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Ik ben in de landmeetkunde terechtgekomen omdat een leraar vroeg wie er tekenaar van het Kadaster,
heb toelatingsexamen gedaan en ben in 1951 begonnen; de opleiding duurde 14 maanden. Daarna
volgden twee jaar militaire dienst bij het Artillerie Meetregiment in Kampen; daarna werd ik in 1954
geplaatst op het kantoor van het Kadaster te Arnhem als tekenaar.
In 1956 wilde het kadaster personeel van buiten aantrekken en stelde een studiebeurs van 5000 gulden
beschikbaar om landmeten te gaan studeren aan de Hogeschool voor Bouwkunde te Utrecht. Hoewel
ik niet van buiten kwam mocht ik toch de opleiding volgen en in 1959 heb ik de studie afgerond. Na
de drie jaar HTS kwam ik terecht op het kantoor van het Kadaster in Leiden en daarna in Almelo. In
1966 kwam er een vacature bij de gemeente Hengelo als hoofd van de afdeling landmeten en werd
technisch hoofdambtenaar I bij de gemeente Hengelo met zes medewerkers in de buitendienst en twee
medewerkers op de tekenkamer.
Toen ik in Hengelo begon waren alle kaarten nog op papier. We schakelden over op polyvinyl; ook
introduceerden we de automatisering met een tafelcomputer met 2 K geheugen voor
polygoonberekening. Voor de digitale overgang (automatisering) waren er allerlei commissies, waarin
ik heb meegewerkt. Het begon met het Computercentrum Oost-Nederland voor Gelderland en
Overijssel. DM1000-afstandsmeter kwam een enorme ontwikkeling.
Ik heb jarenlang voor de Verenging van Nederlandse Gemeenten in de Provinciale Kaarterings
Commissie voor de GBKN gezeten. In 2000 werd het een officiële stichting (stichting LSV). De VNG
leverde per Provincie een vertegenwoordiger in de PKC. Na mijn pensioen ben ik nog vier jaar lid
geweest voor de VNG.
Hengelo had zelf een GBK en kreeg geld voor de inbreng van die kaart in de GBKN, evenals voor de
metingen die we inbrachten.
NGL: In 1960 werd ik aangewezen als nieuwe vertegenwoordiger in het NGL als vertegenwoordiger
voor VTAK als tweede penningmeester en later nog acht jaar voorzitter. Ook heb ik in een commissie
gezeten waaruit het rapport 'De geodeet in perspectief' uit is voortgekomen end de samenvoeging van
alle landmeetkundige verenigingen.
Vanaf het begin heeft De Bruin zich bezig gehouden met naamlijsten van HTS afgestudeerden samen
met Steenhuizen en Takke.

