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Henk van Beijeren werd in 1943 geboren te Landsmeer in Noord
Holland. Het gymnasium te Zaandam heeft hem tot zijn leerlin
gen geteld totdat hij in 1961 het eindexamen /J aflegde. Vervol
gens heeft hij aan de Universiteit van Amsterdam natuurkunde 
gestudeerd en in 1969 het doctoraal examen in de theoretische 
richting afgelegd. Zijn promotie-onderzoek heeft hij in 
Nijmegen gedaan onder leiding van M.H. Ernst en in 1974 pro
moveerde hij bij hem en A. Janner op een proefschrift getiteld 
"Kinetic Theory of Hard Spheres,,. 

De statistische mechanica, en in het bijzonder de kinetische 
theorie, is hem blijven boeien. Twee jaar heeft hij eraan gewijd 
te Maryland, als medewerker van R. Dorfman, ook een bekende 
naam in dit gebied. Daarna. heeft hij zijn onderzoek voortgezet 
aan de Technische Hochschule te Aken, eerst als assistent en la
ter als docent. Ondertussen bezocht hij voor kortere of langere 
tijd een groot aantal centra in Europa, de Verenigde Staten en 
Israel. In 1986 werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar in 
de theoretische natuurkunde. 

Zoals zoveel onderwerpen in de natuurkunde is de kineti
sche theorie veel te ingewikkeld om er nuttige informatie uit 
te halen zonder drastische benaderingen. Vaak bestaat zo'n 
benadering eruit dat men de werkelijkheid vervangt door een 
vereenvoudigd model, dat wel behandeld kan worden. Zo heeft 
van Beijeren een model opgesteld om de reeds eerder vermelde 
lange tijdstaart van de snelheidscorrelatie in een gas exact te 
kunnen afleiden. Verder heeft hij zich bezig gehouden met een 
model waaraan kan worden nagegaan hoe een oppervlak, ten 
gevolge van de onregelmatige winst en verlies va.n moleculen, 
boven een bepaalde kritische temperatuur ineens ruw wordt. 
Ook andere problemen, zoals diffusie hebben zijn aandacht. Ik 
heb hem leren kennen als een bedaclitzaam theoreticus, wiens 
kritisch vermogen niet door vlotte praatjes in slaap gesust kan 
worden. 

v. K. 
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BBNOENING PROP. BBIJBRINCK 

Op 1 oktober 1990 werd dr. Herman Beije
rinck (TUE) benoemd tot (deeltijd) hoogle
raar aan de RUU. Herman zal zich hier o.m. 
bezighouden met het begeleiden van een 
aantal experimenten van de vakgroep Atoom
en Grenslaagfysica. Zijn speciale interesse 
gaat uit naar het gebruik van lasers in 
deze experimenten. Hij is voornemens één 
dag per week in Utrecht te zijn (vvorlopig 
op donderdag). 
Herman is - als oud-Zeistenaar (middelbare 
schooltijd) en afgestudeerde van de RUU -
goed bekend met het Stichtse. Zijn promo
tie-onderzoek verrichtte hij echter in 
Eindhoven, waar hij in 1975 promoveerde bij 
prof. Verster. Sindsdien is hij verbonden 
aan de faculteit Technische Natuurkunde 
(vakgroep deeltjesfysica) van de TUE. 
De door zijn benoeming alhier gerealiseerde 
terugkeer naar zijn "alma mater" betekent 
voor ons een zeer welkome versterking. Wij 
wensen Herman een vruchtbare en veel vol
doening gevende samenwerking toe! 

Wim Westerveld 
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AFSCHEID TON DE KONING 

Op 19 december j .1. heeft Ton de Koning 
tijdens de kerstborrel van het ION/BOZ 
afscheid genomen. Ton heeft meer dan acht 
jaar gewerkt in Transitorium I bij het 
Bureau Onderwijszaken als bibliotheek- en 
baliemedewerker. 
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N I E U W J A R S R E D E 

door 

DR. P. ZEEGERS 

gehouden op 2 januari 1991 
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NIEUWJAARSTOESPRAAK 
DR. P. ZEBGBRS 

"Ik geef nu al een aantal jaren achtereen 
op de eerste werkdag van het jaar een over
zicht over de belangrijkste zaken die 
zich - naar mijn oordeel - in het afgelopen 
jaar hebben voorgedaan. Ik realiseer me dit 
jaar dat ik vrijwel steeds eenzelfde stra
mien aanhoud. Daar wijk ik nu maar eens 
vanaf. Begon ik de voorgaande jaren steeds 
met de inhoud van ons bedrijf: onderwijs en 
onderzoek, dit jaar zal ik beginnen met de 
zaken die de grenzen bepalen, waarbinnen 
onderwijs en onderzoek zich moeten ont
plooien: PERSONEEL en GELD". 

Zo begon dr. Piet zeegers op 2 januari j.l. 
zijn traditionele nieuwjaarstoespraak in 
een redelijk gevulde Blauwe Zaal in Trans 
I; "redelijk gevulde", omdat de aanwezig
heid van uitgenodigde oud-medewerkers ver
hulde, dat slechts een minderheid van de 
facultaire medewerkers de moeite had geno
men de gang naar Trans I te wagen - als 
verontschuldiging kan worden aangevoerd, 
dat het weer bepaald niet meewerkte: het 
regende pijpestelen. 

Eveneens traditioneel doet "Fylakra" ver
slag van de nieuwjaarstoespraak van Dr. 
Zeegers - en elders in dit blad leest u wat 
er daaraan voorafgaand gebeurde. Omdat een 
integrale weergave van de toespraak, zonder 
de tabellen en de grafieken, al 32 Fylakra
pagina's zou vragen heeft de redaktie zich 
de vrijheid gepermitteerd om er een bewer
king van te maken: ingekorte tekst en veel, 
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van wat is gezegd, weergegeven in de eerder 
genoemde tabellen en grafieken, waarbij wij 
dr. Zeegers dank zeggen voor het ter be
schikking stellen van het door hem gebruik
te materiaal. 

Personeel 

Allereerst stond dr. zeegers stil bij die
genen die in de loop van het jaar 1990 
waren overleden en die ooit tot onze facul
taire gemeenschap behoorden: prof. Van 
Hove, de heer Van Bart en dr. Wouters. Hij 
memoreerde het afscheid van prof. Denier 
van der Gon en de komst van prof Beyerinck, 
die een 0/10-aanstelling kreeg bij AMF ( 0 de 
andere nullen sla ik nu maar over"). Bij de 
faculteit verbleven drie z.g. Donders-hoog
leraren en een Kramers-hoogleraar: MFO kwam 
op sterkte, STK kreeg versterking (Achter
berg) en bij AMF werd de Deen prof. Rudolph 
benoemd. Mevrouw Veldhuyzen kwam in de 
wetenschapswinkel Natuurkunde in de plaats 
van Mevr. •t Hart.In 1990 werden drie van 
de vier RUU-post doe-posities bezet. In 
tabel 1 is het komen en gaan bij de facul
teit weergegeven. 

Gaande en komende aio's en oio's houden 
elkaar in evenwicht, maar er gaan meer 
technici en administratieve medewerkers weg 
dan er komen. De heer Mertens werd aange
steld als hoofd van het faculteitssecreta
riaat, de heer Stuart als voorlichter en 
mevr. Wolfs als onderwijsmanager. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de samen
stelling van het personeel, inclusief de 
vakgroep Geschiedenis en Grondslagen van de 
Wiskunde en de Natuurwetenschappen. Dertig 
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1t O Il B H B H CJ A A H P B R S O H B B L 

RUU AHDBRBH 

IN UIT DOOR IN UIT 

HGL 0 1 4 

WPV 7.1 3.2 

WPT 4.6 4.4 4,5 11.9 19.3 

AI04 4.5 6 16.9 16 

AIOl 3 6 

TECH 3.5 5 3.3 4,5 2 

ADM 8.7 10. 1 5.3 1.4 

STAG 10 6 15 

tabel 1 

PBRSOHBBL PACULTBJ:T 

RUU FOM NWO ANDEREN 

HGL 30 

WPV 53.6 5 

WPT 7.2 4 

AIO 26.5 28 19 

TECH 71.3 23.1 2 

ADM 48.1 

STAG 8 

TOT. 244 . 6 60.l 21 

Totaal van de onderste rij: 362,3 

tabel 2 

5 

16.8 

1.9 

9,25 

3.7 

36.6 

DOOR 

1.0 

.5 
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hoogleraarposities (28 voltijdse en 9 deel
tijdse) worden door de faculteit zelf be
taald, vijf bijzondere hoogleraren door 
diverse fondsen, stichtingen en verenigin
gen. De faculteit blijft over het algemeen 
een mannenbedrijf, bij het wp is er bij 
Theorie een vrouwelijke post-doe bijgekomen 
en een vrouwelijke aio weggegaan. Zie hier
voor tabel 3. 

V Il 0 0 1t' B N 

1988 1989 1990 

WPV 1 1 1 

WPT 2 2 3 

AIO/OIO 2 3 2 

TECHN 2 3 3 

ADM~7 2 3 4 

ADM<7 45 42 38 

TOTAAL 54 54 51 

tabel 3 

Tabel 4 laat zien dat het aantal gasten is 
toegenomen. 

GABTBN 

1989 1990 

AFRONDING DISSERTATIE 20 20 

GASTMEDEWERKER 17 37 

GAST vanwege studiefaciliteiten 13 4 

GAST na emiritaat 5 6 

TOTAAL 55 67 

tabel 4 



11 

Dr.Zeegers besloot het hoofdstuk "perso
neel" met de onderdelen "opleiding" en 
"vorming" van het personeelsbeleid. Daarin 
zit aardig wat groei, zoals tabel 5 aan
toont. Achttien wp-ers gingen op cursus. 
"Nu maar hopen dat het cursussen "onder
zoekmanagement" zijn geweest en geen cur
sussen WP 5. 1" , aldus dr. Zeegers. Het be
drag, dat is gemoeid met die cursussen, 
bedroeg in 1990 124.000 gulden, waarvan 
50.000 van het College van Bestuur kwam. 

0 P L E I D I H G E H 

1987 1988 1989 1990 

WP 2 6 11 18 

OBP 29 37 52 70 

TOTAAL 31 43 63 88 

KFL 80 124 

tabel 5 

Financiën 

1990 was het eerste jaar, dat de scheiding 
tussen geld voor personeel en geld voor 
materiële zaken er niet meer was. Van de 
universiteit kregen we ruim vijf miljoen om 
aan materiële zaken te besteden. onder
staande tabel 6 geeft aan hoe die miljoenen 
werden verdeeld. 

De opheffing van de scheiding werd echter 
pas bekend toen het personeel al aangesteld 
was, waarmee de verdeling een gegeven was. 
Pas nu, in 1991, kunnen we echt gaan praten 
over de verdeling van al het geld uit de 
diverse geldstromen. 



U I T G A V B H 1 9 9 0 

eerste geldstroom, materieel 

VAJtGROBPBH 

exploitatie 710.000 

computers 805.000 

literatuur 480,000 

reizen 280.000 

investeringen 915.000 

DIBHSTEN 

exploitatie 825,000 

investeringen 827,000 

BUISVBSTING 76,000 

DIVERSEN 99.000 

TOTAAL 5.017,000 

tabel 6 

Inkomsten 1991 
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De inkomsten bedragen 39,2 miljoen, waarvan 
64 % (grofweg 25,1 miljoen) van de univer
siteit, de z.g. eerste geldstroom. Van de 
tweede geldstroom, FOM, NWO, komt 19, 4 % , 
dat is dus ongeveer 7, 6 miljoen en van de 
derde, KNAW, kontrakten, komt 16 1 6 %, d.i. 
6,5 miljoen. 

wat doen we met dat geld? 

Figuur 1 laat zien hoe de eerste geldstroom 
verdeeld wordt, figuur 2 hoe al het geld, 
dus de totalen van eerste, tweede en derde 
geldstroom, uitgegeven wordt. 
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VERDELING EERSTE GELDSTROOM 

Onderwijs {23,6!11) 

fig 1 

VERDELING 39,2 MILJOEN 

fig 2 
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Dr.Zeegers: "Als we dit zien: meer dan 80 t 
voor onderzoek en nog geen 3 \ voor bestuur 
en beheer, dan dringt zich de vraag op of 
het geklaag over de grote hoeveelheid geld, 
besteed aan onderwijs en bestuur/beheer, 
nog wel op zijn plaats is. Ik vraag me 
zelfs af of we juist niet meer geld moeten 
bestemmen om de kwaliteit van onderwijs en 
dienstverlening te verbeteren en om een 
halt toe te roepen aan de roofbouw, die 
gepleegd is en wordt op medewerkers uit de 
dienstverlenende afdelingen". 

Tabel 7 geeft een overzicht van het Steun
fonds Fysica. Dat fonds is er om studenten 
te steunen die willen deelnemen aan een 
aktiviteit, die voor hun studie van belang 
is, maar waarvoor zij geen geld kunnen 
krijgen uit andere bronnen, zoals bijvoor
beeld een vakgroepskrediet of het u-fonds. 
Als voorbeeld moge dienen hoe een studente 
in de gelegenheid werd gesteld een studie
reis te maken en enige tijd te verblijven 
in Athens (Georgia, USA). 

8 T B V H P O N D S F Y 8 I C A 

Saldo 1989 5 . 060,39 

bij: renten 224 , 51 

af: uitkering 400 , 00 

kosten 13,17 

nadelig saldo 188,66 

saldo 1990 4.871,73 

tabel 7 
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Onderwijs 

Het aantal eerstejaars-studenten stijgt nog 
steeds een beetje (over het aantal in 1990 
berichtten wij in het kerstnummer van "Fyl
akra" - red.). Figuur 3 geeft een overzicht 
van de aantallen eesrtejaars (en het aan
deel vrouwelijke) vanaf 1983, figuur 4 dat 
van het totaal aantal studenten, (en ook 
hier de vrouwelijke), eveneens vanaf 1983. 

AANTALLEN EERSTEJAARS 

a2. 03 93- a• 9•· as ·as es ·as- a, 8?- 88 ea. e9 9~. 90 90. g, 

O Tot•• ' + Yr~n 

fig 3 

Het is gebleken dat landelijk het aantal 
eerstejaars-studenten natuurkunde aan de 
universiteiten daalt, waarbij Utrecht een 
gunstige uitzondering vormt, maar dat de 
stijging bepaald wordt door de stijging bij 
de technische universiteiten. 
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TOTAAL AANTAL STUDENTEN 
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OIIDBRWIJS OUTPUT 

88/89 89/90 

prop.ex. 90 104 

doet.ex. (oud) 18 2 

doet.ex. 51 60 

waarvan natuurkunde 54 

sterrenkunde 4 

MFO 2 

vrij doctoraal 2 

L.O. examen 2 

tabel 8 
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Het aantal doctoraalexamens-oude-stijl 
(bestaande tot 31 augustus 1988), dat afge
nomen werd, nadert nu het getal nul • In 
1988/89 waren er nog 18, in 1989/90 nog 
maar 2. Tabel a laat zien hoeveel propae
deutische en hoeveel doctoraalexamens er 
waren, met, voor wat de laatste categorie 
betreft, een onderverdeling natuurkunde, 
sterrenkunde, MFO en het vrije doctoraal 
examen. Het aantal vrije doctoraal examens 
zou wel een kunnen gaan stijgen. 

OMZWAAIERS 

COHORT 1982 1983 1984 

wiskunde 2 

techn. nat. 2 

informatica 2 1 

geofysica ' 2 1 

biologie l 1 

letteren 2 

rechten l l 

geneeskunde l 

h.b.o. 1 1 

onbekend 3 

TOTAAL 5 8 9 

aantal propedeusen 64 52 61 

t 8 16 15 

tabel 9 

"Het is interesant", 
Z1Jn gehoor voor, "te 
van de studenten met 
tuurkunde, dat daarna 

zo hield dr. Zeegers 
kijken naar het deel 
een propaedeuse na
omzwaait en waarheen 
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zij zwaaien. Gemiddeld 12,5 % zwaait om en 
meer dan eens naar richtingen die ik in 
eerste instantie niet zou verwachten ( zie 
tabel 9). Uit een nog te publiceren enquete 
naar de werkgelegenheid van afgestudeerde 
fysici blijkt, dat ook na het doctoraal 
examen er velen omzwaaien; slechts 36 % van 
de ondervraagden geeft aan, dat ze werk 
hebben dat in belangrijke mate is gerela
teerd aan de fysica. De rest houdt zich met 
andere zaken bezig11 • 

Voor wat betreft de studieresultaten wordt 
verwezen naar figuur s. Het percentage 
studenten, dat de propaedeuse haalt, schom
melt tussen de 70 en 80 %. Minder fleurig 
is het beeld betreffende het percentage 
eerstejaars, die ook werkelijk het docto
raal behalen. 

i 
l! 
cl: 

STUDIERESULTATEN 
(A•ntal •.,.•t.•Jae" s • 100) 

90 ....------------------~ 

BO 

70 

so 

•o 

30 

10 

Jaar ven A&nk°"9t 
[ZZ] Pr-ooe.a.vun lSSJ ooc:tor ano 1 

fig 5 



19 

Onderzoek 

"Het aantal promoties in 1990 is hetzelfde 
als in 1989, zij het dat er 14 buiten het 
laboratorium werden bewerkt; het aantal van 
20 promoties van medewerkers van de facul
teit is ongeveer het aantal dat je mag 
verwachten op grond van het aantal aio's en 
oio's: dat schommelt tussen de 70 en 80. 
Het aantal publikaties wat moeten we 
daarvan denken ? Is veel goed ? Is veel 
meer beter ? ", zo vroeg dr. Zeegers zich 
af. "Ik weet het niet, maar ik vraag mij af 
of wij met een totaal van ongeveer 110 
wetenschappelijke stafleden in staat zijn 

OHDBRZOEK 

1989 1990 

promoties 27(+7) 20(+14) 

publikaties 249 385 

boeken 12 2 

tabel 10 

meer dan 360 kwaliteitsprodukten af te 
leveren, ook al heeft de werkgroep Fysische 
Informatica voor het eerst aan de produktie 
meegedaan". Zie tabel 10. 

Er is nagegaan hoeveel tijd het kost om te 
promoveren. Het resultaat staat in riguur 
6. De nullijn komt overeen met de duur van 
een aio-aanstelling: vier jaar. De laatste 
jaren is de tijd, die men nodig heeft om te 
promoveren, vier tot zes maanden langer dan 
de duur van zo'n aio-aanstelling. Alle tijd 
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die een aio meer besteedt dan zijn/haar 
aanstellingsperiode (vier jaar dus) leeft 
hij/zij van een uitkering, tenzij de aio 
mag promoveren in de tijd van zijn/haar 
nieuwe baas. 

Dr. Zeegers vervolgde met een opsomming van 
de instituten die opgericht zijn, dan wel 
worden, zoals het Debije Instituut, het 
Instituut voor Theoretische Fysica (direk
teur: prof. Van Himbergen), te openen in 
1991. Het Biofysica Instituut werd door 
drie faculteiten, Natuur- en Sterrenkunde, 
Geneeskunde en Biologie, opgericht. Er komt 
een Instituut voor Meteorologie en Oceano
grafie en ècht opgericht werd het Utrechts 
Universitair Centrum voor Computational 
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Science 1 "Ik heb", verzuchtte dr. Zeegers, 
"nog nooit eerder een papier gezien met de 
handtekening van zoveel decanen en secreta
rissen eronder!". 

"Het lijkt er op dat alles op het gebied 
van onderzoek loopt, zoals het lopen moet: 
we hebben meer post does dan ooit, meer 
stimuleringsgeld dan ooit, meer gasten dan 
ooit, meer tweede geldstroom dan ooit, meer 
derde geldstroom dan ooit en we krijgen 
meer opdrachten voor het uitvoeren van 
dateringen dan we aankunnen ( . . . ), maar met 
het onderzoeksMANAGEMENT is het maar matig 
gesteld". 

Interne organisatie 

Het jaar 1990 heeft in het teken gestaan 
van het uitvoeren van de voorstellen, ge
daan in het rapport "Profiel van de facul
teit - nader beschouwd". 
De vakgroep Sterrenkunde sluit zijn instru
mentele aktiviteiten af; landelijke samen
werking wordt nagestreefd. 
"De met deze afslanking gepaard gaande 
inkrimping van hun (STK - red.) technische 
staf is maar ten dele succesvol verlopen", 
zo bekende dr. Zeegers. "Onderschatting van 
de complexiteit van een dergelijke operatie 
door de uitvoerders, mijzelf voorop, maar 
ook onderschatting van de vastberadenheid, 
waarmee de uitvoerders deze operatie wilden 
doorvoeren en de daardoor ten onrechte 
gewekte verwachting dat het tij te keren 
zou zijn, zijn er de oorzaak van geweest 
dat er maar voor twee van de vier direkt 
betrokkenen een acceptabele oplossing bin
nen de faculteit kon worden gevonden". 
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Met de bezetting van vrijkomende UHD-plaat
sen moet nog een begin gemaakt worden. Er 
is nu een Facultaire Electronische Dienst, 
een Facultaire Computer Groep en een Maga
zijn. De bezetting van het faculteitssecre
tariaat is volledig gemaakt. De afdeling 
Financiële zaken deed alles al zelf, maar 
vanaf 1 januari mag dat dus officiëel. 

Bestuur en ~eheer 

vanaf 1 januari 1991 is de bestuurlijke 
situatie van de faculteit ingrijpend veran
derd. Ter illustratie citeerde dr. Zeegers 
een brief van het CVB: 
"Geacht managementteam, 
op 22 november 1990 hebben wij het Inte
graal Organisatieplan Bestuurlijke Vernieu
wing (waar alle deelplannen van centrale en 
decentrale onderdelen deel van uit maken) 
definitief vastgesteld. In overeenstemming 
met u hebben wij besloten het IOP (Inte
graal Organisatie Plan - red.) in twee 
fasen nader uit te werken. De eerste fase 
bestaat uit het mandateren van bevoegdheden 
en decentraliseren van taken en middelen op 
het gebied van personeel, financiën en 
huisvesting, per 1 januari 1991. De tweede 
fase bestaat uit het nader uitwerken van de 
taakverdeling (en de daarbij behorende 
ondersteuning en middelenverdeling) tussen 
universitair en facultair management op het 
gebied van in- en externe betrekkingen, 
studentenzaken en beleid en planning" • 
Einde citaat. 
Het betekent: méér taken voor te weinig 
meer geld! 
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Aansluitend meldde dr. Zeegers "dat er in 
de universiteit geruchten circuleren dat 
het beheer van het fysicacomplex aan het 
Princetonplein, van Trans I en van Nieuwe 
Gracht 87 per gisteren (1 januari) aan mij 
is opgedragen. De daarbij behorende midde
len, te weten: geld en de effectieve moge
lijkheid om opdrachten aan de technische 
dienst van de universiteit te geven, krij
gen we van de u-raad niet Dus voor uw 

klachten en vragen om het gebouw te onder
houden of te verbeteren moet u wèl bij mij 
zijn, maar ik kan er niets aan doen 1" 
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Tot slot een paar memorabele zaken: 

* het niet voor mogelijk gehouden verband 
tussen Huygens en het naar hem genoemde vat 
scheen nu toch gevonden te zijn: een ieder 
werd uitgenodigd om het zelf in het Van de 
Graaflaboratorium te komen bekijken 
* omdat het bestuurslid Van Nieuwkoop veer
tig jaar bij de overheid was mocht hij 
Sinterklaas zijn (zie de foto's in het 
kerstnummer van "Fylakra" - red.) 
* er is een rapport opgesteld en aan het 
CVB opgezonden, waarin er samen met Wiskun
de op wordt aangedrongen om in de noord
west-hoek van De Uithof, dicht bij het BBL, 
een onderwijsgebouw te stichten, o.a. om 
meer ruimte voor onderzoek te krijgen (u, 
als lezer van "Fylakra", was daarover al 
geïnformeerd via het kerstnummer van uw 
lijfblad - red.). 

Dr. Zeegers besloot zijn rede als volgt: 
"Wij hebben vorig jaar het laatste decenni
um van deze eeuw, speciaal op het gebied 
van onderzoek, voortvarend ingezet; we 
moeten er echter voor zorgen dat ook het 
onderwijs, beheer en de zorg voor het per
soneel voldoende (en dat is meer dan wat we 
vorig jaar deden) aandacht en middelen 
krijgen. Niet iedereen zal dit laatste met 
mij eens zijn - dat hoeft ook niet. 
Ik wens u allemaal een goed 1991 !" 

Evert Landré 

met dank aan Merlijn Landré voor zijn des
kundige adviezen en voor het vervaardigen 

van de figuren 
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PLANNEN PERSONEELSVERENIGING 
11PYLAICOH11 

Hoewel op de eerste werkdag van het jaar de 
meeste aandacht gaat naar de nieuwjaarsrede 
van de leider van het managementsteam van 
de faculteit mag niet vergeten worden dat 
die rede slechts onderdeel is van de jaar
vergadering van de pers. ver. "Fylakon. 
Tijdens die vergadering, 2 januari j.l. gaf 

C.P. Fafieanie een toelichting op inkomsten 
en uitgaven over 1990 en op de begroting 
van 1991. Het bestuur van de personeelsver
eniging is druk bezig plannen voor 1991 te 
maken: zo is er op donderdag 21 maart een 
klaverjasavond, voor medio april staat een 
excursie op de agenda en medio mei wordt de 
traditionele sportmiddag georganiseerd. 



25-JARIG JUBILEUM 
DIRK VAN DE BROEK 
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Dinsdag 1 januari was Dirk van de Broek 25 
jaar in dienst bij de werkplaats Fysica. 

Dirk heeft in deze 
periode meegewerkt 
aan tal van grote 
en kleinere fijnme
chanische opstellin
gen. Bij ieder vak
groep binnen de fa
culteit, maar ook op 
menige plaats binnen 
de universiteit staat 
wel een opstelling 
waaraan Dirk zijn 
"steen" of "steentje" 
heeft bijgedragen. 
Binnen de werkplaats 
hebben we hem ervaren 
als een prettige kol
lega met een breed 
vakmanschap. Hij 
houdt van een goede 
werksfeer en is al
tijd te vinden voor 
een grap of een gein
tje. 
Op verzoek van Dirk 
is dit jubileum al

leen in zijn direkte werkomgeving gevierd. 
We feliciteren hem en wensen hem nog een 
aantal prettige jaren in de werkplaats toe. 

G.v.d.M. 
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De Dienstcommissie in 1990 

Voorafgaande aan de 
rede van dr. Zeegers 
heeft drs. A.v.d.Vegt 
een inleiding gehou
den over het werk van 
de Dienstcommissie. 
Hij was zo vriende
lijk om voor Fylakra 
een samenvatting te 
maken. 

De Dienstcommissie (DC) oefent namens de medewerkers van de 
faculteit de medezeggenschap uit. Via geregelde communiqué's probeert 
de DC u, de achterban, te informeren over wat de commissie doet. De 
DC heeft aan het bestuur van Fylakon gevraagd in de jaarvergadering 
een mondelinge presentatie te mogen geven, om u meer bij de DC
zaken te betrekken. In het onderstaande een samenvatting van deze 
korte presentatie. 

De samenstelllng van de DC 
De DC heeft op het ogenblik de volgende samenstelling: 
John Cooyman Werkplaats 
Henk Dijkerman AGF, BBL 5e etage, secretaris 
Wouter Leibbrandt AGF, RvdG 
Michael Ramnathsingh Bedrijfsadministratie 
Aaldert van der Vegt BBL 103, voorzitter 

Wouter Leibbrandt is in de loop van het jaar Thea Geerts opgevolgd. 
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Overlegvergaderingen 
De DC houdt elke veertien dagen een vergadering. Eens per zes weken 
wordt die gevolgd door een overlegvergadering met de secretaris van de 
faculteit. 
De commissie heeft overleg gepleegd over: 
- onderdelen van de profielschets: 

= de afdeling signaalverwerking, nu FED en FCD; 
.. de organisatie van het faculteitssecretariaat; 
.. de technische ondersteuning van de vakgroep sterrenkunde; 

- de aanwijzing van de ADV-dagen voor 1991; 
- het roken in de gebouwen; 
- voorlichting en voorlichter; 
- onderwijsmanagement; 
- het facultair opleidingsplan; 
- de bestuurlijke vernieuwing; 
- beoordelingen en functioneringsgesprekken; 
- de begroting; 
- lokale regeling gedifferentieerde beloning. 
Onderwerpen die binnenkort aan de orde komen: 
- de organisatie van de werkplaats fysica; 
- de inwendige dienst; 
- de veiligheidscommissie. 

Andere activiteiten van de DC 
De DC heeft gesprekken gevoerd met: 
- de bedrijfsarts; 
- de bedrijfsmaatschappelijk medewerker; 
- de voorzitter van de veiligheidscommissie. 
Er moet nog een gesprek worden gevoerd met: 
- de facultaire voorlichter. 
De commissie heeft op 7 en 8 juni en Il oktober een cursus gevolgd bij 
ATIM. 

Aalderl van der Vegt 
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laMrûan 21, 3584 ce utrec:ht, tal. 030-533402 

VOORJAARSCORSUSSEH '91 IN DE UITWIJK 

Sociaal Cultureel Centrum De Uitwijk organiseert dit voorjaar 
weer een aantal cursussen. 
De cursussen worden vanaf 12. 00 uur op de Uithof «eaeven en 
bestaan uit 10 lessen. De cursussen starten de eerste week van 
februari. De prijzen voor studenten variëren van f 35,- tot 
f 50,-. . 
Inschrijven kan aan de UitwiJkbalie op werkdagen tussen 10.00 
en 16.00 uur, vanaf maandag 7 Januari 1991. 
Wil Je informatie over één van de cursussen, dan is er in De 
Uitwijk informatie beschikbaar. 
Daarnaast orcanieeert De 01 twiJk dinsdag 29 januari weer een 
curausinfoniatie■arkt van 12. 00 tot 15. 00 uur in de hal van 
transitorium I, voor de Uitwijkruimte. Hier zijn cursusdocen
ten aanwezig voor specifieke informatie en al Jullie vragen. 
Zie ook het U-blad van donderdas 24 Januari. 

Bet procr ... a: 
--d .. : boetaeren (11 . 00 - 13.00) 

boetaeren (13.30 - 16.30) 
filoaofie (12.00 - 13.30) 
1rafiache technieken (12.00 - 15.00) 
kunstcesohiedenia ala. (13.30 - 15.00) 
filaanalyee (16.15 - 16.45) 

diDad-. olieverfschilderen (12.00 - 14.00) 
tekenen (12.00 - 14.00) 
aquarelleren (16 . 00 - 17.00) 
yo1a (15.00 - 16.00) 
voca (18.00 - 17.00) 

woened-.: foto,rafie 1ev. (12.00 - 14.00) 
fotoarafie (14.45 - 18.46) 

donderdaa:kun■t1e■chiedenia inl. (13.30 - 15.00) 
kun■taeachiedenia verv.(15.00 - 18.30) 
aquarelleren (15.00 - 17.00) 
typevaardicheden (18.30 - 17 . 30) 
typevaardicbeden (17.30 - 18.30) 

vriJdq lalliarafie (12.00 - 13.30) 
handboekbinden (12.00 - 14.00) 
daneconditie (12.00 - 13 . 00) 
dan■conditie (13.00 - 14.00) 
portrettekenen (12.00 - 14.00) 
portrettekenen (14 . 30 -16.30) 
aode aeken (14.30 - 16.30) 
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leuvenlaan 21, 3584 ce utrecht, tel. 030-533402 

filmprogramma voorjaar 91 

dinsdag 5 februari 

donderdag 7 februari 

dinsdag 12 februari 

donderdag 111 februari 

dinsdag 19 februari 

donderdag 21 februari 

donderdag 29 februari 

dinsdag 5 maart 

donderdag 7 maart 

dinsdag 12 maart 

donderdag 1, maart 

dinsdag U maart 

donderdag 21 maart 

dinsdag 9 aprll 

donderdag 11 aprll 

dinsdag 16 aprll 

donderdag 18 aprll 

dinsdag 23 april 

donderdag 25 april 

dinsdag 7 mei 

Extra: 

dinsdag 26 februari 

A NIGHT AT THE OPERA van Sam Wood 

SECRET WEDDING ven Alejandro Alegrestl 

RAW van Robert Townsend 

SHIRLEY VALENTINE van GIibert Lewis 

WHO FRAMED RODGER RABBIT van Steven Splelberg 

BIRO ON A WIRE van John Badham 

OEAD POET SOCIETY van Peter Welr 

THEMROC van Claude Faraldo 

THE ACCUSED van Jonathan Kaplan 

THE FEARLESS VAMPIER KILLERS van Roman Polanskl 

LOOK WHO'S TALKING van Amy Heckerllng 

DER BEGINN ALLER SCHRECKEN 1ST LIEBE van 

Heike Sander 

BACK TO THE FUTURE III van Robert Zemeckls 

SAMMY AND ROSIE GET LAID van Stephan Frears 

PRETTY WOMEN van Carry Marshall 

ROSA LUXEMBURC van Margaretha von Trotta 

WILD AT HEART van David Llnch 

DE VIJF AVONDEN van Nlklta Mlkhalkov 

THE HUNT FOR RED OCTOBER van John McTlernan 

HIROSHIMA, MON AMOUR van Alaln Resnals 

THEO EN THEA EN HET TENENKAASIMPERIUM van 

Pieter Kramer WITTE ZAAL 13.00 • 15.00 

FILMS OP DINSDAG RODE ZAAL 12.00-11'.oo uur 

ll.00-15.30 uur OP DONDERDAG : WITTE ZAAL 
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STERREKUNDIG INSTITUUT 

Buya Ballot Laboratorium 
Princetonplein 5, Utrecht 

tel: (0)30-&35200 

*COLLOQUIUM* 

DINSDAG 12 FEBRUARI 1991 

SPREKER: Dr. P. Barthel (R.U. Groningen) 

TITEL: DO QUASARS EXIST? 

PLAATS: BBL, kamer 102 
AANVANG: 15.30 uur 

DINSDAG 19 MAARI' 1991 

SPREKER: Dr. L van den Horn (CHEAF) 

TITEL: PHYSICS OF STELLAR COLLAPSE 
"Equilibration of the weak interaction" 

PLAATS: BBL, kamer 102 
AANVANG: 15.30 uur 

DINSDAG 9 APRIL 1991 

SPREKER: Prof.Or. T. de Zeeuw (R.U. Leiden) 

TITEL: DYNAMICS OF ELLIPTICAL GALAXIES 

PLAATS: BBL, kamer 102 
AANVANG: 15.30 uur 






