek bij een bepaalde energie in één detector na te gaan welke γ-pieken 
in de andere detectoren daarmee in coïncidentie zijn kan na veel gepuzzel zo'n schema in elkaar 
worden gezet. 
De structuurstudies via γ-spectroscopie werden op het KVI omstreeks het jaar 1975 sterk 
gestimuleerd door de formulering van het IBA-model (zie pagina 145).
Later, in de loop van de jaren '80, verschoof de aandacht naar het gedrag van kernen bij hoge 
draaisnelheden (spin) en de consequenties daarvan op de structuur van deeltjestoestanden. Dit 
soort onderzoek werd wereldwijd op veel plaatsen gedaan, waarbij speciale opstellingen werden 

Niveauschema van 152Dy
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gebouwd met veel GeLi-detectoren die als een bol rondom het trefplaatje waren opgesteld. Het 
zou te ver voeren om alle nieuwe en interessante verschijnselen hier te bespreken, maar het KVI 
heeft daarbij een behoorlijke bijdrage geleverd. Om een voorbeeld te geven, in 1975 werd het 
niveauschema van 152Dy voor hoge spin (draaisnelheid) onderzocht door een bundel van 80MeV-
α-deeltjes op een 154 Gd-trefplaatje te schieten en vervolgens de γ-straling die de hete 152 Dy-kern 
uitstuurt na emissie van 6 neutronen te meten: in het kort de 154Gd (α, 6nγ) 152Dy-reactie. 

Het resultaat staat hiernaast. Het verrassende was dat bij een excitatie-energie van iets meer dan 
5 MeV een isomere toestand ligt met een levensduur van ongeveer 60 nanoseconde (60 mil-
jardste seconde), terwijl een 'normale' toestand bij deze excitatie-energie tenminste een duizend 
maal kortere levensduur heeft. Dit suggereert dat de interne structuur van deze toestand afwijkt 
van die van de toestanden bij lagere excitatie-energie. Deze isomeer heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling van structuurmodellen voor hoge-spintoestanden.

Onderzoek aan reuzenresonanties
Op het KVI zijn de eigenschappen van specifieke reuzenresonanties uitvoerig onderzocht. Zoals 
in de figuur op pagina 124 is aangegeven zijn er verscheidene soorten resonanties. Een eerste 
onderscheid is dat er resonanties zijn waarbij de protonen en neutronen samen, in fase bewegen. 
Dit zijn de isoscalaire resonanties. Het is ook mogelijk dat de protonen en neutronen tegen elkaar 
in bewegen, in tegenfase zijn, de isovector-resonanties. 
De oudst bekende resonantie is de isovector GDR, Giant Dipole Resonance, waarbij alle protonen 
collectief tegen alle neutronen in bewegen: als de protonen naar links gaan, gaan de neutronen 
naar rechts en omgekeerd. Het zwaartepunt van de elektrische lading beweegt dan ten opzichte 
van het massamiddelpunt, wat resulteert in een elektrisch dipoolmoment. Dit is vergelijkbaar 
met radiostraling die wordt geabsorbeerd in de antenne doordat het de elektronen daarin doet 
heen en weer bewegen. Op dezelfde 
manier kan de GDR worden opgewekt 
door absorptie van γ-straling van de 
juiste golflengte (= energie). 

Iedere resonantie heeft drie karakte-
ristieke kenmerken, de energie Eres, de 
breedte Γres en de sterkte Sres. Voor een 
bepaald type resonantie verwacht je 
dat:
- het voorkomt in alle kernen 

behalve in de allerlichtste;
- Eres en Γres vloeiend verlopen als 

functie van het aantal nucleonen A;
- de sterkte dichtbij de theoretisch 

mogelijke waarde ligt.

Naast de GDR werd in 1971 de GQR 
gevonden. In een kern zoals 208Pb heeft 
de GDR een excitatie-energie van 
14 MeV en een breedte van 2,5 MeV 
terwijl voor de isoscalaire GQR de 
waarden respectievelijk 11 en 3 MeV 
zijn.

Inelastische α-verstrooiing op Pb
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De monopool-resonantie
Op het KVI is veel onderzoek verricht naar de isoscalaire Giant Monopole Resonance, GMR. Zoals 
in de figuur op bladzijde 124 is aangegeven is dat een trilling waarbij de vorm niet verandert maar 
de kern als geheel krimpt en uitzet. Het is alsof de kern ademt. 
Eén van de eerste aanwijzingen dat deze trillingswijze bestaat kwam van experimenten op het KVI 
waarbij α-deeltjes versneld tot een energie van 120 MeV werden verstrooid aan een trefplaatje 
van lood (208Pb). De figuur op pagina 133 toont het spectrum bij twee verstrooiingshoeken, van 
12 graden en 14 graden. Duidelijk is te zien dat de bult in het gebied van kanaalnummer 100 
tot 300, corresponderend met 9 tot 15 MeV excitatie-energie, uit twee gedeeltes bestaat. Het 
gedeelte GR1 heeft een excitatie-energie van ongeveer 11 MeV en is de isoscalaire GQR. Maar het 
andere gedeelte, GR2 bij een energie van circa 14 MeV, is het gevolg van een andere multipool- 
excitatie met een andere afhankelijkheid van de verstrooiingshoek. Er waren meerdere argumen-
ten om te vermoeden dat dit de isoscalaire monopool-resonantie was, maar het was niet voor 
100% uitgesloten dat het nog een ander type betrof. 
Dit vermoeden werd spoedig daarna bevestigd door onderzoekers van de Texas A&M University. 
Zij konden onomstotelijk vaststellen dat het de GMR is door de sterkte waarmee de GR2 wordt 
aangeslagen in inelastische α-verstrooiing als functie van de verstrooiingshoek bij hele kleine 
hoeken tot ongeveer 2° te meten. De monopool-resonantie kenmerkt zich door het zeer gepro-
nonceerde gedrag van de hoekverdeling bij kleine hoeken: een diep dal bij circa 3° en dan een 
sterke stijging tot 0°. 
De monopool-resonantie is een volkomen symmetrische trillingswijze en zal dus het best worden 
aangeslagen door een symmetrische interactie, dus door verstrooiing bij 0°. 
Andere typen van resonantie hebben in vergelijking daarmee in dit hoekgebied een min of meer 
vlak verloop. 
Op het KVI realiseerde men zich ook al spoedig dat 0°-metingen dé methode was om de eigen-
schappen van de GMR te bepalen. Zulke experimenten vereisen een subtiele techniek. Metingen 
bij 0° kunnen alleen maar met een magnetische spectrograaf worden gedaan omdat dan bundel-
deeltjes en de inelastisch verstrooide deeltjes fysiek gescheiden worden. De magnetische spec-
trograaf van het KVI met het daaraan verbonden detectorsysteem was daarvoor zeer geschikt. 
Het vereist een zeer zorgvuldige instelling van het bundeltransportsysteem van cyclotron naar 
trefplaatje en spectrograaf omdat anders de bundeldeeltjes die door verstrooiing aan spleten 
of andere mechanische obstakels een gedeelte van hun kinetische energie hebben verloren het 
spectrum in het GMR-energiegebied domineren. 
Deze metingen zijn in de jaren omstreeks 1985 uitgevoerd door een KVI-groep in samenwerking 
met een Zweedse groep uit Uppsala en een Italiaanse groep uit Milaan. Het resultaat van een der-
gelijke meting is hiernaast geïllustreerd. Uit de metingen verricht op het KVI en Texas A&M blijkt 
dat de Eres gelijk is aan 80 A-1/3 MeV, de breedte in lood (208Pb) ongeveer 2,5 MeV is en in tinkernen 
(112 -148 Sn) 3,5 MeV. In alle onderzochte kernen met 40 of meer nucleonen is de resonantiesterkte S 
ongeveer 100% van de berekende waarde. 

Samendrukbaarheid van kernmaterie
Een van de fundamentele eigenschappen van alle materie is de samendrukbaarheid of elasti-
citeit, de eigenschap waarmee een lichaam zich verzet tegen verandering van volume of dicht-
heid. Dit geldt ook voor kernmaterie. Dichtheid en de samendrukbaarheid van kernmaterie zijn 
fundamentele eigenschappen van deze exotische materie. De dichtheid is bekend, ongeveer  
1014 g/cm3. Die kan direct worden bepaald uit het volume en het gewicht van de kern. 
De samendrukbaarheid van kernmaterie is ook belangrijk voor het beschrijven van dichtheid 
en stabiliteit van neutronensterren en het gedrag van kernmaterie in supernova-explosies. 
Experimenteel en theoretisch is deze grootheid onderwerp van studie geweest op het KVI.
Uit de figuur op pagina 124 zien we dat bij de GMR sprake is van een voortdurende dichtheids-
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Nulgradenmeting
a) spectrum voor hoek tussen 0° en 3°
b) spectrum voor hoek tussen 0° en 1,5°  

waar de GMR sterk wordt aangeslagen
c) spectrum voor hoek tussen 1,5° en 3°  

waar de GMR veel zwakker wordt  
aangeslagen

d) verschilspectrum van b) en c) dat  
duidelijk de GMR laat zien
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verandering. Er bestaat een direct verband tussen Eres en de samendrukbaarheid van de kern met 
A nucleonen, KA. De energie Eres is evenredig met (KA/A2/3)1/2. Uit de experimentele gegevens kan 
KA als functie van A worden berekend. Om vervolgens de samendrukbaarheid van kernmaterie te 
berekenen, Knm, moeten de data voor KA worden geëxtrapoleerd naar A = oneindig wat in de prak-
tijk betekent dat een beroep moet worden gedaan op theoretische berekeningen. Vele methoden 
zijn daartoe ontwikkeld maar het uiteindelijke resultaat is dat ze vrijwel allemaal een waarde van  
Knm = 230-250 MeV geven.

De dikte van de neutronenhuid
De dichtheidsverdeling van de neutronen en protonen in een kern is qua vorm nagenoeg iden-
tiek: Rn ≈ Rp met Rn en Rp de straal van de neutronen- respectievelijk de protonenverdeling. Dit 
geldt zelfs voor een zware kern met een groot neutronenoverschot zoals 208Pb met 82 protonen 
en 126 neutronen. Dit komt door de sterke onderlinge wisselwerking van de nucleonen. Toch is 
er een klein verschil van enkele procenten, waardoor er een buitenste schil van neutronen is. De 
dikte van deze neutronenhuid hangt af van de sterkte van de neutron-protonwisselwerking in de 
kern en in het bijzonder van de grootte van de symmetrieterm in de nucleon-nucleonwisselwer-
king. Dezelfde term bepaalt ook waar de grens tussen stabiele en niet-stabiele kernen ligt en wat 
de straal van een neutronenster is. 
Het bepalen van de dikte van de neutronenhuid is zowel theoretisch als experimenteel moeilijk. 
Theoretische modellen geven een verschil van een factor 2, voornamelijk vanwege de aannames 
over de symmetrieterm in de neutron-protonwisselwerking. Eerdere metingen, waaronder die 
van het KVI, waren te onnauwkeurig om daarover uitsluitsel te geven. Een nauwkeuriger experi-
mentele bepaling van de dikte is dus belangrijk. 
Medewerkers van het KVI hebben samen met Hongaarse en Japanse groepen een nieuwe 
methode ontwikkeld om de neutronenschil te meten. Deze methode berust op de model- 
onafhankelijke relatie tussen de totale werkzame doorsnee voor het aanslaan van de bekende 
spindipoolresonantie (SDR) met de (3He, t)-reactie en de dikte van de neutronenhuid. Als tref-
plaat werd een serie van tin-isotopen (Sn) gebruikt: 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 Sn met 50 protonen en 
respectievelijk 62, 64, 66, 68, 70, 72 en 74 
neutronen. In het KVI-experiment werd de 
177MeV-3He-bundel van AGOR gebruikt. 
De tritonen uitgezonden onder een hoek 
van 0 graden werden met de Big Bite 
Spectrograaf (zie hoofdstuk 5) gedetec-
teerd. Voor ieder Sn-isotoop kan uit een 
analyse van het tritonspectrum de werk-
zame doorsnede voor het aanslaan van de 
SDR worden bepaald. 
De theoretische uitdrukking voor de door-
snede bestaat uit twee stukken; een stuk 
dat voor iedere isotoop hetzelfde is en een 
stuk dat afhangt van de (Rn–Rp)-waarde. 
Uit de gemeten waarden voor de werk-
zame doorsneden kan dan de toename 
van de waarde van (Rn–Rp) met toene-
mend aantal neutronen worden bepaald. 
Absolute waarden kunnen uit de data ver-
kregen met deze methode niet worden 
toegekend. Het resultaat is hiernaast in 
de figuur weergegeven waarin de geme-
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De dikte van de neutronenhuid. De cirkeltjes geven de 
gemeten relatieve waarden, de vierkantjes en driehoek-
jes zijn van metingen van andere groepen. 
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ten relatieve waarden zijn genormeerd 
door voor 122Sn de theoretische waarde 
te nemen. Een vergelijking met de bere-
kende waarden laat zien dat de helling 
van de (Rn–Rp)-waarden versus het aantal 
nucleonen A goed in overeenstemming is 
met berekeningen gebaseerd op de rela-
tivistische nucleon-nucleonwisselwerkin-
gen (1, 2 en 3). Voor de niet-relativistische 
berekeningen is de helling duidelijk afwij-
kend van de gemeten waarden. 

Diepgebonden-gattoestanden
Het onderzoek aan reuzenresonanties 
is door buitenstaanders (vakgenoten) 
wel eens bumpologie genoemd, zie de 
figuur op pag. 133. Maar er zijn ook nog 
andere processen waarbij een spectrum 
een resonantieachtig gedrag vertoont. 
Dat zijn bijvoorbeeld de zogenoemde 
diepgebonden-gattoestanden waarbij via 
een (d,t)-reactie een neutron wordt opge-
pikt, niet uit de valentieschil maar uit de 
daaronder liggende schil. Voor Sn-kernen 
met een afgesloten protonenschil van 50 
protonen en 62 tot 74 neutronen is de 
valentieschil die tussen 50 en 82 en de 
daaronder liggende schil die van 28 tot 
50, zie figuur 6.1 Het onverwachte was dat 
de sterkte van deze diepgebonden-gat-
toestanden niet volledig was uitgesmeerd 
over een groot excitatie-energiegebied, 
maar in een duidelijke brede bult gecon-
centreerd bleef ondanks de zeer grote 
dichtheid van energieniveaus bij deze 
excitatie-energie. Deze (d,t)-oppikpro-
cessen zijn al in de beginjaren van het KVI 
systematisch bestudeerd voor een serie 
van stabiele Sn-isotopen (tin), waaruit de 
breedte van de bult en de bindingsener-
gie van de diepgebonden-gattoestand als 
een functie van het aantal neutronen kon 
worden bepaald. De figuur rechts hier-
naast laat zien dat de brede bult in het tri-
tonspectrum bij een energie van 5,5 MeV 
uit twee gedeelten bestaat. De hoekver-
delingen van de brede en de smalle piek 
wijzen op het oppikken van een neutron 
corresponderend met een 2p- respectie-
velijk een 1g9/2-neutron. Spectra van de (d,t)-reactie op Sn-isotopen
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Het resultaat van de incomplete fusiereactie 14N + 159Tb bij 
verschillende energieën en voor diverse  

projectiel-achtige brokstukken. 
Het zware element is geïdentificeerd via de  

element-karakteristieke röntgens.  
De gearceerde blokken geven het element aan dat resulteert 

indien geen andere geladen deeltjes dan het  aangegeven 
projectiel-achtige brokstuk wordt uitgestuurd.
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Fysica met zware ionen
Met zware-ionenbundels bedoelt men meestal bundels van atoomkernen zwaarder dan lithium. 
Met moderne deeltjesversnellers zoals AGOR is het mogelijk zelfs de zwaarste atoomkernen (ura-
niumkernen) te versnellen. Met het oude cyclotron waren dat de atoomkernen van argon. 

In tegenstelling tot botsingen tussen een licht ion zoals een proton en een kern zijn botsingen 
tussen (zwaardere) atoomkernen bijzonder geschikt voor de studie van de eigenschappen van 
kernen onder extreme omstandigheden. Bij niet te hoge energieën gedragen de botsende ker-
nen zich als twee waterdruppels die wanneer zij elkaar raken met elkaar versmelten (fuseren). Zo 
maakt men bijvoorbeeld kernen met een zeer groot impulsmoment, een zeer hoge temperatuur 
(excitatie-energie), of kernen ver verwijderd van de stabiliteitslijn (zie bijvoorbeeld pagina 130 en 
volgende). In het eerste geval wordt een kern gemaakt die zeer snel om zijn eigen as draait. Zelfs 
lichtere kernen kunnen dan zo snel draaien dat ze instabiel worden en splijten. Bij laag impuls-
moment kan dat alleen voor de zwaarste kernen zoals van uraan. Verhoogt men de temperatuur 
door de botsingsenergie te verhogen dan splijt de kern niet in tweeën maar in vele fragmenten. 
De kritieke temperatuur ligt hierbij rond 5 MeV (5 ∙1010 K). Deze fragmenten hebben vaak een 
extreme verhouding tussen het aantal neutronen en protonen. 

Op het KVI zijn asymmetrische kern-kernbotsingen uitgebreid onderzocht waarbij een zware 
kern, zoals 157Tb, door lichtere kernen zoals 12C of 20Ne werd beschoten. Een belangrijke bijdrage 
was hierbij de ontwikkeling van het concept 'onvolledige fusie' (incomplete fusion) als dominant 
reactiemechanisme. Hierbij versmelt maar een deel van het lichte projectiel met de beschoten 
kern, terwijl het overblijvende brokstuk min of meer zijn traject vervolgt. De grootte van het pro-
jectielfragment hangt af van een aantal factoren zoals impulsmoment en energie. In het bijzonder 
werd het begrip 'gegeneraliseerd kritiek impulsmoment' geïntroduceerd dat beschrijft wanneer 
een projectielfragment nog met de targetkern kan versmelten. Met behulp van element-karak-
teristieke röntgenstraling kan de zware kern die het product is van het incomplete fusieproces 
worden geïdentificeerd. Zie de figuur hiernaast. Deze methode werd op het KVI ontwikkeld en 
met succes toegepast waardoor een vollediger beeld van kern-kernreacties bij lage energie kon 
worden verkregen. 

Bij hogere botsingsenergie, zoals die met de nieuwe AGOR-versneller mogelijk is, kunnen de ker-
nen niet meer als vloeistofdruppels worden beschouwd: met de interacties tussen de nucleonen 
van het projectiel en van de beschoten kern moet dan ook rekening worden gehouden. Deze 
combinatie van interacties is vooral bestudeerd binnen een Europees samenwerkingsverband, 
waarvan het KVI deel uitmaakte. Hiervoor werd het zeer complexe detectorsysteem TAPS (Two-
Arm Photon Spectrometer) voor hoogenergetische gammastraling ontwikkeld, dat zeer geschikt 
is voor de studie van een reeks interessante nucleaire processen met uiteenlopende vraagstelling 
van remstraling in nucleon-nucleonbotsingen tot mesonenproductie in relativistische kern-kern-
botsingen. TAPS was en is zeer succesvol en heeft tot een groot aantal wetenschappelijke publi-
caties geleid. De deelname aan TAPS heeft het zware-ionenonderzoek op het KVI een nieuwe 
impuls gegeven en het inzicht in de diverse processen die daarbij een rol spelen verder verdiept. 

Zoals al eerder opgemerkt gedragen kernen zich bij lage botsingsenergie als waterdruppels, 
terwijl bij hogere energieën de individuele nucleon-nucleonbotsingen domineren. Aan deze 
overgang van waterdruppel tot nucleon-nucleonbeschrijving is theoretisch en experimenteel 
veel aandacht besteed. In de eenvoudigste benadering kan men de botsende kernen opvat-
ten als twee potentiaalputten waarbinnen de nucleonen zich als in een Fermi-gas vrij bewegen. 
Als de kernen in een scherende botsing elkaar raken vindt er een uitwisseling van nucleonen 
plaats. De vrije weglengte van de nucleonen in de ontvangende kern wordt in hoge mate door 
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het Pauli-principe bepaald. Bij lage energieën kan men dus denken aan een Knudsen-gas (grote 
vrije weglengte), terwijl bij hoge energieën de botsingen tussen de individuele nucleonen steeds 
belangrijker worden. Deze individuele nucleon-nucleonbotsingen kunnen systematisch worden 
bestudeerd door het meten van de remstraling die bij deze botsingen vrijkomt. TAPS heeft dat 
systematisch onderzoek aan remstraling mogelijk gemaakt. 
Bij zeer hoge, relativistische botsingsenergieën van vele honderden MeV/nucleon, zoals die bij 
de zware-ionenversneller SIS bij GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt ter 
beschikking staan, is het mogelijk kernmaterie bij hoge dichtheden te bestuderen, hoger dan de 
paar procent die optreedt bij het aanslaan van de reuzen-monopoolresonantie (zie pagina 133 
en volgende).

Een nucleon heeft een inwendige structuur die bestaat uit drie quarks die worden bijeengehou-
den door gluonen ofwel lijm-deeltjes. Voor zover bekend zijn de quarks elementaire deeltjes, dus 
zonder een inwendige structuur. Net zoals een kern aangeslagen toestanden heeft geldt dat ook 
voor nucleonen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens hoge-energiebotsingen  Deze aangesla-
gen toestanden, waarvan de ∆-resonantie met een massa van 1232 MeV/c2 het meest prominente 
voorbeeld is, zijn instabiel en vervallen in zeer korte tijd. De ∆-resonantie vervalt voornamelijk in 
een π-meson en een nucleon. Voor de detectie van het neutrale π-meson, π0, dat in twee hoog-
energetische fotonen vervalt, is TAPS bijzonder geschikt. Aangezien de pionen ontstaan uit de 
∆-resonantie is het pionenspectrum zeer gevoelig voor de dynamica van de ∆ tijdens de botsing. 
Voor het eerst is bij GSI-energieën een anisotrope azimutale verdeling voor mesonen gevonden, 
die bekend staat als 'squeeze out', een fenomeen dat de uitstroming (flow) van kernmaterie uit 
een zone van hoge kerndichtheid beschrijft. 

Een overzicht van de zware-ionenfysica op het KVI zou incompleet zijn zonder de inspanningen 
van de zware-ionengroep in ultra-relativistische zware-ionenbotsingen bij CERN te noemen. Dit 
onderzoek, uitgevoerd in grote internationale samenwerkingsverbanden met bundels van zuur-
stof- en zwavelionen in de SPS-versneller, is gericht op het ontdekken van een nieuwe vorm van 
materie, het quark-gluonplasma, waarin quarks en gluonen zich vrij kunnen bewegen. In de ont-
staansgeschiedenis van het Heelal werd een quark-gluonplasma kortstondig gevormd na de BIG 
BANG. De hoop is dat met deze experimenten meer inzicht in de eigenschappen van zo'n plasma 
kan worden verkregen. Het KVI leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van detectiekamers 
voor geladen deeltjes, waarmee de sporen van deze deeltjes gemeten konden worden. Voor de 
verwerking van de signalen van tienduizenden microchips werd in Groningen het multi-proces-
sornetwerk ontwikkeld en gebouwd. De analyse met behulp van correlatiestudies (Hanbury-
Brown Twiss-correlaties) leverde informatie over het volume van de hoog-gecomprimeerde 
wisselwerkingszone. In Nederland nam het KVI het initiatief voor het kernfysisch onderzoek met 
zware ionen bij CERN en was het KVI van begin af aan betrokken bij dit onderzoek. Later werd dit 
type onderzoek door FOM toegevoegd aan het hoge-energieprogramma van het NIKHEF.

Weinig-deeltjesreacties: de nucleon-nucleonwisselwerking
Voor een goede beschrijving van de atoomkern is het noodzakelijk dat de wisselwerking tussen 
de samenstellende deeltjes van de kernen, de protonen en neutronen, bekend is. Dat geldt niet 
alleen voor de kern maar ook voor kernmaterie in het algemeen zoals die wordt aangetroffen in 
neutronensterren en supernovae. 
In 1934 stelde de fysicus Yukawa voor de wisselwerking tussen nucleonen te beschrijven als een 
uitwisseling van mesonen. In die theorie kan een nucleon vanwege de onzekerheidsrelatie gedu-
rende zeer korte tijd een meson produceren die dan wordt ingevangen door zijn partner; ener-
getisch gezien is dat mogelijk gedurende een zeer korte tijd. Door de uitwisseling van mesonen 
komt de wisselwerking tot stand. 
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Tijdens het botsingsproces worden de geladen 
nucleonen afgeremd en als het een elastische bot-
sing betreft, daarna weer versneld. De energie voor 
en na de botsing is hetzelfde, het is een 'on-shell' 
energieproces. 
Verandering van snelheid van geladen deeltjes kan 
tot gevolg hebben dat er een foton (= γ-straling) 
wordt uitgestuurd, de zogenoemde bremsstrahlung 
ofwel remstraling. 
In een (p,p' γ)-proces waarbij tijdens een proton-
protonbotsing een foton wordt uitgestuurd weer-
spiegelt het spectrum van de uitgezonden straling 
de verandering in de ladings- en stroomverdeling 
van de botsende nucleonen en geeft daarmee 
meer inzicht in de details van het botsingsproces. 

De SALAD-detector
Reeds vanaf 1992 werd er op het KVI gewerkt aan de 
voorbereidingen om het (p,p' γ)-proces experimen-
teel te bestuderen. Het principe van de metingen is 
hiernaast weergegeven. Een door AGOR geleverde 
protonenbundel van bijvoorbeeld 190 MeV valt op 
een trefplaat van vloeibaar waterstof. De twee voor-
waarts verstrooide protonen worden gedetecteerd 
met een speciaal voor dit doel ontworpen detector 
SALAD (Small Angle Large Acceptance Detector), 

waarmee de richting en energie van de pro-
tonen kan worden gemeten. 
Het belangrijkste experimentele probleem 
is dat de verstrooide protonen voor verre-
weg het merendeel het resultaat zijn van 
elastische processen. De SALAD-detector is 
juist ontworpen om dat probleem de baas te 
kunnen, zie hiernaast. De detector bestaat 
uit een aantal lagen. De eerste en tweede 
laag zijn dradenkamers die rondom de bun-
delpijp zijn opgesteld. Deze kamers zijn 
gebouwd in samenwerking met het labo-
ratorium van IUCF (Bloomington, Indiana). 
Met deze kamers kan de richting van de 
verstrooide protonen worden bepaald. Dwarsdoorsnede SALAD-detector

Principe (p,p' γ)
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Daarachter is een derde in segmenten opgedeelde laag van scintillator-materiaal waarmee de 
protonenenergie kan worden gemeten. Deze scintillatoren zijn zo dun dat elastisch verstrooide 
protonen er doorheen gaan maar die van het remstralingsproces niet. Daarachter is nog een 
vierde laag van scintillator-materiaal waarin de elastisch verstrooide protonen worden gestopt. 
Als dat het geval is dan wordt een 'veto'-signaal gegeven aan de andere detectoren en wordt het 
proces niet verder verwerkt. Daarmee wordt de bijdrage van de elastisch verstrooide protonen, 
die anders een telsnelheid van ongeveer 14 miljoen per seconde zouden veroorzaken, effectief 
onderdrukt. 
De uitgezonden γ-straling wordt bij meer-
dere hoeken gedetecteerd met TAPS (zie 
pagina 63) die daartoe ongeveer twee 
jaar op het KVI is geweest. Naast de 
meting van het (p,p' γ)-proces met reële 
fotonen kan het proces ook plaatsvinden 
met virtuele fotonen, dat wil zeggen als 
een elektron-positronpaar, het (p,p' e-e+)-
proces. Dat geeft in principe nog meer 
informatie over het botsingsproces maar 
heeft ook een nog kleinere werkzame 
doorsnede. 
Belangrijke criteria voor gewenste 
gebeurtenissen zijn in de eerste plaats 
dat de signalen van SALAD en TAPS coïn-
cident zijn en in de tweede plaats dat de 
gemeten energieën van de twee proto-
nen en van het foton opgeteld gelijk zijn 
aan de energie van het systeem vóór de 
botsing.

Enkele resultaten
De experimentele resultaten kunnen wor-
den vergeleken met theoretische bereke-
ningen die eveneens op het KVI door de 
theoriegroep werden gemaakt. Een voor-
beeld van de data in vergelijking met de 
theorie is voor het (p,p' γ)-proces te zien 
in de figuur hiernaast. De overeenstem-
ming is redelijk maar niet perfect, wat er 
op wijst dat meer denkwerk nodig is. 
In de loop der jaren zijn deze metingen 
nog meer verfijnd, bijvoorbeeld door 
bundels van gepolariseerde protonen 
te gebruiken. Ook werd de zoektocht 
naar drienucleonkrachten voortgezet 
door voor het proton-deuteronsysteem 
waarbij het proton is gepolariseerd, het 
analyserend vermogen te meten bij ach-
terwaartse hoeken. Zoals de figuur rechts-
onder laat zien zijn dit precisiemetingen 
met heel kleine foutengrenzen. Ook hier 

De (p,p' γ)-werkzame doorsnede en het analyserend vermogen Ay bij 
190 MeV en voor verschillende combinaties van de hoeken waaron-
der de twee protonen zijn verstrooid. De krommen zijn het resultaat 

van theoretische berekeningen op het KVI uitgevoerd. 

Het vector-analyserend vermogen Ay als functie van de verstrooi-
ingshoek  voor de p→ d-reactie in vergelijking met drie theoretische 

berekeningen.
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is het duidelijk dat niet elke aanname over de vorm van de nuceon-nucleonwisselwerking vol-
doet, maar dat er twee zijn die een goede beschrijving van de data geven. 

Zoektocht naar het rechtsdraaiend W-boson in de zwakke wisselwerking
Al spoedig na de ontdekking van het niet-behoud van de pariteit (spiegelsymmetrie) in de zwakke 
wisselwerking, verantwoordelijk voor het β-verval, werd op basis van experimenteel onderzoek 
bepaald dat de longitudinale polarisatie van de uitgezonden β-deeltjes maximaal was. Dat wil 
zeggen dat de verwachtingswaarde voor de heliciteit H, gedefinieerd als het vectorproduct van 
de spin σ en de impuls p van het elektron, gelijk is aan H = σ · p = –v/c en dat de polarisatiegraad 
P gelijk is aan 1 in termen van v/c. In het standaardmodel voor deeltjes betekent dit dat er een 
fysiek intermediair boson WL bestaat dat als intermediair optreedt bij zwakke-wisselwerkingspro-
cessen. 

Uit symmetrieoverwegingen zou je eigenlijk verwachten dat bij het ontstaan van het heelal er 
geen voorkeur is voor links en rechts en dat er dus ook een intermediair boson WR moet zijn. Deze 
symmetrie kan gebroken zijn zodat het WR-boson bijvoorbeeld veel zwaarder is dan zijn linkshan-
dige partner en daardoor een veel zwakkere bijdrage geeft.
Het is van fundamenteel belang om naar het al of niet bestaan van het WR-boson te zoeken. Mocht 
het gevonden worden dan bestaan er twee fysieke bosonen W1 en W2 met een massa mW1 en mW2 
die een mengsel zijn van WL en WR:
 W1 = WL cos ζ – WR sin ζ 
 W2 = WL sin ζ + WR cos ζ 
waarbij ζ de menghoek is. Ook belangrijk is de parameter δ = (mW1 /mW2)2, het kwadraat van de 
massaverhouding. 
Door Van Klinken c.s. van het KVI en Atkinson van het Instituut voor Theoretische Natuurkunde 
werd opgemerkt dat als δ en ζ niet nul zijn, dat dan de verhouding tussen PF voor Fermi-
overgangen en PGT voor Gamow/Teller-overgangen afhangt van de parameters δ en ζ. Dus zou 
een nauwkeurige bepaling van die verhouding iets kunnen zeggen over mogelijke van nul afwij-
kende waarden van het standaardmodel. 
De experimentele bepaling van de waarden van PF en PGT berust op de verstrooiing van positro-
nen (β+-deeltjes) afkomstig van een radioactieve kern aan de elektronen in een dun folie waarvan 
een fractie van 2 tot 3% met hun spin loodrecht op het vlak van het folie zijn gericht. De waar-
schijnlijkheid van verstrooiing ofwel de werkzame doorsnede σ hangt af van de hoek α van de 
elektronenspin ten opzichte van de richting van de opvallende positronen. De gevoeligheid van 
de polarisatiemeter wordt gegeven door 
 S = f · cos α   (σa – σp) / (σa + σp)

Schets eerste opstelling van Van Klinken
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waarbij a anti-parallelle en p parallelle gerichtheid van de elektronenspin voorstelt en f een appa-
raatconstante. De polarisatiegraad P van de positronen volgt dan uit de asymmetrie 
P · S = (Na – Np) / (Na + Np) waarbij Na en Np de telsnelheden in de twee spinoriëntaties zijn. 
Een schets van een eerste versie van de opstelling is te zien op de vorige pagina. 
De energieselectie van de positronen gebeurt met behulp van een mini-orange apparaat. De 
spinoriëntatie van de elektronen wordt afwisselend van parallel naar anti-parallel veranderd door 
het verstrooiingsfolie om zijn as te draaien. De verstrooide en de verstrooiende deeltjes worden 
in coïncidentie gemeten met vijf plastic detectoren.
Het probleem met dit soort nul-metingen is dat een waardevol resultaat een grote nauwkeu-
righeid vereist. Voor deze metingen was de gewenste nauwkeurigheid 0,3%. Daartoe werd een 
apparaat ontworpen bestaande uit vier onafhankelijke positronen-polarimeters. De kortlevende 
positron-emitterende kernen 26mAl (Fermi-overgang, energie positron 3,2 MeV, T1/2 = 6,3 s) en 30P 
(Gamow/Teller-overgang, energie positron 3,2 MeV, T1/2 = 2,5 min) werden via een (p,n)-reactie 
geproduceerd door beschieting 
van 26Mg- en 30Si-trefplaten met 
9MeV-protonen. Deze trefplaatjes 
zijn op een draaibaar wiel gemon-
teerd zodat ze afwisselend kun-
nen worden beschoten en voor 
de polarimeters worden geplaatst. 
Zie bovenstaande schets. 
De uiteindelijke metingen werden 
gedaan met het cyclotron van de 
Vrije Universiteit. Twee sessies van 
drie weken onafgebroken meten 
resulteerden in het resultaat:
 PF/PGT = 1,003 ± 0,004.
Dit resultaat kan worden omgezet 
in de grenswaarden voor δ en ζ als
 –0,49 < δ · ζ × 103 < 1,2.

De uiteindelijke meetopstelling

De dikke, met R aangeduide krommen zijn het resultaat van de KVI- 
metingen. De overige krommen zijn afkomstig van andere groepen.
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Wat dit betekent in vergelijking met metingen via andere methoden is geschetst in de figuur links 
beneden. Vooral voor negatieve ζ-waarden is de begrenzing aanmerkelijk nauwer geworden.

Het theoretisch kernfysicaonderzoek op het KVI
Het theoretische kernfysicaonderzoek op het 
KVI ontwikkelde zich langs twee hoofdlijnen: 
enerzijds kernstructuur en anderzijds kern-
kernbotsingen en kern-materie. Het kern-
structuuronderzoek vond zijn oorsprong in de 
formulering van het IBA-model door Iachello 
en Arima, terwijl het onderzoek aan kern-
kernbotsingen en kernmaterie door Malfliet 
en medewerkers gebeurde. Daarnaast waren 
de theoretici ook vaak betrokken bij de inter-
pretatie van experimentele gegevens.

Het kernstructuuronderzoek
Naast de reeds bestaande modellen zoals het 
schillen- en vloeistofdruppelmodel ontwik-
kelden Iachello (foto hiernaast) en Arima in de 
jaren 1974/75 op het KVI een nieuw model, de 
Interacting Boson Approximation, IBA. Dit is 
een semi-fenomenologisch model dat in staat 
is om één recept te geven voor de beschrijving 
van collectieve toestanden die overeenkomen 
met vibraties en rotaties van de kern als geheel. Traditioneel zijn deze twee soorten collectieve 
excitaties moeilijk in één model te beschrijven omdat ze van een totaal verschillende structuur 
zijn. Met het IBA-model was het echter mogelijk om met weinig parameters de ingewikkelde 
structuur van collectieve aangeslagen toestanden in zware kernen zoals van 152Dy te reproduce-
ren, zie de figuur op pagina132.

Het IBA-model
Uitgangspunt van het IBA-model is dat een kern met een even aantal neutronen en protonen kan 
worden beschreven in termen van twee-nucleonenparen, de bosonen. In de eenvoudigste vorm 
zijn er twee soorten bosonen, de s-bosonen die het gevolg zijn van de paarinteractie tussen de 
nucleonen en de d-bosonen. De s-bosonen corresponderen met een nucleonenpaar dat gekop-
peld is in een toestand met spin en pariteit Lπ = 0+. Deze toestand heeft de laagste energie van-
wege de sterke paarinteractie tussen gelijke nucleonen. De andere belangrijke component van de 
wisselwerking tussen nucleonen is de quadrupoolinteractie tussen neutronen en protonen die als 
gevolg heeft dat de laag liggende toestanden een belangrijke component hebben met nucleonen 
gekoppeld tot Lπ = 2+. Deze laatste worden in het IBA-model in rekening gebracht door de d-boso-
nen. Het totaal aantal bosonen N wordt bepaald door het aantal nucleonen buiten een afgesloten 
schil. Het cruciale punt van het IBA-model is dat door de invoering van s- en d-bosonen de twee 
belangrijkste componenten van de nucleoneninteractie in rekening zijn gebracht. 

Een heel belangrijk aspect van het IBA-model is het gebruik van symmetrieën; in het geval van 
het IBA-model vormen het enkelvoudige s-boson en het vijfvoudig ontaarde d-boson tezamen 
de zes bouwstenen van de symmetriegroep SU(6). Tengevolge daarvan kan in speciale limiet-
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gevallen de hamiltoniaan van het veel-deeltjessysteem exact worden opgelost (men spreekt dan 
van een dynamische symmetrie). De eenvoudigste limiet is die van de (anharmonische) vibrator.  
Dit spectrum is typisch voor kernen aan het begin van een open schil, waar het aantal bosonen 
nog betrekkelijk gering is. 
Een tweede exact oplosbare limiet treedt op als de quadrupool-quadrupoolwisselwerking tussen 
de bosonen domineert; deze limiet correspondeert met de axiaal gedeformeerde rotor in het 
klassieke collectieve model van Bohr en Mottelson.

Het resultaat van een berekening voor een willekeurige kern hangt sterk af van het aantal boso-
nen N. Voor lage waarden van N is de paarinteractie overheersend. Voor grotere waarden van N 
wordt de quadrupoolinteractie steeds belangrijker omdat de energiewinst tengevolge van deze 
kracht evenredig is met het kwadraat van het aantal bosonen. Interessant voorbeeld is de toepas-
sing van dit model door Scholten en Iachello op de niveauschema's van Sm-isotopen. Voor deze 
kernen is het aantal protonen buiten de afgesloten schil 12, zodat het aantal bosonen wat de 
protonen betreft 6 is. Voor 146Sm met 84 neutronen is er 1 boson vanwege de neutronen en dat 
loopt op tot 6 voor 156Sm. Het totaal aantal bosonen varieert dus van 7 tot 12. Voor iedere isotoop 
zijn de excitatie-energieën van laagliggende 0+, 2+, 4+ en nog een 0+ uitgerekend, met steeds 
dezelfde vier vaste parameters en één, lineair van het aantal bosonen afhankelijke, variabele para-
meter. Het resultaat van deze berekeningen in vergelijking met data is hierboven weergegeven. 
De overeenstemming is indrukwekkend. Het IBA-model is in de jaren daarop verder uitgebreid 
met de invoering van nog andere types bosonen. Steeds was het mogelijk om een bevredigende 
beschrijving van ingewikkelde spectra te geven. 
Een beperking van dit eerste model was dat het alleen maar geschikt was om excitaties van hetzij 
protonen hetzij neutronen te beschrijven. Deze beperking gold niet voor het iets later ontwik-
kelde  IBA2-model waarin onderscheid wordt gemaakt tussen bosonen die zijn opgebouwd uit 
gecorreleerde protonparen en bosonen bestaande uit neutronparen.
In dit geval wordt de relevante symmetriegroep gevormd door de directe productgroep 

De excitatie-energie (links) en overgangswaarschijnlijkheid (rechts) van 0+, 2+,4+en 0+
2 

in vergelijking met IBA-berekeningen
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SUp(6)*SUn(6). Deze uitgebreidere versie heeft bovendien het voordeel dat het een duidelijke rela-
tie heeft met microscopische modellen. Met andere woorden: de parameters in het IBA2-model 
(zoals de sterkte van de quadrupool-quadrupoolwisselwerking tussen het neutron- en protonbo-
son)  kunnen in principe worden berekend uitgaande van het schillenmodel.

De schaarbeweging
Eén ander wapenfeit van het IBA-model moet in dit verband nog worden 
genoemd, namelijk de voorspelling door de theoretici Dieperink en medewer-
kers van het KVI van het bestaan van de zogenoemde 'scissors mode', schaar-
beweging. Deze toestand die alleen optreedt in gedeformeerde kernen, kan 
worden beschouwd als een collectieve oscillatie met kleine amplitude van de 
symmetrieassen van de protonen- en neutronen-ellipsoides ten opzichte van 
elkaar, zie de figuur. De excitatie-energie en de overgangssterkte konden met 
het IBA2-model worden voorspeld. 

Deze toestand werd kort daarna experimenteel geverifieerd als een magnetische dipool-excitatie 
in gedeformeerde kernen via elektronenverstrooiing en een daaraan verwante techniek: 'nuclear 
fluorescense'. Later is een dergelijke toestand ook in onder andere Bose-Einstein-condensaten en 
in 'metallic clusters' gevonden.

De aandacht voor het gebruik van symmetrieën heeft ook geleid  tot tal van nieuwe ontwikke-
lingen. Vermeldenswaardig is de introductie van het begrip boson-fermionsymmetrie, in syste-
men waar  één fermion is gekoppeld aan een aantal bosonen, en er een relatie bestaat tussen de 
sterkte van de boson-boson- en de boson-fermionwisselwerking. Zo blijkt dat de energieniveaus in 
bepaalde oneven platina (Z = 80) isotopen in goede benadering kunnen worden beschreven door 
deze boson-fermionsymmetrie. Dit is een van de weinige experimentele voorbeelden van optreden 
van een symmetrie die in de elementaire-deeltjesfysica ook wel 'supersymmetrie' wordt genoemd. 

Het belang van het IBA-model voor het kernstructuuronderzoek kan ook worden afgeleid uit het 
feit dat de artikelen waarin het model en zijn verschillende uitbreidingen zijn beschreven tot de 
meest geciteerde artikelen in de kernfysische literatuur behoren. Het is ontsproten uit de breinen 
van Franco Iachello en Akito Arima die min of meer toevallig in 1973 tegelijkertijd op het KVI 
aanwezig waren en in de jaren daarna elkaar daar ook nog regelmatig ontmoetten. Het KVI is dus 
de bakermat van dit belangrijke werk. Het was vooral in de jaren zeventig en tachtig een populair 
model in de kernfysica dat ook tot een opbloei van de experimentele kernspectroscopie heeft 
geleid. Het was ook één van de redenen dat aan Arima in 1994 het eredoctoraat werd toegekend, 
zie pagina 40. Ook Iachello kreeg vele prijzen en onderscheidingen voor dit werk. Zo is hij onder 
meer tot buitenlands lid van de KNAW benoemd.

Toepassingen van algebraïsche technieken buiten de kernfysica
Naast Iachello waren Dieperink en Scholten daarbij betrokken. Het gebruik van algebraïsche metho-
des voor de beschrijving van veel-deeltjessystemen is naderhand buiten de kernfysica met succes 
toegepast, bijvoorbeeld in de beschrijving van nucleonen en aangeslagen toestanden daarvan in 
termen van quarks. Een ander vermeldenswaardig voorbeeld is het gebruik van symmetrieën voor 
de beschrijving van rotaties en vibraties van complexe moleculen; in dit geval zijn de bouwste-
nen het 3-voudig ontaarde p-boson (dipool L=1) en het scalaire s-boson, en de symmetriegroep 
is SU(4). Dit zogenoemde vibronmodel werd eerst toegepast op de berekening van energieën en 
overgangswaarschijnlijkheden van diatomische moleculen, maar een echte doorbraak kwam met 
de toepassing op triatomische (en meer complexe) moleculen, door de bestudering van gekop-
pelde SU(4)-groepen. Diverse soorten moleculen zoals het CO2- en het H2O-molecuul kunnen 
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exact worden beschreven met behulp van een bepaalde dynamische symmetrie.
In de jaren '90 trad een geleidelijke verschuiving op van puur kernstructuuronderzoek naar toe-
passingen van methodes en technieken om veel-deeltjesproblemen in de kernfysica aan te pak-
ken op andere disciplines. Als voorbeeld kan worden genoemd onderzoek aan bepaalde QCD-
effecten die alleen optreden in een eindige atoomkern. 
Gebleken is dat diep-inelastische verstrooiingsprocessen (waarbij veel energie wordt overgedra-
gen) wel degelijk beïnvloed worden door de bindingsenergie en de Fermi-beweging van indivi-
duele kerndeeltjes en de aanwezigheid van pionen in een atoomkern. 
Verder werd bestudeerd hoe de informatie van semi-inclusieve diep-inelastische reacties met 
behulp van muonen of neutrino's, kan worden geïnterpreteerd. Als concreet voorbeeld werd de 
verstrooiing op een deuteron met detectie van een spectator proton geanalyseerd met als doel 
de structuurfunctie van een neutron te bepalen. Voor een kwantitatieve analyse bleek het nodig 
ook de hadronisatie van quarks in het geraakte neutron in rekening te brengen.

Kern-kernbotsingen en kernmaterie
Aan dit onderwerp heeft Malfliet op het KVI bijna dertig jaar theoretisch onderzoek verricht. 
Verreweg het meeste hiervan deed hij met promovendi en maar zelden met andere leden van de 
vaste wetenschappelijke staf. De onderstaande beschrijving van dat onderzoek is ontleend aan 
Malfliets eigen tekst. 
Zijn onderzoek lag vooral op het gebied van de weinig-deeltjessystemen, de formulering van een 
nucleon-nucleoninteractie die tevens de delta-vrijheidsgraden (pionproductie) incorporeert, en 
daarnaast op de beschrijving van dynamische processen en de studie van kernmaterie.

Kern-kernbotsingen
In de beschrijving van dynamische kern-kernbotsingen werd voor elastische en inelastische ver-
strooiing een semi-klassieke theorie geformuleerd. Deze geeft een redelijk accurate beschrijving 
van het proces maar heeft vooral het voordeel van een beter fysisch inzicht in de details van 
de botsing. Semi-klassieke methoden werden tevens gebruikt om kern-kernbotsingen bij hoge 
energieën te bestuderen. Een compact model, gebaseerd op de Boltzmann-vergelijking uit de 
statistische fysica, werd geformuleerd en met succes toegepast op de gegevens. 
Voorts werd een populair Monte-Carlo-model voor dit soort botsingen getest op zijn nauwkeu-
righeid door een simulatie uit te voeren aan een simpel model uit de statistische fysica waarvoor 
een exacte analytische oplossing voorhanden was. Hieruit bleek dat de Monte-Carlo-simulatie 
zeer gebrekkig was. 
Tenslotte is er veel werk gedaan om een hanteerbare, volledig quantummechanische, beschrijving 
van kern-kernbotsingen te formuleren. Uitgangspunt waren de Kadanoff-Baym-vergelijkingen, 
waarvoor een getrunceerde versie werd voorgesteld die de behoudswetten respecteert, quan-
tummechanische effecten incorporeert en zich leent tot een Monte-Carlo-achtige aanpak: de 
Botermans-Malfliet-vergelijking.

Relativistische beschrijving van kernmaterie met het Dirac-Brueckner-voorschrift
Het hoogtepunt in Malfliets onderzoek was ongetwijfeld de relativistische beschrijving van kern-
materie met behulp van het zogenoemde Dirac-Brueckner-voorschrift. In een eerste stap werd 
een nieuwe nucleon-nucleoninteractie geformuleerd, gebaseerd op het One Boson Exchange 
model. Hierbij werden tevens meson-vrijheidsgraden ingesloten middels de delta, een geëxci-
teerde toestand van het nucleon. De vrije parameters werden bepaald door te eisen dat deze 
interactie alle bekende en gemeten faseverschuivingen en inelasticiteiten reproduceert tot 1 GeV. 
Tevens bepalen de faseverschuivingen bij hogere energieën de harde repulsie in de nucleon-
nucleoninteractie, een facet van groot belang in de studie van de samendrukbaarheid van kern-
materie K∞. De compressiebiliteitsmodulus werd aldus bepaald op K∞ = 250 Mev en K∞ = 150 Mev, 
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respectievelijk voor pure nucleon-vrijheidsgraden en inclusief pion-vrijheidsgraden. Empirische 
bepalingen van K∞ geven aan de eerste waarde de voorkeur – zie pagina 136 – maar de lagere 
waarde is aantrekkelijk voor diverse scenario's in een supernova- explosie. Ook de waarden voor 
de bindingsenergie en dichtheid zijn in de berekeningen met de pure nucleon-vrijheidsgraden 
beter in overeenstemming met de data. Een relativistische Dirac-Brueckner-beschrijving is the-
oretisch gezien superieur aan een conventionele Brueckner-aanpak. Vooral het verband tussen 
dichtheid en energie van kernmaterie wordt nu correct beschreven vanwege relativistische effec-
ten. Het gedrag van nucleonen en delta's in kernmaterie, dat tot uiting komt in hun effectieve 
eigenschappen, verschilt als gevolg van de interacties met hun omgeving sterk van hun 'naakte' 
eigenschappen (massa bijvoorbeeld). 

Hete kernmaterie 
Naast de eigenschappen van 'koude' kernmaterie bij temperatuur T = 0 werd de relativistische 
Dirac-Brueckner-aanpak uitgebreid voor 'hete' kernmaterie tot T = 20 MeV. Hiervoor werd een 
nieuwe methode ontworpen waarmee het mogelijk was om de volledige toestandsvergelijking 
van kernmaterie te bepalen, inclusief thermische eigenschappen, bij verschillende dichtheden, 
wat de realiteit in stellaire omstandigheden dichter benadert. Van bijzonder belang was de studie 
van de samendrukbaarheid in neutronensterren met een veel kleinere proton/neutron-verhou-
ding dan in symmetrische kernmaterie. Het resultaat is een volledig consistente thermodynami-
sche beschrijving van de eigenschappen van kernmaterie.

Dirac-Brueckner-formalisme voor eindige kernen
Om eindige kernen te beschrijven met het Dirac-Brueckner-formalisme is de constructie van een 
effectieve nucleon-nucleonwisselwerking, de zogenaamde G-matrix, noodzakelijk. Nadat deze 
interactie via een aangepaste parametrisatie is geconstrueerd, kunnen door toepassing van een 
relativistische mean-field benadering of een relativistische Hartree-Fock-benadering eigenschap-
pen van eindige kernen theoretisch worden bepaald en vergeleken met experimenteel bepaalde 
observabelen, zoals de ladings- en massaverdelingen, bindingsenergieën en single-particle spec-
tra. De kernen 16O, 40Ca, 48Ca, 90Zr, 114Sn en 208Pb werden aldus bestudeerd en vergeleken met 
niet-relativistische beschrijvingen gebaseerd op Skyrme-type interacties. Tevens werden in de 
semi-empirische massaformule van Bethe-Weiszacker de oppervlakte-, Coulomb- en symmetrie-
parameters bepaald. Tenslotte werd de samendrukbaarheid KA in eindige kernen bestudeerd door 
het theoretisch model toe te passen op de isoscalaire monopool-reuzenresonantie. Het blijkt dat 
oppervlakte-effecten een grote rol spelen, zelfs bij zware kernen. De geëxtrapoleerde waarde 
voor KA voor A → ∞ ligt beduidend onder de waarde die voor kernmaterie is gevonden. Het legt 
de beperkingen van een extrapolatie van experimentele gegevens van A is eindig naar oneindig 
bloot en wijst de weg naar verbeteringen. 
Het hier geschetste onderzoek was onderdeel van het promotiewerk van B. ter Haar, de huidige 
plaatsvervangend thesaurier-generaal van de Staat der Nederlanden (zie NRC Handelsblad,  
1 november 2008, pagina 15).

Het laatste gedeelte van het onderzoek van Malfliet was gericht op de quantumdynamica in wan-
ordelijke systemen, een situatie die voor kern-kernbotsingen zeer relevant kan zijn. Dit onderzoek 
kwam echter stil te liggen door zijn benoeming tot directeur van ECT* te Trento. 
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Inleiding
De motivatie voor wetenschappelijk onderzoek kan zowel voortkomen uit pure nieuwsgierig-
heid als uit de wens om iets nuttigs te ontwikkelen. Voor het KVI was de nieuwsgierigheid naar de 
eigenschappen van de atoomkern de voornaamste drijfveer. Weliswaar heeft bij de oprichting van 
het KVI de verwevenheid van kernenergie en kernfysica een rol gespeeld, maar later niet meer. 
Dat wil niet zeggen dat er geen belangstelling was voor multidisciplinair en/of maatschappe-
lijk nuttig onderzoek. Veel medewerkers zijn in de loop der jaren betrokken geweest bij een of 
andere vorm van nuttig onderzoek. En dat is goed. In feite zou iedere 'pure' onderzoeker zich 
voortdurend moeten afvragen of zijn werk ook van maatschappelijk nut kan zijn en zo ja of het zin 
heeft dat verder te ontwikkelen. In deze geest is het gebruik van de faciliteiten van het KVI voor 
niet-kernfysisch onderzoek ook ondersteund. 
Het eerste niet-kernfysische gebruik van de KVI-faciliteit kwam voort uit een samenwerking van 
het Centraal Isotopen Laboratorium van de Medische Faculteit met het KVI voor de productie van 
kortlevende isotopen voor medisch gebruik. Een volgende uitbreiding van het onderzoekpro-
gramma van het KVI was de komst in 1982 van de onderzoekgroep Oppervlaktefysica. Daaruit is 
de werkgroep Atoomfysica voortgekomen die naast de Kernfysica een onafhankelijk en succesvol 
onderzoekprogramma heeft ontwikkeld.

Het KVI is door de Nederlandse overheid en de EU ook ingeschakeld bij het opzetten en uitvoeren 
van een landelijk meetnet voor het vóórkomen van het radioactieve gas radon. Daaruit is een 
groep ontstaan die zich specifiek bezighoudt met het meten van lage-intensiteitradioactiviteit 
in de woonomgeving. De radioactieve neerslag tengevolge van het Tsjernobyl-ongeluk in 1986 
in Nederland, voor het eerst op het KVI gemeten, is daar een voorbeeld van. Ook is er in samen-
werking met de afdeling Radiotherapie van het Academisch Ziekenhuis Groningen (nu UMCG) 
serieus gekeken naar de mogelijkheden om een protonenbestralingfaciliteit op te zetten met 
gebruikmaking van de 200MeV-protonenbundel van AGOR. Dat dit uiteindelijk niet is doorge-
gaan doet niets af aan de getoonde bereidheid van de staf om over de grenzen van de kernfysica 
heen te kijken. 

In dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op deze onderzoekdisciplines.

Een vergelijking met de figuur op bladzijde 119 waarin de  rol van de kernfysica ten opzichte van 
andere disciplines is gesymboliseerd, geeft aan dat wat voor de kernfysica als geheel geldt, zeker 
ook voor het KVI opgaat.

Medische toepassingen
Het Centraal Isotopen Laboratorium (CIL) op het KVI
Reeds in het in 1961 geschreven rapport 'Wetenschappelijke Verantwoording' is al gewezen op 
de mogelijkheid om met het 280 cm AVF-cyclotron radionucliden te produceren. Daarbij dacht 
men aan de mogelijkheid om de eigenschappen van niet-stabiele kernen te bestuderen door 
meting van de bij verval vrijkomende β- en γ-straling, zuiver kernfysisch onderzoek dus. Maar 
men realiseert zich ook dat radionucliden wel eens nuttig kunnen zijn in de geneeskunde. De far-
maceut Professor M.G. Woldring, vanaf 1953 hoofd van het Centraal Isotopen Laboratorium (CIL) 
van het Academisch Ziekenhuis, krijgt de opdracht dat verder uit te zoeken. 
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Daardoor raakt men vanuit het Academisch Ziekenhuis en speciaal bij CIL geïnteresseerd om het 
AVF-cyclotron te gebruiken voor de productie van (kortlevende) radionucliden. Deze ontwikke-
ling is ook al onderkend door de Commissie-Van Bueren (zie bladzijde 22) die in het in 1970 uit-
gebrachte rapport schrijft:

"Het cyclotron behoeft niet uitsluitend voor de kernfysica te worden benut. Op het Centraal 
Isotopen Laboratorium van het Academisch Ziekenhuis te Groningen wordt een plan voorbereid 
om, met behulp van het cyclotron in het KVI, kortlevende nucliden te produceren voor medisch 
onderzoek. Hiervoor is een investering nodig van minder dan 1 miljoen gulden, terwijl daarnaast 
een significante radiochemische inspanning (target en labeltechnieken) moet plaatsvinden, alvo-
rens resultaten van dit plan kunnen worden voorzien." 

Om dit alles op poten te zetten is in 1969 Dr. W. Vaalburg, een organisch chemicus, vanwege 
het Centraal Isotopen Laboratorium belast met het ontwikkelen van onderzoek met kortlevende 
radionucliden en de productie daarvan met gebruikmaking van het AVF-cyclotron. 
Het idee van dit soort onderzoek is vrij eenvoudig (maar de uitvoering niet!). Sommige stoffen 
hebben na het inbrengen in het lichaam een voorkeur om zich in bepaalde organen of in een 
tumorgebied te nestelen. Het element fluor bijvoorbeeld is een botzoeker. Dat wil zeggen, het 
wordt met graagte in de botten opgenomen. Dat geldt dus ook voor het niet-stabiele isotoop 
fluor-18 dat met een halveringstijd van 1,8 uur vervalt naar het stabiele zuurstof-18 waarbij een 
positron (het anti-deeltje van een elektron) vrijkomt. Bij een botsing tussen een deeltje en zijn 
anti-deeltje verdwijnen beide en wordt hun energie-inhoud (E=mc2) in straling omgezet. Zo zal 
ook het positron met één van de vele elektronen in de nabijheid van het fluoratoom botsen waar-
bij twee γ-stralen met een energie van 511 keV in tegenover elkaar gestelde richtingen worden 
uitgestuurd, de zogenoemde annihilatiestraling. Deze kan door tellers die buiten het lichaam 
staan opgesteld in coïncidentie worden gemeten waardoor het hele skelet 'zichtbaar' kan worden 
gemaakt en eventuele afwijkingen kunnen worden gelokaliseerd, zie de figuur. 

Ten tijde van het gereedkomen van het cyclotron is er juist een nieuwe ontwikkeling gaande 
waarbij kortlevende, positronenstralende radionu-
cliden zoals koolstof-11, stikstof-13, zuurstof-15 en 
fluor-18 in organische moleculen worden ingebouwd. 
Daardoor is het mogelijk om voor biologische proces-
sen belangrijke radiofarmaca te produceren en door 
meting van de uitgezonden straling het verloop van 
een proces van buiten af in vivo te volgen. 

Een paar voordelen van het gebruik van kortlevende 
positron emitters met een halveringstijd van een paar 
minuten tot een uur ten opzichte van lang levende iso-
topen zijn dat de totale stralingsdosis die de patiënt 
ontvangt lager is en dat annihilatiestraling goed is te 
detecteren.
De geschikte radionucliden kunnen met een cyclo-
tron worden gemaakt. Die moet wel in de nabijheid 
staan van de locatie waar het radiofarmacum wordt 

PET-scan van skelet van patiënt
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gemaakt omdat anders tijdens het transport teveel activiteit verloren gaat. Ook het inbouwen in 
een radiofarmacum moet snel gebeuren. 
In 1973 zijn alle benodigheden voor dit bij uitstek multidisciplinaire onderzoek in Groningen aan-
wezig: een cyclotron voor de productie van de radionucliden, de kennis van snelle synthese van 
organische materialen in het Organisch Chemisch Laboratorium van de Universiteit en het CIL 
voor de radiofarmaca-productie. In 1973 stelt Woldring voor dat het CIL in nauwe samenwerking 
met KVI en Organische Scheikunde met dit type onderzoek begint. Daarvoor is een bedrag van 
ongeveer 1 miljoen gulden nodig, 2 personeelsplaatsen en 8 tot 12 uur cyclotrontijd per week. 
Ook moet er een B- en een C-laboratorium komen voor het werken met radioactieve nucliden. 
Dit voorstel werd sterk ondersteund door zowel het KVI als het Organisch Chemisch Laboratorium. 
Zo schrijft Prof. Dr. H Wijnberg, hoogleraar-directeur van dit laboratorium:
"... betuig ik mijn grote instemming met en steun aan het gebruik van het cyclotron voor medi-
sche doeleinden." 
En verder: "Daar ons Laboratorium bij uitstek geschikt is voor synthese ..... en de interesse in orga-
nische stoffen voor heilzame toepassing zeer hoog is, is dit interdisciplinaire project voor ons 
laboratorium uiterst belangrijk". En ook: "... de interesse in dit interdisciplinaire project van de kant 
van de chemische studenten opmerkelijk hoog is".

Wat de formele kant betreft sluiten CIL en KVI in 1977 een overeenkomst met als hoofdpunten 
dat het KVI acht uur per week bundeltijd ter beschikking stelt voor de productie van kortlevende 
radionucliden en het CIL een radiochemicus, een radiochemisch analist en een cyclotronopera-
teur levert. Voor de inrichting en bouw van het B-Laboratorium geeft het ministerie van O&W 
1,7 miljoen gulden. In 1981 is deze nieuwe faciliteit met alle toeters en bellen voor productie van 
kortlevende isotopen gereed. 
Ver daarvoor, in 1974 is op bescheiden schaal een begin gemaakt met het produceren van kort-
levende radionucliden voor medisch gebruik. Het onderzoek beperkt zich tot twee onderwerpen: 
'Carbon-11 labeled amino acids' en 'Nitrogen-13 labeled ammonia'. Naast Vaalburg zijn nog vier 
andere medewerkers daarbij betrokken. In 1975 komt de fysicus A.M.J. Paans, die zijn opleiding 
had genoten op het KVI, de groep verder versterken, het begin van een 30-jarige succesvolle 
samenwerking tussen Vaalburg en Paans. 
In de jaren daarna zijn veel organische verbindingen voorzien van het C-11 label gemaakt en 
beproefd op hun toepasbaarheid als tumorzoeker of als indicator voor de werking van specifieke 
organen. De kunst is om een veilige, snelle en doeltreffende methode te ontwikkelen om het C-11 
na bestraling zo snel mogelijk in een organische stof in te bouwen en deze klaar te maken voor 
toediening aan patiënt of proefdier. In de meeste gevallen lukt het om ongeveer een uur na de 
bestraling de gelabelde stof voor gebruik gereed te hebben. 

D2
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Cirkel met 
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Principe detectie annihilatiestraling 
Buiten het te onderzoeken lichaam staan twee detectoren 
tegenover elkaar opgesteld. Het gelijktijdig detecteren 
van de twee γ-stralen van 511 keV in de twee detectoren 
is een teken dat de bron van positronenemissie op de 
verbindingslijn van die twee detectoren ligt. Ditzelfde 
wordt ook gedaan met andere paren detectoren die 
straling, uitgezonden in een andere richting, meten. De 
bron ligt op het snijpunt van de verbindingslijnen.



155

Hoofdstuk 7
Niet alleen kernfysica

Daarnaast komt er een tweede activiteit op gang, namelijk het ontwikkelen van apparatuur voor 
de detectie van de annihilatiestraling die bij positronemissie ontstaat. Met deze gegevens kan de 
locatie van de bron in het lichaam worden gereconstrueerd. Het principe van deze methode is op 
de pagina hiernaast weergegeven.

In 1976 begint Paans met het samenstellen van een positronencamera. De eerste bestaat uit 
een bestaand type gamma-camera met als partner een commercieel verkrijgbare detector. De 
twee detectoren worden tegenover elkaar opgesteld, een boven en de andere onder het lichaam 
waarin de positron emitter zich bevindt. Positronenverval kenmerkt zich doordat in die twee 
detectoren gelijktijdig een signaal wordt waargenomen, hetgeen met standaard elektronica kan 
worden vastgesteld. In het jaar daarop is het systeem zover ontwikkeld dat de eerste resultaten 
van de PET (Positron Emission Tomography)-methode worden verkregen. 
In 1979 wordt met gelden van RUG en KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) een stationaire dub-
belkops-gammacamera met bijbehorend computersysteem aangeschaft. De elektronica en soft-
ware om dit tot een PET-scanner om te vormen wordt in eigen beheer gedaan. 

Dit was het begin van een 30-jarige periode waarin de PET-techniek in toenemende mate gebruikt 
wordt als diagnostisch instrument in de geneeskunde. Het Groningse werk waarin de productie 
van talloze stoffen met kortlevende radionucliden is ontwikkeld (Vaalburg) in combinatie met 
het PET-systeem voor de verwerking en interpretatie van de gegevens (Paans) heeft daarbij een 
pioniersrol gespeeld. Dat is nog eens onderstreept doordat in 2007 een internationaal congres in 
Groningen is gehouden onder de titel '30 jaar PET'.

In de periode daarna zijn steeds betere detectoren gebruikt waarmee de locatie van de positron 
emitter met een nauwkeurigheid van 5,5 mm is vast te stellen. Een grote stap vooruit wordt in 
1982 gezet als een door de N.V. Siemens geconstrueerd systeem beschikbaar komt waarmee een 
detectorenpaar rondom het lichaam wordt gedraaid zodat de in alle richtingen uitgestuurde stra-

PET-scan-systeem van Siemens 
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ling wordt gemeten, zie foto vorige pagina. In principe kan dan niet alleen de plaats maar ook de 
relatieve hoeveelheid van de opgenomen stof worden bepaald. 

PET heeft dus de unieke eigenschap dat het de biochemie in het menselijk lichaam kan afbeelden 
en kwantificeren.
Deze nu complete faciliteit heeft vooral de interesse van specialisten uit de neurologie, neurochi-
rurgie, chirurgie, en biologische psychiatrie. Specifieke onderzoekprojecten worden gefinancierd 
door organisaties als het KWF en Medigon, een stichting voor medisch onderzoek. 
Het aantal patiënten dat op het KVI wordt onderzocht stijgt zover dat er behoefte is aan meer 
dan 8 uur bundeltijd per week en een flexibel tijdschema voor isotopenproductie. Dat is moeilijk 
te combineren met de wensen van de kernfysici. Het probleem wordt opgelost als in 1988 de 
regering besluit tot oprichting van het Nederlandse Nationale PET-Centrum in Groningen. Voor 
de productie van de kortlevende radionucliden wordt een speciaal daarvoor ontworpen cyclo-
tron van de firma Skanditronix in Zweden gekocht. In 1991 neemt dit cyclotron geleidelijk aan 
de productie van kortlevende radionucliden over. Ook het radiochemisch laboratorium wordt 
dan van het KVI overgeheveld naar het PET-centrum. De onderzoekprojecten die op het KVI zijn 
begonnen worden nu voortgezet in het nieuwe PET-centrum. Aan de 18-jarige samenwerking 
tussen KVI en CIL is een einde gekomen. 

Protonentherapie in Groningen?
Voor de bestrijding van tumoren door bestraling is de gangbare methode om hiervoor fotonen 
te gebruiken. Maar in de jaren 1980–1990 wordt duidelijk dat voor bepaalde tumoren een bestra-
ling met protonen van 150–200 MeV grote voordelen kan hebben in vergelijking met fotonen-
bestraling. Dat hangt samen met de heel verschillende wijze waarop een foton en een proton 
hun energie afstaan aan het weefsel dat wordt bestraald. In de onderstaande figuur is de dosis  
( = afgegeven energie per volume-eenheid) uitgezet tegen de indringdiepte van het projectiel. 

Voor fotonen is de dosis niet goed gelokaliseerd en loopt niet alleen de tumor maar ook het om 
de tumor liggende gezonde weefsel aanzienlijke stralingsbeschadiging op. Dit beperkt de ener-
gieafgifte aan de tumor zelf zodat deze niet genoeg dosis krijgt om te verdwijnen. Vooral voor 
tumoren die vlak bij een gevoelig gebied liggen is dat een ernstige belemmering. Met protonen-
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bestraling is het gebied van maximale dosis wel goed gelokaliseerd en kan bij gelijke tumordosis 
de dosis aan de omgeving een factor 2 tot 5 minder zijn. Daarom lijkt deze methode bij uitstek 
geschikt voor de behandeling van inoperabele en relatief radioresistente tumoren, die nabij weef-
sels en/of organen liggen die slechts een beperkte stralingsdosis kunnen verdragen. 
Al tijdens zijn directeurschap is Siemssen op deze mogelijke toepassing van AGOR-bundels gewe-
zen door H. Vermeij, het toenmalige hoofd van de afdeling Radiotherapie van het Academisch 
Ziekenhuis Groningen (AZG). Onder hun opvolgers, Malfliet respectievelijk Szabo, is deze moge-
lijkheid serieus bekeken. 
In oktober 1992 doet Malfliet, samen met Szabo, een projectbeschrijving 'proton- therapie' de 
deur uitgaan. Het doel van het project is drieledig: 
• het tot stand brengen van een faciliteit annex het KVI voor het uitvoeren van protonenbestra-

ling
• een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe bestralingsmethoden bij de behande-

ling van kanker
• geselecteerde patiënten daadwerkelijk behandelen met protonenbestraling om daarmee hun 

kans op genezing te vergroten.
Om dit project te realiseren is een stuurgroep gevormd van enkele KVI-medewerkers en mede-
werkers van de vakgroep Radiotherapie/Radiodiagnostiek van het AZG. Daarnaast is Professor 
Barendsen hoofd van de afdeling Radiobiologie van het Amsterdams Medisch Centrum bereid 
gevonden om als adviseur op te treden. Ook de afdelingen Radiotherapie van het Academisch 
Ziekenhuis te Utrecht en van de Daniël de Hoed kliniek in Rotterdam zijn geïnteresseerd. Vanuit 
het AZG tonen de vakgroepen Kinderoncologie, Nucleaire geneeskunde en Neurochirurgie inte-
resse. Dit project kan ook rekenen op de sympathie van het College van Bestuur en van het UB 
van FOM. Ook de Gemeente Groningen steunt dit project. Deze gaf in 1994 opdracht aan een 
adviesbureau in Den Haag om een studie naar de 'Haalbaarheid van een faciliteit voor protonen-
therapie in Groningen' te verrichten. De conclusies van dit rapport zijn positief, ook ten aanzien 
van de economische voordelen in de regio.
Dit bemoedigende begin vindt zijn voortzetting in het opstellen van een stappenplan waarin alle 
werkzaamheden staan beschreven die tot de realisering van een bestralingsfaciliteit met AGOR 
moet leiden. 
Daarnaast is er ook naar de financiële kant van dit project gekeken. De kosten zijn niet gering. De 
investeringskosten worden op Mfl 16 geschat en de totale exploitatiekosten in 5 jaar op Mfl 11. 
De kosten per behandeling komen uit op 10.000 tot 25.000 gulden, nogal wat hoger dan de tradi-
tionele fotonenbestralingsmethode. Er zal dus stevig gelobbyd moeten worden bij de ministeries 
en ziekenfondsen om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Het AZG zal daarvoor het voortouw moeten 
nemen. 

Er is echter nog wel een moeilijkheid. De Medische Faculteit en speciaal de specialisten in de 
oncologie hebben zich nog niet enthousiast getoond, terwijl zij dat juist moeten zijn. Het College 
van Bestuur van de Universiteit wil meer inzicht hebben in hun mening wat betreft dit project 
voordat ze zich er volledig aan committeert. Daartoe wordt Siemssen gevraagd om de mening 
van de meest betrokken groepen te peilen. Deze komt tot de conclusie dat er nogal wat twijfel 
bestaat over het nut van een dergelijke faciliteit. Men ziet meer heil in het verder ontwikkelen 
van medicijnen tegen kanker. Ook is de Faculteit bang dat zij en niet het AZG voor de kosten 
van dit project zou opdraaien omdat het  als een  onderzoekproject wordt opgevat en niet als 
patiëntenzorg.
Dat betekent het einde van dit protonentherapieproject. Zonder steun van de volledige Medische 
Faculteit is doorgaan ondenkbaar. Voor diegenen die er veel tijd en enthousiasme in hadden 
gestoken een sneue zaak. Maar een ander besluit dan stoppen was toen niet mogelijk. 
Het is ironisch dat goed 10 jaar later er weer plannen bestaan voor een protonenbestralingsfa-



158

Hoofdstuk 7
Niet alleen kernfysica

ciliteit, nu op het terrein van het ziekenhuis en geïntegreerd met de radiotherapie-afdeling. Het 
geplande cyclotron is van een bestaand type en eenvoudiger dan de AGOR-machine. Dit is voor 
een bestralingsfaciliteit een betere oplossing dan de AGOR-faciliteit die er niet in de eerste plaats 
voor was gebouwd. 

Radiobiologisch onderzoek
Ondanks het niet doorgaan van het protonentherapie-project besloot het Bestuur van de 
Universiteit echter wel om het radiobiologisch onderzoek dat daarvan een onderdeel zou zijn 
voort te zetten, zij het op een bescheidener schaal. Professor A.W.T. Konings van de Afdeling 
Radiobiologie van de Medische Wetenschappen was bereid om daarvan de leiding op zich te 
nemen. Dit project was een samenwerking tussen de Radiobiologie-groep van de Medische 
Faculteit in Groningen, de Radiobiologie-groep in Nijmegen onder leiding van Prof. A.J. van der 
Kogel, en het KVI. Het werd ook gesteund door de Radio Oncologie groep van het huidige UMCG, 
het vroegere AZG.
Het doel van dit onderzoek was om na te gaan hoe voor gezond weefsel de tolerantie tegen 
bestraling afhangt van het bestraalde volume. Dit is een belangrijk probleem bij de behandeling 
van niet-uitgezaaide tumoren door bestraling. In het ideale geval wordt alleen het tumorgebied 
bestraald en het daaromheen liggende gezonde weefsel niet. In de praktijk is dat niet mogelijk: 
weliswaar kan men met moderne bestralingsfaciliteiten de dosisverdeling wel concentreren op 
het tumorgebied maar toch zal ook het omliggende gezonde weefsel nog een niet te verwaarlo-
zen dosis ontvangen. Hoe hoger de dosis in het tumorgebied des te hoger is de kans op genezing. 
Maar de kans dat het omliggende gezonde weefsel daarbij zoveel straling ontvangt dat het kapot 
gaat wordt dan eveneens groter en dat kan als het om gevoelige organen gaat, fataal zijn. In de 
klinische praktijk is het belangrijk om te weten wat de tolerantiedosis van gezond weefsel is en 
hoe deze dosis afhangt van het volume van het bestraalde gebied. 
Voor γ-bestraling was dit al bekend maar voor protonenbestraling waren hierover nog geen gege-
vens. Het eerste dat werd onderzocht was de stralingstolerantie van het zenuwstelsel als functie 
van het bestraalde volume. Om te beginnen werd het onderzoek gericht op het ruggenmerg van 
ratten. Daartoe werd een protonenbundel met goed gedefinieerde afmetingen op een stukje 

Resultaten van experimenten (1) Resultaten van experimenten (2)
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van het ruggenmerg geschoten. De breedte van het beschoten stuk varieerde van 2 tot 20 mm 
en bij iedere breedte werd bepaald bij welke dosis 50% van de beschoten ratten na verloop van 
tijd verlammingsverschijnselen vertoonden. Deze experimenten vereisten nieuwe instrumentele 
ontwikkelingen zoals het nauwkeurig meten van de dosisverdeling in het bestraalde gebied en 
het prepareren van de protonenbundel. Wat het KVI betreft gebeurde dat door Dr. J. M. Schippers 
en medewerkers. 

Enkele resultaten van deze experimenten zijn weergegeven in de figuren hiernaast. De toleran-
tiedosis verandert niet tussen 8 en 20 mm breedte maar neemt snel toe voor 2 en 4 mm breedte. 
Later werd ook het effect van bestraling op de speekselklieren en longen bestudeerd. 

Atoomfysica op het KVI
Gezien de naam van het 'Kernfysisch Versneller Instituut' is het misschien niet te verwachten 
dat er ook veel atoomfysisch onderzoek gaande is. Maar toch is dat zo! In de afgelopen 25 jaren 
werd vooral de wisselwerking van hooggeladen ionen met neutrale materie onderzocht, waarbij 
met 'neutrale materie' een breed spectrum bedoeld is: van atomair waterstof via kleine en grote 
(bio)moleculen en clusters tot vaste-stofoppervlakken. Vanuit een fundamenteel oogpunt is het 
interessant deze wisselwerkingen te bestuderen omdat een situatie ver van evenwicht gecre-
eerd wordt als hooggeladen ionen in contact komen met neutrale materie. Alle energie die in 
eerste instantie nodig was om de hooggeladen ionen te produceren, d.w.z. de elektronen van 
hun atoomkern te verwijderen, komt in één klap beschikbaar. Dit geeft aanleiding tot een breed 
spectrum van dynamische processen zoals elektronenoverdracht gevolgd door emissie van 
elektronen of fotonen, fragmentatie van moleculen of sputteren van materie aan oppervlakken. 
Daarnaast zijn er belangrijke toepassingen op allerlei gebieden zoals plasmadiagnostiek, kanker-
therapie of oppervlaktelithografie.

Wat eraan vooraf ging
In Groningen werd in 1967 een afdeling Technische Fysica als onderdeel van de Subfaculteit 
Natuurkunde opgericht, natuurlijk mede op initiatief van Brinkman. Als hoogleraar-directeur van 
deze afdeling werd Dr. Ir. Francken benoemd, afkomstig van het Natuurkundig Laboratorium van 
Philips. Naast Francken werd ook nog Dr. Wegener Sleeswijk aangetrokken. Iets later voegde Dr. 
Ab Boers zich daarbij, eerst als lector later als hoogleraar.
Boers en zijn medewerker Suurmeijer waren gespecialiseerd in het onderzoek van de structuur 
van metaaloppervlakken en het effect van adsorptie en vervuiling daarvan. Ze deden dat door 
zo'n oppervlak met waterstofionen van lage energie te beschieten en de energie en hoekverde-
ling van de verstrooide ionen te meten. Dit onderzoek wordt gekenmerkt door botsingsfysica, 
een onderzoekmethode die ook uitgebreid in de kernfysica wordt gebruikt. Er is dus een zekere 
intellectuele overlap tussen deze beide disciplines, zowel in methode als in concept. Dit sprak 
Boers meer aan dan het soort onderzoek dat door zijn collega's bij de Technische Fysica werd 
gedaan. Ook in het persoonlijke vlak boterde het niet tussen hem en sommige van zijn directe 
collega's. 

De overstap naar het KVI
Boers en Van der Woude hadden al enige tijd contact met elkaar wat in 1979 resulteerde in het 
gezamenlijk indienen van een beleidsruimteproject bij FOM. Dit project waarin een zuivere kern-
fysische techniek is gebruikt voor het meten van een puur atoomfysische grootheid, werd geho-
noreerd. Dit was al een aanduiding dat samenwerking tussen de beide disciplines wel eens posi-
tief zou kunnen werken. Al spoedig kwam de gedachte dan ook op dat het goed zou zijn om ook 
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fysiek dichter bij elkaar te komen: de 1 km afstand tussen KVI en Natuurkunde is te groot voor een 
vruchtbare uitwisseling van ideeën. Een overgang van de groep Boers van de Technische Fysica 
naar het KVI zou dat bezwaar opheffen. 
Een andere reden om dat serieus te overwegen was de installatie van de ECRIS-bron op het KVI (zie 
hoofdstuk 2) waarmee bundels van hoog geladen laag-energetische ionen voor atoomfysische 
experimenten beschikbaar komen. De reacties van de atoomfysische gemeenschap in Nederland 
op dit voornemen zijn zeer positief, evenals die van diverse Europese centra voor atoomfysica. 
Ook het KVI verwelkomt dit idee, het verbreedt de onderzoekmogelijkheden en is goed voor het 
intellectuele klimaat op het instituut. 

Deze door Boers c.s. en het KVI gewenste overgang moest nog wel in het bestuurlijke vlak wor-
den gerealiseerd. Na het nodige overleg sluiten de subfaculteit Natuurkunde, de Technische 
Natuurkunde en het KVI begin 1982 een overeenkomst die voor de groep-Boers de weg vrijmaakt 
om naar het KVI over te stappen. Het College van Bestuur gaat daarmee akkoord. De overgang 
gebeurt in de zomer van 1982, waarmee de groep-Boers, die buiten Boers zelf bestond uit drie 
technici en drie promovendi, een nieuw onderdak heeft en het KVI-onderzoekterrein is verrijkt 
met oppervlakte- en atoomfysisch onderzoek. 

Hoogleraar Atoomfysica
Een onverwacht probleem duikt op als Boers om persoonlijke redenen per 1 september 1984 met 
vervroegd emeritaat gaat en daarmee de atoomfysica onthoofd achterlaat. Zowel Siemssen alsook 
de directeur J. Los van AMOLF, het vooraanstaande FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 
in Amsterdam, vinden het van groot belang om in deze lacune te voorzien. Zij stellen voor dat op 
korte termijn een senior-atoomfysicus bij het KVI wordt aangesteld gecombineerd met een bui-
tengewoon hoogleraarschap. Het Beleidscollege van het KVI en het CvB van de Universiteit stem-
men hiermee in en ook op het Ministerie van O&W staat men hier welwillend tegenover. Althans 
dat is wat het CvB meent te mogen concluderen uit informele contacten met top-ambtenaren. 

De procedure voor de aanstelling van een kroondocent kon daarmee van start gaan. De benoe-
mingscommissie draagt R. Morgenstern, werkzaam bij de atoomfysicagroep in Utrecht, als kandi-
daat nummer één voor. Dit voorstel wordt overgenomen door het CvB die het doorstuurt naar het 
Ministerie voor de Koninklijke handtekening. Maar daar loopt het vast; men maakt, ondanks de eer-
dere informele toestemming, bezwaar tegen de combinatie van UHD (universitair hoofddocent) 
en buitengewoon hoogleraar. Het CvB hakt dan de knoop door en besluit om Morgenstern direct 
tot gewoon hoogleraar te benoemen. En zo geschiedde: in september 1986 wordt Morgenstern 
benoemd, net op tijd om de 'International Conference on the Physics of Multiply Charged Ions' te 
leiden, die – gezien de vele activiteiten hier – aan Groningen was toegewezen. 

Het atoomfysisch onderzoek *
De atoomfysische onderzoekactiviteiten zijn begonnen in 1982, met de aanschaf van een 'Electron 
Cyclotron Resonance' (ECR)-bron. In eerste instantie was die bedoeld voor gebruik met het cyclo-
tron maar de directeur R. Siemssen en zijn collega A. van der Woude realiseerden zich al snel, dat 
een dergelijke bron unieke mogelijkheden kon bieden voor atoomfysisch onderzoek. Bovendien 
was men zich ervan bewust dat een snelle start van dergelijke atoomfysische experimenten een 
enorm voordeel kon zijn. In de voorafgaande jaren had zich de atoomfysica met hooggeladen 
ionen tot een 'hot topic' ontwikkeld, en het eerste 'International Symposium on Production and 
Physics of Highly Charged Ions' had net in Stockholm plaatsgevonden. 

* Deze tekst is grotendeels afkomstig van Professor R. Morgenstern
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Omdat het KVI maar over beperkte atoomfysische expertise beschikte, werd een seminarium 
georganiseerd om onderzoekers van buiten het KVI attent te maken op de nieuwe mogelijkhe-
den. Dit heeft geleid tot de installatie van drie experimenten. In één, geleid door F.J. de Heer 
van AMOLF/Amsterdam werd één-elektronvangst tijdens ion-atoombotsingen bestudeerd door 
de botsinggeïnduceerde licht-emissie te analyseren. In een tweede, geleid door A. Niehaus in 
Utrecht, werd meer-elektronenvangst bestudeerd door analyse van de elektronen die tijdens ion-
atoombotsingen worden geëmitteerd. Een derde experiment werd opgezet door A. Boers die 
spectroscopie van verstrooide ionen en geëmitteerde elektronen gebruikte om ion-oppervlakte-
botsingen te bestuderen.
Bij al deze experimenten is A. Drentje van het KVI nauw betrokken. Hij is dé man die zorgt dat 
de benodigde faciliteiten zoals bron en bundellijnen voor de onderzoekers beschikbaar zijn. 
Zonder zo iemand is het voor een buiten-gebruiker haast ondoenlijk om van een 'vreemde' faci-
liteit gebruik te maken. In zoverre was Drentje een sleutelfiguur: hij is dan ook volkomen terecht 
mede-auteur van de vele publicaties. 
In de volgende jaren verliepen de activiteiten heel voorspoedig. Het onderzoek van meer-elektro-
nen transfer resulteerde in de formulering van een geavanceerd 'Classical over the Barrier'-model 
door A. Niehaus, waarmee de verwarrende hoeveelheid van structuren in de elektronen-energie-
spectra geordend en semi-kwantitatief beschreven kon worden.

Ook het onderzoek van botsingsgeïnduceerde lichtemissie verliep buitengewoon succesvol.  
R. Hoekstra slaagde erin absolute werkzame doorsneden voor lichtemissie te meten, o.a. als 
functie van de botsingsenergie, en wel met een nauwkeurigheid beter dan 20%. Deze gegevens 
zijn essentieel voor de diagnostiek van fusieplasma's, en vormden de basis voor een langdurige 

Prof. Dr. Reinhard Morgenstern
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samenwerking met JET (Joint European Torus), de tot nu toe grootste fusieplasma-reactor ter 
wereld. Dankzij de Groningse data kon onder meer worden aangetoond dat de bereikte plasma-
temperaturen al significant hoger waren dan op dat moment werd geschat. Recentelijk kwam 
nog een andere interessante toepassing van deze data naarvoren toen astronomen – in eerste 
instantie heel verrassend – röntgenstraling van kometen waarnamen. Het blijkt dat deze straling 
tot stand komt als gevolg van ladingsuitwisseling tussen de zonnewind – die naast protonen 
ook kleine hoeveelheden van bijvoorbeeld He2+, C6+, N7+ and O8+ bevat – en neutrale atomen en 
moleculen van de kometenatmosfeer.

Het vermoedelijk meest aansprekende onderzoek van de Atoomfysica-groep is de waarneming 
van zogenoemde 'holle atomen'. Als een ion dat praktisch al zijn elektronen mist op een oppervlak 
botst, worden deze gevormd – zelfs boven het oppervlak – doordat vele elektronen worden inge-
vangen in de buitenste banen van het ion tijdens zijn nadering naar een metallisch of zelfs een 
isolerend oppervlak, terwijl de binnenschillen in eerste instantie onbezet blijven. Hoge-energie-
elektronen worden geëmitteerd als de binnenschillen uiteindelijk via Auger-processen worden 
gevuld, en door een analyse van de energiespectra van de resulterende elektronen kunnen de 
dynamische processen die hieraan ten grondslag liggen worden bestudeerd. Onderstaande 
figuur laat in een 'artist's view' zien welke processen tijdens de nadering van een ion naar een 
oppervlak plaatsvinden. 

Momenteel wordt het verworven inzicht in deze processen gebruikt om oppervlakte-magnetisme 
te bestuderen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de extreme oppervlakte-gevoeligheid van de 
wisselwerking, mits de energie en de invalshoek van de ionen geschikt gekozen worden. Het blijkt, 
dat inderdaad een ferromagnetische elektronenspin-ordening aan het oppervlak voornamelijk 
leidt tot de formatie van hoge spintoestanden, en dat deze informatie gebruikt kan worden voor 
een kwantitatieve bepaling van de spinpolarisatie in de bovenste atoomlaag van een opper-
vlak. Dankzij een collaboratie met de 'Gesellschaft für Schwerionenforschung' (GSI) in Darmstadt 

Artist view Auger-proces



163

Hoofdstuk 7
Niet alleen kernfysica

komen nieuwe mogelijkheden in zicht voor onderzoek van ion-oppervlaktewisselwerking: er zijn 
experimenten gepland met ionen van extreem hoge lading (tot U92+) en extreem lage energie  
(< 1 eV).
In de jaren '90 werden twee nieuwe lijnen van onderzoek opgezet. Eén betreft de fragmentatie 
van moleculen, geïnduceerd door ionenbotsingen. Terwijl in eerste instantie kleine moleculen 
zoals CO, CO2 of H2 bestudeerd werden, staan momenteel grote (bio)moleculen en vooral DNA-
bouwstenen in de belangstelling. Een van de doelen is om na te gaan of de fragmentatie doel-
gericht gestuurd kan worden door een geschikte keuze van ionensoort, primaire lading en bot-
singsenergie. Voor het geval van C60 (bucky ball)-fragmentatie werd inderdaad gevonden dat een 
variatie van deze parameters een sterke invloed heeft op het fragmentatiepatroon. Bovendien 
wordt bestudeerd in hoeverre de fragmentatie wordt beïnvloed door een inbedding van de 
moleculen in een bepaalde chemische omgeving, zoals water dat verrijkt is met zogeheten 'radio- 
sensitizers'. Het is de hoop dat op basis van deze studies kankertherapie door bestraling met 
ionen aanzienlijk verbeterd kan worden.

In de tweede nieuwe lijn van onderzoek wordt laserstraling toegepast, bijvoorbeeld om atomen 
af te remmen en in een magneto-optische val vast te zetten, om ze in aangeslagen elektronische 
toestanden te prepareren, of ze te polariseren, d.w.z. uit te lijnen of te oriënteren in een bepaalde 
ruimterichting. Hierdoor werd het mogelijk, theoretische voorspellingen betreffende de uitkomst 
van dynamische processen zoals botsing-geïnduceerde elektronvangst in detail te toetsen. 
Onderzoek met behulp van georiënteerde atomen in een val zal in de nabije toekomst een grote 
rol spelen bij het programma TRIμP (Trapped Radioactive Ions, microlaboratories for fundamen-
tal Physics), dat de ambitie heeft fysica voorbij het standaardmodel te bestuderen (pagina 85 en 
volgende). Het is de bedoeling elektron-neutrinohoekcorrelaties tijdens radioactief verval van 

De experimenteerruimte van de Atoomfysicagroep
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atomen te meten. In feite zal de hoekcorrelatie van geëmitteerde elektronen en terugstootkernen 
worden geanalyseerd. De hiervoor benodigde techniek van 'recoil spectroscopy' en de kunst om 
kleinste hoeveelheden van atomen in te vangen (zelfs enkele atomen!) is in de afgelopen jaren 
ontwikkeld. We kijken dan ook met spanning uit naar de resultaten die de gezamenlijke inspan-
ningen van de Atoomfysica- en de TRIμP-groep zullen opleveren.

Toegepaste kernfysica*
Een andere toepassing van kernfysische methoden begint tegen het einde van de jaren zeventig 
van de vorige eeuw als het Ministerie van VROM de KVI-medewerker De Meijer benadert om deel 
te nemen aan een commissie die de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan natuurlijke 
straling in kaart moet brengen. De Meijer heeft al enige ervaring met het meten van concentra-
ties van natuurlijke radionucliden en is dus vertrouwd met de problematiek.

Radon-onderzoek
In de commissie blijkt dat er in Nederland geen inzicht bestaat in de blootstelling aan het radio-
actieve gas radon. In de VS is een boel commotie ontstaan over dit gas nadat een medewerker van 
een in aanbouw zijnde kerncentrale steeds de stralingsmonitoren deed afgaan als hij op het werk 
verscheen. Nader onderzoek wees uit dat dit kwam omdat zijn huis een zeer hoge concentratie 
radongas bevat. Op voorstel van De Meijer gaat het KVI de situatie in Nederland in kaart brengen. 
Vanuit het KVI wordt L.W. Put bereid gevonden dit onderzoek uit te voeren.
Een verrassend resultaat van dit landelijke onderzoek is dat in Nederland niet de bodem de belang-
rijkste bron voor radon binnenshuis is maar dat het de bouwmaterialen zijn. Nader onderzoek door 
het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) enige jaren later bevestigt dit. 

Het onderzoek naar het ontstaan van radon in bouwmaterialen en het transport uit deze mate-
rialen naar de woonomgeving is een goed onderwerp voor promotieonderzoek. Dat gebeurt in 
zowel Groningen als in Eindhoven waar Rob de Meijer in 1992 deeltijdhoogleraar is geworden. De 
verspreiding van radon in de Nederlandse buitenlucht wordt verder onderzocht door het RIVM. 
Op dit werk promoveren twee RIVM-medewerkers met als promotoren De Meijer en A. van der 
Woude. De figuur hiernaast toont een resultaat van hun onderzoek.

Zand-onderzoek
Het zand-onderzoek bij het KVI is een gevolg van de Brede Maatschappelijke Discussie 
Kernenergie. In het kader van die discussie werd samen met Kees Wiese, wetenschapsjournalist 
van het Nieuwsblad van het Noorden, op een aantal plaatsen de telsnelheid van een stralings-
meter gemeten. Uit die metingen kwam naar voren dat de plek met de hoogste radioactiviteit de 
Grote Markt van Groningen is, veroorzaakt door de granieten steentjes afkomstig uit Italië. 
Een nog hogere concentratie van natuurlijke radionucliden werd per toeval op het strand van 
Ameland gevonden waar een paar plekken donker zand liggen met een relatieve hoge hoeveel-
heid van de radioactieve elementen uraan en thorium. Geraadpleegde geologen concludeerden 
al snel dat de verhoogde U- en Th-concentraties verband houden met zware mineralen die uit de 
zee komen. 
Het systematische zand-onderzoek begon met het in kaart brengen van de radioactiviteit in de 
duinen en op de stranden langs de Nederlandse kust. Dat onderzoek leidde tot een aantal opmer-
kelijke zaken: 

* Deze tekst is grotendeels afkomstig van Professor R.J. de Meijer.
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• In de duinen van Ameland werd de meest radioactieve plek langs de kust gevonden, aanzien-
lijk radioactiever dan de Grote Markt in Groningen. 

• Het radioactieve karakter (de verhouding tussen de hoeveelheden thorium en uraan) van de 
zware-mineraalzanden ten noorden en ten zuiden van het Marsdiep verschilt sterk. Het leidde 
tot de radiometrische karakterisering van zware mineralen; een methode die later ook op aller-
lei grondsoorten zal worden toegepast. De verschillen zijn veelal te herleiden tot verschillende 
gebieden van herkomst en dus van de gebergten waaruit het materiaal is aangevoerd.

De afzetting van zware mineralen op het strand van Ameland maakte duidelijk dat het interes-
sant zou zijn als ook de zeebodem in kaart gebracht kon worden. Daartoe werd het MEDUSA-
systeem (Multi-Element Detector for Underwater Sediment Activity) ontworpen dat een orde van 
grootte gevoeliger was dan de bestaande meetsystemen en daardoor nieuwe mogelijkheden 
voor onderzoek en toepassing met zich meebracht. 
Drie patenten zijn op diverse toepassingen van dit systeem verkregen en twee bedrijven zijn op 
grond van deze technologie gestart (Medusa Exploration B.V. en The Soil Company B.V.). De toe-
passingen zijn legio en voeren allemaal terug naar het feit dat de natuurlijke radioactiviteit een 
boodschapper is van grondeigenschappen. Ook buiten Nederland wordt de vinding gebruikt. Zo 
is in 2007 een luchtkaart van de uraanvoorkomens op Madagaskar gemaakt en worden in Zuid-
Afrika de radiometrische grondeigenschappen in verband gebracht met de opbrengst van de 
wijnstokken die erop groeien en de kwaliteit van de wijn. 
MEDUSA kreeg een opvolger in een groter volume detector PANDORA (Precision Agriculture 
Needed Detector Of RadioActivity), oorspronkelijk bedoeld voor toepassing in de precisieland-
bouw, maar al snel een zeer bruikbaar instrument voor het meten van laagdikten van asfalt in 
wegconstructies. Samen met Heijmans B.V. is de technologie ontwikkeld en toegepast op de in 
aanbouw zijnde A50 bij Veghel. 
Een rijke verscheidenheid aan onderzoeken heeft met MEDUSA-technieken vanuit de lucht, op 
het land en onder water plaatsgevonden. 

Overzicht resultaten SAWORA-onderzoek  
De grootte van de blauwe stippen geeft de relatieve lokale intensiteit van de gemeten radioactiviteit.
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Tsjernobyl
Op zondag 27 april 1986 meldt het NOS Journaal dat in Zweden een sterk verhoogde concentra-
tie radioactiviteit is gemeten, die wijst op een kernreactorongeluk vermoedelijk in de Sovjet-Unie. 
Al gauw wordt bekend dat in de Oekraïne een reactor in brand staat. Een KVI-groep bestaande uit 
de stafleden De Meijer, Put en Jansen besluiten een opstelling op het dak van het KVI te plaatsen 
waarmee de luchtactiviteit wordt gemeten door lucht met een pomp door een filter aan te zuigen 
en de op het filter verzamelde radioactiviteit met een gammaspectrometer te analyseren.
De eerste dagen valt er weinig te meten behalve de natuurlijke radioactiviteit. Tot donderdag-
avond is er nog niets bijzonders gemeten en men vraagt zich af hoe lang men nog met de metin-
gen moet doorgaan. Echter bij de analyse op vrijdagmorgen van het gammaspectrum van het 
monster van die nacht daarvoor, valt een kleine piek op die niet in het natuurlijke-radioactiviteit-
spectrum aanwezig is. De analyse wijst op radioactief jood. 
De Meijer stelt eerst het Ministerie van VROM op de hoogte dat de vondst bevestigt doordat uit 
metingen van het RIVM eenzelfde conclusie is getrokken. De Meijer licht nu ook de pers in en 
ontketent daarmee een storm van telefoontjes, persberichten en TV-uitzendingen. Het KVI staat 
even in het centrum van de belangstelling.
Een tweede vondst laat niet lang op zich wachten en komt voort uit een samenwerking met het 
Centrum voor Isotopenonderzoek (CIO) van de Universiteit van Groningen. Een van de medewer-
kers, A. van Wijk, voegt zich bij het KVI-team om mee te helpen bij het meten van de eventuele 
radioactieve besmetting van een groot aantal stoffen zoals gras, melk, groente en Beaujolais.
De meest opvallende metingen worden gedaan aan kledingstukken: een broek van iemand die 
zich ten tijde van het ongeluk in Kiev bevond en een gymnastiekschoen van een meisje dat op 
vakantie was in Minsk, 150 respectievelijk 400 km van Tsjernobyl. Beide kledingstukken vertoon-
den een zeer hoge activiteit op een heel klein oppervlak, bij de broek zelfs op één enkele draad 

zoals met een microscoop was te zien. Uit 
de analyse van de gymschoenactiviteit blijkt 
dat het daar om een schilfertje splijtstof van 
plutonium gaat. Dit ontzenuwt de bewering 
van de Sovjet-autoriteiten dat de uitstoot 
van splijtstofsplinters was beperkt tot een 
gebied van 30 km rondom Tsjernobyl. Ook 
deze vondst trekt weer veel belangstelling 
van pers, radio en TV en wordt gepubliceerd 
in het prestigieuze tijdschrift Nature. 

De aandacht die het KVI met het radon-
onderzoek en het ongeluk in Tsjernobyl 
kreeg, zijn voor de toenmalige directeur 
Siemssen aanleiding om De Meijer te vra-
gen een nieuwe groep 'Environmental 
Radioactivity Group' (ERG) te gaan leiden. 
Op grond van de tot dan binnengehaalde 
subsidies denkt Siemssen dat de groep 
met een KVI-ondersteuning van 1/3 van De 
Meijers salaris zelfstandig kan draaien. Dat 

Prof. Dr. Rob de Meijer
Voor zijn werk aan o.a. de MEDUSA-techniek krijgt 
De Meijer in 2000 de Wubbo Ockels Prijs van de Stad 
Groningen. 
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lukt inderdaad, een niet geringe prestatie. Deze situatie blijft gehandhaafd tot het emeritaat op  
1 augustus 2005 van De Meijer. De naam van de groep is dan al veranderd in 'Nuclear Geophysics 
Division' (NGD) en NGD wordt korte tijd later opgeheven. 

Onderwijs 
Alhoewel het KVI primair een onderzoekinstituut is en de wetenschappelijke medewerkers als 
zodanig geen onderwijstaak hebben, heeft het toch door de jaren heen een niet onaanzien-
lijke bijdrage aan het onderwijs in de natuurkunde geleverd. De informele afspraak was dat een 
wetenschappelijke medewerker van het KVI 10% van zijn tijd aan het geven van onderwijs zou 
besteden. Dit gold niet voor iedere individuele medewerker, het was een gemiddelde genomen 
over de hele wetenschappelijke staf. 

De senior-stafleden verzorgden meestal een hoorcollege terwijl de promovendi vaak werden 
ingeschakeld bij het geven van werkcolleges. Het was de gewoonte dat de colleges over sub- 
atomaire natuurkunde werden verzorgd door KVI-medewerkers. Maar ook werden andere colleges 
gegeven die niet direct verband hielden met de specifieke kennis van KVI-medewerkers.
Het geven van colleges werd niet als een last beschouwd, alhoewel de voorbereidingen soms 
wel veel tijd vergden. Kennis overdragen aan een jongere generatie wordt vaak als uitdagend 
en bevredigend ervaren. Verscheidene KVI-ers waren er erg goed in getuige het feit dat ze als 
'docent van het jaar' werden verkozen. Ook in het bestuurlijke vlak droeg het KVI zijn steentje bij: 
Morgenstern werd lid van het Faculteitsbestuur met in zijn takenpakket o.a. de onderwijsoplei-
ding (later werd dat onderzoek), terwijl Löhner op 1 september 2004 voor een periode van drie 
jaar werd benoemd tot directeur van het natuurkundeonderwijs. In deze kwaliteit mocht hij soms 

Koningin Beatrix bezoekt de Slinger van Foucault, 
die in het kader van het World Year of Physics 
in de Groningse Martinikerk bewijst dat de 
aarde draait. Prof. dr. Herbert Löhner vertelt het 
gezelschap, waaronder ook premier Balkenende, 
mevrouw Timmerman-Buck (voorzitter Eerste 
Kamer) en de heer Kuipers (voorzitter College 
van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen) over de 
achtergronden van dit klassieke experiment.

Fotografie Theo Jurriëns, 29 september 2005 
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Principe HiSparc
Opstelling op dak van school
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ook aan niet-studenten de fascinerende resultaten van natuurkundig onderzoek demonstreren. 
Een bijkomend voordeel van deze onderwijsactiviteiten was dat het contact met studenten ertoe 
kon leiden dat deze hun stagewerk op het KVI wilden doen en daarmee naast de promovendi en 
post-doc's voor jong enthousiasme zorgden. 

Onderzoek van kosmische straling samen met vwo-scholen
De bedoeling van dit in 2003 opgezette project is om enthousiasme voor het vak natuurkunde op 
te wekken bij leerlingen van vwo-scholen. Daartoe worden leraren en leerlingen uitgenodigd om 
deel te nemen in een groots opgezet project voor de bestudering van kosmische straling. 

Het principe van deze studie is te zien op pagina 169. Deeltjes met een energie tot 1020 eV ver-
oorzaken als ze in de dampkring komen een regen van andere deeltjes, vooral elektronen en 
μ-mesonen. Door de dichtheid van deze secundaire deeltjes te meten kan de energie en richting 
van de oorsponkelijke kosmische straal worden gereconstrueerd. Daartoe wordt op het dak van 
de deelnemende scholen een detectorsysteem geïnstalleerd dat uit twee plastic scintillatoren 
met bijbehorende elektronica bestaat. De leerlingen zijn nauw betrokken bij de constructie en 
het testen en ijken van deze detectoren. De verkregen gegevens worden naar een centraal punt 
gezonden voor verdere analyse. 
Deze KVI-activiteit is onderdeel van een nationaal programma HISPARC (High-School Project on 
Astrophysics Research with Cosmics) dat wordt gecoördineerd door het NIKHEF in Amsterdam. 
Vanuit het KVI is J.G. Messchendorp de stimulator van dit project waarin hij samenwerkt met lera-
ren van de verschillende vwo-scholen. 

Onderzoekschool FANTOM*
In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de twee-fasenstructuur ingevoerd in het weten-
schappelijk onderwijs. Het promotieonderzoek werd de tweede fase van de opleiding tot onder-
zoeker, het doctoraaltraject de eerste fase. De promovendi-oude-stijl verdwenen en daarvoor in 
de plaats kwamen OIO's (onderzoekers in opleiding, promovendi in dienst van FOM) en AIO's 
(assistenten in opleiding, in dienst van de universiteiten). Omdat het promotieonderzoek meer 
het karakter van een voortgezette opleiding zou krijgen, gingen de salarissen van de promovendi 
omlaag en werd er een opleidingscomponent aan het promotieonderzoek toegevoegd. Het idee 
was dat een beperkt aantal onderzoekscholen zou fungeren als 'centra van excellent onderzoek', 
waarin het wetenschappelijk onderzoek geconcentreerd en de opleiding van onderzoekers geor-
ganiseerd zou worden. Het gevolg is dat ieder zichzelf respecterend onderzoekinstituut aanslui-
ting zoekt bij een onderzoekschool of er zelf een opzet. Bestaande onderzoekinstituten die groot 
genoeg zijn, worden uitgebouwd tot onderzoekscholen. Kleinere instituten zoeken samenwer-
king met zusterinstituten, soms lokaal binnen een faculteit, soms tussen verschillende faculteiten 
maar ook worden er nationale samenwerkingsverbanden gesmeed.
Omdat met het opheffen van NIKHEF-K in Amsterdam het experimentele kernfysisch onderzoek 
in Nederland vrijwel volledig is geconcentreerd in Groningen, is het voor het KVI moeilijk om 
een nationaal samenwerkingsverband op te starten. De toenmalige directeur Malfliet krijgt dan 
het lumineuze idee om over de grenzen te kijken. Hij vindt in het Institut de Physique Nucléaire 
in Orsay (waarmee in verband met AGOR toch al nauw mee werd samengewerkt),  het Gentse 
Instituut voor Nucleaire Wetenschappen en het Institut für Kernphysik in Münster natuurlijke 
partners om een onderzoekschool mee op te richten. Binnen Nederland participeren verder de 
kleine PIXE-groep van de Vrije Universiteit in Amsterdam, het Centrum voor Isotopen Onderzoek 
(CIO) en een deel van de afdeling Theoretische Natuurkunde van de RUG. Deze onderzoekschool 

* Deze tekst is grotendeels afkomstig van Dr. Marjan Koopmans.
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krijgt de naam FANTOM (Fundamenteel Atomair, Nucleair en Toegepast Onderzoek der Materie). 
In juni 1994 wordt de onderzoekschool FANTOM officieel erkend en daarmee is het de eerste 
internationale onderzoekschool in Nederland. De Rijksuniversiteit Groningen wordt penvoerder 
van de school en het KVI het organisatorische centrum, met als directeur Rudi Malfliet en als coör-
dinator Marjan Koopmans. 

Er wordt besloten om ieder half jaar, in mei en november, een studieweek te organiseren, waarin 
algemene kennis op het gebied van de vakgebieden van FANTOM gedoceerd zal worden en 
de promovendi van de verschillende instituten elkaar zullen ontmoeten. De eerste FANTOM-
studieweek vindt plaats in 1994. 
De tweede studieweek wordt gecombineerd met de officiële inauguratie van FANTOM op 18 mei 
1995. Met een knipoog naar het acroniem FANTOM wordt als symbolische openingsact de geest 
uit de fles gelaten.
De studieweken worden afwisselend bij de partner-universiteiten georganiseerd: na Groningen 
komen Gent, Münster, Orsay en Egmond aan Zee (Amsterdam). Al gauw worden verschillende, 
inmiddels traditioneel geworden, elementen van de FANTOM-studieweken geïntroduceerd, zoals 
de 'student presentations', een spreker uit de industrie en een avondlezing. Vanaf de derde stu-
dieweek wordt het programma opgehangen aan een thema, als eerste 'Astrophysics'. Vooral pro-
movendi van het KVI hadden sterk geijverd voor een centraal thema. 

In de loop van de jaren organiseert FANTOM voor KVI-promovendi ook andere studieonder- 
delen zoals studieweken over instrumentatie en, vanaf 2004, de FANTOM-presentatietrainingen. 
Deze activiteiten worden ingepast in een studieprogramma voor KVI-promovendi van in totaal 
ongeveer een half jaar. Het volgen van minimaal vier algemene FANTOM-studieweken, en later de 
FANTOM-presentatietraining, worden daarvan verplichte onderdelen. De rest kan ingevuld wor-
den met doctoraal/mastercursussen, conferentiebezoek en een stage in een buitenlands labora-
torium. Vanaf 1997 wordt het met goed gevolg afronden van het studieprogramma beloond met 
het FANTOM-diploma, dat uitgereikt wordt na het behalen van de doctorstitel.

Een van de doelen van onderzoekscholen is altijd geweest om te komen tot coherente onder-
zoeksprogramma's van de partnerinstituten. FANTOM is in dit opzicht als internationale school 
een buitenbeentje omdat het niet de middelen heeft invloed uit te oefenen op de onderzoek-
programma's van de buitenlandse partners. Hoewel FANTOM krediet heeft vanwege zijn voortrek-
kersrol als internationale school, was dit altijd een lastig punt bij volgende erkenningsaanvragen. 
Om toch 'bottom-up' enige sturing te geven en samenwerkingsverbanden te stimuleren, is in 
1999 het eerste FANTOM-onderzoeksymposium georganiseerd dat sindsdien tweejaarlijks wordt 
herhaald. De wetenschappelijke-stafleden van de partnerinstituten komen hier bij elkaar om hun 
plannen voor de komende jaren te presenteren en mogelijke samenwerking te bespreken. 

In 1998 wordt de eerste vervolg-erkenningsaanvraag voorbereid. Het CIO trekt zich op dat moment 
terug, omdat het voornamelijk aardwetenschappelijke onderzoek van dat instituut toch te ver af 
staat van het zwaartepunt van het FANTOM-onderzoek. Daarentegen sluiten het Instituut voor 
Kern- en Stralingsfysica van de Katholieke Universiteit Leuven en de pas opgerichte Graduate 
School voor Advanced Instrumentation and Measurements (AIM), gelieerd aan de Universiteit 
van Uppsala, Zweden zich aan bij FANTOM. 

De tweede vervolg-erkenningsaanvraag wordt ingediend in 2003. Onderdeel van deze beoorde-
lingsprocedure is een evaluatie door een externe commissie, die daartoe de studieweek in Leuven 
in juni 2003 bezoekt. Ook deze erkenningsaanvraag krijgt een positieve evaluatie en daarmee 
wordt de erkenning verlengd tot en met 2009.
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Tijdens de derde vijfjarige periode van FANTOM begint het politieke landschap te veranderen. 
In Groningen worden, net als in de rest van Nederland, plannen gemaakt voor het opzetten van 
'Graduate Schools', die zowel de master- als de promotieopleiding gaan omvatten. Hiermee veran-
dert de positie van de Groninger onderzoekschool drastisch. Deze moet verdere erkenningsaan-
vragen achterwege laten en zal uiteindelijk opgaan in Graduate Schools. Het KVI besluit daarop 
aansluiting te zoeken bij de Graduate School van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, 
die in 2008 vorm krijgt, echter met behoud van de eigen identiteit. De netwerken binnen FANTOM 
en de traditie van de halfjaarlijkse gemeenschappelijke studieweken zullen blijven bestaan. Wat 
de toekomst brengen zal is nog ongewis, maar de geest van FANTOM is uit de fles en zal zeker 
voortleven!

Computers en Informatietechnologie op het KVI
Vanaf het eerste begin tot aan de dag van vandaag hebben computers en andere producten van 
de Informatie Technologie een grote rol gespeeld in het reilen en zeilen van het KVI. In de eerste 
jaren was de aandacht vooral gericht op het opnemen, verwerken, opslaan en analyseren van 
experimentele data, waarvoor veel programmeerwerk moest worden verricht. Later werd ook de 
automatisering van het cyclotron, de bundellijnen en andere grote apparaten een belangrijke 
taak voor de computergroep. 

Voor deze taken beschikte het KVI in 1973 over twee identieke PDP-15 computers, ieder met een 
geheugencapaciteit van 16k woorden van 18-bit, later uitgebreid tot 32k. Eén van deze compu-
ters werd gebruikt voor data-acquisitie en de tweede voor data-analyse, het opzetten van een 
nieuw experiment en algemeen gebruik waaronder softwareontwikkeling. 

Met deze opzet kon een storing in de data-acquisitiecomputer snel worden opgevangen door 
de tweede in te schakelen, zodat weinig tijd voor het experimenteel onderzoek verloren ging. Al 
spoedig bleek dat dit systeem te klein was. In 1976 werd een derde PDP-15 gekocht bestemd voor 
algemeen gebruik, terwijl in 1978 een afgedankte PDP-15 van het FOM-Instituut AMOLF werd 
overgenomen. Deze laatste werd ontmanteld en de onderdelen werden opgeslagen als reserve 
voor de andere drie PDP-15 computers. Data werd opgeslagen op kleine DEC tapes. Voor de com-
municatie tussen computer en randapparatuur werd CAMAC (Computer Automated Measurement 
And Control) gebruikt, waarvoor in eigen beheer hardware en software werd ontwikkeld. 

In 1976 verliet L.M. Taff het KVI. Tot die tijd was hij samen met F. Sporrel verantwoordelijk voor 
de computersystemen. Hij werd vervangen door P.A. Kroon. Er werd door deze groep veel pro-
grammeerwerk verzet, vooral om aan de wensen van de fysici voor data-acquisitie en -analyse te 
voldoen, gebruiksvriendelijkheid was daarbij een belangrijk criterium. Ook waren promovendi 
actief betrokken bij het schrijven van specifieke softwareprogramma's voor data-analyse zoals 
PEAKFIT en VIZFIT. 

In 1978 werd een PDP11/34 aangeschaft waarmee Schreuder een begin maakte met de automa-
tisering van het cyclotron. In eerste instantie betrof het de besturing van de talrijke voedingen 
maar later werden ook andere onderdelen van de machine via de computer bestuurd. Voor de 
communicatie tussen computer en cyclotron werd ook weer CAMAC gebruikt. Dit systeem is tot 
aan de sloop van het cyclotron in 1992 in gebruik geweest.
In 1979 werden plannen ontwikkeld om twee van de drie PDP's 15 te vervangen door een 
VAX11/780-computersysteem. Deze computer, geïnstalleerd in 1980, is speciaal aangeschaft 
voor data-analyse. Voor data-acquisitie werd nog steeds de oude PDP-15 computer gebruikt. Een 
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groot voordeel van de nieuwe computer is dat meerdere gebruikers er gelijktijdig gebruik van 
konden maken. Ook de PDP-15 voor data-acquisitie werd eindelijk in 1984 vervangen door een 
VAX-11/750 acquisitiesysteem dat buitengewoon betrouwbaar was. 
Net zoals de samenstelling van het computerpark veranderde in de jaren '80 ook de samenstel-
ling van de computergroep. Met de komst van de Atoomfysica-groep van Boers in 1982 naar het 
KVI kwam ook de technicus Alkema mee die in die groep verantwoordelijk was voor de databe-
handeling. Hij vond een onderdak bij de bestaande KVI-computergroep die daarmee met 50% 
in omvang toenam. Ook de bouw van het AGOR-cyclotron had consequenties: Kroon kreeg de 
leiding over de subgroep 'Contrôle et Commandes' die verder nog bestond uit 5 Franse technici. 
Hij moest daaraan praktisch al zijn tijd besteden en was bovendien vaak in Orsay. Om de ontstane 
leegte bij het KVI op te vullen werd de fysicus Zwarts, een oud-promovendus van het KVI, aange-
trokken die zich vooral bezig ging houden met data-acquisitie en -analyse op het KVI. Later, met 
de opkomst van de microcomputers, werd het meer en meer gebruikelijk om iedere opstelling 
of apparaat te voorzien van een afzonderlijk specifiek besturingssysteem. De koppeling daarvan 
aan het centrale computersysteem werd dan door Zwarts verzorgd. 

De oorspronkelijk besturing van AGOR zoals ontworpen door de 'Contrôle et Commandes'-groep 
was een Frans systeem. Alhoewel dat goed werkte, werd het later samen met de bundellijnen 
geleidelijk omgebouwd. Hiervoor is het software  VISTA pakket gekozen dat in een  LINUX-
omgeving wordt gebruikt wat het voordeel heeft dat het sneller, goedkoper en flexibeler is. 
Het computergebruik op het KVI door de jaren heen kan worden samengevat als een overgang 
van een centrale computer waarin alle 'intelligentie' is samengebald tot een verdeelde intelli-
gentie waarbij ieder apparaat zijn eigen microcomputer heeft. Een ontwikkeling die op talrijke 
andere gebieden eveneens plaatsvond.

De toenmalige promovendus Wubbo Ockels bezig met de data-acquisitiecomputer. 
Op de achtergrond Rob de Meijer met de tweede computer. 
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In de voorgaande bladzijden heb ik tamelijk uitvoerig verslag gedaan van het wel en wee van het 
KVI en wat er aan vooraf ging in de periode van 1958 tot ongeveer 2003. Rest nog één belangrijke 
vraag, namelijk of het KVI  aan zijn verwachtingen als onderzoekinstituut heeft voldaan. Om dat 
te vast te stellen kunnen we verschillende criteria gebruiken. 
Eén is het aantal publicaties dat in internationale vaktijdschriften met een 'referee'-systeem is 
gepubliceerd. Een ander criterium zijn de bevindingen van visitatiecommissies en van de SAC 
(Science Advisory Committee). Deze commissies representeren in zekere zin de internationale 
gemeenschap en vertolken wat die van het KVI vinden. Naast deze wetenschappelijke criteria 
speelt ook de 'nuttigheid' een rol, evenals de bijdrage aan onderwijs en opleiding. 

Bijgaande figuren geven een overzicht van 
het aantal publicaties in gerenommeerde 
tijdschriften. Daarbij zijn enkele opmerkin-
gen te plaatsen. Niet opgenomen zijn con-
ferentiebijdragen tenzij het uitgenodigde 
verhalen zijn waarvan de 'proceedings' in 
erkende tijdschriften zijn gepubliceerd. 
Ook publicaties van nieuw aangetrokken 
medewerkers die voortkomen uit onder-
zoek in hun vorige werkkring zijn niet mee-
geteld. Hetzelfde geldt voor het onderzoek 
van het CIL waarin de bijdrage van het KVI 
voornamelijk bestaat uit het beschikbaar 
stellen van cyclotrontijd. En tenslotte zijn 
niet opgenomen die publicaties waarin de 
naam van één KVI-medewerker temidden 
van een groot aantal andere namen voor-
komt op de auteurlijst, bijvoorbeeld die van Herbert Löhner op publicaties over het zware-ionen-
onderzoek bij CERN of van Muhsin Harakeh over het kernstructuuronderzoek van RCNP (Osaka). 

In de figuur zijn de bijdragen van de experimentele en theoretische kernfysica, de atoomfysica en 
de categorie 'Overig' afzonderlijk aangegeven. 'Overig' omvat onder andere instrumentele ont-
wikkelingen zoals het onderzoek aan ionenbronnen en detectoren en het onderzoek van radio-
activiteit in de natuurlijke omgeving. 

Het totaal aantal publicaties over de periode 1975–2002 is ongeveer duizend waarvan iets meer 
dan 400 in de experimentele en circa 250 in de theoretische kernfysica, terwijl de atoomfysica 
en categorie 'overig' respectievelijk meer dan 170 en 160 bijdragen. De publicatiestroom in de 
kernfysica kwam goed op gang in 1975/76 , twee tot drie jaar na het begin van het experimentele 
onderzoek. De output van het theoretisch onderzoek vertoont een duidelijk IBA-effect. De bij-
drage van de atoomfysica begint in 1982, toen de groep-Boers zich op het KVI nestelde en krijgt 
een extra impuls met de komst van Morgenstern in 1986. 
Het totaal aantal publicaties per jaar ligt gemiddeld rond de 37, een respectabel aantal voor een 
instituut van de omvang van het KVI. Dus wat dit criterium betreft kan de conclusie zijn dat het 
KVI aan de verwachtingen heeft voldaan. 
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De rapportages van de diverse visitatiecommissies zijn ook zonder meer positief zoals blijkt uit de 
verslaggeving geciteerd op pagina 51, 52 en 54. Positief was ook het in 1984 uitgegeven VCNO-
rapport waarin onder andere staat: "Het onderzoekprogramma is, mede gezien de (beperkte) 
omvang van de wetenschappelijke staf, breed. Het onderzoek is van hoge kwaliteit, de weten-
schappelijke output groot." 
In 2005 is er een rapport verschenen over de kwaliteit van het onderzoek in de periode 1996–2004 
van de 'Science & Technology Cluster, University of Groningen' waarvan het KVI deel uitmaakt. 
Alhoewel het KVI-gedeelte van dit rapport vooral is gericht op de toekomst, zijn er toch een aan-
tal passages die terugslaan op het verleden: "KVI is a well-functioning institute in which many 
groups have an internationally recognized level" en "The committee expresses its confidence in 
the future of this excellent institute". 
Al met al is de conclusie gerechtvaardigd dat ook volgens dit criterium het KVI aan de verwach-
tingen heeft voldaan. 

De KVI-faciliteit en het daarmee verrichte onderzoek heeft ook op andere gebieden van weten-
schap dan de kernfysica een nuttige bijdrage geleverd. Op medisch gebied is dat in de eerste 
plaats het Centraal Isotopen Laboratorium (CIL) van het Academisch Ziekenhuis Groningen dat 
jarenlang de KVI-faciliteit heeft gebruikt voor de productie van kortlevende radioactieve isotopen. 
De belangrijke PET-techniek is door CIL-medewerkers op het KVI ontwikkeld. De Radiotherapie-
afdeling van het AZG heeft in de 90-er jaren in samenwerking met het KVI getracht een protonen-
bestralingsfaciliteit rondom AGOR van de grond te krijgen. Dat dit niet is gelukt lag niet aan het 
enthousiasme van de betrokken KVI-stafleden. Het heeft wel geresulteerd in een radiobiologisch 
onderzoekprogramma. 

Van direct maatschappelijk nut is het onderzoek naar de natuurlijke radioactiviteit in de leefomge-
ving. Het vóórkomen van het radioactieve gas radon in Nederland is uitvoerig bestudeerd zowel 
in de buitenlucht als in woningen. De mogelijkheid om met gevoelige detectoren lage uraan- en 
thoriumconcentraties te bepalen heeft tot diverse uiteenlopende toepassingen geleid 

Het onderzoek van de atoomfysicagroep heeft belangrijke toepassing gevonden, bijvoorbeeld 
bij de interpretatie van de Voyager-waarneming van de ionosfeer rond Jupiter en bij het Europese 
fusieonderzoek. Het kernfysisch onderzoek is in de astrofysica van belang, bijvoorbeeld voor een 
beter begrip van de processen die een rol spelen bij supernovae. 
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Deze niet volledige opsomming demonstreert nog weer eens dat een instituut dat is opgezet 
voor puur fundamenteel onderzoek in een bepaalde discipline zoals het KVI in de kernfysica, een 
interessante bijdrage kan geven aan onderzoek in andere disciplines en daarnaast ook maat-
schappelijk nuttige resultaten kan leveren. Ook het schijnbaar onnuttige blijkt nuttig te kunnen 
zijn. 

Het KVI is een opleidingsinstituut voor wetenschappelijke onderzoekers. Ongeveer 120 docto-
randi/masters hebben er hun promotiewerk verricht en hun doctorstitel behaald. Vooral in de 
laatste jaren zijn dat vaak studenten uit het buitenland. 
KVI-stafleden zijn ingeschakeld bij het geven van onderwijs, in het verleden op kandidaats- en 
doctoraal niveau en nu op bachelor- en master-niveau. Het wordt in het algemeen met enthou-
siasme gedaan, ook al omdat het directe contact met studenten van belang is voor de toevoer 
van jonge medewerkers. Het KVI was de initiatiefnemer van de internationale onderzoekschool 
FANTOM.

Dit alles overwegend lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het KVI een geslaagde onderneming 
is geweest. Het heeft hoogte- en dieptepunten gekend maar was (en is) een productief onderzoe-
kinstituut dat talrijke interessante resultaten heeft opgeleverd zowel in zuiver-wetenschappelijke 
als in meer algemene zin. 

Het KVI was een gezamenlijke activiteit van FOM en Universiteit, hun loyale en soms royale steun 
zijn zeer belangrijk geweest. Maar bovenal is het succes van het KVI de verdienste van het weten-
schappelijk en ondersteunend personeel die met grote inzet en deskundigheid hun waardevolle 
bijdragen hebben geleverd. 

Bij zijn emeritaat in 1995 poseert de auteur van dit boek met drie opeenvolgende KVI-directeuren bij het borst-
beeld van Zernike. Van links naar rechts: Mushin Harakeh, Adriaan van der Woude, Rolf Siemssen en Rudi Malfliet.
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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.
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Het KVI-personeel op 4 oktober 2007 
(legende op volgende pagina)
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 1. Harm Post 
 2. Niek van Wiefferen 
 3. Peter Kroon 
 4. Harry Elenius 
 5. Grietje van der Tuin 
 6. Reinhard Morgenstern 
 7. Rob Timmermans 
 8. Frits Rengers 
 9. Nasser Kalantar-Nayestanaki 
 10. Klaus Jungmann 
 11. Hans Fraiquin 
 12. Ron ten Have 
 13. Albert Mollema 
 14. Erik Bakker 
 15. Ruud Vinke 
 16. Sybren Harmsma 
 17. Henk Smit 
 18. Aran Mol 
 19. Hans Vorenholt 
 20. Gerco Onderwater 
 21. Marc Bleeker 
 22. Rob Kremers 
 23. Peter Schakel 
 24. Johan Siebring 
 25. Harry Kiewiet 
 26. Vladimir Mironov 
 27. Remco Terol 
 28. Dirk Tilman 
 29. Romke Tjoelker 
 30. Erwin Bodewits 
 31. Hilde Landstra 
 32. Dominik Gosset 
 33. Annet van der Woude 
 34. Gabriel Hasan 
 35. Imko Smid 
 36. Nanko de Vries 
 37. Martin Stokroos 
 38. Tjalling Nijboer 
 39. Fred Zwarts 
 40. Ad van den Berg 
 41. Reint Ostendorf 
 42. Frans Sporrel 
 43. Alfred Felzel 
 44. Henk Kooi 

 45. Bernd Taenzer 
 46. Hans Dost 
 47. Ahmad Ramazani Arani 
 48. Olaf Scholten 
 49. Moslem Sohani 
 50. Riemer Bergsma 
 51. Michel Hevinga 
 52. Leo Huisman 
 53. Ronnie Hoekstra 
 54. Wilbert Kruithof 
 55. Duurt Johan van der Hoek 
 56. Jos Postma 
 57. Herbert Löhner 
 58. Sander Rikhof 
 59. Hilde van der Meer 
 60. Emil Traykov 
 61. Bram Kroon 
 62. Suresh Saminathan 
 63. Henk van der Duin 
 64. Ronald van Wooning 
 65. Eddy Latumalea 
 66. Rieta Steeman 
 67. Therèse Poelman 
 68. Willem Olthuis 
 69. Fresia Alvarado Chacon 
 70. Marlène da Silva e Silva 
 71. Hong Minh Dang 
 72. Leila Joualeizadeh 
 73. Manisha Ranjan 
 74. Catherine Rigollet 
 75. Simona Stoica 
 76. Victor Stoica 
 77. Roelof Dussel 
 78. Marjan Koopmans 
 79. Jan Mulder 
 80. Muhsin Harakeh 
 81. Robert Springer 
 82. Subhadeep De 
 83. Harry Timersma 
 84. Trijnie Keimpema 
 85. Miranda Ruiter 
 86. Peter Dendooven 
 87. Amarins Petitiaux

Legende
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-  14-puntenovereenkomst

-  Personeelsbezetting ultimo 1973

-  Personeelsbezetting ultimo 1983

-  Personeelsbezetting ultimo 1993

-  Personeelsbezetting ultimo 2003

-  Personenregister

-  Zakenregister

-  Acroniemen

Bijlagen
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Bijlage
14-puntenovereenkomst

Afspraken tussen O&W, ZWO, RU-Groningen en FOM, januari 1972
 1. Het KVI wordt een universitair instituut ex art. 104. Het krijgt daarenboven via de bij FOM 

gebruikelijke procedures extra steun uit de Tweede Geldstroom. De precisering van de 
bestuursvorm zal nog nader worden uitgewerkt. In Groningen is een werkcommissie voor de 
kernfysica gevormd, die over het beleid t.a.v. de kernfysica in het Natuurkundig Laboratorium 
aan de Westersingel en het KVI zal overleggen.

 2. De RU-Groningen zal buiten de onder 3) genoemde toevoeging de huidige personeelsfor-
matie van het KVI (herziene begroting RU-Groningen 1972) tot en met 1978 handhaven. 
Vanaf 1973 zal een beheerderskrediet van tezamen kfl 600 per jaar ter beschikking worden 
gesteld. In 1972 wordt dit bedrag gesteld op kfl 600 (1972-guldens).

 3. Daarenboven bestaat het voornemen de bezetting van het KVI met 10 medewerkers te verster-
ken, hetzij doordat medewerkers van het laboratorium aan de Westersingel kernfysisch onder-
zoek met het cyclotron gaan verrichten, hetzij doordat zij geheel naar het KVI overgaan.

 4. Het kernfysisch werk aan de Westersingel zal geleidelijk worden gereduceerd, enerzijds 
door overschakeling op onderzoek bij het cyclotron van het KVI, anderzijds door geleidelijke 
ombuiging naar andere gebieden der fysica, tot een niveau van ongeveer kfl 500 per jaar. 

 5. FOM zal onder de in 11) genoemde voorwaarden de uitbreiding van de formatie van het KVI 
tot 75 man in 1978 leveren. 

 6. FOM zal binnen een plafond van Mfl 4 per jaar voor het KVI, te bereiken in 1978, zorg dragen 
voor de aanvulling van het budget voor instrumentele en materiële kosten, onder de in 11) 
gestelde voorwaarden. 

 7. In de onder 5) en 6) genoemde aantallen en bedragen zijn de onder 2) en 3) genoemde 
begrepen.

 8. In 1972 zal door FOM maximaal Mfl 1,4 ter beschikking worden gesteld (Mfl 0,3 materieel 
krediet, Mfl 1,1 voor investeringen in basisapparatuur) (1972-guldens). Van deze Mfl 1,1 is 
0,3 bestemd voor de aanschaf van een Q3D-spectrograaf. In 1973 zal voor ditzelfde doel Mfl 
1,7 beschikbaar komen. Deze bedragen zullen echter pas ter beschikking worden gesteld als 
het cyclotron naar tevredenheid functioneert en indien aan de in 11) gestelde voorwaarden 
wordt voldaan. 

 9. In 1972 zullen door FOM twee WM/V-posities voor seniorfysici aan het KVI ter beschikking 
worden gesteld, waarvan één voorlopig op drie-jarig contract die na twee jaar na ingewon-
nen advies in een aanstelling voor onbepaalde tijd kan worden omgezet. Op dezelfde basis 
zal in 1972 een positie voor een ervaren theoreticus ter beschikking worden gesteld. 

 10. Alle toezeggingen door FOM inzake de ter beschikking te stellen bedragen voor personeel, 
voor materiële kredieten en voor investeringen zijn conditioneel gebonden aan de toeken-
ning door de overheid van de hiervoor noodzakelijke middelen aan FOM. Met name zal voor 
de bij 8) genoemde investeringen in 1973 door O&W Mfl 1,7 extra ter beschikking moeten 
worden gesteld, terwijl in 1972 de uit de overeenkomst met Euratom voortkomende extra 
inkomsten moeten worden verkregen. 

 11. Voorwaarde voor de uitvoering van deze punten van overeenkomst is een gunstige ont-
wikkeling van de kwaliteit van het onderzoek. Dit zal ter beoordeling regelmatig door FOM 
worden geëvalueerd. 

 12. Alle hierboven genoemde bedragen zullen, tenzij anders vermeld, voor prijsstijgingen wor-
den bijgesteld overeenkomstig daartoe met O&W te maken afspraken.

 13. Voor de kostenbeschouwing wordt de wijze van berekening van FOM-29900 gehanteerd. De 
bedragen zijn gerelateerd aan de daarin opgenomen posten. 

 14. Voorwaarde voor de uitvoering van deze overeenkomst is het beschikbaar komen van de 
middelen voor het gehele ontwikkelingsplan voor de kernfysica van de universiteiten en 
hogescholen zoals voorzien is in de brief van de Minister aan FOM d.d. 23 maart 1972. 

De 14-puntenovereenkomst 
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Personeelsbezetting

Wetenschappelijke  staf
Prof. H. Brinkman
O.C. Dermois (cyclotron) 
A.G. Drentje (spectrograaf )
W.H.A. Hesselink
J.F.W. Jansen
R. Malfliet
R.J. de Meijer
W.J. Ockels (promovendus)
A.M.J. Paans (promovendus)
P.J. Pasma
L.W. Put
Prof. R.H. Siemssen (directeur)
H.W. Schreuder (cyclotron)
J.W. Smits (promovendus)
L.M. Taff (computer)
S.Y. van der Werf
A. van der Woude

Gasten
B. Fryszczyn (Universiteit Warschau, Polen)
L. Gutierrez (Indiana State University, USA)
F. Iachello (Politecnico di Torino, Italië)
Prof. R.D. Lawson (Argonne National Lab, USA)
Prof. Z. Sujkowski (Universiteit Warschau, Polen)
G.C. Yang (Indiana State University, USA)

Technische staf
A.H. Bennink
W.T.L. Bisseling (*)
P.C.F. Borsboom (*)
A.H. ter Brugge
F.W. Buitenwerf
K. van Dellen
D. Damstra

H. Dost
R.J. Dussel
A.A. van Essen
H. Fraiquin
H. Gorter
D. Kamphuis
T.A. Kroon
M. Lap
H.A.P. Lohrengel
J.M. Luidens
J. Mulder (*)
H. Pater (*)
R. van der Ploeg
G.J. Sa
P.W. Schmidt
L. Slatius
I. Smid
C. Smit (*)
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Bijlage
Acroniemen

AGOR Accelerateur Groningen ORsay
AmPS Amsterdam Puls Strekker
BBS Big Bite Spectrograaf
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
CAMAC Computer Automated Measurement And Control
CERN  Centre Européen pour la Recherche Nucléaire
 European Organisation for Nuclear Research
CIL Centraal Isotopen Laboratorium
ECT European Center Theoretical nuclear physics
ECRIS Electron Cyclotron Resonance Ion Source
EDEN Etude de Décroissances par Neutrons
ERG Environmental Radioactivity Group
FAIR Facility for Antiproton and Ion Research
FANTOM Fundamenteel Atomair, Nucleair en Toegepast Onderzoek der Materie
FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
GANIL Grand Accélérateur d'Ions Lourds
GSI Gesellschaft für Schwere Ionen 
HISPARC HIgh School Project on Astrophyics Research with Cosmics
IAS Intentioneel Apparatuur Schema
IBA Interacting Boson Approximation
IKO Instituut voor Kernfysisch Onderzoek
IN2P3 Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules
IPN Institut de Physique Nucléaire
IUCF Indiana University Center Facility
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
KVI Kernfysisch Versneller Instituut 
MEDUSA Multi-Element Detector for Underwater Sediment Activity
MO Management Overleg
NGD Nuclear Geophysics Division
NIKHEF Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-EnergieFysica
NuPECC Nuclear Physics  European Coordination Committee
NWO Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
PAC Programme Advisory Committee
PANDORA Precision Agriculture Needed Detector Of RadioActivity
PEPSI Positron-Electron Pair Spectroscopy Instrument
PET Positron-Electron Tomography 
RAWB Raad van Advies voor het Wetenschaps Beleid
RCNP Research Center for Nuclear Physics
RF  Radio Frequency
RUG  Rijks Universiteit Groningen
RIB Rijks Inkoop Bureau   
RIVM RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SAC Scientific Advisory Committee
SALAD Small-Angle Large-Acceptance Detector
TAPS Two-Arm Photon Spectrometer
TEC Technische Evaluatie Commissie
TRIµP Trapped Radioactive Isotopes: Microscopic laboratories for fundamental Physics 
UB Uitvoerend Bestuur 
UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen
VCNO Verkenningscommissie Natuurkundig Onderzoek 
WRK Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie

Acroniemen
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Versneller
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A
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oude
40 Jaar  Kernfysisch  Versneller  Instituut

In de jaren 1960 verrees in de noordelijke punt van 
de Paddepoelpolder te Groningen het Kernfysisch 
Versneller Instituut. Dat instituut heeft in de loop der 
jaren een serie significante bijdragen geleverd aan de 
kernfysica, de atoomfysica en aanverwante gebieden 
van fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek. 
Het Instituut bestaat nu 40 jaar, tijd om de geschiede-
nis te boekstaven. 
Adriaan van der Woude speelde zelf een belangrijke 
rol in die geschiedenis. Hij is in de archieven gedoken 
en beschrijft in dit gedenkboek het wel en wee van 
40 jaar KVI.
Van der Woude is oud-hoogleraar experimentele 
kernfysica aan de RuG.
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