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Het smartelijke verlies dat onze technische hogeschool heeft geleden door het heengaan 
van de rector magnificus willen wij ook vandaag, op de verjaardag van de dies natalis, 
gedanken. De tradltle volgend, die wll, dat de dlesvoordrachten van wetenschappelijke 
aard :zljn, zullen wlj vandaag het accent Iaten vallen op de wetenschappelijke arbeld van 
Dorgelo. Aan zijn optreden In het maatschappelljke vlak: als docent, als bevorderaar van 
het werken-ln-groepen, als vrlend, als vervuller van zo vele functles in het open bare Ieven 
zijn reeds eerder woorden van hulde gewijd. Ofschoon wlj In dit opzlcht niet in herhallngen 
willen vervallen, zal het toch onmogelijk zijn het wetenschappelijk werk los te zien van zijn 
bijzondere persoonlijke kwalitelten, omdat deze mede de wetenschappelijke produktivlteit 
van zijn laboratorium hebben bepaald. 

De hoogleraar in de experlmentele natuurkunde komt er slechts zelden toe zelf het directe 
experlmentele werk te verrichten en voor Dorgelo geldt zoals voor de meesten van zijn 
collega's, dat het karakter van zijn werk bij zijn benoeming tot hoogleraar radlcaal ver
anderde. In dlt opzicht maken wij dan ook een scheidlng tussen zijn persoonlijk uitge
voerde onderzoekingen van vroegere datum en zijn meer leldinggevende werk van daarna. 
Beschouwen wlj thans eerst het laatste. 
Slechts vluchtig willen wij de door bultenstaanders zo vaak onderschatte arbeld ver
melden van het dldactisch verwerken der resultaten van de zlch ontwlkkelende wetenschap 
tot voordracht- en collegestof, een arbeld waarvan wij Dorgelo's aandeel zlen neergelegd 
In zljn collegehandleldingen: "Eiectriciteit" en "Eiectronen, Atomen en Molecuten", die 
verscheidene drukken beleefd hebben, en In zijn talrijke voordrachten van algemene of 
speclale aard voor verenlglngen en genootschappen. Het Konlnklljk lnstltuut van lnge
nleurs, de Nederlandse Natuurkundige Verenlglng, het Haagse Genootschap Dlllgentia 
en vele andere lnstantles hebben hlervan rijkelijk geproflteerd. 

Langer willen wij stllstaan bij het laboratoriumwerk dat onder zljn Ieiding in Delft ls verrlcht 
en dat drie hoofdgebieden omvat, namelijk de gasontladlngen, het rontgenonderzoek en 
de elektronenmlcroscopie. lncidenteel Is werk verricht In andere gedeelten der atoom
fysica. Voor de drie genoemde hoofdgebieden Is een effectief werkend instrumentarium 
opgebouwd. 
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Dorgelo heeft al heel vroeg ingezien, dat Mnmanswerk hier tot onvoldoende resultaten 
zou voeren, en zijn streven naar groepsvorming is zeer duidelijk tot uiting gekomen. 
Daarbij sloot hij zich niet op in zljn eigen laboratorium maar zocht in een vroeg stadium 
contacten met parallel geinteresseerde werkers in de industria, in de zuster-laboratorla 
van de T.H. Delft en elders, zodoende zijn werkgroepen ultbouwend tot nationale centra. 
Het is onjuist de resultaten van een dergelijke wijze van werken af te meten aan het aantal 
publikaties, want dan zouden wij de uitstralingen uit deze centra van wetenschap via een 
instelling als de Rontgen Technische Dienst te Overschie, via de Technisch Physische 
Dienst T.N.O. en T.H. te Delft, via het Laboratorium voor Technlsche Botanie, via T.N.O.
instituten overslaan. Het contact met de nationale industria heeft invloed gehad zowel op 
de constructie van rontgenapparatuur, elektronenmlcroscopen en van gasontladings
buizen. Het heeft ook vruchten afgeworpen in de vorm van goed-gefundeerde tech
nologlsche keuringsmethoden. 

Een direct bewijs voor de activitelt vinden wij in de bij Dorgelo bewerkte dissertaties op 
deze gebieden, een tiental voor elk der gebieden van de gasontladingen en de rontgen
analyse, een vljftal op het gebied der elektronenmicroscopie. Aan de hand van de inhoud 
van deze dissertaties constateren wij, dat het werk op het gasontladlngsterrein began met 
spectroscoplsch onderzoek dat aansloot aan het straks te vermelden werk van Dorgelo 
uit de tijd die aan zijn Delftse professoraat voorafging. Daarna spitste het werk zich meer 
toe op het mechanisme der ontladingen. Speciale aandacht is besteed aan het verband 
tussen de fysische parameters die bij de ontladlng een rol spelen en In de elektrotechniek 
gebruikelijke begrippen als zelfinductie en karakteristieken in het complexe vlak. In de 
na-oorlogse jaren werd het onderzoek afgebogen in de richting van de plasmafysica, 
waarbij nieuwe methodieken zoals de meting van elektronen- en kernresonanties hun 
intrede deden. 

Wat de elektronenmicroscopie betreft, werd aandacht besteed zowel aan magnetische 
als aan elektrostatische lenzensystemen. De eerste werden tot fool-proof apparaten 
ontwikkeld en met deze zijn tienduizenden preparaten van materiaalkundige en biolo
gische aard onderzocht. 

Het rontgenonderzoek tenslotte was eveneens voor een groat gedeelte gericht op de 
constructie van hoogwaardige apparatuur; daarnaast werd materiaalonderzoek in de 
meest uiteenlopende aard verricht zoals: micellendetectie in wassoorten, bepaling van de 
kristallisatiegraad van rubber, vaststel!en van vermoeiing in metalen, deeltjes-grootte
bepaling in poeders, vaststel!en van ultwendige spanningen in gedeformeerd materlaal 
enzovoort. 

Het aantal medewerkers, op verschlllend hoog niveau, in deze Delftse periode is zeer 
groat geweest en wij zouden het gevaar !open in omissies te vervallen als wij zouden 
proberen, allen of de belangrijksten hier te noemen. Wij willen er mee volstaan op te 
merken, dat het werk door Dorgelo's school wordt voortgezet in zeer veel richtingen en op 
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uiteengelegen plaatsen, verdeeld over de gehele wereld, aangepast mlsschien aan bij· 
zondere lokale omstandigheden, maar doordrongen van een geest van klaarheld en 
eenvoud in conceptie, mogelljkheden tonend, die haastlge welweters voorbij zijn gelopen. 

Laat ons nu een bilk werpen op het persoonlijke experlmentele werk, ultgevoerd in zijn 
jonge jaren voorafgaand aan het professoraat. Daar is dan in de eerste plaats zijn disser
tatle van 19 mel 1924, "The intensities of the components of multiple spectral lines", die 
het experimentele materiaal bevat van wat men sindsdien de "somregel" van Burger en 
Dorgelo noemt, zulks op grond van een artikel ult dezelfde tijd'), dat hij publiceerde 
samen met H. C. Burger, die zich met de theoretische kant van het probleem had bezig
gehouden. De dissertatie resumeert ook zijn reeds vroeger gepubliceerde werk over de 
technlek der intensiteitsmetingen•). De belangrljkste door Dorgelo lngevoerde experi
mentele verbeterlng is de op de spleet van de spectrograaf afgebeelde verzwakkertrap. 
Bij zljn promotiewerk gebruikte hij hiervoor nog fotograflsch vervaardigde zwartingen. 
Een latere verbetering was de invoerlng der opgedampte trappen'), die speciaal voor het 
meten In het ultraviolette gedeelte van het spectrum boven de fotograflsche trap het 
voordeel vertoonde van de afwezigheid van absorptie In de gelatine. 

De bovengenoemde regel is een voorloper van een meer gedetailleerde, maar gemak· 
kelijker ult te spreken stelling, die zegt, dat de intensitelten van de componenten van 
een spectraal multiplet evenredlg zijn zowel aan het kwantumgewicht J van het uitgangs
niveau als aan dat van het eindniveau4). Omdat het nlet altijd mogelijk was aile com
ponenten te scheiden, moest men de uitspraak In eerste instantle beperken tot de ver
houdlng van de sommen der intenslteiten van de lijnen met eenzelfde begin".: respec
tievelljk elndniveau. Vandaar de term "somregel". 

Voor een lngewlkkeld multiplet geven de somregels te weinlg vergelijkingen om aile 
intensiteltsverhoudlngen van te voren te kunnen berekenen. Reeds in zljn dissertatle 
vulde Dorgelo deze lacune aan door op te merken, dat een van de lljnen een intensiteit 
moet hebben, die de fractie 1/.l'J;. .EJk Is van de totale som der intensiteiten van aile 
spectraallljnen van een meervoudig ultgangsnlveau met inwendige kwantumgetallen Ji 
naar een meervoudlg eindniveau met inwendige kwantumgetallen Jk. Met deze toevoeglng 
kon inderdaad het gehele systeem van intenslteltsverhoudingen worden voorspeld. De 
goifmechanica heeft later deze onderstellingen volledig kunnen verklaren, zlj het met een 
correctie (y'-correctie) voor het geval, dat de componenten In het spectrum ver uiteen 
komen te llggen. Een mooie bevestiging van de hler gegeven regels vond Dorgelo bij de 
30 componenten van de overgang 2s-2p in het spectrum van de neonzull5 ). Ult deze stu die 

1) Z.f. Physik 23, 258 (1924). 

2) Z.f. Physik 13, 206 (1923); 22, 170 (1924). 

3) Physlea 5, 27 (1925). 

4) In 1924 heette J In navolglng van Lande he! "lnwendlge" kwantumgetal. HIJ hangt met he! moderne begrip 1 samen 
volgens J I + Y,. 

5) Physioa, 5, 90 (1925). 
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volgde bovendien, dat In de zuil praktlsch aileen 2p-nlveaus worden aangeslagen. Hiermee 
was onverwacht inzlcht verkregen in het probleem van het zo hoge llchtrendement van 
neonzullen. 
Deze analyse is een voorbeeld van de vele toepasslngen, die door Dorgelo zelf en door 
anderen van de lntenslteitsregels zljn gemaakt. Zlj zljn een hulpmlddel geworden bij het 
anallseren van de spectra, doordat men omgekeerd ult de gemeten intenslteltsverhou
dlngen de J1 en Jk der diverse niveaus kan bepalen. 

Aan de andere kant leren afwljkingen van de intenslteltsregels ons bljzonderheden over 
het mechanlsme van het aanslaan der verschillende niveaus onder gevarleerde omstandlg
heden. Vergeleken werd aanslag in de boog, in de vonk, door elektronenstoot en door 
instrallng'). Het Is zelfs zo, dat de afwijklngen veelvuldlger voorkomen dan de bevesti
gingen. Dorgelo had blj zijn eerste proeven bewust gevallen genomen van eenvoudige 
structuur en dit is de manier, waarop wlj de regelmatigheden der natuur ontdekken. Tot 
de storende invloeden moeten worden gerekend de zelfomkerlng van spectraallljnen blj 
hogere dampdrukken, het bestaan van metastablele toestanden met zeer ulteenlopende 
levensduur"), die zich speclaal In absorptiespectra manlfesteren, abnormale ontladings
omstandigheden enzovoort. Bij at deze studies vormen de lntenslteltsregels van Dorgelo 
een vast ultgangspunt voor de beschouwlngen. 

Het oeuvre van Dorgelo, dat met de voorgaande opmerklngen allesbehalve compleat is 
weergegeven, overziend, moeten wij concluderen tot een gave en afgeronde carriere. 
Dejonge wetenschapsman kreeg gelegenheid mede te strijden aan het front van zijn vak 
en zlch daarbij dusdanig te onderscheiden, dat hlj na korte tijd tot een belangrijke Mog
leraarsplaats werd geroepen. De mogelljkheden die deze plaats bood, heeft hij volledlg 
gereallseerd. Hij smaakte het genoegen het aangevangen werk tot rijpheid te zien komen 
en toen hij het overdroeg, was hij verzekerd van verdere ontwikkellng. Zelfs al zou Dorgelo 
niet de erkentenis hebben genoten, die spreekt uit zijn benoeming in zo vele, maat
schappelijk invloedrljke en eervolle functles, van welker relevering wij In dit overzicht 
hebben moeten afzien, dan nog mogen wlj met recht spreken van een alleszins gelukkige 
levensloop van een geleerde. Moge het besef hiervan mede tot troost zijn voor mevrouw 
Dorgelo en de klnderen in hun verdriet om het gemis van een zo dierbare man en vader. 

1) Voor neon: Z.f. Physik 86, 897 (19!!6). 

2) Voor neon: Z.f. Physik 34, 789 (19!!5); Physlca 5, 429 (11125). 
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