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Ralph Kronig werd op 10 maart 1904 te Dresden geboren. Zijn vader, Harold 
Theodor Kronig, geboren 25 januari 1866, stamde uit een welgestelde familie, die 
onder andere in het toenmalige Bohemen een textielfabriek bezat. Deze Harold 
was op zijn achttiende jaar naar Antwerpen gestuurd om bij een zakenrelatie van 
zijn vader voor de handel te worden opgeleid, maar toonde weinig belangsteIIing 
voor de commercie. Hij raakte bevriend met een Amerikaanse predikant, ds. 
Potts, de geestelijke verzorger van een klein groepje Amerikanen in Antwerpen, 
die zelf geen kinderen had, en toen deze terugkeerde naar de USA waar hij niet 
alleen een huis maar ook een farm bezat, ging Harold met hem mee. Hij maakte 
een merkwaardige ontwikkeling door: eerst werkte hij op de farm, maar hij ging 
zich hoe langer hoe meer op de schilderkunst toeleggen. Enige stages bij ateliers 
in Parijs - tussen 1885 en 1890 - maakten hem tot professioneel schilder. Verder 
moet vermeld worden dat hij Amerikaans staatsburger werd. 

Ralphs moeder, Augusta de Laer1, werd op 25 september 1868 geboren te 
Soerabaja. Haar vader, Theodor de Laer, - geboren 5 juli 1826 - had zich, na 
een opleiding in London, in 1848 als zakenman in Nederlands Oost-Indië geves
tigd. Hij trouwde met Bertha Beckhaus, die haar eerste echtgenoot, de arts 
Lombard, na een kort huwelijk had verloren. Het echtpaar De Laer kreeg drie 
kinderen, Friedrich (geboren in 1864), Marie (geboren in 1866) en de genoemde 
Augusta. In 1869 werd vader Theodor besmet met een ernstige tropische ziekte. 
Zijn arts raadde hem aan de tropen, waar hij inmiddels twintig jaar had doorge
bracht, te verlaten en in het najaar scheepte het gezin zich in voor de thuisreis om 
de Kaap. De Laer is gedurende deze reis gestorven. Zijn stoffelijk overschot 
werd op 14 december 1869 in Sint Helena bijgezet. De weduwe heeft een tijdje in 
Arnhem gewoond maar verhuisde later naar Bielefeld, waar ze tot haar dood, in 
1920, is gebleven. 

Augusta trouwde in 1888 met een textiel fabrikant Hermann Gante. Ze hadden 
twee kinderen, Theo (1888-1960) en Toni (1893-1980). Gante is omstreeks 1895 
overleden. Harold Kronig ontmoette de weduwe toen hij in 't begin van onze 
eeuw weer eens naar Europa kwam. Ze trouwden in 1903 en gingen in Dresden 
wonen. Een van de redenen om nu juist Dresden te kiezen was dat de ouders van 
Harold er waren komen wonen, maar bovendien waren stad en omgeving aantrek
kelijk. Ralph Kronig heeft later gezegd dat hij er een gelukkige jeugd heeft 
doorgebracht. 

1 Het is in de Verenigde Staten niet ongebruikelijk de familienaam van zijn 
moeder als tweede voornaam aan de eigen naam toe te voegen. Ralph Kronig 
heeft een tijd lang R. de L. Kronig als auteursnaam gebruikt. Later heeft hij de 
toevoeging 'de L.' weer weggelaten. Voorlopig zal dit niet tot verwarring leiden, 
maar het is denkbaar dat in de toekomst een computer tot de conclusie zal komen 
dat er twee fysici Kronig hebben bestaan. 
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De jaren van de Eerste Wereldoorlog kwam het gezin Kronig zonder veel 
problemen door. De vader had als Amerikaan beperkte bewegingsvrijheid en 
moest zich geregeld melden, maar werd verde~ met rust gelaten. 

Pas na het einde van de oorlog, in 1919, vindt vader Kronig de toestand 
dreigend worden, zowel in economisch als in politiek opzicht en hij besluit met 
zijn gezin naar New Vork te vertrekken. Ralph gaat daar aan de Columbia 
University studeren. Later hebben Harold en zijn vrouw nog veel gereisd en in 
diverse landen gewoond maar dan staat Ralph al op eigen benen. 

De opleiding van Ralph valt dus duidelijk uiteen in twee fasen, het Duitse 
gymnasium en de Amerikaanse Universiteit. Hij spreekt met waardering over de 
Duitse school, vermeldt overigens ook dat het hem weinig moeite kostte tot de 
vijf besten van zijn klas te horen, zodat hij veel tijd overhield voor zijn liefhebbe
rijen. Hij begon met allerlei scheikundeproeven, waarvoor hij van zijn vader een 
mooi instrumentarium kreeg. Hij kwam echter al spoedig tot het inzicht dat men 
om werkelijk iets van de materie te begrijpen naar het 'inwendige' van de atomen 
moet kijken en dat is natuurkunde. En om natuurkunde te begrijpen had je 
wiskunde nodig. Een verrassend goed inzicht voor een jongen van een jaar of 
veertien! Hij kreeg op zijn verzoek zelfs - door zijn vader betaalde - privaatles
sen in wiskunde. Zijn vader zorgde er ook voor dat noch de algemene cultuur, 
noch de Engelse taal tekort kwamen. 

Met de studie in New Vork liep het ook uitstekend. Het Duitse eindexamen 
bleek een goede voorbereiding en Ralph behaalde al op 28 februari 1923 de graad 
van Bachelor of Arts. Op 7 februari 1925 werd hem de doctorstitel toegekend. En 
er was meer. De opleiding bij Columbia was degelijk maar bijna uitsluitend 
'klassiek'. Quantumtheorie en nieuwe resultaten op het gebied van atoombouw en 
spectraallijnen kwamen nauwelijks ter sprake. En dat waren nu juist de dingen 
waarin Ralph geïnteresseerd was. Hij moest zelf de weg vinden in de veelal 
Duitse vaktijdschriften. Hij stond er niet geheel alleen voor: een aantal graduate 
students, aangevoerd door l.I. Rabi (die zelf pas in 1926 promoveerde) had een 
club gevormd om de laatste resultaten uit Europa te bespreken. Ralph heeft daar 
zeker van geprofiteerd en in 1925 ging zijn kennis van de moderne natuurkunde 
het normale curriculum van Columbia al ver te boven. 

We kunnen Kronigs verdere levensloop als volgt indelen. 
1925-1930 'Wanderjahre' waarbij hij herhaaldelijk van plaats wisselt, 
1930-1939 Groningen, eerst als 'conservator' daarna als lector, 
1930-1969 Delft, hoogleraar, 
1969-1995 Emeritaat; hij woont in Zwitserland, 
1991-1995 Zijn laatste jaren brengt hij met steeds toenemende invaliditeit in 

Nederland door. 
De 'Wanderjahre' verliepen als volgt. Eind 1924, dus nog voor de uitreiking van 
de doctorsbul, vertrekt hij als Bayard Cutting Traveling Fellow naar Europa, 
waar hij vooral in Kopenhagen, in het instituut van Bohr, zal werken. 
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In december 1925 vaart hij terug naar New York. Vervolgens is hij tot 1928 in 
dienst van de Columbia University, eerst als docent, dan als assistant professor. 
In 1928 vertrekt hij weer naar Europa, nu met een traveling fellowship van de 
International Education Board. Hij werkt bij Kramers in Utrecht en is van mei tot 
september 1928 assistent van Pauli in Zürich. Wanneer in 1929 een eind komt 
aan zijn fellowship vindt hij een positie als assistant professor bij het Imperial 
College in Londen. Vandaar vertrekt hij in 1930 naar Groningen. 

In 1930 was Kronigs reputatie als prominent theoreticus al gevestigd. Wanneer 
de experimentator D. Coster hem naar Groningen wil halen, vraagt hij de alom 
bewonderde, maar wegens zijn scherpe kritiek ook gevreesde Wolfgang Pauli om 
diens mening. Deze zendt het volgend testimonium. 

Nach meiner Meinung ist Herr Kronig auf Grund seiner wissenschaftlichen 
Leistungen in jeder Hinsicht reif für eine Professur für theoretische Physik und 
den mit einer solchen verbundenen selbständigen Wirkungskreis. Seine Arbeiten 
beziehen sich auf das Gebiet der Theorie der Spektren, zuletzt der Bandenspek
tren, für welche er als einer der besten Kenner zu bezeichnen ist, ferner auf die 
Theorie der MetalIe und anderes. Alle diese Arbeiten sind durch gr06e Origina
Iität in der Problemstellung und besondere Zuverlässigkeit und Gründlichkeit in 
der Durchführung ausgezeichnet. Auch ist zu betonen, da6 Herr Kronig, obwohl 
keine diesbezügliche Publikation von seiner Hand vorliegt, seinerzeit der Ent
deckung des Spinelektrons sehr nahe gekommen ist. Schlie6lich halte ich ihn, 
wegen seiner Beherrschung der modernen Quantenphysik im Allgemeinen für den 
geeigneten Mann urn dieses Fach im Universitäts Unterricht zu vertreten. 

Ook in 1930 verscheen Kronigs boek Bandspectra and malecular Structure, dat 
lange tijd als standaardwerk op dit gebied kon worden beschouwd. Verder valt 
nog op te merken dat zijn werk over de optische eigenschappen van metalen 
uiteindelijk heeft geleid tot de beroemde Kronig-Kramers vergelijkingen, die 
verband leggen tussen absorptie en brekingsindex. 

Pauli's zinspeling op Kronigs rol, of liever niet-rol, bij de ontdekking van het 
'spinning electron' vraagt om nadere toelichting. Naar mijn mening was de 
toedracht als volgt. Op 7 januari 1925 maakt Kronig, kort geleden uit de Ver
enigde Staten aangekomen, in Tübingen zijn opwachting bij Landé, de eminente 
specialist op het gebied van atoomspectra. Hij wordt vriendelijk ontvangen en 
Landé nodigt hem uit voor een bespreking waarbij Pauli, die een kort bezoek aan 
Tübingen brengt, zijn nieuwste denkbeelden ter discussie zal stellen. Als voorbe
reiding geeft Landé aan Ralph een brief van Pauli te lezen waarin deze denkbeel
den uiteen worden gezet. De brief bevat de essentie van de wat later verschenen 
verhandeling waarin het Pauli-verbod wordt geformuleerd. Ralph Kronig is diep 
onder de indruk. En dan krijgt hij een schitterende ingeving: het schema van 
Pauli wordt veel doorzichtiger wanneer men aanneemt dat ieder elektron een 
eigen impulsmoment en een eigen magnetisch moment heeft, met andere woor
den, dat het roteert. Bij de discussies de volgende dag krijgt hij de kans zijn idee 
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naar voren te brengen. Volgens Kronig reageerde Pauli daarop met de woorden 
'das ist ja ein ganz witziger Einfall' maar hij geloofde er niet aan, hij zag te veel 
moeilijkheden. Kronig liet zich ontmoedigen en het is hem naderhand ook niet 
gelukt Bohr of Heisenberg voor zijn idee te interesseren. Meer dan een half jaar 
later lanceren Uhlenbeck en Goudsmit met ruggesteun van Ehrenfest en geheel 
onkundig van Kronigs prioriteit, hetzelfde denkbeeld en nu wordt het algemeen 
aanvaard. Voor de jonge Ralph Kronig is het een zware slag, waar hij naar mijn 
mening nooit helemaal overheen is gekomen. Wat een grote triomf had kunnen 
zijn werd een historische curiositeit ook al hebben zowel Pauli als Bohr getracht 
iets goed te maken. 

Terug naar 1930. Over het gemiddelde peil van de studenten aan het Imperial 
College was Kronig niet tevreden. Hij heeft echter althans één voortreffelijke 
leerling gehad. William George Penney (later Baron Penney of East Hendred en 
het hoofd van de Engelse kernbomactiviteiten). Deze volgde Kronigs college over 
storingen in bandenspectra en werkte daarna een semester in Groningen. De 
samenwerking van Kronig en Penney resulteerde in een beroemd geworden 
artikel over de beweging van elektronen in een periodiek potentiaal veld. 

In Groningen werkte Kronig goed samen met experimentatoren, onder andere 
over fijnstructuur van de absorptie van röntgenstralen en over paramagnetische 
relaxatie. Meer gedurfd was zijn werk over de neutrinotheorie van het licht. Het 
heeft geen blijvende sporen nagelaten. Ook zijn aanpak van het probleem van de 
supergeleiding bleek al spoedig onvruchtbaar. Kenmerkend voor zijn Groningse 
jaren zijn verder zijn omvangrijke bijdragen tot de wetenschappelijke literatuur: 
een tweede monografie en een aantal handboekartikelen. 

In 1939 accepteerde Kronig een benoeming tot hoogleraar aan de Technische 
Hogeschool te Delft. Dat betekende niet dat daarmee plotseling een eind kwam 
aan zijn belangstelling voor fundamentele aspecten van de fysica. Zo bestudeerde 
hij nog in de jaren zestig met enige medewerkers het niet-lineaire Compton-effect 
waarbij hij gebruik maakte van exacte oplossingen van de Dirac-vergelijking. Dat 
neemt niet weg dat er in de hoofdlijnen van zijn werk een duidelijke verschuiving 
optreedt. Kronig legt zich vooral op het onderwijs toe, maar dan wel in de meest 
algemene zin van het woord. Hij ziet het voortaan als zijn taak er voor te zorgen 
dat de denkwijze en de mathematische techniek van de theoretische fysica ter 
beschikking van de ingenieur komen. Zijn colleges zijn duidelijk en nauwkeurig. 
Voor zijn afstudeerders - het moeten enige tientallen zijn geweest - vindt hij 
geschikte problemen, vaak in overleg met collega's. Acht proefschriften komen 
onder zijn toezicht tot stand. Er verschijnen talrijke publikaties, op zeer 
uiteenlopende gebieden, waarbij hij co-auteur is. Dan waren er ook nog redactio
nele werkzaamheden: samen met Viktor Weisskopf verzorgde hij de uitgave van 
Pauli's verzamelde werken en hij was hoofdredacteur van het kort na de Tweede 
Wereldoorlog verschenen Leerboek der Natuurkunde. Alles bijeengenomen een 
respectabele activiteit, maar geen baanbrekend werk. 
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Kronigs organisatorische vaardigheid bleek vooral gedurende zijn rectoraat, van 
1959 tot 1962. Hij was in zijn optreden enigszins gereserveerd en formeel, maar 
ook consequent en betrouwbaar. Juist door zijn aanvankelijk wat afstandelijke 
houding, die tegenover vrienden gaandeweg veranderde in warme belangstelling 
en hulpvaardigheid, wist hij conflicten te vermijden. 

Ral ph Kronig was tweemaal getrouwd. Zijn eerste huwelijk, met E. Ovink, 
hield geen stand. De officiële scheiding kwam in 1939. Er waren twee kinderen, 
een dochter en een zoon die jong is gestorven. In 1941 hertrouwde hij met de 
Deense Grethe Petersen, die tot het einde toe zijn levensgezellin en ten slotte zijn 
verzorgster is geweest. Ook uit dit huwelijk kwamen een zoon en een dochter 
voort. 

Kronigs belangstelling beperkte zich zeker niet tot de fysica. Hij was belezen in 
vele talen. Ik wil nog een andere, wellicht minder bekende karaktertrek naar 
voren brengen: hij was een groot wandelaar en natuurliefhebber. In Zermatt was 
hij bij de gidsen - waarvan meer dan één Kronig heetten - geen onbekende. Ik 
meen dat hij meer een bergwandelaar dan een bergkIimmer was, maar hij heeft 
wel enige vierduizenders bestegen. Toen het lopen steeds moeilijker werd, heeft 
hij toch nog genoten van het mooie uitzicht uit zijn Zwitserse flat. Dat men ook 
via een televisiebeeld van natuur zou kunnen genieten wou er bij hem niet in. Hij 
noemde radio en televisie graag milieubederf door ethervervuiling. Hij had nu 
eenmaal zijn bijzondere stokpaardjes, die wij hem graag gunden. 

Het heeft Ralph Kronig in zijn later leven niet aan erkenning ontbroken. Toch 
vraag ik me af of degenen die de competente en toegewijde hoogleraar en de 
bekwame bestuurder wisten te waarderen ook beseften dat deze zelfde Ralph 
Kronig zeventig jaar geleden een prominent lid was van het kleine groepje van 
bezielde pioniers dat onze natuurbeschrijving radicaal heeft veranderd. 

Bij het schrijven van dit opstel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van autobio
grafische aantekeningen die Ralph omstreeks 1980 heeft neergeschreven en die 
mij door zijn weduwe ter beschikking werden gesteld. 
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