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Levensbericht van 

F. Bloch 
(23 oktober 1905-10 september 1983) 

door R. Kronig 

Toen omstreeks 1925 door het werk van Bohr, Heisenberg, Pauli, Bom, Schrö
dinger en Dirac de Quantummechanica een definitieve vorm had verkregen, ont
stond de taak, de eigenschappen van atomaire systemen op de nieuwe basis te begrij
pen. Tot de groep van jonge onderzoekers, die zich hierop toelegden, behoorde ook 
Bloch. Uit Zürich afkomstig, verkreeg hij zijn schoolopleiding aldaar en verrichtte 
er zijn studie aan de Eidgenössische Technische Hochschule, om te beginnen in de 
Abteilung Maschinenbau, maar reeds spoedig in de Abteilung Physik. 

Nadat de belangstelling van de fysici eerst op de verklaring van de spectra van in
dividuele atomen en moleculen (lijnspectra, röntgenspectra, bandspectra) was ge
richt, kwamen toen de eigenschappen van de samenhangende materie aan de beurt. 
Het onderzoek van Bloch hield zich in het bijzonder bezig met het gedrag van meta
len, in eerste instantie met hun elektrische weerstand. Het door Bloch ingevoerde 
model behandelde de voor de elektrische geleiding verantwoordelijke elektronen als 
van elkaar onafhankelijke deeltjes, onderworpen aan een krachtveld met de periodi
citeit van het kristalrooster van het metaal. In dit krachtveld hebben de elektronen 
een reeks stationaire toestanden te hunner beschikking. Deze zouden bij het absolu
te nulpunt van de temperatuur onder inachtneming van het uitsluitingsbeginsel van 
Pauli successievelijk in energetische volgorde bezet moeten zijn tot een bepaalde 
grenswaarde van de energie. Hieruit is direct begrijpelijk, dat de elektronen bij ka
mertemperatuur slechts weinig tot de soortelijke warmte van het metaal bijdragen, 
wat in de klassieke fysica niet kon worden verklaard. Bij van nul verschillende tem
peraturen werd verondersteld, dat door de trillingen van het kristalrooster afwijkin
gen van de periodiciteit van het kristal veld ontstaan, die tot overgangen van de elek
tronen naar onbezette stationaire toestanden aanleiding geven. Hierdoor wordt de 
weerstand van het metaal veroorzaakt. 

Bloch kon laten zien, dat bij kamertemperatuur de weerstand evenredig met de 
temperatuur toeneemt, in de buurt van het absolute nulpunt echter evenredig met 
1"', alles in overeenstemming met het experiment. 

Het model van Bloch werd wegens zijn succes spoedig van verschillende zijde toe
gepast om andere eigenschappen van metalen te verklaren, zoals thermische emissie 
van elektronen, thermo-elektriciteit, optische eigenschappen van het oppervlak en 
van dunne lagen van metaal, Halleffect en magnetisch gedrag. 

Van Bloch's andere bijdragen tot de natuurkunde van de vaste stof is de afleiding 
van de temperatuurafhankelijkheid van magnetisatie van ferromagnetica bij lage 
temperaturen belangrijk. Bloch heeft ook de structuur der grens lagen van Wei ss-
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gebieden in ferromagnetica behandeld. Deze grens lagen heten naar hem Bloch
wanden. 

Bloch, die omstreeks 1930 aan de Universiteit Leipzig als onderzoeker was ver
bonden in het natuurkundig instituut aldaar, dat onder de leiding van onze landge
noot Prof. Debije stond, zag zich door het toenemende antisemitisme onder het 
Nazi-regime genoodzaakt Duitsland te verlaten. Hij emigreerde naar de Verenigde 
Staten en vond een passende positie in Stanford University, California, waar hij tot 
zijn pensionering is gebleven. Hier verschoof zijn belangstelling van de theoretische 
naar de experimentele natuurkunde. 

Hij was één van degenen, die aan de wieg stonden van magnetisch resonantie on
derzoek. Met behulp van deze resonanties bepaalde hij met Alvarez het magnetisch 
moment van het neutron. Zeer belangrijk werden de Bloch-vergelijkingen, die de 
magnetische resonanties zonder gebruik van de quant urn theorie beschreven. Hierbij 
sluiten de metingen van magnetische momenten der atoomkernen aan waarbij Bloch 
geassisteerd werd door W. W. Hansen. 

Deze grootheden waren tot die tijd met behulp van afbuigingsproeven aan 
atoomstralen in magnetische velden verkregen. Met de methode der nucleaire induc
tie, die onafhankelijk en ongeveer gelijktijdig door L.M. Purcell werd ontwikkeld, 
konden resonantie-metingen aan macroscopische monsters, die de betreffende ker
nen bevatten, uitgevoerd worden, wat tot een precisie van I: 106 van de reeds op 
zichzelf kleine kernrnomenten leidde. Dit werk heeft vele toepassingen gevonden: in 
de natuurkunde, de scheikunde, de biologische en ook de medische wetenschappen. 

Voor dit onderzoek werd aan Bloch en Purcell de Nobelprijs 1952, ieder voor de 
helft, toegekend. 

Bloch was de eerste directeur-generaal van het CERN te Genève (1954-1955). 
Bloch's werk heeft aanrakingspunten met het werk van veel Nederlandse onder

zoekers. Persoonlijke relaties brachten hem niet zelden naar ons land. In 1929/30 
heeft hij langere tijd in Nederland gewerkt, en wel met steun van het Lorentz-fonds 
bij Kramers in Utrecht. In het academisch jaar 1971/72 was hij Lorentz-hoogleraar 
in Leiden. 

Bloch heeft het contact met Zürich steeds aangehouden. Hij heeft een klein ap
partement in één der voorsteden gehad, waarvan hij jaarlijks voor enige weken ge
bruik maakte. Tijdens zijn bezoek in 1983 is hij onverwachts overleden en werd op 
de Israëlitische begraafplaats bijgezet, nadat zijn vakgenoot van de Abteilung Phy
sik der Technische Hogeschool Zürich, Professor Jost, Bloch's levensloop in een 
korte toespraak had geschetst. 

Bloch was sinds 1964 buitenlands lid van onze Akademie. 
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