Tengevolge van een betreurenswaardlg misverstand is de necrologie van
prof.Knol nlet opgenomen In het jaarboek 1963-1964.
Op 15 december 1963 overleed, op de leeltijd van 55 jaar, Prof.dr.K.S.Knol, als
hoog1eraar in de elektronica lid van de afdeling der elektrotechnlek vanaf de
stichtlng van de hogeschool.
Knol werd geboren te Eenrum, bezocht de H.B.S. te Gronlngen en studeerde
vervolgens natuurkunde aan de Rijksuniverslteit te Gronlngen. Hij behaalde
het doctoraal examen In 1931 en promoveerde bij Coster in 1934 op het
proefschrlft 'On the atomic scattering factor for X-rays in the region of
anomalous dispersion'. Tot 1937 bleef hij verbonden aan de Rljksuniverslteit
te Groningen, met een onderbreking in 1935 toen hlj tljdelijk werkzaam was op
het gebied van de kernfyslca onder Ieiding van Meitner In het Kaiser Wilhelm
lnstitut fUr Chemle te Berlin-Dahlem. Niet aileen zij die met Knoi in zijn
groningse periode hebben gewerkt, maar ook zij die hem pas later hebben
leren kennan, weten dat deze periode voor hem zeer gelukkig is geweest. Het
was opmerkelijk hoe hij vele anecdotische gebeurtenissen uit de gronlngse
tijd op daarvoor geschikte ogenblikken met intens genoegen en in detail wist
te verhalen.
Na Groningen kwamen 20 jaren van wetenschappelijk werk op het Natuurkundig Laboratorlum van de N. V.Philips. Hler heeft hij zeer vruchtbare
fundamentele onderzoekingen verricht op het gebied van de hoogfrequent
techniek. Zijn fysisch inzicht en zijn experimentele vaardigheid waren onder
meer van groot belang bij het ontwikkeien van geschikte meetmethoden om de
karakteristieke eigenschappen van bulzen en schakelingen voor decimeter- en
centlmetergolven te bepalen. De rulsverschijnselen hadden zijn bijzondere
aandacht. In deze perlode heeft Knol zaer vele collega's aan zlch verplicht
door steeds bereidwillig en aandachtig open te staan voor hun problemen,
door hen deal te maken van zijn inzicht en door enthousiast mee te zoeken
naar oplosslngen.
Toen hlj tegen het elnde van 1956 een benoemlng aan de Technische
Hogeschool Eindhoven aanvaardde heeft hij zich met zijn gehele persoon aan
zljn nieuwe taak gegeven. De vorm, waarin hij het onderwijs In de elektronica
heeft gegoten, zal nog lange tljd herkend worden. Niet minder dan vijf
verschillende vakken zijn door hem gedoceerd, aile toegelicht met reeksen
voortreffelljke demonstraties. Daarnaast heeft hij in belangrljke mate bijgedragen tot de ideeenontwikkeling In de afdeling. Knol onderschatte vaak het
gewicht van eigen opinle en van elgen werk en hij liet zlch dan moeilijk door
anderen van dat gewicht overtulgen. In deze jaren hebben zijn coliega's en
medewerkers hem mogen leren kennan als een man, die met zljn milde oordeel
en zijn geheel persoonlijke humor tijdens bljeenkomsten, colloquia enz. een
steer van ontspanning wist te scheppen. Enkele bijzonder geslaagde
afstudeeropdrachten warden onder zijn Ieiding uitgevoerd.
Het was bekend, dat Knol de laatste jaren werd gehinderd door moellljkheden
met het !open, een ongemak dat op zichzelf niet vee! betekende, maar dat hem
belemmerde zijn volledlge energie te ontplooien. Het tekent de persoon van
Knol dat hij meer geirrlteerd werd door het felt, dat hlj wat mlnder regelmatig
zijn taak kon verrlchten dan door zijn eigen ongemak.
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Blj zljn onverwachte heengaan hebben velen meegevoeld met zijn famllie,
waarin hij een zo centrale plaats lnnam en waarin hlj zo grote vreugde heeft
beleefd. Wij bidden en vertrouwen dat zljn echtgenote en zijn klnderen het
geleden verlies zullen kunnen dragen, omdat zij naast gevoelens van droefheid
stellig ook gevoelens van dankbaarheld zullen ervaren voor al het goede dat zij
hebben mogen beleven.
En wij, zljn vrlenden, collega's en medewerkers kunnen slechts zeggen,
eveneens met gemengde gevoelens van droefheld en dankbaarheid: wat heeft
hlj het ons eenvoudig gemaakt op hem gesteld te zljn.
A.A.Th.M.van Trier

Bron: Technische Hogeschool Eindhoven 1964-1966,
uitgegeven door de senaat in 1967
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