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Korrespondentenr B.J. Johnson en P. vnn de Kleum. 

Ten Geleide 

Het lijkt niet overbodig bij het verschijnen van deze ertra 
editie van Sintilakra een zekere verantwoordin,~ af te legeen 
Zoals trouwe lezers bekend zal zijn, wordt slecrts hooest 
zelden het Fylakonapparaat ter beschikking gesteld van li
chamen o~ instanties, projekten en idee!n om kond te dèen 
van speciale onderwerpen. Het feit dat dit !'lU wel is ge
beurd getuie;t van het erote belang, dat wij als hoeder 
vs.n de f'ysikagemeenschap, hechten aa.n het SinterklaAsee
beuren in al zijn facetten. Behalve door een diep gevoel 
ban behoudzucht wordt onze overtuiging ook ~evoed door 
een oppervlakkige tinteling van vooruitstrevendheid. 
Eens te meer blijkt in de figuur van Sint Nicolaas Het 
Paradox, een tastbare gestalte aan te nemen. U zult in 
deze uitgave zelf kunnen konstateren welk een rijkdom aan 
ideeUn er onder de bi~schoppelijke mijter vandaan getoverd 
kunnen worden. Getracht is om de normale opbouw der tekst 
zoveel mogelijk te handhaven, zodat er geen effekt van 
vervreemdine bij eerste lezin~ kan optreden, die een 
tweede lezing in de weg zou staan. Al in een vroeg stadium 
werd via de nuntius kontakt opgenomen met Madrid, om te 
informeren naar de mogelijkheid Sint Nicolaas zelf enkele 
behartenswaardige opmerkingen te laten maken op éên van 
deze bladzijden. De rea.ktie hieron was dermate vreemd, 
dat wij hem hieronder afdru.J.--ken. Niet begrijJ)end, wat de 
drané;t-lijdto van het sp~.anse antwoord was, hebben wij 
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drs B. van Voren, lektor aan de theoloeische hogeschool 
in Kam~en, spP.cialist op het gebied v~n heiligen
statistiek en -kalender, gevraagd wat na.der op enkele 
problemen rond de figuur ve.n de Sint in te ~aan. 

probleem van de week 

Jijbent 
aanzet Joop 

P. van de Kleum. 



1 

I HIEB MOE? U MEEB VAN WE?EN 
Antwoord uit Madrid 

Mijne Heren, 

Hartelijk dank voor de belanestelling, nie wiJ via de 
nuntius van u hebben ondervonden. Helo.ar: kunnen wij op 
uw verzoek or.t de Sint enige reeels in uw blad Falykante 
te laten schrijven niet ing~an, omde.t de Sint niet 
bestaat. Tenminste nog niet en niet meer, maar ook niet 
minder. U begrij"pt dat het d;:i.ardoor l"loeilijk wordt, 
zowel voor hem, voor ons als voor u. Het eniee, waar wij 
u mee van dienst kunnen sijn is een folder met adressen, 
waar Sinterklaaskledij verhuurd wordt en een schema van 
aankomsttijden. Als u net zoals wij gewoon afwacht, zal 
de Sint zorgen, dat alles in orde komt. Zijn armslag is 
ook onder de~e omstandigheden toereikend, zijn beenslag 
loopt hard terue. De baard van de Sint groeit nu in het
zilfde tempo, als de sta.art van de komeet XOhoutEk en 
zal rond dezelfde tijd •ijn uiterste wa.a.rde bereiken. 
Weest als kinderen en geloo:rt, dat wensen wij u toe. 

Namens het hof van Sint Nicolaas, 

w.g. Don Alfredo de Menisques, 
Opperstalmeester. 

-o-0-0-0-o-o-o-o-

z.o.z. 
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Komine ntaar va, drs . B. VP..n Vore?1 

Alvorens enke] e d.e tai ls uit bovenst,,~!'lê' e brief on.:1er de 
loupe t e nemen , lijkt het mij zi nvol de Si ntfi~l'.tr i'1 ee. r 
a l gemeen kader te pl aatsen. Mijn bet r okkenhei~ bi j dit 
onderwerp is r,elegen in het S?ecia lisme, dat ik verte~en~ 
woordi e en dat zich bezirr houdt met de heiligenEt at istiel 
en de heilieen.~alenders. 
Als statist i kus dient men zich dan af te vragens i s de 
SiMt h eili g en zo ja, binnen welke signifikantierrre?lzen? 
Experiment eel is deze hoedanieheid aan te tonen middels 
een spektroskopisch onderzoek van de heilieenk r<1.m:. 
Charlatans vallen bijna altijd door de mand, wan?l~er 
blijkt, dat hun spektrum alle kenmerke~ van de neonver
lichtine vertoont (va."lk treft men dan in kwasihocr.e l s of 
ru~zakken een accu aan), terwijl een e?.ve krans (of h~10 : 
een fluorescentiespektrum te zien geeft, dat eevoed word1 
vanuit het perihelium vnn de voorste herzenb,ab door str, 
ling van de trans-uraan, Castricum D (zie ook het verza
melde werk van de bekende Amsterdammer NïcolP..:>.s Kroeze, 
eieena.ar van eethuis "the Five Flies"). 
Statistisch gezien, kan ook aan het gedrag van heiligen 
een zekere getalwaarde worden toeeekend (de transce
dente standaarddeviatie), die toeneent n~armate de ver
richtingen sterker afwijken VA-n de uitspraken der na
tuurwetenschappen. 
Wat Sint Nicolaas betreft, hoeven wij ons gelukkig niet 
om pietluttigheden te bekommeren. Denk mear aan de rela
tie tussen het begrip myrakel en het feit, dat Sint 
Nicolaas geruime tijd bisschop is geweest van !,!yra. 
Voor de fysici is het misschien aardig te vernemen, dat 
door de heiligenstatistikus (met beschermheiliee a~ 
Heilie-e Statstikus) dit afwijkende gedrae verkl:>.:>.rd 
wordt vanuit een bovennatuurlijk, voor fysici wellicht 
tegennatuurlijk, model, waarin het beschouwde systeem 
streeft naar de meest onwaarschijnlijke toestand. Het 
is alsof men in een auto zit, waarvan de benzinemeter 
aaneeeft, dat de tank steeds voller wordt, naArm~te men 
meer lcilometers e.fleet. Dit lclinkt paradox~P.-1, ma3,r het 
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zou toch wel eens de o~lossing van ons enP.rgieprobleem 
kunnP.n betekenen. Zo zijn er weinif.' mensen, die zich 
ooit hebben ~feevraagd, hoe de Sint de ~e7,et te schoenen 
vult met presentjes. Via de schooreteen krij~ je dan vac 
te horen. Een nietszeggende op:nerkinr:, \·!ant een taaipop, 
die de scho~rsteen ineemikt wordt, ~o~t er via het vuur 
in de vorm van een kleverige wala net 7-0 hard weer uit. 
Nee, de Sint zakt zelf via het rookkana.:i.l oml~ae: en ver
la.at het omhulsel van de krichel <foor midn.el VP-n het 
tunneleffekt, een hoo~st onwa.a.rschijlij!· '!'races, als he1 
om dergelijke makrosko~!~he materiekomplexen e~at. (De 
kans P is oneeveer 10- , wa::i.rbij c,(,. praktisch al les 
kan zijn). 
Wanneer wij ons nu wat meer toes'!)itsen op de brief uit 
Madrid, dan s~rineen een pa...~r punten direkt in het ooz . 
Zo is daar de volledie verkeerde snelline v~n Sintila
kra, wat dan Falykante o~levert. Dit koMt in de~e ~rinc( 
valrer vëor en is eeen te1'-en ve.n d.esinteresse rn~i:-.r VP.."1 

domheid. Men vangt iets on en "!l;\:?.kt er Ma.ar wa.t van. 
Het resultaat is dikwijls abo'llinR.bel. En wat tP. ilen.Jren 
van de mededeline, dat de Sint niet bestaat, ten"'inste 
noe niet en niet mC!er, l'l"t~r ook niet rriinder. L:> t en '.•re 
beginnen met vast te stellen, dat dit jui~~ in. Sint 
Nicolras is in 1352 een natuurlijke dood (".'e~tor-,en. 
Het en i r.e O!)'TI~rr:-c J i jl-:e V:'!.n 7i j n d erfbt"!d ,-~::1 s het i:-..,"'.?1-
e:i.a.n van de vra'ls bij het uitblP..zen vnn r.e l"'-:>tr-te 
adem. Zijn ntoffelijke overschot werd err:ens bijgezet 
{waar bijF,ezet en waR.rbij ~ezet weet nit?rnana.) .on~er
kelijJr is nu, dat hij V:J.'lRf die ti.id j1v.1.rlijb; rónd 
5 december verschenen is. In vele ("edM,'1tF'"1 en ?'Ote 
eeta.len. Het stan.t bi jn~ v~st, d:>.t 1•:e M nr te doen 
hebben met een zgn. -:iultilok;,.tie, nen {"e~erP-.J is'31: ie 
v~n het in de :parapeycholop;ie beY-en<!e fenrmeen v-n n.e 
bilokatie, wa?.rhij eenze~_fde c edannte Oî' mr,erdere 
-pll'!.e.tsen te~elijk aam:ezi~ is. !-!en hoeft zich ;:,.fr.e
vrri.aed, w;:i.a.r eedurende de rest van het j nP. r ;i.l t1eze 
Sinten, die 'Yleest?.l een v:>,ste vcr:-.:ch ijnnl1:1.a ts hehhen, 
overblijven. In krinren der sniritisten h.e ef't r.,en 
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Sa.-n.~1.1.L.j VS,')gVore,n. i,J~(', op 
,..,. ,a~, i,i l>edenuVMt>t <,cbo 

re~, "'L'4)4Q.I" hj LiGh r\1c.t- W'ROO IC 

cjte,'f'e. c,p .Je buiuc.~ooL <>rlde, 
6<'.heicitle, Vtltt a::jn n.t~Al on 'oc.l\o. 

we.Yl. 1(1.u6e no-tefl.,die. ~ic.~ "Uei 

,·n.tet>c~~«Ncl'l voc,w- h.1'{ c."'
wi,.1-\t.el'l, Over •D n ~tc.c.clcnte.11tüci 

in. KQ.Wl.f)e~ 11ecf t "Ö ~~i t Ïd6 
t.. ~iL\.evt. I...Q.·kn. ~u l"l)AV, Vit• 

~ vQ.ic;., i~ z.iil'\ çroot~te V(.,.d.,e 

.d·e de el,"'" n~t,·e v~ri ket 1oevru 
14,i.l de hc.it.i6cra c,tQ.ti •tiea< 4c -
~cu.! . ,Op ,~. a- ,,ç~ i6 hj 
'" K.14ddct'e e.ver-Lede-ri. 

{"eSU{"f"ereerd dat de Sint l-rel eens alR een k-lmstm:=i.a.n in 
een lantrp-erekte ba.a"'! O!'l r1e aarde zou kunnen dra.A.ien. Een 
aantal dingen m~akt dit waarschijnlijk. Zo is dP.,~.r het 
feit, dat de Sint alti2d aankomt met een sctip, dn,t onva 
lende r.cli ,jkerds vertocnt r:iet de schepen, die door de 
~IASA ccbruikt wor~P.;1 om '"'.stronl:.u.ten uit hc-1: ,-~i;,.ter op te 
pikken. :Dri.~.rnri.rist wordt ruim Yoor 5 dcce!'lbcr dc.celijks 
het lied "zie c!e ~nar>-n sc...,ijnt r'oor é!.e bo:1cn11 .'.:czone;en, 
?elfr: bi.j nic·i.w"l ..,~_r--.n, zod:,,,,t 1-rc hier w:>:>r~cr.ij'11.ij!~- te 
nn'lren hcb1-ien r:iet ce!". door re zon verlichtP. heiJ i r,:e, 
bezie net het red~ceren van <ie stra.n.J. ve.n zijn or.il~op
b:>.a.!'J.. Dezf! erote t·:~arec!-d.jnlijl:heid betekP.nt in het 
onwaa.rschijnlijkheir1snoctel, a.nt deze hy)'lothcr::e ver
t·torren moet worden. Een twee-do idee komt neer 0;1 een 
ovcrt·Tintcren van de ver~c~iJ.J en<'le stoffelijl-e o~~nli=:~J.s,. 
èie na oreninc VPn het :'"e;.7,oen O!)nimm beziflld worden. 
Dit i::i der~n.te onwa,-r:::chi·jk, dat we niet verder :boeven 
te :,:oeken. 
Nnar i !~ heb vernomen is het niet uitceslote~, dat er 
or 30 november a.a.nst.?."nè.e om ?0.15 uur in Trr,.ns. I, een 
nieuwe methode wordt c;cd.emonstrr-r;rd 0!':1 r1.eze !"rocer:!'len 
OTl ["ane te brencen.. 

10,, 
-0-0-0-0-



Labor~torium-mededelin4 
Op vrijd::i.g 30 november a.s. znl het l~bori:i.~orium 
eeoT'lend 21ijn vnnaf 16.00 uur voor Sir..t + Piet
feestgane~r~, professionele open-~rs P~ ~nö~re 
eeinteresseerden. 
(Uw hoeft Ul'r ma~.ltijd niet mee te n~r-:c:1). 

\vd G<en <.,c.p~

f'I L mentc.~c:>r 1'<.~'l 

H.!~.A.!~. Wolters 

duizend· 
dingen doekje 



Prijsvraag t. 1~.v. Sinterkl~asfeest 1973, Fysische 
Laboratorium Gemeenschap. 

Proeramma-aankondigings zie de aan.~ondieingsborden. 

Eisen prijsvraag, - maak bij nevenstannd lied een 
vierde couplet 
en/of muziek 
liefst ook voordraag-beweginkjes. 

Jury , Sint(en), Piet(en), enz. 

Oplossingen naars M. Peeters, buitengewoon 
perstoneelmeester van de Sint 

de •• prvs 

Citro@n model DC 9 crv 
(met centrale verwarming) 



Sinterklaas Sorbonne bonne bonne 
Polder is nu helemaal onteonne 
Schimmel kan niet grazen 
Kamikazeklazen 

Sinterklaasje Prince Princetonne 
Het parkeren kost je hier geen bonne 
Feest kun je nu vieren 
Laat de putten gieren 

Sinterklaasje bonne, bonne bonne 
In 't beton beton beton betonne 
Ba.ksteentijd op zolder 
Bronstijd in de polder 



Gaarne stel ik u weer êên van onze nieuwe ga.sten voor. 

Het is ditmaal dr. Sears uit Madrid (Spanje). Dr. Sears 
bestudeert het fenomeen pepernoot, en gezien het feit da 
er in Madrid hiervoor te weinig speelruimte is, heeft hi 
een beurs voor 6 maanden gekregen van de Nationa.l Scienc 
Foundation. 
Het gesprek met dr. Sears verloopt enigszins moeilijk, 
want hoewel hij Engelsman van geboorte is, is hij opge
voed op de Gal~pagos Eilanden, waarna hij zich via de 
Kalasos Universiteit te Madrid verder be1~,a~md heeft . 
Het Instituut in 1,!adrid omvat 6 personen, die zich bezig
houden met de verschillende aspevten van het probleem al 
eeheel, zoalss de stuitervastheid, de elasticiteit en de 
werkzame doorsnede voor neutronen-vangst. 
In verband met dit laatste onderzoek is dr. Sears afge
vaardigd naar Nederland, wa.P.,r men · in Europa het grootst 
skala aan apparatuur binnen de kleinste afst~nd ter be
schikking heeft. Het onderzoek zal onder andere uitge
voerd worden met behulp van de 12 MV Tandem van de Graaf 
machine te Utrecht. 
Onze gast weert enige vragen betreffende het Franco
regime heel vrien6elijk af, en wijst ons op het feit dat 
Spanje gedeeltelijk leeft van de im~ort en export van 
nederlandse toeristen. 
Een vraae betreffende de politieke stellingnamP van de 
studenten, wordt met een vriendelijk doch stilzwi!jgend 
knikje afgedaan. 
Onze laatste vraag betreffende zijn experimenten wekt ee 
stroom van woorden op, die we maar met moeite kunnen ver 
talen. Er blijkt dat hij zeer tevreden is met de medewer 
kine die hem van alle kanten wordt eeboden. Hij is voora 
zeer onder de indruk van de technische hulr die hem met 
ruime h~nd wordt verleend en hij nodie-f; iedereen uit de 
laatste experimenten op 30 november aanstaande te ko~en 
bijwonen. 

Voor u opgetekend door, 
J.H. Jesperse. 
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Erkomtb 
sm , .elijke 
man1nuw 
leven ... ·--tN~JW!t.:_Q~~.:~ ~ 

~ette"ic HurJ ,~ rttoe.t 4 dc1,u(~'Z. 

Vor>r litf post JOO.,<.~e.t d4.f i~ onhin6-
m""-r 11.. tJU"(rt.ef' rnj on6ei111pfeLtl 
lt.n 2e1<.,.ere ttLeu.r6ttlLi,a 1,. 

To<n. i'{ de harad vroe6 >tut aw 
dec.h.l:e~ 

D,e i~ lta.rt~tod,_iel1,11. bc.wtin.:. 
Pud i~ 2u~$ n.,et lfl lcUert.:1 l(C 

'D&c.h "ve.rdra.chte. l!f 1<,.e z 1n. 



Eens een gek, 
altijd een gek? 

nee 
maar 

Waarom 
klopt en veegt en zuigt 

de Hoover klopveegzuiger eigenlijl 

H.L.R. Le.vert .... 



De Volauto□atische Draaibank 

De VoLaDra.. 

Hierbij del ik u een voh,utomatische ko"!"-r,uter-eestuurde, 
zelflezende,"komr,lete" mac~ine voor,nie op 30 nov. a.s. 
om 10.30 uur de werkplnnts binnen zal rijn"n, '."'eleid door 
de firma Dweiler. 
De a.an.1<oop van deze machine (3 miljoen doll;,i,r) is mocelijk 
geworden door een ~ift van konin~ Feis~l van ~aoedi Arabi@ 
om de huidige Olie Eoykot wat te verzachten en om toekom
stige banden met de nederlandso induntrie 0-:J te bouwen. 
Deze machine,die eni~ is in h~ar soort, presteert het om 
vanaf een tekenin5 komplete apparatuur (in onderdelen) te 
:fabriceren. 
Na het inle~~en van een werktekenilte (die vol~ens bijee
voeede specifikaties op A2-formaat ineele7.en moet worden) 
wordt door de ineebouwde CDC 1900-koMputer een J)lanning 
opgesteld. 
Wij nod.igen u van hc.rte uit om de plaatsing bij te komen 
wonen. 
Komt allen. 

a.H. Jonebuis. 

-0-0-0-0-0-

Mededeling 

De Sint weet nu hoe de rekenmachines verdwijnen! 

'Ooor OCAde ~L<U4Z~, 
ct·ie Lo.5t: l\rDGen ;/<1Jt 
h.tu'\. flc:.h.1mm.tL, 1 $ . 

-0-0-0-0-0-

e, n.u c:Le --------~•• Pony mirt..imobil 

.'i watt, h kanalen waarvan 1 kanaal 
ingebouwd, l:l V. 298,-
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Pro"'\ot ie v~n ~!'.!... Y.~ts 

Vri j ~i>~ 3() no· remher !)'l"C:"loveert ". î',... -': <.: or ~E>t ..,rof'f
sc~ri ft cetit-,1 d:Clor:e cou!1li nr c, ... ,1c:~l ..,tio:ris r,f the 
r.el i tt"'l rcs onnrinces r-.rc1.ind ,10 eV. 
!)eze de,<; vor!"'lt ~e hf!'•:ronin<'"' ,,;,,n CC' :-! r-, "l~ :".J ~::i"'rde!'l !'let 
v o lh:-.rdi n~ (1?.0-uT'ie e 1-•erl~~eek) en vin~incrij1·hei~" (!) 
n itr.evoerd.e b erelreninecn. 
Onze eerste vr,u•r: w:1 ~ uitnr:"l.:--rd.: Hoe i~ het l"lor.elijk orr 

--- zo lrort mi. het doJ:-tor~.f'!.] (be:;in nove!11;er 1 73) te hJ.•~n~l" 
rromovcren? r•ct 7.i jn h !hr,,e r k ende r.uchterheid :1ntwoorf.è 
ne rromovenclu::: s 
''Reeds tijden~ ~ijn ~nndidnntsexamen tcb ik mij Gereali 
seerd,dt:>.t al]Aer ~nelle pror.oties tot een eoede (?) bM 
leiden. Zodoc?1de hP.b i k Mij r.ekonsentrec-rd op de kornr u
terij, t-marbij het mof"elijk is ~onder teeenslae-en snel 
op het einè..rei"Jultnat e.f te i:;ture!l. }rienr-~nd k~n je kontr 
leren, de kor.nut er h eeft het l~Ptste t•~oord. f:a. het vol
tooien ye n mijn bE>reke.!l.in['.'f'n, diP. een frr•,:>ie re l'lonn;, :nti 
in het P nivo te zien r,even, heb i !· !"tij on de Metingen 
g eworpen." 
2de vraaes Hoe zit het nu met die metinecn? 
"O, aç.t is een klein kunst je, nls je maA.r weet wnar je 

• ne.ar :i:oeken noetJ in 14 dnr;en "echte neettijd" waren ze 
€:epiept. 11 

3de vrnaes Hoe is het moeelijk ,:o snel een kompleet 
proefschrift eereed te Jrrijgen? Het P.ntwoord is ver
rassend en schept moeelijkheden voor onze toekomstige 
promovendis 
"Kijk, zegt Eduardo Kats, "de mogelijld1cden van de kom
puter djn onbeerensd. N;;,. een korte "leerneriode" heb i 
de CDC 7500 zo ver gekre~en,dat hij (de komputer) mijn 
proera~ma heeft vertanld in een leesbare tekst (leesbna 
niet alleen voor ingewijden). Een oud Kernfysika.-trucje 
4de vrnaes Wat zijn je toekomstplannen? 
"Op dit moment nog enieszins vaag, ik neem even een af
wachtende houoint; aan." 
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5de vrl'tc>.gt Heb je misschien een goede re.ad voor andere 
promovendi? 
"Kijk", zegt Eduardo, "een goede raa.d is duur e~ sc!:a:>rs 
gezaaid. In een priv6 gesprek wil ik hier no~ t·el eens op 
ingaan." 
Dit leek ons een eoed moment om de jonge promovendus 
(23 jaar) alvast van harte eeluk te wensen. 

Voor u opeetekend door, 

s. Int en R. Kla.~.s. 

Klein Journaal 

november 

22 Colloquium Exp.natk.i dr. J.M. Fluit 

30 

december 
5 

Titelt Toepassingen van het "schaken" in de 
botsinesfysika. 

Plante/tijds Trans. I, I.euvenlaan 21, Uithof 
16.00 

Colloquium Bxp.natk.t dr. P. Brusseard 
Titelt Toepassingen opti~ch model op graan

stokerijen. 
Plaats/tijds Trans. I, Leuvenla.an 21, Uithof 

23.58 

Colloquium exp.natk.t dr. H. Nauta 
Titels De techniek van het inleiden v~.n een 

colloouium. 
Plaats/tijds -Trans. I, Leuvenl~~n 21, Uit~of 

16.30 

-0-0-0-0-
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Nieuws V?-l'l. het elektronika-komputercentrum 

Onder het mottos alleen schelpen ruisen teeenwoordig nogJ 

de kwartsklok is van een kompenRatiesli~f,r voorzien en 
vertoont nu nog een gangfout van 3 x 10 sec./dag. 

er is een partij niet-gestempelde COSf.!OS-TOPPOP-OPAMP's 
binneneekomen. Hoe weet niemand. 

een lock-in-nmplifier voor de heer Sn~llenen kon nog 
niet worden afgeleverd,omdat het sleuteltje zoeJr is. 

door eebruik te maken van ezelsbruge-etjes is men erin 
geslaagd binnen een 4 K eeheueen een 16.coo k~na.P.-ls
analysator te realiseren. 

wanneer een probleem u ereert, keert hem uw WANG toe. 

er is weer een zak chips binnengekomen. Niet aangevreten! 

Uit Parijs komen berichten, dat de voleende zomer het 
accent van de minitrons verlegd zal worden naar de 
maxitrons. 

voor demonstratiedoeleinden is er in opdracht van de 
afdeling didaktiek6een tooneenerator met een unieke 
frekwentie van 10- Hz gebouwd. 

TeeVee-re~araties? -beunhaasje repje! 

op 30 november, 14.00 uur, zal tijdens een openbare 
hoorzitting het laatste 300 V- PSA worden opgeblazen. 
Komt luisteren. f"öËÏtNALLERVANHETJAAA 

in de leidine van blokpraktika voor het bijvak zal 
vanaf nu worden voorzien m. b.v. een onlangs gereedgekomen 
blokhoofdengenerator. · 
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