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Levensbericht door K. Teer 

NatIab en radio 

Frans Louis Henri Marie Stumpers werd geboren op 30 Augustus 1911 in 
Eindhoven. Na zijn HBS examen in 1928 trad hij als assistent in dienst van 
Philips' Natuurkundig Laboratorium. Een verdere opleiding zat er door het 
vroegtijdige overlijden van zijn vader vooralsnog niet in. Wel bereidde hij 
zich in zijn vrije tijd voor op een universitaire studie waarbij hij werd gesti
muleerd en gesteund door zijn latere leermeester Balthasar van der Pol. Vanaf 
1934 kon hij daadwerkelijk aan de universiteit in Utrecht studeren waar hij in 
1937 zijn doctoraal examen met hoofdvak natuurkunde aflegde. In 1938 trad 
hij opnieuw bij Philips Natlab in dienst, nu als wetenschappelijk medewerker. 

De entree van Louis Stumpers in de wereld van wetenschap en techniek viel 
in een tijd dat het wonder van de 'radio' zich technisch en maatschappelijk ten 
volle ontvouwde. Een tijd waarin de golfvoortplanting nog aperte geheimen 
had zowel in de gewenste vorm (onder invloed van geïoniseerde luchtlagen), 
in de ongewenste vorm (als storend verschijnsel) en in de verrassende vorm 
van astronomische straling. 

Het was de tijd dat de radiolamp nog hoogtij vierde en in detail op zijn fysi
sche verschijnselen werd doorzocht, het was de tijd dat het ruisprobleem zich 
markant manifesteerde als drempel voor de technische mogelijkheden, het 
was de tijd dat schakelingen en netwerken werden uitgevonden (zonder persé 
iets van doen te hebben met schakelen respectievelijk sociaal gedrag). 

Het was de tijd dat internationaal gepoogd werd 'radio' wetenschap
pelijk, technisch en normatief te ordenen. De inrichting van instituten als 
URSI (Union Radio-scientifique International), CCIR (Comité Consultatief 
International des Radiotélécommunications), het Amerikaanse IRE (Institute 
of Radio Engineers, later Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
IEEE) en CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radio-élec
trique) getuigen daarvan. 

Het was de tijd ook - althans die indruk wordt uit documentatie gewekt 
- dat er een nauwe verbondenheid bestond tussen alle gradaties van diepzin
nigheid reikend van geleerde tot radioamateur. Verbondenheid gestoeld op 
fascinatie voor de nieuwe wereld geponeerd door Maxwell, ontsloten door 
Herz en Marconi. Naast deze en andere buitenlandse namen - Heaviside, Lee 
de Forest, Armstrong, Appleton, Nyquist, Black, Shannon - komen vader
landse namen in gedachten als Van der Pol, Tellegen, Elias, Veder, Posthumus, 
Idzerda, Corver, Koomans. 
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In de Philipsomgeving werd zijn komst voorafgegaan door markante ge
beurtenissen als de uitvinding van de pentode (Tellegen 1926), de toespraak 
van koningin Wilhelmina tot de inwoners van de Indische archipel als wereld
novum via een kortegolf zender van het Natlab (1927) en de lancering van het 
eerste complete Philips radioapparaat (1927). 
Het eerste onderzoek van Stumpers betrof de modulatieproblematiek bij 
draaggolftelefonie in wezen het verdelen van een beschikbare frequentieband 
in afzonderlijke dicht opeengepakte telefoonkanalen. Een analoge opstelling 
als radiozenders in de ether maar onder centraal beheer, met grote gelijkvor
migheid en met veel grotere efficiency. In dit werk concentreerde hij zich op 
de toepassing van Laplacetransformatie ter berekening van het signaalgedrag. 

In 1939 ging hij naar de groep van Van der Pol (Radiotheorie) waar hij al 
gauw deel uitmaakte van het team dat zich op frequentiemodulatie richtte. 
Tot dan was amplitudemodulatie het klassieke principe om geluidsinformatie 
op de draaggolf te enten. Een vrij gemakkelijk te realiseren en wiskundig te 
duiden wijze van doen. Een overgang naar variatie van de draaggolffrequen
tie leek qua inzicht en uitvoering aanzienlijk complexer maar attractief qua 
weerbaarheid tegen storing. Zowel impulsinterferentie als fading zouden naar 
prima-vista redenering aanzienlijk minder bedreigend zijn; immers zolang 
de nuldoorgangen in het uitgezonden signaal maar niet geaffecteerd worden 
blijft de daarin aangebrachte informatie intact. Zeker al een jaar of tien eerder 
voorgesteld maar praktische tegenwerpingen (het overbodig maken van alom 
geïnstalleerde zend - en ontvangtechniek) hadden de invoering weerstreefd en 
daarmee ook experimentele ervaring en fundamenteel inzicht opgehouden. 

Frequentie en ruis 

Toen Van der Pol dit onderwerp ter hand nam vond Louis Stumpers daarin 
één van zijn belangrijke technisch wetenschappelijke uitdagingen. Pertinente 
vragen over de verhouding tussen frequentiezwaai van de draaggolf en de 
bandbreedte van het modulerende geluidssignaal, over de degradatie van het 
eindresultaat bij zeer lage signaal/ruis verhoudingen, over de invloed van im
puls- en bromstoring, over doeltreffende elektrische circuits in de ontvanger, 
over de effecten van niet lineariteit en andere circuiteigenschappen werden 
door hem met veel talent bestudeerd en beantwoord. In 1946 promoveerde hij 
bij Van der Pol op een proefschrift getiteld Eenige onderzoekingen over tril
lingen met frequentiemodulatie, het zou een klassieker worden. 

De uitdaging in de frequentiemodulatie besloten bracht hem langs vanzelf
sprekende weg tot een ander onderwerp van concentratie: ruisverschijnselen 
in elektrische ontvangtoestellen. De radiowereld had de laatste dertig jaar 
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ervaren dat verschillende bronnen van ruis het gewenste resultaat aanmerke
lijk konden verontreinigen. De thermische (Johnson- of Nyquist-) ruis, zich 
overal manifesterend waar dissipatieve circuitelementen in 't geding zijn; de 
hagel (Shot-) ruis, gekoppeld aan de statistische stroom fluctuaties in buizen 
en transistoren; de flicker ('één-gedeeld door-f ') ruis, een extra (en nog altijd 
matig begrepen) component in elektronische elementen gekenmerkt door een 
sterk met de frequentie afnemend spectrum. 

Stumpers ontwikkelde zich tot een specialist in deze verschijnselen. Dat was 
natuurlijk effectief bij de ontwikkeling van de publieksradio maar niet minder 
bij fijnzinnige professionele apparatuur. Zo ontwikkelde hij op verzoek van de 
astronomen Oort, Minnaert en Van de Hulst een ruisarme versterker voor de 
detectie van de waterstoflijn. Het leverde hem vanaf het begin een plaats op in 
de Stichting Radiostraling van Zon en Melkweg (1948) en in 1952 een prijs 
van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder. 

De inzichten die Louis Stumpers had verworven in ruis en modulatieproble
men, koppelde hij niet alleen en ook niet bij voorkeur aan praktische toepas
singen. Hij had een grote affectie voor de fundamentele denkwereld. Toen 
Shannon in 1948 een geniale vernieuwende redenering over informatie pu
bliceerde, waarin hij op lucide wijze informatieinhoud in afhankelijkheid van 
bandbreedte en ruis kwantificeerde, was Stumpers daar direct door gefrap
peerd. Het was zijn verdienste dat hij in een vroeg stadium zijn internationale 
gespreksfora met dit nieuwe inzicht confronteerde en vooral met de vragen 
wat dat voor de door hen gebezigde techniek zou kunnen betekenen. 

Stumpers als stuwende kracht in internationaal overleg 

Een derde thema dat Stumpers voor zeker veertig jaar heeft beziggehouden 
en ook al weer op begrijpelijke wijze met de vorige problemen is verbonden, 
is de elektromagnetische storing die kan optreden tussen apparaten onderling. 
Elektrische toestellen kunnen zich - onbedoeld maar qua ontwerp onvermij
delijk - actief betonen in het elektromagnetische spectrum en daarmee andere 
toestellen die zich bedoeld op elektromagnetische velden richten aanzienlijk 
in hun functie hinderen. Het begrip Elektro Magnetische Compatibiliteit 
(EMC) slaat op een zodanig apparatenontwerp dat via een stel van eisen voor
melde koppelingen zo veel mogelijk zijn vermeden. Zulke eisen en zo'n ont
werp kunnen alleen worden opgesteld bij een combinatie van goed inzicht in 
theorie van elektromagnetische velden en goed vakmanschap ten aanzien van 
parasitaire stromen, potentiaalverschillen en antennewerking.Vanaf 1943 was 
Louis Stumpers de stuwende kracht in dit storingsonderzoek wat niet alleen 
leidde tot vooraanstaande expertise in het eigen laboratorium maar ook tot 
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actie in internationaal verband en imperatieve regelgeving voor apparatenbou
wers, uiteindelijk tot voordeel van alle partijen. 

Binnen het radiosysteem was frequentiemodulatie niet de enige vernieuwing 
waar hij zich mee bezig heeft gehouden. Hij verdiepte zich ook in de pogin
gen de geluidsweergave stereofonische dimensies te geven. De amplitudemo
dulatie bood daarvoor slechts een beperkte mogelijkheid maar in de FM-band 
zag het er positiever uit. Men realiseerde stereofonie door als hoofdsignaal de 
som van een rechter en linkermicrofoon kanaal te gebruiken (als goede bena
dering van het monobeeld) en er een verschilsignaal aan toe te voegen gesu
perponeerd op een hulpdraaggolf direct boven de band van het geluidssignaal. 
Het geheel werd vervolgens als ingangssignaal van de FM-zender gebruikt. De 
bestaande mono-ontvanger kon het somsignaal op de standaard manier detec
teren; de stereo-ontvanger kon daarenboven de toevoeging door detectie van 
de hulpdraaggolf afzonderen en op voor de hand liggende wijze uit som en 
verschil de signalen voor linker en rechter luidspreker produceren. 

Aldus uitgevoerd is stereofonie een betrekkelijk eenvoudige technische zaak 
al vraagt het ontwerp van een levensvatbare ontvanger nog wel het nodige 
technische raffinement. Moeilijker wordt het als tot een wereldstandaard moet 
worden besloten in een gremium van talloze nationaliteiten ieder met eigen 
uitvinders en vaderlandse trots. Dit punt raakt aan een kenmerkende eigen
schap van Stumpers om met groot geduld, grote kennis omtrent lopend onder
zoek, in internationaal overleg, de wereld aan overeenstemming te helpen. Hij 
heeft zich voor diverse instanties ingezet. Vanaf 1943 voor CISPER, sedert 1948 
voor IRE (op de duur als voorzitter en 'director' van diverse deelorganisties), 
vanaf 1956 was hij delegatielid in CCIR, vanaf 1957 was hij betrokken bij URSI 

(als voorzitter van commissies en uiteindelijk als vice-president). 

Groepsleider 

De stereofonische radio was geen onderzoek van Stumpers op individuele 
basis. Hij was in 1953 tot groepsleider benoemd zodat zijn taak was verbreed 
met het begeleiden van een aantal wetenschappelijke medewerkers gericht op 
een welgekozen programma. In dat welgekozen zit een belangrijk deel van 
de opdracht in een industrieel laboratorium. Het betekent een gewogen mix 
van nieuw fundamenteel technisch inzicht en principiële productinnovatie. 
Stumpers was heel goed in het onderkennen van nieuwe richtingen en het 
ondersteunen van zijn mensen met fysische en vooral wiskundige expertise. 

Van de problemen die onder zijn leiding ter hand werden genomen noemen 
we naast de stereofonie nog één zijband modulatie en circuit techniek in half
geleidertechnologie. 
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De één-zijbandmodulatie werd al snel een optie in de radiowereld omdat 
spectrumschaarste en spectrumgedrang deden uitzien naar bandbreedte be
sparende maatregelen. Eenvoudige goniometrische beschouwing leert dat bij 
amplitudemodulatie de informatie in twee zogenaamde zijbanden, dus dubbel, 
wordt uitgezonden. De technische uitdaging werd dus om één zijband zodanig 
te schrappen dat de kwaliteit werd gehandhaafd en het bestaande ontvanger
bestand met de nieuwe norm kon werken. Stumpers en medewerkers hebben 
er veel aandacht aan besteed en boden in 1963 een zeer bemoedigend CSSB 

resultaat (lees: compatible single side band). Het voorstel heeft het echter, 
evenmin als elke andere poging elders, niet gehaald. 

De halfgeleidertechnologie gaf sinds de zestiger jaren voor de analoge circuit
techniek naast revolutionaire mogelijkheden ook inherente onevenwichtig
heden in de zin dat conventionele circuitelementen als condensator, spoel en 
transformator niet makkelijk in het nieuwe elektronisch bestel pasten. Men 
zocht daarom naar wegen om die functies te simuleren met de componenten 
die zich wel naar de nieuwe technologie voegden. Daarbij kon - in tegen
stelling tot wat in het buizentijdperk mogelijk was - kwistig en geraffineerd 
gebruik gemaakt worden van actieve elementen. Pikante coïncidentie daarbij 
was dat in hetzelfde laboratorium Tellegen in 1947 zeer verrassend de be
staanbaarheid had aangetoond van een tot dan onbekende variant in het areaal 
van passieve circuitelementen. Die had onder andere als verbluffende eigen
schap dat in serie geschakeld met een condensator het gedrag van een zelf
inductie werd gesimuleerd. Deze zogenaamde 'gyrator' was niet makkelijk 
direct fysisch te realiseren maar wel elektronisch te simuleren, het zou te ver 
voren deze en andere vindingrijkheid in het circuitontwerp nader te adstru
eren, genoeg zij de vermelding dat de Stumpersgroep in de eindfase van het 
analoge tijdperk een grote bijdrage leverde in de vindingrijke realisatie van 
circuits middels de moderne technologie. 

In 1969 werd Louis Stumpers in de hiërarchie van het Natlab benoemd tot 
wetenschappelijk adviseur. Dat betekende een promotie en erkenning van zijn 
wetenschappelijke kwaliteit en ook een grotere vrijheid om wetenschappe
lijke vraagbaak te zijn. Belastende neventaken werden toebedeeld aan jongere 
nieuwe groepsleiders. 

Blijvend actief en erkend 

In 1972 ging hij met pensioen. Dat wil niet zeggen dat hij zich uit het profes
sionele, in het bijzonder het internationale, circuit terugtrok. Nog heel lang 
heeft hij zijn vermogen om heel veel technische resultaten en vraagpunten als 
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één conglomeraat te overzien en te verwoorden tot nut van de technische ge
meenschap ingebracht. Ook heeft hij zich danig ingezet om de jongere gene
ratie te onderwijzen. Al in 1968 werd hij benoemd tot deeltijd hoogleraar aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen, in 1974 tot gasthoogleraar aan de Ruhr 
universiteit Bochum en in 1976 tot deeltijd hoogleraar aan de Universiteit 
Utrecht. 

Vele keren zag Louis Stumpers zijn inspanningen met ere genoemd. Naast 
wat eerder werd vermeld kreeg hij in 1960 een Certificate of Recognition van 
de astronomen, in 1962 het Fellowship van het IEEE, in 1976 de Columbus 
Gold Medal van de stad Milaan, in 1978 een IEEE Award on International 
Communication, in 1985 de Friedrich Liszt Medaille van de Technische 
Hochschule in Dresden, in 1994 een eredoctoraat in de technische weten
schappen van de Wroclaw Polytechnic University. 
In 1970 werd hij lid van onze Akademie, in 1978 erelid van de Hongaaarse 
Academie van Wetenschappen, in 1990 erepresident van URSI. 

Over zijn particuliere leven is tot hier weinig gezegd. Niet omdat dat geen 
grote rol zou hebben gespeeld maar hij was er de man niet naar het sterk met 
zijn professie te verbinden. Louis Stumpers gaf voor zijn omgeving heel lang 
het beeld van de verstokte vrijgezel. Hij doorbrak dat vrij onverwacht en zeer 
manifest toen hij in 1954 in het huwelijk trad met Mieke Driessen. Uit het 
huwelijk werden vijf kinderen geboren, drie meisjes en twee jongens. Voor 
zijn beroepsomgeving kwam de waarde en glans die zijn gezin voor hem had 
fragmentarisch maar overduidelijk naar voren 

Naar de vrijetijdsbesteding van Louis buiten gezinszaken hoeft niet lang 
gezocht te worden. Stumpers was een zeer verdienstelijk schaker van natio
nale bekendheid. Hij kwam zeker 25 keer uit voor het Nederlandse team en 
was 29 maal kampioen van Brabant (dat het er geen dertig werden heeft hem 
dwars gezeten). Zijn vele bijdragen aan de schaakwereld werden in lokaal en 
nationaal verband met grote waardering bij zijn uitvaart gememoreerd onder 
andere zijn erevoorzitterschap van de Eindhovense Schaakvereniging en ere
lidmaatschap van de Brabantse Schaakbond. 

De Akademie en in het bijzonder de Sectie Technische Wetenschappen ver
liest in Louis Stumpers een zeer trouwe, scherpzinnige, breed en betrouwbaar 
gedocumenteerde collega. 
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