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Scheele is in 1942 (midden in de oorlog) naar de MULO is gegaan. Elke dag fietsten ze met een
groepje van Axel naar Terneuzen.
Na de MULO (B) zag Scheele een advertentie voor de opleiding tot tekenaar van het Kadaster (CTO).
Hij was toen 17 jaar. Via een vriendje van hem ging hij mee met een landmeter (Doekes uit Goes en
die had ‘putties’ aan uit het leger). Hij kreeg een stuk papier met plank eronder en liet hem ook een
veldwerk tekenen, die mocht hij mee naar huis nemen. Het leek Scheele wel een interessant beroep en
hij besloot te solliciteren en werd uitgenodigd voor een toelatingsonderzoek in Eindhoven, waarvoor
hij slaagde en begon zijn opleiding in Den Haag (CTO, logerend bij een nicht in Monster). De
opleiding bestond uit leren tekenen en schrijven, landmeetkundig rekenen en staat 75 invullen.
Na het CTO kwam de militaire dienst, daarna kwam hij in 1952 op kantoor in Middelburg bij de LD:
kaarten bijwerken, verwerken van akteposten en opmaken staten 75.
Drie jaar later, op 1 mei 1955, werd ik benoemd tot landmeetkundig ambtenaar en overgeplaatst naar
de Ruilverkavelingsdienst in Middelburg. Ik werkte aan de herverkaveling Walcheren.
Door de oprichting van de Fotogrammetrische Dienst van het Kadaster (FD) werd ik in juli 1956
overgeplaatst naar Den Haag. Voor het nieuwe bureau FD was ruimte gereserveerd in het CTOgebouw. Om promotie te kunnen maken begon ik in 1958 met de vakcursus (twee dagen praktijk en
twee dagen thuis studeren: de cursus werd opgezet op hbo- niveau, vergelijkbaar met de studie aan de
hts in Utrecht). Dat betekende tevens verplaatsing naar de landmeetkundige dienst aan het Buitenhof
in den Haag.
In 1961 ben ik geslaagd ik voor de vakcursus en werd benoemd tot technisch ambtenaar met
standplaats Landmeetkundige Dienst in Den Haag waar ik ben gebleven tot 1964. Het werk bestond
voornamelijk uit het meten van akteposten en soms grensaanwijzing doen. Mijn werkgebied was
Delft, het Westland, Nootdorp, Zoetermeer en Wassenaar. Ik werd ook een paar maanden ‘uitgeleend’
aan het kantoor in Rotterdam om op Goeree-Overflakkee de achterstand in de akteposten in te halen.
Door familieomstandigheden werd ik op mijn verzoek in 1965 overgeplaatst naar de Landmeetkundige
Dienst (LD) in Middelburg en kreeg werk op Schouwen en Duivenland: akteposten meten en
hermeten van enkele dorpen (Dreischor en Oosterland); daarna overplaatsing naar het
Ruilverkavelingbureau. Ik heb in totaal 25 jaar in de ruilverkaveling gewerkt, in zeker 7 verschillende
ruilverkavelingen in uitvoering, en tevens in een aantal blokken in voorbereiding.
Op 17 oktober 1987, na precies 40 dienstjaren, nam ik afscheid van de dienst. Door de VUT regeling,
waar ik gebruik van wilde maken kwam een discussie op gang om me nog enige tijd aan te houden.
Het voorstel om me daarvoor in een ir rang te benoemen, werd goedgekeurd door de Hoofddirecteur
Van Berk, maar tegengehouden door de personeelsconsulenten die alleen maar wilden afslanken;
daardoor ben ik toch met pensioen gegaan.
Naast het kadastrale werk was Scheele van 1972 -1984 landelijk voorzitter van de VTAK (Vereniging
van technische ambtenaren van het Kadaster - leden waren tekenaars, landmeetkundig ambtenaren en
technisch ambtenaren) en vertegenwoordigde ik de vereniging in het georganiseerd overleg in de
Bijzondere Commissie van het ministerie, eerst bij Financiën, later bij VROM.
De periode 1972 tot 1984 kenmerkte zich door grote veranderingen. Reorganisaties, automatisering,
privatisering, de grote efficiency operatie (GEO), de overgang van het ministerie van Financiën naar
VROM, wisseling in de hoofddirectie.
Kort na mijn vertrek bij het Kadaster in 1987 werd ik door het bestuur van het NGL gevraagd mee te
willen werken als redacteur aan het blad Geodesia. met de specifieke opdracht verhalen te schrijven
over de landmeter in de praktijk. Daaruit vloeide een periode van 18 jaar die door anderen wel mijn
tweede carrière werd genoemd (tussen 1988 tot 2006 heb ik voor GIN /Geodesia in totaal 229 verhalen
geschreven over bedrijfsbezoeken in binnen en buitenland.

