Prof. dr. Hendrik Berend Dorgelo (1894-1961)
Dorgelo, Prof. dr. Hendrik Berend, geb. Dedemsvaart 9 februari 1894, overl. Eindhoven 6 maart 1961, zoon
van Hermannus Dorgelo en Hillegonda Scholten. Hij huwde te Utrecht op 28 mei 1925 met Hermina Anna
Plomp.
Dorgelo behaalde in 1912 de L.O.-akte, en was een jaar als onderwijzer werkzaam. Daarna bezocht hij van
1913-1914 de School voor Verlofsofficieren der Artillerie te Utrecht; gedurende de Eerste Wereldoorlog
was hij als reserve-officier gemobiliseerd. In die tijd legde hij het Staatsexamen af en begon met zijn studie
wis- en natuurkunde. In 1919 legde hij het kandidaatsexamen af, was daarna tijdelijk leraar aan de Gem.
H.B.S. te Utrecht en werd van 1920-1922 assistent aan de Rijksuniversiteit aldaar. Van 1920-1924 doceerde
hij natuurkunde aan het Chr. Gymnasium te Utrecht. Hij promoveerde in 1924. Vanaf 1924 was hij
stafmedewerker van het Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips te Eindhoven. In 1927 aanvaardde
hij het ambt van gewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft , waar onder zijn leiding het
Lab. voor Technische Physica ingericht werd. Prof. Dorgelo was een specialist op het gasontladingsgebied
en ontving in 1937 een erepenning van de Universiteit van Luik. Op de Technische Hogeschool vervulde hij
vele functies, o.a. secretaris van de senaat 1940-1942, rector magnificus 1942-1943. Op zijn initiatief werd
de Technisch Physische Dienst opgericht. Op maatschappelijk gebied vervulde Prof. Dorgelo de functies van
President-Kerkvoogd van de Ned. Herv. Gemeente te Delft, regent van het St. Joris Gasthuis en Curator van
het Gymnasium te Delft . In 1956 vroeg hij ontslag en vertrok naar Eindhoven om mee te werken aan de
opbouw van de T.H. aldaar. Hij werd de eerste rector magnificus van de T.H. Eindhoven en bleef tot zijn
dood die functie vervullen.
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