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Het eerste nummer van het Tijd-

schrift van dit jaar is een terug-

blik. In 2010 bestond het NERG

90 jaar. Een jaar later verscheen

het eerste nummer van het Tijd-

schrift. Beide gebeurtenissen

staan centraal in dit nummer. Zo

vindt u in dit nummer een artikel

van Wim van Etten over de

geschiedenis van het N(E)RG.

Het grootste deel van dit

nummer is gevuld met het

register van publicaties in het

Tijdschrift over de periode vanaf

1995 tot en met 2011. Dit register

sluit aan op het in 1995 gepubli-

ceerde register dat alle publica-

ties vanaf het begin (1921) tot en

met 1994 bevat. Tot slot vindt u

in dit nummer een necrologie

van ons, op 2 december 2011

overleden erelid Frank de Jager.

Ik kan u nu al mededelen dat het

volgende nummer van het Tijd-

schrift in het teken staat van het

congres dat op 13 april a.s.

gehouden wordt. Dit congres

staat in het teken van gezond-

heidszorg. We hebben inmiddels

genoeg kopij om dit thema-

nummer van het Tijdschrift te

vullen. De aankondiging van het

congres vindt u verderop in het

nummer dat voor u ligt.

2

Van de redactie

Michel Arts

E-mail: arts@astron.nl



Frank de Jager werd geboren in Amsterdam op 13 juni

1919.

Hij overleed op 2 december 2011 in Eindhoven op

92-jarige leeftijd, na een leven waarin onderzoek en

wetenschap ook na zijn pensionering tot op het laatst een

belangrijke rol bleven spelen. Gedurende zijn hele loop-

baan was hij verbonden aan het Philips Natuurkundig

Laboratorium als onderzoeker en hoofdacademicus.

Frank de Jager was erelid van het NERG en "senior

member" van de IEEE.

Bij het NERG fungeerde hij als vice-voorzitter tussen

1970 en 1976.

Aan hem werd, samen met J.A. Greefkes, de Vederprijs

van 1958 uitgereikt voor de vinding en uitwerking van

het FRENA concept met als omschrijving:

"Terzake van de ontwikkeling van het systeem ter verbe-

tering van de signaal-ruisverhouding bij de overdracht

van spraak".

Voor zijn bijdragen aan het concept van de deltamodu-

latie ontving hij in 1973, opnieuw te samen met J.A.

Greefkes, de "IEEE Award in International Communi-

cation in honor of Hernand and Sosthènes Behn", een

erkenning die was ingesteld door de ITT groep in 1966.

Frank gaf jarenlang colleges aan het "Philips Internati-

onal Institute (PII)", alwaar buitenlandse gegradu-

eerden uitgenodigd werden voor het volgen van

geselecteerde vakken.

Hij was, met anderen, houder van vele octrooien en par-

ticipeerde regelmatig als auteur in een ruim aantal tech-

nisch-wetenschappelijke publicaties.

Begin van zijn researchloopbaan
Frank de Jager volgde de HBS in Amersfoort,

waarna hij zich in 1937 liet inschrijven aan de toen-

malige Technische Hogeschool in Delft. Al tijdens

zijn studie liet hij blijken over een brede weten-

schappelijke belangstelling te beschikken o.a. door

zijn eigen uitwerking van statistische gegevens bij

waarnemingen in de astronomie.

De tweede wereldoorlog veroorzaakte een ge-

dwongen onderbreking in zijn studieverloop, hij

was ondergedoken, maar wist die tijd goed te ge-

bruiken, deels ook in het verzet. Na de oorlog kon

hij zijn studie afronden en studeerde hij in 1946 af

als elektrotechnisch ingenieur bij professor ir.

L.H.M. Huydts op het onderwerp "instabiliteiten

en het gedrag van oscillatoren".

In 1946 solliciteerde de Jager vervolgens bij het

Natuurkundig Laboratorium van Philips in Eind-

hoven. Hij werd aangenomen door J.F. Schouten

die leiding gaf aan een groep gericht op research

voor "draaggolf telefonie". Schouten, die in latere

jaren oprichter werd van het Instituut voor Percep-

tie-Onderzoek in Eindhoven, was een onconventi-

oneel denker. Daardoor is hij ongetwijfeld van

grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van

de Jager als onderzoeker. De grondprincipes

kennen was het meest belangrijk, de uitvoering van

de apparatuur telde uiteraard mee, maar dat laatste

kwam op de tweede plaats.

De omvang van de systemen van die tijd met buis-

schakelingen was aanmerkelijk. Aan de frequen-

tie-selectieve filters werden hoge eisen gesteld en

de filterberekeningen waren moeizaam. Vele, door

Tijdschrift van het NERG deel 77-nr.1-2012 3

Necrologie van ir. F. de Jager

Leo E. Zegers

Oud-groepsleider, Philips Natuurkundig

Laboratorium, Eindhoven



Frank de Jager handgeschreven en veelvuldig

gebruikte, tabelboeken herinneren hieraan.

Spraakoverdracht
Het was Schouten die vaststelde dat veel natuur-

lijke processen zich afwikkelen door de overdracht

van impulsen. Met name intrigeerde hem de

overdracht van informatie in de zenuwbanen van

het menselijke gehoorsysteem, gebaseerd immers

op impulsen. In die tijd werden ook de eerste publi-

caties over pulscode modulatie zichtbaar in de lite-

ratuur. Dit was het begin van onderzoek door

Frank de Jager in dit gebied, leidend naar het con-

cept van deltamodulatie dat hij, met anderen, tot

een voor die tijd praktische vormgeving bracht. In

een van zijn werkverslagen schreef hij:

"…wat is quantenmodulatie? Door op de juiste

vragen ja of neen te antwoorden is het mogelijk om

alle kennis over te brengen. Door op het juiste

moment aan de teugels te trekken kan men paard

en wagen op alle wegen brengen. Door op het juiste

moment positieve of negatieve impulsen aan een

filter toe te voeren kan men alle informatie uit

spraak en muziek overbrengen….."

Over de juiste keuze van het predictie filter schreef

hij vervolgens:

"…. In een grote stad met veel tramlijnen komen we

in de regel dichter bij ons doel met een overstap-

biljet dan met een enkele reis. Nemen we een

enkele reis dan moeten we een tram nemen die

ongeveer in de goede richting gaat. Nemen we

echter een overstapbiljet dan kan het gewenst zijn

om eerst een andere richting uit te gaan om ten-

slotte zo dicht mogelijk bij het gewenste punt uit te

komen….".

Deze gedachtegang voerde aan de zendzijde naar

een regellus met daarin een in tijd en amplitude

gekwantiseerde terugkoppeling ter bepaling van

een impuls gecodeerd verschilsignaal, waaruit ver-

volgens aan de ontvangende kant, na regeneratie

en integratie, het oorspronkelijke signaal weer

benaderd kon worden. De Jager wist dit principe te

optimaliseren en stabiel te maken onder toepassing

van "dubbele integratie" in de lus.

Zijn samenwerking met J.A Greefkes leidde tot de

eerder genoemde IEEE erkenning voor beiden. De

eerste publicaties over deltamodulatie gelden nog

steeds als klassiekers, waarbij ook een publicatie

samen met H. van de Weg over een analyse van de

kwantiseringruis genoemd kan worden. Aan het

baanbrekende werk van de Jager is in de loop der

jaren door andere collega's en medewerkers ver-

volg gegeven met vaak belangrijke resultaten. Del-

tamodulatie vond toepassing in militaire systemen

maar later ook bij muziekregistratie- en weergave.

Intussen was Frank de Jager ook geïnteresseerd

geraakt in een andere vorm van spraakcodering

voor radiowegen met een zeer lage sig-

naal-ruisverhouding. Uitgaande van een door

J.C.R. Licklider gepubliceerde observatie dat

spraak nog enigszins verstaanbaar blijft bij string-

ente amplitudebegrenzing, probeerde Frank een

door hem zelf gestelde vraag te beantwoorden:

"…..is het mogelijk een goed verstaanbaar gesprek

over te zenden bij een signaal-ruisverhouding van

één-op-één…?"

De beantwoording van die vraag leidde tot het

FRENA systeem (FREquency and Amplitude),

waarin bij enkelzijband modulatie de nuldoor-

gangen en de, smalbandige, amplitude informatie

in gescheiden kanalen werden overgedragen. Dit

met voor beide kanalen geoptimaliseerde condities

voor ruis onderdrukking door volledige zen-

der-uitsturing van het frequentiekanaal en verder

door de aan hun respectievelijke bandbreedtes

aangepaste filtering. Aan de ontvangzijde werd de

amplitude informatie weer geënt op het opnieuw

begrensde signaal van het frequentiekanaal. Ver-

schillende varianten van dit systeem werden uitge-

werkt en gerealiseerd, waarvoor in 1958 de eerder

genoemde Vederprijs werd uitgereikt.

Binnen het domein van de draaggolf telefonie voor

toepassing in transatlantische kabels, was

schaarste ontstaan aan beschikbare kanalen en dus

aan kostbare bandbreedte. Met zijn kennis van

spraakeigenschappen heeft Frank de Jager zich

daarom ook geruime tijd verdiept in systemen

voor spraakband-compressie met uiteraard maxi-

maal behoud van, vooreerst de verstaanbaarheid,

maar liefst ook de natuurlijkheid.

Dit leidde tot een "formant vocoder", waaraan

vorm gegeven werd met P.J. van Gerwen. Aan het

systeem bleven na realisatie nog wat problemen

kleven, enerzijds van praktische aard, anderzijds

was het bereikte resultaat voor de kwaliteit van

spraakoverdracht nog niet rijp voor toepassing.

De detectie van de grondtoon in de menselijke stem

bleef ook nog een van de belangrijkste struikel-

blokken. Frank de Jager geloofde er sterk in dat de

toenmalige omvangrijke implementaties voor

praktische toepassing ooit "zo klein als een dobbel-

steen" zouden kunnen worden, waarbij hij met

deze uitspraak een voorproefje nam op de toepas-

sing van, pas veel later beschikbare, hooggeïnte-
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greerde schakelingen. En verder bleek deze kennis

ook opnieuw weer nuttig bij het definiëren van een

standaard voor digitale spraak in onze huidige

mobiele GSM telefoons. Een van de jongere colle-

ga's in de groep ontwierp jaren later een z.g. "Full

Rate GSM standard Vocoder" in samen-werking

met de TUD. Bij vergelijkende luisterproeven

kwam deze vocoder als beste voor de dag en werd

daarmee een uitgangspunt voor de genoemde

standaard.

Datatransmissie
Einde jaren '50 was het technisch-wetenschap-

pelijke landschap in de wereld aan sterke verande-

ring onderhevig. In de Verenigde Staten werd

intensief gewerkt aan de netwerk introductie van

systemen gebaseerd op pulscode modulatie en ook

de eerste veldproeven met cellulaire systemen voor

mobiele telefonie vonden al plaats in grotere steden

zoals Chicago. Philips Research had aan een eerste

mainframe-computer vorm gegeven en stond op

het punt dit werk te industrialiseren binnen de in

oprichting zijnde hoofdindustriegroep Data Sys-

tems. Ook de Philips Telecommunicatie Industrie

interesseerde zich in hoge mate voor het nieuwe

veld van de datatransmissie.

Aan Frank de Jager werd gevraagd om een studie

te verrichten naar de mogelijkheden van "snel"

datatransport over telefoonkanalen. Deze studie

resulteerde in een, ver uitgewerkt, intern rapport

gedateerd 24-8-1960. Hij schreef in zijn inleiding:

"Om 2f impulsen per seconde over te dragen heeft

men theoretisch slechts een bandbreedte f nodig.

Onderzoekt men dan ook in praktische systemen

de relatieve transmissiesnelheid dan blijkt deze

beduidend lager te liggen dan de 2B/Hz grens……

De enige ons bekende methode waarbij het spec-

trum zich netjes blijft gedragen bestaat uit tweezij-

band modulatie, met respectievelijk sin wt en

cos wt als draaggolf...Deze methode staat of valt

met het synchronisatie systeem .."

Hij noemde dit systeem complementaire ortho-

gonale modulatie (CO-modulatie). Met een aantal

collega's en medewerkers werd aan dit, ook toen

nog omvangrijke "modem" vorm gegeven, welis-

waar al onder gebruikmaking van transistoren,

maar met alle Nyquist filters nog in een klassieke

uitvoering. Er kon uiteindelijk een transportsnel-

heid van 9600 b/s gedemonstreerd worden. De

moeilijkheden die ondervonden werden en de

problemen die opgelost moesten worden leidden

evenwel tot een groot aantal vondsten en nieuwe

aanzetten voor signaalcodering- en synchronisatie.

Dit voerde daarmee tot een uitwaaiering van acti-

viteiten in de groep en menige publicatie.

Ook in die zin kan men zeggen dat Frank de Jager

in het gebied van de datatransmissie een baanbre-

kende rol gespeeld heeft.

Vanuit de groep werden er bruggen geslagen naar

collega's in andere researchgebieden. Van groot

belang is daarbij de stap geweest naar de discipline

van de digitale signaalbehandeling en de inherente

mogelijkheden daarvan tot (V)LSI ontwerp.

Hierdoor werden compacte en praktische ont-

werpen later mogelijk. Nog volgens een basiscon-

cept van Frank de Jager werd het bijvoorbeeld goed

haalbaar om een gecompliceerde adaptieve fre-

quentiedomein egalisator te realiseren met behulp

van een, elders binnen het Natuurkundig Labora-

torium ontwikkelde, geïntegreerde digitale sig-

naalprocessor.

Inmiddels breidden de groepsactiviteiten zich in

de loop der jaren ook in den brede uit, onder meer

met breedband digitaal transport over coaxiale

kabels en digitale transmissie over radiowegen. Er

ontstond in die tijd een vergrote uitwisseling met

andere Philips research laboratoria en de ontwik-

kelgroepen van met name de Internationale Philips

Telecommunicatie Industrie (TDS).

Frank de Jager onttrok zich hieraan niet, maar koos

meer voor de rol van inventieve probleemoplosser

en zeer gewaardeerde adviseur in groepsverband.

Uit die periode van onderzoek en zijn aanpak van

problemen valt méér dan een subliem voorbeeld te

noemen. Meestal begon hij in de inleiding van zijn

desbetreffende rapporten met een kenmerkend

metafoor. En hij bleef zich daarbij onder meer inte-

resseren voor het terrein van gegevensoverdracht

in radiosystemen.

Radiokanalen
Het probleem van draaggolf synchronisatie bij

coherente systemen voor radiowegen met hoge

stoorniveaus, grote frequentieafwijkingen en grote

niveauverschillen tussen de kanalen pakte hij als

volgt aan:

"De gecombineerde werking van frequentie- en

faseregeling kan wellicht worden geïllustreerd

door het volgende analogon.

Stel dat een aantal schepen bij ruwe zee opkruist

naar een haven en dat elk schip is voorzien van een

sterk licht in de mast en een zwak licht op de boeg.

Stel dat we de opdracht hebben de positie van het
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schip met het helderste licht zo nauwkeurig moge-

lijk te bepalen. Wegens de grote slingeringen van

het licht in de mast leent dit zich niet voor een

nauwkeurige positiebepaling, daartoe zullen we

dus het zwakkere boeglicht moeten gebruiken. De

slingeringen van het licht in de mast kunnen we als

modulatiesignaal beschouwen, de positie van het

boeglicht als de gemiddelde fase en de schepen met

kleinere lichtsterkte als storende kanalen…"

De oplossing die hij vervolgens aangaf leidde tot

het gebruik van twee kijkers met verschillende ver-

grotingen en gezichtshoeken en resulteerde

daarmee in de specificaties van de door hem voor-

gestelde frequentieregeling en separate fase zoek-

schakeling.

Ter afsluiting volgt hier nog een latere excursie van

Frank de Jager op dit terrein van digitaal informa-

tietransport over radiokanalen. Er lag een prakti-

sche vraagstelling over de onderdrukking van

zijbandstoring in straalzendersystemen (met "Qua-

ternary Phase Shift Keying") aan ten grondslag. Fil-

tering was voor dit doel niet mogelijk.

In zijn uiteindelijk octrooivoorstel schrijft hij

het volgende:

"….. het probleem dat we ons hier gesteld hebben en

dat bij de voortschrijdende behoefte aan digitale

transmissie over radioverbindingen steeds nij-

pender is geworden luidt: hoe kan men een FM

zender zodanig dimensioneren dat een maximale

hoeveelheid digitale informatie bij een minimale

"out-of-band radiation" kan worden overgebracht?

……Als oplossing wordt hieronder een methode

beschreven die we "getemde FM" genoemd

hebben."

Het voorstel werd later op compacte wijze uitge-

voerd en gepubliceerd. De uitwerking daarvan

werd toevertrouwd aan een jongere medewerker,

medeauteur van de publicatie, die er terecht de

Vederprijs van 1978 voor ontving.

Onderzoeker en mathematicus
De wiskundige verantwoording van onderzoek

door Frank de Jager was altijd adequaat en door-

wrocht. Los hiervan hielden wiskundige pro-

blemen "pur sang" hem ook bezig. Enige jaren na

zijn pensionering gaf hij mij een aantal geschriften

in tijdelijke bewaring betreffende een afleiding van

de Euler-Mascheroni constante. Frank heeft, om

uiteenlopende redenen, geen tijd gevonden om de

beoogde publicatie af te maken.

In de gesprekken met hem over het onderwerp

research gaf Frank de Jager wel eens aan hoe hij

technisch-wetenschappelijke onderzoek zag en

welke eigenschappen hij aan een goed onderzoeker

toekende. Misschien deels schertsend, vergeleek

hij een research omgeving met een eikenbos en

daarin een aantal eiken met, aan de voet er van en

verborgen in de grond, de begeerlijke delicatesse

van truffels. De boseigenaar houdt er een aantal

truffelvarkens op na. Deze beesten zijn begiftigd

met een fijne neus en ze vinden in de regel de plek

waar de truffels verborgen zijn. De eigenaar van

het bos ziet er wel op toe dat de truffelvarkens de

oogst niet in zijn geheel verorberen als hij ze uitlaat

op zijn grondgebied bij het oogsten.

Maar in een van zijn eerste rapporten kwam ik ook

zijn, ietwat meer serieuze, gedachtes tegen over

processen die van belang zijn bij het oplossen van

problemen.

"De fundamentele processen die van belang zijn bij

het oplossen van problemen laten zich opdelen in

de volgende vijf gebieden; logica, gevoel, fantasie,

geheugen en realiteit. De logica behoort tot het ter-

rein van de mathematicus die zich van de realiteit

niets behoeft aan te trekken, het gevoel en de fan-

tasie tot dat van de dichter die het met de logica niet

zo nauw hoeft te nemen, het geheugen tot dat van

de geleerde die geen fantasie hoeft te hebben en de

realiteit tot dat van de ingenieur die geen gevoel

hoeft te hebben maar moet zorgen dat hij de uit-

wendige invloeden de baas blijft. Natuurlijk is dit

overdreven, er bestaat geen goed mathematicus

zonder gevoel voor schoonheid en waarschijnlijk

geen ingenieur zonder geheugen, maar men kan bij

deze mensentypes wel aangeven waar het centrum

van hun belangstelling moet liggen. Voor research-

werk zijn ze echter allemaal nodig zonder dat een

type zich te veel op de voorgrond dringt".

Zij die met Frank de Jager samenwerkten weten

hoe in de meest positieve zin de bovenstaande ana-

lyse op hem zelf van toepassing was. Hij fungeerde

als een "rolmodel" en heeft menige collega op weg

geholpen in de researchlijnen die hij aanboorde.

Met respect zullen we hem ons blijven herinneren

als een goed onderzoeker, een inventief ingesteld

ingenieur, een praktisch mathematicus en vooral

een goed collega.
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Congres : Techniek draagt zorg voor gezondheid

Van disease management naar Health management

13 april 2012 13:00 tot 18:00 Locatie TU Delft, gebouw EWI, collegezaal B

De kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit. De toenemende aandacht voor deze hoge kosten stelt

preventie in een ander daglicht. Voorkómen is niet alleen beter dan genezen, mogelijk is het ook goedkoper.

Wat als we onze aandacht verleggen van het verlenen van zorg naar het optimaliseren van het welzijn van

de gezonde mens? Technologische ontwikkelingen - van complexe bodyscanners tot eenvoudige appa-

raatjes en apps voor dagelijks gebruik - brengen deze kanteling steeds dichter bij. En wordt u toch ziek, dan

houdt u in toenemende mate de regie in handen, met uw arts als adviseur.

Maak kennis met de innovaties die ons leven blijvend zullen veranderen. Denk met ons mee over de vereiste

verschuiving in de relatie tussen arts en patiënt. En help ons een beeld te schetsen van de toekomst van onze

gezondheidszorg, en de weg daar naartoe.

Graag nodigen wij u uit voor dit congres.

Het programma:

13.00 Ontvangst met koffie en thee.

13.30 Opening door Stefan Wijers, dagvoorzitter

13.40 Lea Bouwmeester, PvdA Tweede Kamerfractie; Preventie en de politiek

14.05 Gerrit Krediet, arts & hoofd ICT St. Antonius Ziekenhuis, ontwikkelingen in administratie voor-

zieningen

14.30 Lucas Vennemann, arts, de praktijk; innovatie en implementatie in zorgmarkten.

14.55 Lucien van Engelen, arts; nieuwe app's/apparaten voor de zorg

15.20 Pauze

15.45 Nico Baken, visionair bij KPN, hoogleraar TU Delft; inkomen en zorg

16.10 Debat

16.50 Afronding; wat gaan we morgen anders doen van vandaag?

17.00 Borrel

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Nader informatie bij Dr. Hamza Ouibrahim

h.ouibrahim@planet.nl

Aankondigingen & Oproepen



Inleiding
Wat heden ten dage NERG heet, werd bij de

oprichting op 29 mei 1920 het 'Nederlands Radio

Genootschap' (N.R.G.) genoemd. Het doel was: de

radio-wetenschap in Nederland en de Overzeese

Gebiedsdelen te bevorderen. Onder 'radioweten-

schap' werd verstaan: de zuivere en toegepaste

wetenschap van het gebied, dat al of niet recht-

streeks met radio-techniek verband houdt.

Wat ging daaraan vooraf? Om de motivatie van de

oprichters en de eerste leden te begrijpen, kan een

beknopte schets van de vroege geschiedenis [1] van

de radiotelegrafie en elektronica als historische

inbedding van de oprichting van het N.R.G.

behulpzaam zijn.

De vroege geschiedenis van de radio-
techniek

In 1832 wist Joseph Henry in de Verenigde Staten

hoogfrequent trillingen op te wekken door middel

van ontlading van een 'Leidsche fles'; die trillingen

kon hij op enige afstand zonder het gebruik van een

draadverbinding detecteren. En reeds in 1866

demonstreerde Loomis, eveneens in de Verenigde

Staten, de transmissie van signalen tussen twee

bergtoppen die 22 km uit elkaar lagen.

Vervolgens was het de Schotse fysicus James Clerk

Maxwell (zie Figuur 1) die in 1873 de theorie van

het elektromagnetische veld opstelde [2] . Hij com-

bineerde de bestaande theorieën omtrent elektrici-

teit en magnetisme tot één uniforme theorie. Op

basis daarvan postuleerde hij de voortplanting van

elektromagnetische golven en gaf hij tevens aan,

dat licht ook bestaat uit elektromagnetische velden,

die zich alleen onderscheiden van radiogolven

door hun golflengte. In Duitsland schreef de Aca-

demy of Science in Berlijn in 1879 een prijsvraag

uit, om de juistheid van de theorie van Maxwell

aan te tonen. In 1889 slaagde Heinrich Hertz erin

om inderdaad de theorie van Maxwell experimen-

teel te verifiëren. Nu de elektromagnetische theorie

was gevestigd, brak de tijd aan voor praktische toe-

passing ervan.

Guglielmo Marconi (zie Figuur 2) was de zoon van

welgestelde ouders, een Italiaanse vader en

Schots-Ierse moeder. Hij zakte voor het toelatings-

examen voor de universiteit van Bologna.

Gelukkig was zijn buurman, professor Righi en

hoogleraar aan diezelfde universiteit, heel goed

bekend met de experimenten van Hertz. Hij gaf

Marconi toestemming zijn colleges bij te wonen en

stelde hem zijn instrumenten beschikbaar. Met
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Figuur 1: James Clerk Maxwell. Figuur 2: Guglielmo Marconi.



behulp daarvan bracht Marconi draadloze over-

dracht van telegraafsignalen tot stand, aanvan-

kelijk alleen in zijn tuin, maar later door

verbeteringen in de apparatuur over steeds grotere

afstanden. In 1896 verwierf Marconi het allereerste

patent op radiotelegrafie. Omdat hij in Italië weinig

steun vond voor zijn ideeën, vertrok hij naar Enge-

land, waar hij in 1897 met financiële steun van

enkele familieleden van moeders kant de 'Wireless

Telegraph and Signal Company' oprichtte, die in

1900 werd omgedoopt in 'Marconi Wireless Tele-

graph Company'. In 1899 zond Marconi als eerste

berichten vanuit Folkstone over Het Kanaal naar

Wimereux, nabij Boulogne (32 mijl) en in 1901 over

de Atlantische Oceaan tussen Poldhu (Engeland)

en Saint Johns (Newfoundland); zie Figuur 3.

In 1909 kreeg Marconi de Nobelprijs voor zijn

werk. Een smet op zijn blazoen vormde het feit, dat

hij zich door Mussolini voor diens karretje liet

spannen en zich vanaf 1930 ontpopte als een vurig

pleitbezorger van het fascisme.

Aanvankelijk beperkte de radiotransmissie zich tot

radiotelegrafie, omdat de vonkzender geen con-

tinue radiogolf kon produceren. Dit veranderde

toen de Deen Poulsen in 1902 een booglamp inzette

voor de opwekking van de em-golven. Latere ont-

wikkelingen in de elektronica brachten nog

verdere verbeteringen aan. Door toepassing van

buizen konden namelijk zuiver harmonische

golven worden opgewekt en analoog met spraak of

muziek gemoduleerd. Door al deze verbeteringen

kon de eerste radiotelefonieverbinding in 1907

worden gerealiseerd. Toen Campbell in 1912 het

elektrisch filter uitvond, konden door toewijzing

van zendfrequenties en bandbreedte nabije zen-

ders - in ruimte en frequentie - zonder onderlinge

storing worden ontvangen. Een andere belangrijke

ontwikkeling was de uitvinding van het superhete-

rodyne-principe door Armstrong in 1918; hierdoor

werden de ontvangers veel gevoeliger.

Bij dit alles willen we niet onvermeld laten, dat in

1919 onze landgenoot Hanso Schotanus à Steringa

Idzerda in Den Haag als eerste ter wereld een

omroepzender in dienst stelde. Overigens leverde

Steringa Idzerda ook een bijdrage aan de ontwikke-

ling van nieuwe radiobuizen (triodes), samen met

Philips, die ook de productie van deze buizen ter

hand nam.

Oprichting van het NRG
Uit het voorgaande blijkt dat in de eerste decennia

van de 20-ste eeuw grote vooruitgang was geboekt

bij de ontwikkeling van de radio en elektronica.

Rond 1920 maakte de stand van de techniek de

doorbraak mogelijk van allerlei toepassingen van

de radiotelegrafie en de radio-omroep. Deze

spraken tot de verbeelding en bezaten veel aantrek-

kingskracht.

Het initiatief tot oprichting [3] van het Nederlands

Radiogenootschap werd in 1920 genomen door de

heren A. Dubois, dr. Balth. van der Pol en ir.

P.J.H.A. Nordlohne.

Zij zagen dat inmiddels een vrij groot aantal in-

genieurs en fysici bezig was met het onderzoek en

de praktijk van de radiotelegrafie. Zij meenden

derhalve dat een vereniging met als doel de weten-

schappelijke beoefening der radiotechniek reden

van bestaan had. In een circulaire vroegen ze steun

voor dit idee bij degenen die de radiotelegrafie als

dagelijks werk beoefenden en bij een aantal hoogle-

raren van de Technische Hogeschool1 en de Uni-

versiteiten.

Het idee sloeg aan. Tijdens een vergadering op 29

mei 1920 in de Industriële Club te Amsterdam

werd besloten tot oprichting van het Nederlands

Radiogenootschap. De drie initiatiefnemers

werden gekozen in het eerste, vijf leden tellende

bestuur. Reeds in het eerste jaar werd besloten tot
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Figuur 3: De antennes te Poldhu (UK) waarmee Marconi de

eerste trans-atlantische radioverbinding tot stand bracht.

1 De huidige Technische Universiteit Delft was destijds enig in zijn soort in Nederland en heette Technische

Hogeschool.



het uitgeven van het Tijdschrift van het NRG met

het bestuurslid H. Wesselius als redacteur.

Eind 1920 had het NRG 42 leden, waaronder 12

hoogleraren, en 3 donateurs. Op de ledenlijst van

1920 treffen we de namen aan van maar liefst drie

Nobelprijswinnaars, te weten: Lorentz, van der

Waals en Zeeman. Naast de reeds genoemden zien

we de namen van Nederlandse pioniers op radio-

gebied en aanverwante wetenschappen, zoals:

Fokker, de Groot, Holst, Keesom en Steringa

Idzerda.

De oprichting van het NRG in 1920 wekt toch enige

verbazing. Deze verbazing wordt gevoed door het

feit, dat reeds in 1916 de N.V.V.R. (Nederlandsche

Vereeniging voor Radiotelegrafie) was opgericht.

Het eerste jaarverslag van het NRG zegt daarover:

"Ofschoon er op het gebied der radiotelegrafie een

bloeiende amateurs-vereeniging bestond, de 'Ne-

derl. Vereeniging voor Radiotelegrafie', die zich

blijkens haar Statuten ook de wetenschappelijke

beoefening daarvan ten doel stelde, werd de

behoefte gevoeld aan een afzonderlijke vereeni-

ging, uitsluitend bestaande uit vaklieden, een ver-

eeniging waarin voor het amateurisme geen plaats

zou zijn. Het karakter van het NVVR maakte het

bezwaarlijk dat in het tijdschrift van die Vereeni-

ging wetenschappelijke mededeelingen zouden

worden gedaan, en dat voor haar leden weten-

schappelijke voordrachten zouden worden

gehouden."

Dat klinkt allemaal niet vleiend voor de NVVR.

Daardoor dringt zich het gevoel op, dat dit wellicht

aanleiding kan zijn geweest voor enige animositeit

tussen NRG en NVVR. Als we namelijk het 'Ge-

denkboek N.V.V.R.: 1916 Maart 1926' [4] er op

naslaan, dat uitgegeven is bij gelegenheid van het

10-jarig bestaan van de NVVR, wordt er met geen

woord gerept over het NRG, noch in de inleiding

noch in de artikelen. Dit terwijl er toch een aantal

mensen lid was van beide verenigingen, zoals: de

Voogt, v.d. Bilt, Bakhuis, Koomans, Völter en Tolk;

enkelen van de hier genoemden zaten zelfs in het

bestuur van de NVVR. Wel schrijft in dit gedenk-

boek dr.ir. C.J. de Groot een bijdrage onder de titel

'Amateur en Vakman', waarin hij de tegenstelling

amateur versus vakman verwerpt. Hij schrijft ' ...

omdat mij in den loop der jaren is gebleken, ook uit

Uwe organen, dat misverstanden zich steeds

opbouwen, die dreigen een muur te worden tus-

schen vakman en amateur.' Hij noemt echter niet

het NRG bij naam, maar constateert, dat ook de

NVVR bijdraagt aan de tegenstellingen; tegenstel-

lingen die kennelijk ook binnen de NVVR worden

gevoeld. Ook in het boek 'Vijftig jaar VERON, Hon-

derd jaar Radio'2 [5] komt het woord NERG, of

NRG genoemd bij de oprichting, niet voor, terwijl

de verenigingen toch op hetzelfde gebied actief

waren. Van NRG-zijde is het prof. Huydts die in

het jubileumnummer bij gelegenheid van het

40-jarig bestaan in het Tijdschrift van het NRG con-

stateert, dat het ten onrechte is dat er ' ... geen nei-

ging was om zeer bekwame amateurs uit te

nodigen voor het lidmaatschap.' [6]

Het NRG 1920-1960
De eerste voorzitter van het NRG was prof.dr.jhr.

G.J. Elias van 1920 tot 1927, die met zijn kennis en

bekwaamheid de richting van de werkzaamheden

van ons genootschap in hoge mate bepaalde (zie

Figuur 4); dr. Balth. van der Pol werd de eerste

vice-voorzitter. Verder werd bij oprichting ir. P.

Nordlohne secretaris, A. Dubois penningmeester

en H. Wesselius redacteur van het Tijdschrift.

Figuur 5 toont het bestuur van 1930 onder voorzit-

terschap van van der Pol. Tabel 1 geeft een over-

zicht van de voorzitters door de jaren heen.

De genoemde doelstelling van de vereniging, nl. de

bevordering van de radiowetenschap in Neder-

land, werd gestalte gegeven door wetenschappe-

lijke voordrachten en de uitgave van een eigen

tijdschrift. Reeds in het eerste jaar van zijn bestaan

ging het genootschap over tot uitgave van het Tijd-

schrift van het Nederlands Radiogenootschap.

Daarin werd het merendeel van de voordrachten

gepubliceerd die werden gehouden voor het
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Figuur 4: Prof.dr.jhr. G.J. Elias, voorzitter van het NRG

van 1920-1927.

2 De NVVR is na de tweede wereldoorlog samengegaan met een tweetal andere verenigingen; de vereniging die daaruit

is ontstaan, draagt de naam VERON.



genootschap, samen met andere artikelen. Later

werden daar ook aan toegevoegd: verenigingsme-

dedelingen, boekbesprekingen, personalia, e.d.

Reeds in het begin stonden de publicaties in het

tijdschrift op een zeer hoog wetenschappelijk peil

en in de oude jaargangen vindt men artikelen die

internationaal als belangrijke bijdragen worden

beschouwd tot de radiotechniek. Dat het genoot-

schap het tijdschrift hoog in het vaandel had en

heeft staan, blijkt uit het feit dat de (hoofd)redac-

teur altijd lid was van het bestuur. Het NRG

maakte zijn doelstelling waar en ontwikkelde zich

tot een vereniging met prestige in de wetenschap-

pelijke wereld. In de eerste twintig jaren van zijn

bestaan groeide het ledental van het genootschap

dan ook gestaag.

Spoedig na de oprichting van het NRG volgde de

aansluiting van ons land bij de Union Radio Scien-

tific Internationale (URSI), die ook in 1920 werd

opgericht. Het NRG fungeerde vanaf die tijd als

Nederlands nationaal comité van het URSI.

Hiermee werd de blik van het NRG duidelijk ver-

breed, een blik die zich later ook uitstrekte tot het

onderwijs op het vakgebied in Nederland.

Het vakgebied van de elektrotechniek is ontstaan

in de 19-de eeuw. Naast fundamentele ontdek-

kingen met betrekking tot elektro-magnetisme

werden toen ook belangrijke toepassingen als tele-

grafie en telefonie ontwikkeld, evenals aan het eind

van die eeuw de ontwikkeling van de radio. Aan

het begin van de 20-ste eeuw kwam daar de ont-

wikkeling van de elektronica bij, wat de mogelijk-

heden voor de eerder genoemde toepassingen

aanzienlijk verruimde. In Nederland ontbrak het

echter aan scholing van laboranten en ambachtelijk

personeel. Dit gebrek aan vakbekwaam personeel

frustreerde de productie, de exploitatie en het

onderhoud van elektrotechnische producten en

installaties. De ambachtsscholen toonden geen of

ontoereikend initiatief om leerprogramma's op

elektrotechnisch gebied te ontwikkelen en aan te
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Tabel 1: Overzicht van de voorzitters van het NRG/NERG.

a In 1942 ontbindt de Duitse bezetter alle

verenigingen in Nederland.

b Op 18 januari 1946 komt voor de eerste maal na

de tweede wereldoorlog de Algemene

Vergadering van de vereniging bijeen.

Voorzitter Periode

Elias 1920-1927

van der Pol 1927-1931

van der Bilt 1931-1940

Dubois 1940-1942 a

Tellegen 1946-1951 b

Vormer 1951-1960

van der Toorn 1960- 1964

Piket 1964- 1970

Davidse 1970- 1976

Herstel 1976- 1982

Jeuken 1982- 1988

Memelink 1988- 1990

Tasche 1990- 1994

Geels 1994-1997

van Etten 1997-2003

Baken 2003-2009

van Otterlo 2009 -heden

Figuur 5: De bestuurssamenstelling in 1930. V.l.n.r. A. Dubois (penningmeester), ir. P. Nordlohne (secretaris),

dr. Balth. van der Pol (voorzitter), prof.ir. C. van der Bilt (vice-voorzitter) en H. Wesselius Oncken (redacteur).



bieden. Dit was de aanleiding om op 7 juli 1916 te

komen tot de oprichting van de 'Vereniging tot

bevordering van het Elektrotechnisch Vakonder-

wijs in Nederland' (VEV). Naast uitoefening van

druk op de overheid ging de VEV zelf over tot

opleiding van monteurs en technici in eigen centra

en bedrijfsscholen verspreid over het land. Naast

deze opleidingen organiseerde de VEV ook de bij-

behorende examens. In het aandachtsgebied van

de VEV was de radiotechniek niet opgenomen. De

kennis en vaardigheid op dit gebied groeide in

kringen van radiozendamateurs, waar voorname-

lijk autodidactische ervaringen werden gedeeld.

Ook ontstonden er particuliere opleidingsinsti-

tuten, zoals het Haags Radio Instituut, Rens & Rens

en de Philips Bedrijfsschool. Dit waren opleidingen

voor radiomonteurs en -technici. De inhoud en het

niveau van de diverse opleidingen waren onder-

ling sterk verschillend. In overleg met represen-

tanten van bedrijven en de opleidingen werden de

vereiste kennis en vaardigheden voor monteurs en

technici vertaald in exameneisen. Ter wille van de

objectiviteit werd besloten, dat het NRG de volle-

dige verantwoordelijkheid zou dragen voor de

examens. Het NRG-bestuur delegeerde deze

verantwoordelijkheid naar de Examencommissie,

die werd ingesteld door het NRG-bestuur. In 1937

begon het NRG deze examens af te nemen voor het

eigen diploma van radiomonteur en radiotech-

nicus, later omgedoopt in elektronicamonteur en

-technicus. In 1937 werd een vijftigtal diploma's

uitgereikt, in 1952 werden dat er 280, om in 1958 uit

te groeien tot 315. Ons genootschap heeft met deze

omvangrijke taak duidelijk richting kunnen geven

aan de opleiding van goed geschoold personeel in

ons land en heeft zodoende een wezenlijke bijdrage

geleverd aan de ontplooiing van de sterk groeiende

elektronische industrie.

Tezamen met de VEV heeft het NRG in 1957 de

Stichting tot Verbetering van het Vakonderwijs op

het gebied van de Elektronica in Nederland

(SVEN) opgericht, onder voorzitterschap van de

vice-voorzitter van het NRG, prof. Jonker. In die

tijd was het elektronisch vakonderwijs nog geheel

in particuliere handen. De bedoeling van de stich-

ting was de industrie en overheid te interesseren,

om zodoende financiële en materiële steun te

krijgen voor dit onderwijs. Het rapport van het

eerste SVEN-onderzoek over de toestand van het

elektronica-onderwijs, gericht aan de Minister van

Onderwijs en gepubliceerd in brede kring, trok

heel wat belangstelling en maakte veel los. Uit

giften van het bedrijfsleven en de overheid werd

een fonds gevormd, waarmee de nodige appara-

tuur voor de opleidingen werd aangeschaft. Met

deskundig advies en met beschikbaarstelling van

materiële middelen werd op doelmatig wijze en

met bevredigend resultaat het particuliere en

gesubsidieerde onderwijs gesteund.

In latere jaren heeft de SVEN veel bijgedragen aan

onderwijsvernieuwing door te rapporteren en te

adviseren over acties die de kloof kunnen opheffen

tussen de actuele inhoud van het beroepsonderwijs

op het gebied van de elektronica en in de praktijk

gestelde redelijke eisen van vakbekwaamheid qua

kennis en vaardigheden.

De eerste veertig jaar van zijn bestaan heeft het

NRG zonder al te schokkende gebeurtenissen zijn

taken vervuld, met uitzondering natuurlijk met

onderbreking hiervan gedurende de tweede

wereldoorlog. Er was een vast patroon van voor-

drachten, meestal gevolgd door bijdragen daar-

over in Het Tijdschrift van het NRG. Verder vergde

de onderwijstaak, die het NRG zelf initieerde, veel

inspanning, maar was zeer nuttig en gaf veel vol-

doening. Gedurende vele jaren bepaalde ook deze

onderwijstaak het gezicht naar buiten van het

NRG.

Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het

NERG in 1970, hield prof. Tellegen een interessante

rede, waarin hij een mooi overzicht gaf van zowel

de ontwikkelingen in de elektronica als die in de

radiotechniek en hun onderlinge samenhang [7].

Daarbij lag de focus op de eerste 25 jaar van het

bestaan van het NERG. Naast de internationale

ontwikkelingen schetst hij daarin ook duidelijk het

aandeel van Nederlandse wetenschappers en in-

genieurs daarin. Die Nederlandse bijdragen

kwamen vaak van NERG-leden, en hun bevin-

dingen werden vaak ook in het Tijdschrift van het

NERG gepubliceerd.

De geschiedenis van de elektronica
Later zullen we zien dat de naam van de vereni-

ging, die aanvankelijk NRG was, in 1961 gewijzigd

werd in NERG, waarbij de 'E' staat voor 'Elektro-

nica', dus werd de naam vanaf dat moment 'Neder-

lands Elektronica en Radio Genootschap'. Vandaar

dat we eerst ook aandacht schenken aan de

geschiedenis van de elektronica.

Nadat Edison in 1879 de gloeilamp voor een groot

publiek had gedemonstreerd, voerde hij verdere

experimenten uit met de lamp. Hij plaatste in de
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glazen ballon een extra elektrode in de vorm van

een metalen plaatje en ontdekte in 1884 dat er

stroom liep van de gloeidraad naar die elektrode.

Sir Ambrose Fleming pikte die ontdekking op en

constateerde, dat die stroom alleen liep als de elek-

trode een hogere spanning had dan de gloeidraad.

Hij vroeg hierop in 1904 een octrooi aan en hiermee

was de diode als eerste elektronische component

en daarmee de elektronica geboren (zie Figuur 6

links). In 1906 octrooieerde von Lieben de triode. In

de lamp was tussen kathode en anode een rooster

geplaatst, waarmee de elektronenstroom kon

worden geregeld; hiermee konden zwakke sig-

nalen worden versterkt. Lee de Forest was niet op

de hoogte van de experimenten van von Lieben en

ontwikkelde onafhankelijk een stabielere variant;

hij noemde zijn component de Audion (zie Figuur 6

rechts), waarop hij in 1907 octrooi kreeg. De

emissie door de wolfraam-kathode was echter erg

inefficiënt en vergde een hoge temperatuur. Dit

was voor Langmuir aanleiding te zoeken naar beter

kathodemateriaal. Hij vond dat in de vorm van een

nikkelen draad die bedekt werd met een laagje

bariumoxide. Nadat Langmuir dit in 1912 octrooi-

eerde, kwam de toepassing van de elektronica,

vooral in de radiotechniek, pas goed op gang. In de

triode vond een zekere terugkoppeling plaats van

anode naar het rooster, waardoor de versterking

werd gelimiteerd. Dit werd verholpen door nog

een tweede rooster aan te brengen (in de tetrode) en

later nog een derde rooster (in de pentode). Deze

laatste component werd in 1926 ontwikkeld door

onze landgenoot Tellegen, van Philips Nat. Lab. en

later voorzitter van het NRG.

Gedurende lange tijd waren de diode, triode en

pentode in de vorm van een elektronenbuis de

werkpaarden van de elektronica. Hierin kwam

verandering na de tweede wereldoorlog en wel in

1948. Toen vonden Bardeen, Brattain en Shockley

van de beroemde Bell Labs de transistor uit, wat

een enorme impact zou hebben op de elektronica

en alle toepassingen die daarmee samenhangen.

De voordelen ten opzichte van de buis waren

natuurlijk enorm; de transistor had veel kleinere

afmetingen en er was geen gloeidraad meer,

waardoor ook het noodzakelijke vermogen om een

schakeling te voeden drastisch omlaag ging. Een

ander niet gering voordeel was de vereiste voe-

dingsspanning, die bij de transistor veel lager was

en daardoor ook bijdroeg aan een vermindering

van het gedissipeerde vermogen. Overigens waren

velen tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw er

niet van overtuigd, dat de transistor de buis nage-

noeg helemaal zou verdringen. Lee de Forest

schreef in 1952: 'The transistor will more and more

supplement, but never supplant, the Audion. Its

frequency limitations, a few hundred kilocycles

(kilohertz), and its strict power limitations will

never permit its general replacement of the Audion

amplifier'.

Ondanks de scepsis van Lee de Forest kunnen we

rustig stellen, dat de transistor een van de grootste

uitvindingen van de 20-ste eeuw is. In de eerste

jaren na de uitvinding van de transistor ontstond er

een zekere stagnatie in de ontwikkeling van de

elektronica. Dit werd veroorzaakt door het feit, dat

veel ontwerpers met bestaande schakelingen aan

de slag gingen om die opnieuw te ontwerpen op
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basis van transistoren; daardoor was er minder

aandacht voor nieuwe schakelingen. Nadat die

omslag eenmaal was gemaakt, gingen de ontwik-

kelingen echter in veel grotere vaart dan voorheen,

immers een transistor toevoegen aan een schake-

ling ging heel wat sneller, gemakkelijker en goed-

koper dan de toevoeging van een buis.

Een volgende stap in de elektronica was van bijna

even groot belang als de uitvinding van de tran-

sistor zelf, namelijk de realisatie van de monoliti-

sche integratie van meerdere transistoren in de

vorm van een 'Integrated Circuit' (IC), ook wel

'chip' genoemd. Dit eerste IC werd in 1958 gemaakt

door Jack Kilby van Texas Instruments. Het IC

maakt het mogelijk om complexe schakelingen te

maken die klein, goedkoop, betrouwbaar en uitste-

kend reproduceerbaar zijn. In de loop der jaren zag

men kans, om op basis van steeds verdere verfij-

ning van de integratietechniek, steeds meer transis-

toren op een enkele chip bij elkaar te integreren. Dit

had grote gevolgen voor consumentenproducten,

maar ook voor professionele apparatuur. Door o.a.

ingebouwde processoren konden ingewikkelde

signaalbewerkingen worden uitgevoerd, die tot

dan toe vanuit praktisch oogpunt onuitvoerbaar

waren. Dit gaf een enorme flexibiliteit en kwali-

teitsverbetering van zowel de professionele appa-

ratuur als de consumentenproducten.

De ontwikkelingen binnen de elektronica en die

binnen de radiocommunicatie gingen vaak hand in

hand. Nieuwe elektronische componenten vonden

vrijwel onmiddellijk toepassing in de radiotech-

niek. Anderzijds vormden ideeën in de radiotech-

niek vaak de drijfveer voor de elektronici om

daarvoor een nieuw component te ontwikkelen.

Het mag daarom geen verwondering wekken, dat

er binnen het NRG de behoefte ontstond om dat in

de activiteiten en de naam van de vereniging tot

uiting te brengen.

Het NERG 1960-1995
In 1960 vierde het NRG zijn 40-jarig jubileum. Bij

die gelegenheid bracht het een speciaal nummer uit

van het Tijdschrift. De feestrede werd gehouden

door het ere-lid prof.J.L. van Soest [8]. In die rede

schetste hij de toekomst zoals hij die zag, niet alleen

de toekomst van het NRG in de 40 jaar nadien,

maar vooral ook die van de elektrotechniek. Extra-

polerend concludeerde hij, dat rond het jaar 2000

de themabijeenkomsten zouden worden bijge-

woond door 500 leden. Wij weten allen hoe anders

het is gelopen in dit opzicht, waarover later meer.

Maar zijn visie over de ontwikkelingen in de elek-

trotechniek zat wel op het juiste spoor. Het is ver-

rassend te constateren, dat veel ideeën die hij

voorzag op het gebied van communicatie, elektro-

nica, miniaturisatie, codering, informatie-ver-

werking en -opslag, en regeltechniek zijn

verwezenlijkt.

De ontwikkeling van de elektronica, zoals die ge-

schetst is in de vorige sectie, en de verwevenheid

van dit vakgebied met de radiotechniek deed de

Algemene Ledenvergadering in 1961 besluiten de

naam van de vereniging te wijzigen in 'Nederlands

Elektronica- en Radiogenootschap', afgekort

NERG.

In de periode 1960-1995 gingen de voordrachten en

publicaties in het Tijdschrift door overeenkomstig

het bekende patroon.

Echter, op het gebied van het onderwijs deden zich

grote veranderingen voor. Door de naoorlogse ont-

wikkeling van snel groeiende welvaart ging de

markt voor professionele en consumptie-

producten open voor een toenemend aanbod van

elektronische toepassingen. Dit vroeg om anders

opgeleide monteurs en technici. Omdat het regu-

liere lager en middelbaar beroepsonderwijs nog

steeds bijna overal verstek liet gaan op elektronica-

gebied, was er een groeiende behoefte aan andere

opleidingen. In de commerciële sector meldden

zich toen, naast de bestaande mondelinge cur-

sussen, ook instituten voor schriftelijk onderwijs,

zoals PBNA, LOI, Dirksen en NTI, die zich richtten

op de NRG-examens. VEV begon ook met elektro-

nica-opleidingen op de onderscheiden niveaus van

het leerlingenstelsel met eigen examens. Gebrek

aan vakbekwaam personeel dwong het bedrijfs-

leven en de overheidsbedrijven tot vaak op

NRG-examens gerichte opleiding in eigen huis,

alsook specifieke her-, bij- en nascholingen. De

werkgevers moesten via vergoedingen, verlet en

investeringen het merendeel van de kosten dragen,

wat uiteraard aanleiding gaf tot ontevredenheid en

verwijten aan het reguliere onderwijs. Begin jaren

zestig werd in het lager en middelbaar beroepson-

derwijs door de politiek steeds meer ruimte opge-

eist voor algemeen vormende vakken, waardoor

de vakbekwaamheid van de leerlingen ernstig

afnam. Een pedagogisch centrum reageerde

daarop met het klachtschrift: 'Ze kunnen geen

hamer meer vast houden'. Ter voorbereiding van

een krachtig appèl op de verantwoordelijkheid van

de overheid voor goed regulier elektronica-
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onderwijs besloten de VEV en het NRG toen

tezamen tot oprichting van de 'Stichting ter bevor-

dering van het Elektronica-onderwijs in Neder-

land', afgekort 'SVEN'; de oprichtingsdatum is 28

februari 1957. In het bestuur hadden VEV en NRG

elk twee zetels, de overige werden voor een breed

maatschappelijk draagvlak in ruime mate bezet

door vertegenwoordigers van bedrijfsleven en

overheidsbedrijven.

Geconstateerd werd dat op korte termijn een effec-

tieve aanpak vereist was voor de bijscholing van de

leraren, de vernieuwing van de leerstof en de

beschikbaarstelling van signaalgeneratoren, meet-

instrumenten en oscilloscopen. Voor de oplossing

van de problemen rond de leraren en leerstof werd

een vertrouwenwekkend plan opgesteld. Op ver-

zoek van de Minister van Onderwijs nam de SVEN

de taak op zich om uit bijdragen van de overheid en

de industrie een fonds te vormen en te beheren.

Hiermee werden instrumenten aangeschaft, ter uit-

lening aan particuliere en overheidsopleidingen

die aan de gestelde voorwaarden voldeden. Met

instemming van de schenkers werd een bedrag

gereserveerd voor onderhoud, reparaties, ver-

vanging en aanvullende behoeften, alsmede voor

dekking van uitgaven in het belang van de doel-

stelling van de stichting. Na verloop van de

afschrijvingstermijn werden de instrumenten in

eigendom overgedragen aan de leners. Het overge-

bleven bedrag was door goede belegging inmid-

dels aangegroeid tot een aanmerkelijke som,

waarmee activiteiten in het kader van de bevorde-

ring van het elektronica-onderwijs konden worden

bekostigd.

De SVEN heeft door het uitbrengen van rapporten

en nota's aan de Minister van Onderwijs aan de

wieg gestaan van een aantal omvangrijke onder-

wijsverbeteringen. De overheid trad daarbij steeds

op als de belangrijkste kostendrager. Naarmate het

gesubsidieerd onderwijs beter werd, daalde uiter-

aard de belangstelling voor de NERG-diploma's.

Uiteindelijk werd het doel dus bereikt, maar dit

betekende tevens, dat de rol van het NERG op

onderwijsgebied uitgespeeld raakte. Uiteindelijk

zijn de afnemende examenactiviteiten rond 1980

overgedragen aan de VEV. Wel bleef het NERG

betrokken bij de examens doordat het voorzag in

de levering van: redacteuren van de opgaven,

beoordelaars van het schriftelijk werk en examina-

toren voor de mondelinge en praktische examen-

onderdelen. Tevens leverde het NERG jaarlijks

gecommitteerden voor de examens bij Rens & Rens

en de Hogeschool Utrecht.

In 1992 kwam het SVEN-bestuur tot de conclusie,

dat de rol van deze stichting als partij in de vernieu-

wing van het beroepsonderwijs was uitgespeeld.

Door wetgeving was de advisering van de Minister

van Onderwijs de verantwoordelijkheid geworden

van het gestructureerd overleg tussen drie partijen:

de werkgeversorganisaties, de werknemersorgani-

saties en het onderwijsveld. In samenspraak met

NERG en VEV als oprichters werd besloten de

SVEN niet op te heffen, doch om te bouwen tot een

SVEN-Fonds waarmee stimulerende activiteiten

zouden kunnen worden ondernomen in het belang

van beroepsgericht onderwijs in de elektronica en

aanverwante technieken, gericht op de door de

maatschappij gestelde eisen. De stichting werd in

beheer gegeven aan het NERG. De naam werd

gewijzigd in 'Stichting SVEN-Fonds NERG'; het

bestuur bestond uit het NERG-bestuur. Omdat het

NERG steeds minder betrokken was bij onderwijs

werd in 2001 besloten om het SVEN-Fonds over te

dragen aan de VEV, d.w.z. het VEV-bestuur werd

stichtingsbestuur van het fonds en de naam werd

dienovereenkomstig gewijzigd; de doelstelling

bleef gehandhaafd. Hiermee viel definitief het

doek voor de NERG-onderwijsactiviteiten.

In 1995 werd het 75-jarig bestaan van het NERG

gevierd. Bij die gelegenheid hield de toenmalige

voorzitter prof. J.H. Geels een interessante rede,

waarin zowel de geschiedenis van het NERG,

alsook die van de vakgebieden radiotechniek en

elektronica werden belicht [9].

Het NERG 1995-heden
In de negentiger jaren van de vorige eeuw kwam

het NERG in een moeilijke positie te verkeren. De

onderwijsactiviteiten waren nagenoeg wegge-

vallen en op de ingenieurs in de bedrijven en insti-

tuten werd steeds meer druk gelegd om te

presteren. Daarbij hoorde ook het gegeven, dat lei-

dinggevenden in afnemende mate bereid waren

om hun medewerkers een hele of halve dag vrijaf te

geven, om een werkvergadering bij te wonen (wat

tegenwoordig 'Themabijeenkomst' heet, werd

vroeger 'Werkvergadering' genoemd). Dit geldt in

nog sterkere mate voor de bekleding van bestuurs-

functies. Waar voorheen de bedrijven en instituten

er een eer in stelden om een medewerker beschik-

baar te stellen als NERG-bestuurder, werden er

voortaan hindernissen opgeworpen aan ingenieurs
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die een bestuursfunctie ambieerden. Het ledental

begon aan een gestage neergang. Pogingen van

achtereenvolgende besturen om dit tij te keren,

haalden niet veel uit.

Toch zijn er in de onderhavige periode meerdere

pogingen gedaan om het NERG te hervormen. Zo

werd er in 1996 een samenwerkingsovereenkomst

gesloten met IEEE. Bovendien werd er intensieve

samenwerking tot stand gebracht met KIVI.

Momenteel worden de Themabijeenkomsten

veelal georganiseerd in samenwerking met deze

laatste organisatie. Uiteraard opende het NERG in

de negentiger jaren van de vorige eeuw zijn eigen

web-site.

In het kader van nieuwe wettelijke voorschriften

voor verenigingen werden in 1999 nieuwe statuten

en huishoudelijk reglement ingevoerd. Het toen-

malige bestuur heeft de gelegenheid aangegrepen

om de statuten drastisch te wijzigen. De belang-

rijkste aanpassingen waren:

• De doelstelling van het NERG werd aangepast,

waarbij het vakgebied dat bestreken wordt,

werd uitgebreid. De doelstelling luidt nu: 'De

vereniging stelt zich ten doel de kennis en het

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van

de elektronica, signaalbewerking, communica-

tie- en informatietechnologie te bevorderen, en

de verbreiding en toepassing van die kennis te

stimuleren.'

• Afgestudeerden van hogescholen die de titel

'ing' mogen voeren, werden voortaan zonder

ballotage toegelaten als lid.

• De naam 'Werkvergadering' werd omgedoopt

in 'Themabijeenkomst'.

• De instelling van bestuurscommissies gebeurt

voortaan bij aanpassing van het huishoudelijk

reglement en de voorzitters van die commissies

maken in principe deel uit van het NERG-

bestuur.

Een andere belangrijke verandering binnen het

NERG is geweest de grondige verandering van de

presentatie van de vereniging. Deze verandering

uitte zich in een nieuwe, meer professionele huis-

stijl, inclusief het logo (vergelijk het oude logo van

Figuur 7 met het nieuwe, moderne logo). Boven-

dien werd het Tijdschrift grondig vernieuwd qua

styling, dit in overeenstemming met de ver-

nieuwde huisstijl. Was het Tijdschrift tot dan een

veredeld stencil, nu werd het een blad met een pro-

fessionele opmaak en dito uitstraling. De hoop was

dat dit ook meer aantrekkingskracht zou uitoe-

fenen op potentiële auteurs. Helaas was dat een

misrekening. Het was lange tijd gebruikelijk, dat

mensen die een presentatie gaven in het kader van

een Themabijeenkomst over het gepresenteerde

onderwerp een artikel aanboden aan het Tijd-

schrift. In het brede spectrum van wetenschappe-

lijke bladen scoort het NERG Tijdschrift niet hoog.

Samen met de eerder genoemde druk op de in-

genieurs om te presteren, leidt dit ertoe dat het

Tijdschrift steeds moeilijker aan kopij kan komen.

Daarnaast is de uitgave van een eigen tijdschrift

een zeer hoge kostenpost. Binnen het bestuur

wordt dan ook al enige tijd de discussie gevoerd

om het Tijdschrift (uitsluitend) digitaal te gaan uit-

geven.

Een andere belangrijke verandering betrof de

relatie van het NERG met het Nederlands URSI

Comité. Zoals eerder vermeld, fungeerde het

NERG vanaf de oprichting van het URSI als natio-

naal comité. Daar kwam in 2005 een einde aan;

vanaf toen opereerde het Nederlands URSI Comité

onder de verantwoordelijkheid van de KNAW.

Overigens kwam deze overgang tot stand onder

druk van de NERG-leden toen het comité in geld-

nood dreigde te komen en het NERG niet voor de

tekorten wilden laten opdraaien.

Dankwoord
De auteur is grote dank verschuldigd aan de

oud-voorzitter van het NERG Joop Geels, die wel-

willend toestemming gaf om stukken tekst uit zijn

rede van 1995 ([9]) te mogen overnemen in dit

artikel. Ook heeft hij via privé-correspondentie

veel informatie verschaft over de geschiedenis van

het onderwijs binnen het NERG. Over dit onder-

werp werd eveneens veel materiaal aangedragen

door oud-bestuurslid onderwijs Gerard van der

Schouw, waarvoor ook aan hem woorden van har-

telijke dank op hun plaats zijn. Zonder deze zeer
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gewaardeerde bijdragen had dit artikel niet

geschreven kunnen worden.
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Het afgelopen jaar bestond het Tijdschrift van het

NERG 90 jaar. Zoals verderop in dit nummer te

lezen is, was dat voor de redactie aanleiding om

een register samen te stellen met alle publicaties in

het Tijdschrift over de periode 1995-2011. Een

register over de periode 1921-1994 is in 1995 gepu-

bliceerd.

Het NERG is in het bezit van alle jaargangen van

het Tijdschrift. Deze worden beheerd door de

hoofdredacteur. Sinds kort heb ik het beheer over-

genomen van de vorige hoofdredacteur. Om een

indruk te geven van de hoeveelheid ruimte die alle

jaargangen van het Tijdschrift van het NERG

innemen heb ik een foto gemaakt. Deze is in figuur

1 weergegeven.

Al bladerend door oude jaargangen viel mij op dat

de artikelen in de beginjaren een hoog wetenschap-

pelijk niveau hadden. Het Tijdschrift kon zich in

die dagen meten aan andere wetenschappelijke

tijdschriften. De meeste artikelen die in het Tijd-

schrift gepubliceerd werden zijn geschreven naar

aanleiding van presentaties die op een werkverga-

dering (sinds 1999 heet dit een themabijeenkomst)

gegeven zijn. De laatste jaren is het helaas steeds

moeilijker geworden om de sprekers zover te

krijgen dat ze een artikel voor het Tijdschrift

schrijven. Dit heeft zijn weerslag gehad op de hoe-

veelheid kopij en de verschijningsfrequentie van

de laatste jaren. In 2009 is het Tijdschrift voor het

eerst in de geschiedenis van het NERG zelfs hele-

maal niet verschenen. Behalve de artikelen naar

aanleiding van de themabijeenkomsten vormden

de mededelingen van het NERG zelf een belang-

rijke bron van publicaties.

Soms liep het Tijdschrift voorop als het om taalge-

bruik ging. Een tweetal voorbeelden kan ik U niet

onthouden. Al in 1965 wordt het woord micro-

elektronica gebruikt [1]. De meeste Nederlanders

kenden dat woord pas 15 à 20 jaar later. Tegen-
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woordig gebruikt vrijwel niemand het meer (net

als microprocessor en microcomputer) omdat

vrijwel alle elektronica micro-elektronica is. Een

ander voorbeeld is het woord tablet. Tegen-

woordig wordt dat gebruikt om een draagbare

computer die d.m.v. een touchscreen bediend

wordt, aan te duiden. In 1973 duikt dit woord al op

in het Tijdschrift in een artikel over een elektro-

nisch schoolbord [2]. Op de tablet kon je met een

speciale pen schrijven. Wat er geschreven of gete-

kend werd kon je op een beeldscherm weergeven,

op een audiotape opslaan of zelfs uitzenden via de

radio.

Mocht iemand geïnteresseerd zijn in een artikel uit

één van de oude jaargangen van het Tijdschrift dan

kan hij of zij contact met mij opnemen (zie de

colofon voor het e-mailadres). Het artikel zal dan

ingescand worden en als pdf-file naar de aanvrager

gestuurd worden.
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- Conceptverslag van de algemene ledenvergadering dd.

26 maart 1997

78-79

Spanjersberg, A. A. Van de redactie 81, 105

- Nieuw rapport van ITU over groei en ontwikkeling van

het internet (persbericht ITU)

82-85

- Mignotprijs '96/'97 98

- NERG/SVEN-prijs uitgereikt in Nijkerk 99

Groot, G. J. de Oproep aan NERG-leden die tevens IEEE-lid zijn 203

Deel LXIII (1998), Artikelen

Auteur(s) Titel Pagina's

Busropan, B. Verleden en heden van satellietcommunicatie: van

vroege vogel tot hoogvlieger

102-110

da Costa, J. C., M. Goossens,

C. Verhoeven en

A. van Roermund

Application of single-electron transistors 27-31

Davidse, J. Een halve eeuw transistortechniek; overpeinzingen bij

een jubileum

113-117

Kok, A. Met grip beter greep op mobiele communicatie 86-93

Kooij, E. van Robothond 155-156

Kouwenhoven, M. H. L. High-performance frequency-demodulation systems 41-50
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Lammeren, J. P. M. van Analoge TV in het derde millennium 146-151

Loon, L. J. W. van Mobile in-house UHF radio propagation for short range

devices

66-72

Memelink, O. W. Meer dan 50 jaar geleden: de uitvinding van de transistor 23-25

Mensink, C. H. J. A CMOS 'soft-switched' transconductor and its applica-

tion in filters

5-13

Middelham, F. Dynamisch verkeersmanagement 131-145

Schongs, W. W. Professor. dr.ing. Clarence Feldmann 1867-1941. Hoogle-

raar elektrotechnische constructieleer, adviseur provin-

ciale eletriciteitsnetten Nederland

73-76

Schongs, W. W. De begintijd van het elektrotechnisch onderwijs in

Nederland. Professor ir. Jan Anthony Snijders Cjzn. c.i.

1844-1922

121-124

Smits, J. A. R. M. De klant-visie 94-96

Stikvoort, E. Over de elektronica van het draagbare telefoontoestel 61-65

Taal, K. P. TETRA Terrestrial Trunked Radio voor professionele

communicatie

97-101

Vaucher, C. ESSCIRC '98, Impressies 152-154

Wel, A.P. van der, S.L.J.

Gierkink, E. A. M. Klumpe-

rink, H. Wallinga en

R. F. Wassenaar

Discussiestuk: "1/f ruis in de geschakelde toestand:

nuttig, interessant of beide?"

14-22

Zeijl, P. T. M. van Integrated circuits for radio transceivers in DECT & radio

receivers in wide area paging

51-60

Deel LXIII (1998), Samenvattingen proefschriften

Auteur Titel proefschrift Pagina('s)

Baggerman, A. F. J. Technology and reliability of tab and flip-flop intercon-

nections

186-187

Benschop, L. C. Lossless data compression in VLSI 201-202

Birru Mekonnen, D. Reduced-sample-rate sigma-delta modulation 176-177

Brunt, M. Coordination of redundant systems 183-184

CoÞofanã, S. D. Addition related arithmetic operations with threshold

logic

178

da Costa Sousa, J. M. A fuzzy approach to model-based control 180-183

Dam, C. van InP-based polarisation independent wavelength demulti-

plexers

184-185

Dolmans, W. M. C. Effect of indoor fading on the performance of an adap-

tive antenna system

197-198

Eijk, C. A. J. van Formal methods for the verification of digital circuits 200-201

Gorter, R. J. A. Grey-box identification of induction machines: on-line

and off-line approaches

205-206

Hekstra, G. J. Cordic for high performance numerical computation 178-180

Horck, F. B. M. van Electromagnetic compatibility and printed circuit boards 208

Ijzerman, M. J. en

G. Baardman

Design and evaluation of a hybrid orthosis for people

with paraplegia

214-217
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Janssen, G. J. M. Robust receiver techniques for interference-limited radio

channels

177-178

Kaal, V. Structural test generation for embedded analog macros 210-211

Koo, D. Echo cancellation in television 175-176

Kouwenhoven, M. H. L. High performance frequency demodulation systems 173-175

Lepsa, M. I. Two and three dimensional double barrier resonant tun-

neling devices

204-205

Ludlage, J. H. A. Controllability analysis of industrial processes 203-204

Meeuwissen, H. B. Information theoretical aspects of two-way communica-

tion

198-199

Monsma, D. J. The spin-valve transistor 209-210

Neaga, C. A medical microactuator based on an electrochemical

principle

213-214

Otte, R. Low-power wireless optical transmission 172-173

Polinder, H. On the losses in a high-speed permanent-magnet gene-

rator with rectifier. With special attention to the effect of

a damper cylinder

192-193

Rem, J. B. Low thermal budget technology for poly-(Ge)Si thin

transistors

211-212

Salm, C. Polycrystalline germanium-silicon for advanced CMOS

technologies

212-213

Schurer, H. Linearization of electroacoustic transducers 217-218

Verheijen, E. N. G. Sound reproduction by wave field synthesis 193-194

Vleeshouwers, J. M. Synchronous machine identification by a simple

step-response test

206-208

Volf, F. A. M. A bottom-up approach to multiple-level logic synthesis

for look-up table based FPGA's

201

Vranken, H. P. E. Design for test & debug in hardware/software systems 202-203

Vreeburg, C. G. M. InP-based photonic integrated circuits for wavelength

routing and switching

185-186

Westra, J. R. High performance oscillators and oscillator systems 187-191

Winterling, M. Oscillations in rail vehicle traction drives: analysis of

electromechanics

191-192

Ziegler, M. Gebiedsgeoriënteerde analyse en codering van stereosco-

pische beeldreeksen

170-172

Deel LXIII (1998), Redactionele bijdragen, personalia, mededelingen ed.
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Bijl, W. van der Ledenonderzoek NERG 1-2

Spanjersberg, A. A.,

L. K. Regenbogen en

A. B. Smolders

Een bericht van de redactie bij de resultaten van het

ledenonderzoek betreffende het Tijdschrift van het

NERG

3-4

- Else Kooi-prijs 1997 voor micro-elektronica-onderzoeker

Jack Glas

26

32



Auteur(s) Titel Pagina('s)

Regenbogen, L. K.,

A. B. Smolders en

A. A. Spanjersberg

Oproep aan de leden van het NERG 32

Sideliner Terzijde 32, 120

- Ledenmutaties 33, 81, 127, 160

Etten, W. van Van de voorzitter 37-38

Davidse, J. Considerans, uitgesproken door prof.dr.ir. J. Davidse bij

de uitreiking van de Vederprijs op 26 maart 1998

39

- Bij de uitreiking van de Vederprijs 40

Vries, J. P. de Reacties van lezers 77

Gestman Geradts, J. Vragen en antwoorden 78-79

- Volgend jaar met het NERG naar de Internationale Funk-

ausstellung in Berlijn?

80

Smolders, A. B. NERG werkvergadering 462: Telecommunicatie met en

zonder draad. Integratie van vaste en mobiele structuren

85

Vries, J. P. de NERG werkvergadering 463: 50 jaar Transistor 111-112

Maas, J. J. M. Interview met ir. J.W. Doorduin betreffende International

Symposium on Services and Local AccesS: ISSLS

118-119

Spanjersberg, A. A. IEEE Certificaat voor prof.ir. J. H. Geels. 120

- Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 26 maart

1998

125-126

Smolders, A. B. Interview met de voorzitter 129-130

- Ingezonden mededeling 156

Vries, J. P. de NERG-werkvergadering 466: IP-telephony in the busi-

ness environment

157-159

- Cursusaankondigingen, Conferenties etc. 164

- Van de redactie 165

Spanjersberg, A. A. Interview met dr.ir. G. J. M. Janssen 166-169

Smolders, A. B. "Promoveren heeft zin, omdat je ervaring opdoetin het

zelfstandig werken aan een complexe opdracht". Inter-

view met dr.ir. Guido Dolmans

195-196

Smolders, A. B. en

A. G. Tijhuis

In memoriam dr. M. E. J. Jeuken 219

Deel LXIV (1999), Artikelen

Auteur(s) Titel Pagina's

Beurden, M. C. van, M. E. J.

Jeuken en A. B. Smolders

Design of wide-band phased array antennas 64-70

Boogaart, F. L. M. van den Highly integrated application specific MMICs for active

phased array radar applications

55-63

Bruins, Th. Determinisme en non-determinisme in een complexe

ict-wereld

93-98

Damhuis, M. Spraaktechnologie voor telefonie toepassingen 71-78

Dolmans, G. An adaptive mobile antenna system for wireless applica-

tions

49-54
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Geerdink, L. H. en P. Ter-

meer

Bedrijfsbezoek Philips hoorapparaten 129-134

Heideman, G., R. Brink en

W. van Etten

De condensator-impedantie nader beschouwd 162-169

Hoen, P. P. 't Telecommunicatie: een wereldmarkt 117-124

Jongh, R. V. De,

L. P. Ligthart, I. V. Kaploun,

en A. D. Schukin

Design and analysis of new GPR antenna concepts 26-32

Joustra, G. Telefonie, integratie in het datanetwerk 105-116

Kooij, B. J. Nonlinear inversion of a buried object 12-25

Lepelaars, E. S. A. M., A. G.

Tijhuis en W. D. R. van

Ooijen

A feasibility study to detect defects in artificial heart

valves

151-161

Neerhoff, F. Gegeneraliseerde functies en Fourier-transformaties met

een introductie tot tijdvariante circuits

170-177

Neven, K. Flexibiliteit door de integratie van spraak en data over

één netwerk

99-104

Paffen, M. en B. Huiszoon The ODIN studytour TWIST '99. 79-81

Rhebergen, J. B., A. P. M.

Zwamborn en D. V. Giri

Design of an ultra-wideband ground-penetrating radar

system using impulse radiating antennas

33-39

Schongs, W. W. Boekbespreking - Spanning. Geschiedenis van de Delftse

opleiding tot elektrotechnisch ingenieur

125

Willemstein, R., P. Hesdahl

en F. Derks

IP-Telefonie in de bedrijfsomgeving 1-9

Wurf, P. van der Over condensator-impedanties en andere ongerijmd-

heden

82-83

Zwamborn, A. P. M. Elektromagnetische effecten, symbiose tussen feit en

fictie. Intreerede

135-150

Deel LXIV(1999), Samenvattingen proefschriften

Auteur Titel proefschrift Pagina('s)

Arsintescu, B. G. Constraint management and transformations 188-190

Bellekom, A. A. Origins of offset in conventional and spinning-current

hall plates

209

Bijker, M. D. Oblique sputtered and avaporated magnetic thin films

for tape

262-263

Boers, Y. Average performance control for systems with parame-

tric uncertainty

241

Breeuwer, E. J. On the application of integrated navigation in traffic and

navigation

199-200

Buda, M. Low-confinement high-power semiconductor lasers 243-244

Centen, P. G. M. CCD imaging. Concepts for low noise and high band-

width

238-240

Correia, J. H. G. Optical microsystems in silicon based on a fabry-perot

resonance cavity. Application for spectral analysis of

visible light

214-215

34
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Dauderstädt, U. A. A thermal accelerometer 213-214

Dijck, H. A. L. Object recognition with stereo vision and geometric has-

hing

249-250

Dop, E. R. van Multi-sensor object recognition: the case of electronics

recycling

250-251

Eijkel, G. C. v. d. Fuzzy probabilistic learning and reasoning 206-207

Engelen, J. A. E. P. van Stability analysis and design of bandpass sigma delta

modulators

240

Farserotu, J. R. On wide area networking via ATM over Ka-band satcom

with CDMA

187-188

Gaxiola, E. H. R. Dielectric breakdown in insulating gases. Space charge

effects and non-uniform fields

245-246

Genissen, P. T. J. Micromachining techniques using layers grown in an

epitaxial reactor

213

Gierkink, S. L. J. Control linearity and jitter of relaxation oscillators 254-256

Goossens, M. J. Analog neural networks in single-electron tunneling

technology

192-193

Gui, C. Direct wafer bonding with chemical mechanical polis-

hing. Applications in sensors and actuators

259-260

Haak, K. F. I. Multi-frequency nonlinear profile inversion methods 217-219

Hendrikse, J. The EMOSFET. A potentiometric transducer based on

chemically induced work function changes of electroche-

mically active films

258-259

Janssen, G. L. J. M. Logics for digital circuit verifications. Theory, algorithms

and applications

236

Jong, P. C. de Smart sensor systems for high temperature applications 220-221

Kaymak, U. Fuzzy decision making with control applications 200-206

Kienhuis, A. C. J. Design space exploration of stream-based dataflow archi-

tectures

191-192

Kindt, W. J. Geiger mode avalanche photodiode arrays for apatially

resolved single photon counting

211-213

Konijnenburg, M. H. Automatic test pattern generation for synchronous

sequential circuits

190-191

Langen, K. J. de Advanced low-voltage and high-speed techniques for

BicMOS, CMOS and bipolar operational amplifiers

196-198

Langereis, G. R. An integrated sensor system for monitoring was-

hing-processes

257

Langevelde, R. van A compact MOSFET model for distortion analysis in

analog circuit design

237-238

Leijten, J. A. J. Real-time constrained reconfigurable communication

between embedded processors

232-234

Lunteren, J. van Enhanced computer performance through adaptive main

memory

234-235

Madani, S. M. Analysis and design of power system protections using

graph theory

246

Maes, J. W. Microstructural and electrical properties of silicon point

contacts

215-216
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Meeuwsen, J. J. Reliability evaluation of electric transmission and distri-

bution systems

221-222

Moelker, D. J. Interference in satellite navigation and mobile communi-

cation

187

Mulder, J. Static and dynamic translinear circuits 193-195

Nguyen Nhu Toan Spin-on-glass materials and applications in advanced

IC-technologies

260-261

Phan Le Kim CoCrTa thin films for magnetic recording media 265-266

Redei, L. Neural hardware support for spectral analysis methods 249

Remis, R. F. Reduced-order modeling of transient electromagnetic

fields

217

Rovers, W. M. H. M. Towards efficient development of complete CAD frame-

works

231-232

Sanduleanu, M. A. T. Power, noise and accuracy considerations in CMOS

mixed signal applications

252-253

Schavemaker, J. G. M. Document interpretation applied to public-utility maps 222-225

Schoenmakers, P. J. Supporting the evolution of software 236

Schram, G. Intelligent flight control. A fuzzy logic approach 200-202

Stan, S. G. Optimization of the cd-rom system towards higher data

throughputs

242

Stramigioli, S. From differentiable manifolds to interactive robot control 206

Sun, Y. Monolithically integrated silicon bipolar RF oscillators 195-196

Veldhuis, G. J. Bent-waveguide devices and mechano-optical switches 263-265

Villar dos Santos, L. C. Exploiting instruction-level parallelism. A constructive

approach

232

Vorst, M. J. M. van der Integrated lens antenna for submillime-

tre-wave-applications

230

Vullings, H. J. L. M. Biomedical waveform validation 207-208

Wesselink, W. A. Computer aided analysis of spinal cord stimulation 261-262

Willemen, J. A. Modelling of amorphous silicon single- and mul-

ti-junction solar cells

210-211

Wolters, R. P. C. Bi-directional access on HFC CATV networks. Design of

a CDMA based communication system

229-230

Zee, R. A. R. van der High efficiency audio power amplifiers. Design and prac-

tical use

253-254

Deel LXIV (1999), Redactionele bijdragen, personalia, mededelingen ed.

Auteur(s) Titel Pagina('s)

Spanjersberg, A. A. Impressies van de NERG-werkvergadering van 3

november 1998 over het onderwerp humanitair ont-

mijnen

10-11

- In memoriam ir. P. D. C. Reefman 40

- Ledenmutaties 41-42, 87, 127,

181

Etten, W. van Van de voorzitter 43-44

36



Auteur(s) Titel Pagina('s)

Smolders, A. B. NERG/IEEE/IEE themabijeenkomst "Recent Develop-

memts in Phased Arrays and Adaptive Wireless Commu-

nications" 14 april 1999

45-48

- Conceptverslag van de algemene ledenvergadering dd.

18 maart 1999

84-86

- Oproep 86

Homberg, M. van den Oproep aan alle NERG-leden 88

Bijl, W. van der en

A. B. Smolders

NERG/PTO themabijeenkomst "Telecommunicatie na

2000: switching or routing?" 20 mei 1999

90-92

Noordanus, J. IEEE 1999 Edison Award toegekend aan prof.dr.ir. K. A.

Schouhamer Immink

126

Visser, H. J Elektronica, elektromagnetische straling en de gezond-

heid

128

Smolders, A. B. Vernieuwing van het Tijdschrift van het NERG. De var-

kenscyclus van het NERG duurt 34 jaar

178-179

Wallinga, H. en P. Regtien In memoriam prof.ir. O. W. Memelink 180

- Hogeschool van Utrecht / PT Opleidingen 182

- Van de redactie 183

Kant, D. Kok of doctor. Interview met dr.ir. Jurgen van Engelen 226-228

Spanjersberg, A. A. Werken aan een promotie-onderzoek: "Je hebt veel vrij-

heid, maar het houdt ook risico's in." Interview met ir. D.

Remondo Bueno

247-248

Deel LXV (2000), Artikelen

Auteur(s) Titel Pagina('s)

Bentum, M. De zoektocht naar de Mars Polar Lander 85-88

Bielders, J. Telecommunicatie (ICT) voor ondernemers in het mid-

den- en kleinbedrijf

145-149

Boute, R. Transformaties en impedanties: over formeel rekenen en

fysisch interpreteren

200-216

Bruekers, J. Verliesvrij coderen van audiosignalen 38-47

Coert, R. Hybrid fiber coax (HFC) access netwerken 155-161

Etten, W. van, R. Brink en

G. Heideman

Reactie op "Condensator-impedanties en gegenerali-

seerde functies"

83-84

Ewijk, L. J. van Radar en schaduwwerking veroorzaakt door grote wind-

turbines

129-135

Garas, J. en P. Sommen Adaptive filtering approach to multichannel audio repro-

duction systems

13-25

Genderen, P. van en L. P.

Ligthart

Het onderzoek van IRCTR 106-118

Gerrissen, P. Bluetooth, een revolutionaire radiotechnologie, die elk

apparaat ultieme connectiviteit kan bieden

150-154

Gustafsson, N. A. S. En

M. J. C. van den Homberg

UMTS: What's the technology behind the billions all

about?

171-176

Hoogeboom, P. Radaraardobservatie, de gebruiker en het overzicht 119-128
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Jong, Y. de, Herben, M. Angle-of-arrival measurements for improved mobile

channel modelling

97-105

Leenen, J. Digitale signaalbewerking in hoortoestellen 26-37

Neerhoff, F. Nogmaals gegeneraliseerde functies 82

Niesten, J. G. (bewerkt door

W. W. Schongs)

De snaargalvanometer van professor Willem Einthoven 62-63

Schalkwijk, J. P. M. 50 jaar Shannon Theorie 7-12

Schongs, W. W. Over de cultuurhistorische waarde van technische verza-

melingen

60-61

Schongs, W. W. De studieverzameling van de faculteit der elektrotech-

niek TUD

73-75

Tan, G. H. The new generation front ends for the Westerbork Syn-

thesis Radio Telescope

190-199

Termeer, P. Slechthorendheid en soorten hoorapparaten 50-52

Till, J. W. J. van Elektronisch ondernemen in de netwerk-economie 162-170

Visser, H. J. Boekbespreking: 'Electromagnetic optimization by

genetic algorithms'

89-91

Visser, H. J. Stichting Signaalmuseum 68-72

Voort, A. W. M. van der Museum "Waalsdorp" 64-67

Wurf, P. van der Condensator-impedanties en gegeneraliseerde functies 80-81

Wurf, P. van der Condensator-impedanties en gegeneraliseerde functies 177-178

Wurf, P. van der Heren elektrotechnici onder elkaar 179

Deel LXV (2000), Redactionele bijdragen, personalia, mededelingen ed.

Auteur Titel Pagina('s)

Etten, W. van Van de voorzitter 2, 56-57

- Van de redactie 3

Smolders, A. B. "Digitale codering is niet saai". Interview met prof.dr.ir.

Kees A. Schouhamer Immink

4-6

- Uitreiking Vederprijs 48-49

- Cursusaankondigingen, Conferenties etc 53-54

Visser, H. J. Van de redactie 58-59, 96, 184

Visser, H. J. "Het gaat niet om de onderdelen, maar om de systemen".

Interview met ing. C. S. Caspers

76-79

- Ledenmutaties 92, 136,

180-181, 224

- Conferenties en symposia 93-94, 140-142,

182

- Aankondigingen en oproepen 137-139, 224

Smolders, A. B. Van de redactie 144

Odenhoven, F. van Ingezonden brief 180

Dogterom, A. Van de penningmeester 154

Kopmeiners, R. De NERG-website, www.nerg.nl 185-186

- Uitreiking Verderprijs 1999 187-189

- Proefschriften 217-223

38



Deel LXVI (2001), Artikelen

Auteur(s) Titel Pagina('s)

Beeckman, P. A. Praktische EMC-ontwerpaspecten van uitgestrekte sys-

temen

24-32

Borst, T., R. Taori, J. den

Hartog en J. v.d. Meer

From point-to-point links to ad-hoc networks based on

bluetooth

3-9

Bos, C. van den en

C. Verhoeven

Reconfigurable radio receiver front ends for mobile com-

munications

99-104

Duyl, W. A. van Medische technologie een vak apart? 68-79

Haartsen, J. C. Een vonk slaat over 51-64

Herben, C. Integrated optoelectronics indium phosphide technology 37-43

Klooster, K. van 't Meteosat antenna sub system: modeling tools and needs 105-113

Lint, J. H. van 0-1 rijen 11-16

Odenhoven, F. van Impedantie van de ideale condensator 44-46

Till, J. W. J. van Worldwide weave network for rural villages 80-85

Vink, A. J. H. Coding with integers 17-23

Wurf, P. van der Gevaarlijk terrein! 47-50

Wurf, P. van der Complexe rekenwijze in de elektrotechniek. Een struikel-

blok voor studenten

114-119

Deel LXVI (2001), Redactionele bijdragen, personalia, mededelingen ed.

Auteur(s) Titel Pagina('s)

Visser, H. J. Van de redactie 2, 66, 98

- Ledenmutaties 9, 91, 130

Dolmans, G. Themabijeenkomst gehouden op 8 december 2000 t.g.v.

Het uitreiken van het erelidmaatschap aan prof.dr.ir.

Kees Schouhamer Immink

10

Etten, W. van Van de voorzitter 34-35

Smolders, A. B. Van de redactie 36

Rikkert de Koe,

O en G. van der Schouw

In memoriam Arie van der Zwan 67

Loon, L. J. W. van Scanning the past bijdragen aan de IEEE proceedings 86

- Aankondigingen en oproepen 92-96

Visser, H. J. 2nd European workshop on conformal antennas 87-91

- Proefschriften 120-122

Visser, H. J. "De echte AIO-dip heb ik nog niet gehad". Interview met

ir. Marino de Block

123-124

Kant, D. "Design of antenna-diversity transceivers for wireless

consumer products". Interview met dr.ir. Lukas Leyten

125-127

- Conferenties en symposia 128-130

Geels, J. H. In memoriam ir. L. R. M. Vos de Wael 131

Tijdschrift van het NERG deel 77-nr.1-2012 39



Deel LXVII (2002), Artikelen

Auteur(s) Titel Pagina's

Bregman, J. D., G. W. Kant

en Haitao Ou

Multi-terabit routing in the LOFAR signal and data trans-

port networks

91-94

Brink, R., W. van Etten en

G. Heideman

De condensator is nog steeds niet ontladen 10-13

Brom, H. E. van den, E.

Houtzager, G. de Jong en

O. A. Chevtchenko

Josephson arbitrary waveform synthesizer: electronics

for a quantum standard for ac-voltage

100-104

Gestman Gerardts, J. Reactie 14-16

Groot, J. A. J. en

J. T. C. Duivenvoorden

Semi-active Ka-band reflectarray antenna 158-162

Groot, J. S. Deformation measurement with repeat pass airborne

interferometry

84-86

Hamaker, J. P. A matrix-based polarimetric model for a CMB polari-

meter telescope

152-157

Hoop A. T. de,

P. M. van den Berg en

R. F. Remis

An analytic performance analysis of a class of perfectly

matched layers for time-domain electromagnetic field

computation

121-124

Klooster, K. van 't en

L. Gurvits

Large space-borne antennas as a tool for studying the

universe at an ultimate angular resolution

135-144

Koonen, T.,A. Ng'oma,

H. van den Boom, I. Tafur

Monroy, P. Smulders en

G. D. Khoe

Polymer optical fibre network for feeding wireless LAN

antenna stations

105-108

Maagt, P. de, B. Arredondo

Conchillo, L. Minelli,

I. Ederra, R. Gonzalo en

A. Reynolds

Photonic bandgap antennas and components for micro-

wave and (sub)millimetre wave applications

95-99

Meijerink, A., G. Heideman

en W. van Etten

Performance evaluation of an OOK coherence multiplex

receiver based on 4x4 phase diversity detection

113-116

Nee, R. van Wireless LAN standards 44-51

Odenhoven, F. van De condensator is al bijna ontladen 72-73

Paquay, M. H. A,

D. R. Vizard, D. Korneev,

P. Ivanov en V. J. Vokurka

Milimeter-wave front-end instrumentation for the ESTEC

compact antenna test range

129-134

Reitsma, G. P. En

G. L. E. Monna

Informatietransport in het elektrische domein 4-9

Riswick, J. G. A. en

A. G. Tijhuis

Solution and stability analysis of a new integral equation

for the transient scattering by a flat, rectangular conduc-

ting plate

109-112

Rollema, D. Het wetenschappelijk radiofonds Veder 38-43

Russchenverg, H, F. Bosveld,

D. Swart, H. ten Brink,

M. Herben, G. de Leeuw,

H. Stricker, B. Arbesser-

Rastburg en H. van der

Marel

CESAR: Cabauw experimental site for atmospheric

research

117-120

Schongs, W. W. Elektrotechnische historische verzamelingen 21-24
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Auteur(s) Titel Pagina's

Vaate, J. G. bij de, G. W.

Kant, W. A. van Cappellen

en S. van der Tol

First celestial measurement results of the thousand ele-

ment array

87-90

Visser, H. J. Halogeenlampen, funnyphones, kacheltjes en Harries 25-32

Visser, H. J., J. Jonkergouw

en J. C. J. M. Warnier

Synthesis of conformal and miniature antennas 145-151

Vliet, F. E. van Photonic beamforming for phased-array radar 81-83

Vorst, M. J. M. van der Integrated lens antennas for (sub-)millimeter-wave appli-

cations (30-3000 GHz)

52-66

Wurf, P. van der Fasoren, een reactie op een reactie 134

Deel LXVII (2002), Redactionele bijdragen, personalia, mededelingen ed.

Auteur(s) Titel Pagina('s)

Etten, W. van Van de voorzitter 2, 78

Visser, H. J. Van de redactie 3, 128

Geels, J. H. Concurreren met kennis. Verslag van het VEV-congres 17-20

- Cursusaanbod PATO voorjaar 2002 32

Smolders, A. B. Van de redactie 34

Smolders, A. B. Vederprijs 2001 35-37

- Rectificatie 37

- Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 27 maart

2002

67-71

- Aankondigingen en oproepen 74-76, 125,

165-166

Smolders, A. B. 17e general assembly van het URSI 79-80

- Ledenmutaties 90, 164

Etten, W. van, B. van Loon

en G. Havermans

In memoriam Oscar Rikkert de Koe 163-164

Deel LXVIII (2003), Artikelen

Auteur(s) Titel Pagina's

Baken, N. en W. van der Bijl A different business approach for the strategic innova-

tion of fibre to the home

95-100

Bosch, E. van den Voedsel conserveren met elektrische pulsen 125-128

Breen, H. J. van Toestandsafhankelijk onderhoud van generator-isolatie 129-134

Duuren, J. van Dr.ir. H. C. A. van Duuren (1903-1981) en foutvrije digi-

tale radiocommunicatie

111-117

Gerrese, J. Pricing in the 'newest economy' 25-31

Goes, H. J.,  J. E. W.

Winkelman en A. van Zijl

Service transparent full fibre access network 32-41

Hooijmans, P. W. RF front end application and technology trends 72-83

Ivashina, M. en

C. G. M. van 't Klooster

Focal fields in reflector antennas and associated array

feed synthesis for high efficiency multi-beam perfor-

mances

11-19
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Auteur(s) Titel Pagina's

Kroon, F. Building services on heterogeneous networks 101-110

Morsink, B. J.,

G. H. C. van Werkhoven en

A. G. Tijhuis

A coupled feed-radiator-frequency selective surface

model for the next generation active phased array sys-

tems

3-10

Stikvoort, E. Analoge polyfasefilters 84-92

Tang, J. van der High-frequency oscillator design for integrated

transceivers

55-71

Tol, S. v.d., A. J. Boonstra, J.

G. bij de Vaate en A. van

Ardenne

Multiple satellite detection with a prototype new

generation phased array radio telescope.

20-24

Wijk, P. van en P. Schoon The unexpected impact of house construction on the

home network

135-148

Wurf, P. van der Wisselstroomtheorie zonder hogere wiskunde. Een

didactische beschouwing

118-120

Wurf, P. van der Don't say 'No', just say 'Oh' 128

Deel LXVIII (2003), Redactionele bijdragen, personalia, mededelingen ed.

Auteur Titel Pagina('s)

Visser, H. J. Van de redactie 2, 46, 124

- Proefschriften 42-44, 151-154

Etten, W. van Van de voorzitter 47-48

- Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 27 maart

2003

49-52

Smolders, A. B. Vederprijs 2002 53-54

Smolders, A. B. Van de redactie 94

- Aankondigingen en oproepen 121

Zelisse, J. K. Technet 149-150

Deel LXIX (2004), Artikelen

Auteur(s) Titel Pagina('s)

Berghout, C. M., N. H. G.

Baken, T. I. Haakert en

G. B. Visschers

Fibre-to-the-home in a broad perspective: mul-

ti-dimensional modelling of the first mile

74-86

Bregman, J. D. Designing of LOFAR: a HF-VHF radio telescope 42-53

Etten, W. van Commentaar op "Building services on heterogeneous

networks"

26

Etten, W. van Commentaar op "Dr.ir. H. C. A. van Duuren (1903-1981)

en foutvrije digitale radiocommunicatie"

27

Haartsen, J. C. Innovatie in de vrije band. Groei of wildgroei? 7-16

Hartog, F. T. H. den,

N. H. G. Baken, D. V. Keyson,

J.J. B. Kwaaitaal en

W. A. M. Snijders

Tackling the complexity of residential gateways in an

unbundling value chain

62-73
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Kok, A. Reactie op commentaar van Etten in NERG jaargang 69

nr. 1 2004

56

Koonen, T, H. van den

Boom, A. Ng'oma, L. Bakker,

I. Tafur Monroy en

G. D. Khoe

Novel signal multiplexing methods for integration of ser-

vices in in-building broadband multimode fibre net-

works

101-108

Smulders, P. F. M. On the exploitation of the 60 GHz oxygen absorption

band

17-25

Wolfswinkel, R. N. van, J. W.

Burgmeijer, S. S. op de Beek

en K. Mioulet

Policy and role of public organisations and their require-

ments on new broadband access infrastructures

87-100

Deel LXIX (2004), Redactionele bijdragen, personalia, mededelingen ed.

Auteur Titel Pagina('s)

Etten, W. van Van de ex-voorzitter 2-3

Baken, N. Van de voorzitter 3-4

Smolders, A. B. Uitreiking erelidmaatschap prof.dr.ir. Jaap Haartsen 5-6

- Persbericht: TNO-FEL and WIN semiconductors strategic

alliance

28-29

- Ledenmutaties 29, 55

- Proefschriften 30-32, 59-61

Visser, H. J. Van de redactie 34, 58

- Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 8 april

2004

35-39

Smolders, A. B. Vederprijs 2002 (Noot: titel klopt niet, het betreft de

Vederprijs 2004)

40-41

- Aankondigingen en oproepen 54-55

- Oproep 86

Deel LXX (2005), Artikelen

Auteur(s) Titel Pagina's

Akkermans, J. A. G. Rectanna design for wireless power transmission - An

analytical approach

124-128

Baken, N., E. van Boven,

F. den Hartog en R. Hekmat

A four-tiered hierarchy in a converged fixed-mobile

architecture enabling personal networks

67-76

Baken, N., E. van Boven,

R. Hekmat en L. Menert

Virtual mobility enabling multidimensional life 86-96

Bleijerveld, H. C. Spanningsversterking met weerstanden en condensa-

toren

62-63

Bregman, J. D. Het LOFAR Concept, op weg naar een nieuwe generatie

radiotelescopen

4-13

Engels, J. M. L. Blootstelling aan elektromagnetische straling tijdens MRI

scanning

38-43
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Auteur(s) Titel Pagina's

Hendrix, B, F. den Hartog,

H. van de Vlag en N. Baken

In-home video distribution for telecom operators 77-85

Hoek, van der Channelizer. The heart of ESM, ECM and SDR 52-53

Loebl, H. P., C. Metzmacher,

R. F. Milsom, P. Lok en

A. Tuinhout

Bulk acoustic wave filters 14-23

Medenblik, H. J. W. en

R. M. E. M. van Heijster

Software defined radio in reconfigurable logic 44-51

Rongen, E. van EMF and health - state of the science 31-37

Schenk, T. C. W., P. F. M.

Smulders en E. R. Fledderus

Multiple carriers in wireless communications - curse or

blessing?

112-123

Schiphorst, R., N. A. Moseley

en C. H. Slump

Software-defined radio testbed for the physical layer of

wireless LANs

54-61

Wurf, P. van der Een andere kijk op magnetisch gekoppelde spoelen 24-28

Deel LXX (2005), Redactionele bijdragen, personalia, mededelingen ed.
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Arts, M. J. Van de redactie 2, 30, 66, 107

Woerden, H. van, A. C. Hin,

E. Raimond en

B. A. P. Schipper

In memoriam C. A. Muller 3

- Ledenmutaties 64, 96

- Herhaalde oproep voor leden van het NERG 64

- Proefschriften 97-102

- Persberichten en aankondigingen 103-104

- Toekenning van de Vederprijs 2004 aan dr.ir. A. van

Zelst

106-107

- Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 7 april

2005

108-111

Deel LXXI (2006), Artikelen

Auteur(s) Titel Pagina's

Bakker A. en L. Walder The salvage of the 'Kursk' 31-36

Davidse, J. Honderd jaar elektrotechniek 3-6

Goedbloed, J. J. Reciprocity and EMC measurements 15-29

Morsink, B. Fast modeling of electromagnetic fields for the design of

phased array antennas in radar systems

46-56

Rollema, D. Boekbespreking: "Radio Malabar" 57-59

Wallinga, H. De diode in historisch perspectief 7-14
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Arts, M. J. Van de redactie 2, 38

- Stichting PHOHI monument 30

- Verslag van de algemene ledenvergadering dd.

11 april 2006

39-41

Baken, N. Van de voorzitter 42-43

- Uitreiking Verderprijzen 2005 44-45

- PATO cursusaanbod 2007 60

Deel LXXII (2007), Artikelen
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Baken, N, M. van Riet,

J. Warners en G. Deurwater

The new broadband world: back to circuits again?! 19-25

Etten, W. van Comment on The new broadband world: back to circuits

again?!

46-48

Harmsel, H. B. J. ter en

N. H. G. Baken

Broadband services on rail tracks; The business case for

fast roaming WLAN

10-18

Houben, S. A., N. H. G.

Baken, P. Hervé en R. Smets

Multiple wireless protocol advertising system, enabling

automatic access selection and local services

3-9

Loon B. van Scanning our past. Radar 101: Celebrating 101 years of

development

43-45

Loon B. van en A. Hin Scanning our past from the Netherlands. Early galactic

radio astronomy at Kootwijk and some consequential

developments

26-28

Vles, J. N. Een vergeten pionier van de kortegolf radiotelefonie.

Leven en werk van ir. J. J. Numans (1904-1944)

37-42
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Arts, M. J. Van de redactie 2, 30

Baken, N. In memoriam Piet de Bruin 30

Baken, N. Van de voorzitter 31-32

- Verslag van de algemene ledenvergadering dd.

19 april 2007

33-36

Arts, M. J. Mededeling van de redactie 48

- Proefschriftenoverzicht 2005-2006 49-52
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Arts, M. J. Hallo Bandoeng. Een boek over Nederlandse radiopio-

niers (boekrecensie)

61-63

Baken, N., E. van Boven,

J. Hoffmans, W. Hollemans

en W. van de Langemaat

Roadmap to personalised liquid bandwidth 3-12

Baken, N., N. van Belleghem,

E. van Boven en A. de Korte

Unravelling 21st century riddles - Universel network

visions from a human perspective

48-60

Bastiaansen, H. J. M. en

N. H. G. Baken

Using advanced integration concepts for trans-sector

innovation - View and status

13-20

Gaast, S. van der,

J. G. Beerends, K. Ahmed en

H. B. Meeuwissen

Quantification and prediction of end-user perceived

web-browsing quality

21-29

Smolders, A. B. Zicht op onzichtbare antennes. Intreerede van prof.dr.ir.

Bart Smolders, uitgesproken op 5 september 2008 aan de

Technische Universiteit Eindhoven

35-47
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Arts, M. J. Van de redactie 2, 34

Meeteren, D. van De vernieuwde NERG website 30-31
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- PATO cursusaanbod 2009 68
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Gerini, G. Antennas in (the) evolution. Inaugural lecture prof.dr.

Giampiero Gerini, 14 november 2008

35-49

Huiszoon, B., F. T. H. den

Hartog, M. García Larrodé

en A. M. J. Koonen

Layer 2 and 3 contention resolution and radio-over-fiber

in OCDMA PON for transparent optical access in per-

sonal networks

7-24

Koonen, T. Nobel prize 2009 for Charles Kao, pioneer in optical

fibres

3-6

Kwakkernaat, M. Gedrag van radiogolven in mobiele netwerken in beeld

brengen

30-32

Visser, H. J. Approximate and full-wave antenna analysis for CAD 50-58
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Arts, M. J. Van de redactie 2, 34

- Proefschriftenoverzicht 2007-2008 25-29

Bomhof, F., J. Laarakkers en

H. Ouibrahim

Het slimme leven (verslag van NERG-, KIVI-NIRIA- en

TRANS-bijeenkomst)

58-59

- PATO cursusaanbod 2010-2011 60
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Bentum, M., J., C. J. M. Ver-

hoeven, A. J. Boonstra,

A. J. van der veen en

E. K. A. Gill

A novel astronomical application for formation flying

small satellites

8-15

Sismanidou, C.,

A. C. F. Reniers en

A. P. M. Zwamborn

Double solenoid ELF magnetic field exposure system for

in-vitro studies

16-23

Zhuang, L, D. Marpaung,

M. Burla, R. Khan en

C. Roeloffzen

Ring resonator-based integrated photonic beam former

for phased array antennas

3-7
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Arts, M. J. Van de redactie 2
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Het 90-jarig bestaan van het Tijdschrift van het

NERG in 2011 is voor de redactie aanleiding

geweest om het register van publicaties in het Tijd-

schrift aan te vullen. Het vorige register is in 1995

gepubliceerd en omvatte alle publicaties vanaf het

begin (1921) tot en met 1994.

Bij de samenstelling van het register 1995-2011 is

zoveel mogelijk geprobeerd om aan te sluiten op

het in 1995 gepubliceerde register. Zo zijn de

samenvattingen van de proefschriften als afzon-

derlijke publicaties opgenomen. Sinds de jaargang

2000 (deel 65) beperkt het proefschriftenoverzicht

zich overigens tot een lijst van proefschriften en

bevat het register dus geen samenvattingen meer

vanaf  dat jaar.

De opzet van het register 1995-2011 wijkt op onder-

staande punten af van het register 1921-1994:

• Om ruimte te besparen is het register in tabel-

vorm opgemaakt. De alfabetische rangschik-

king op auteur per jaargang is gehandhaafd.

• De samenvattingen van de proefschriften zijn

per jaargang in een afzonderlijke tabel opge-

nomen. In het register 1921-1994 staan de proef-

schriftsamenvattingen tussen de reguliere

publicaties. Achter de titel staat dan vermeld

"Samenvatting proefschrift".

• Niet-technische artikelen zijn per jaargang in

een afzonderlijke tabel opgenomen. Het betreft

hier bijvoorbeeld personalia, ingezonden

brieven van niet technische aard, verslagen van

algemene ledenvergaderingen, verslagen van

themabijeenkomsten enz. In het register

1921-1994 werden deze bijdragen per jaargang

opgenomen na de technische artikelen. Als

auteur werd telkens "Redactie" vermeld. Ook

werd daarbij een indeling gemaakt in verschil-

lende rubrieken zoals "Personalia" en "Uit het

NERG". De afgelopen 15 jaar zijn de

niet-technische bijdragen niet langer in

rubrieken gepubliceerd. Bovendien zijn som-

mige bijdragen niet door de redactie maar door

andere auteurs geschreven. Als bij de betref-

fende publicatie geen auteur vermeld is, is dat in

de tabel met een liggend streepje aangegeven.

• Aankondigingen van conferenties, workshops

symposia enz. zijn alleen in het register opge-

nomen als deze ook in de inhoudsopgave van

het tijdschrift vermeld zijn. Bovendien zijn deze

soms op niet-genummerde pagina's opge-

nomen. De rubrieken "Conferenties en symposia"

en "Aankondigingen en oproepen" zijn wel in het

register opgenomen. De individuele onderdelen

uit die rubrieken zijn echter niet vermeld.

Het gebruik van voorletters is iets dat de laatste 15

jaar veranderd is. In het verleden werd een auteur

met zijn titel(s), voorletters en achternaam aang-

eduid. De laatste 10 à 15 jaar is het steeds gebruike-

lijker geworden om alleen de voor- en achternaam

van de auteurs te vermelden met weglating van de

titels. Voor het register 1995-2011 betekent dit dat

auteurs vaak alleen met één voorletter (de eerste

letter van hun voornaam) vermeld staan. Hierdoor

kan het voorkomen dat eenzelfde auteur de ene

keer met zijn volledige voorletters vermeld wordt

en de andere keer niet.

In 2009 is het Tijdschrift niet verschenen. In het

register zult U dat jaar dus ook niet tegenkomen.

In 1995 beschikte de toenmalige redactie over een

databasebestand waarin het complete register

stond. Hiermee zijn allerlei statistieken gemaakt

die in het Tijdschrift gepubliceerd zijn [1]. Helaas is

dit bestand nergens meer te achterhalen. Wel is op

de cd-rom die ter gelegenheid van het 75-jarig

bestaan van het NERG uitgegeven is, een

ASCII-file gevonden met het register 1921-1994. Er

zal geprobeerd worden om deze ASCII-file te

importeren in een databaseprogramma zodat er

een geïntegreerd register gemaakt kan worden dat

de periode 1921-2011 beslaat.

[1] Spanjersberg, A. A.,

Het Tijdschrift van het Nederlands Electronica-

en Radiogenootschap 75 jaar, Tijdschrift Neder-

lands Electronica en Radiogenootschap, deel 60,

nr. 2, pp. 81-88, 1995.
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