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Door zijn moeder is Zorn naar de HBS gegaan en in 1943 eindexamen gedaan. In de oorlog was
ondergedoken en enige tijd leerling geweest aan een Christelijke Kweekschool. Na de bevrijding heb
ik gewerkt als hulp-rechercheur bij de Politieke Opsporingsdienst.
Op 15 mei 1946 werd ik opgeroepen naar de legerplaats bij Oldenbroek “de Knobbel”, waar net het
Artillerie Meetregiment was opgericht. In maart 1947 kwam hij op de School Reserve Officieren in
Breda, waarna hij heeft gediend bij de Meetbatterij in Amersfoort en Wezep.
Na een sollicitatie bij de MD/RWS 1 december 1949, werd hij als leerling-tekenaar aangenomen (met
een salaris van 50% van zijn luitenantsalaris) en al gauw werd hij 'stiftartiest'. Omdat het salaris te
weinig was is hij gaan solliciteren, maar Prof. Roelofs bood hem aan technisch ambtenaar aan de TH
te worden en na 15 maanden MD begon hij in maart 1951 op de TH om het practicum fotogrammetrie
te geven, luchtcamera's kalibreren en stroomsnelheden te meten i.s.m. het Waterloopkundig
Laboratorium.
Toen in 1951-1952 het ITC werd opgericht werd hij van 1952 tot 1954 uitgeleend voor de oplevering
van alle instrumenten. In 1956 is hij bij het ITC begonnen te werken, waar hij veel onderwijs gaf. In
1956/1957 is Zorn begonnen de opleiding A0 (Inleiding Fotogrammetrie) te geven; Deze cursus is
gebruikt tot 1985 en in vele talen vertaald (o.m. Indonesisch, Italiaans).
In november 1963 is Zorn afgestudeerd. Het onderwerp was: Approximate Instruments; dat ging over
instrumenten zonder exacte reconstructie van de stralenbundels.
Als zijn onderzoek bij het ITC in die tijd noemt Zorn het camera kalibreren voor de OEPEE
(Organisation Européenne des Études Photogrammétriques Expérimentales) en het commissiewerk
voor de ISP (International Society for Photogrammetry); vele jaren was hij de man geweest voor
commissie V (niet topografische toepassingen).
Veel later was hij betrokken bij het Regionaal Trainingcentrum voor Aerial Survey in Ile Ife in
Nigeria; dat is in 1972 opgezet en is daar in 1973 de eerste directeur geweest.
Toen de computer opkwam is i.s.m. Prof. Eckhart een programma voor blokvereffening gemaakt door
Ackermann, “Anblock” (Ackermann zat toen bij de TH in Delft). Aanvankelijk werd gebruik gemaakt
van een zebra in Utrecht, totdat het ITC er zelf een kreeg, eind jaren 50 begin 60.
Ik was lector vanaf 1968 en in 1980 ben ik door een administratieve maatregel hoogleraar geworden.
In 1978 ben ik in de afdeling Luchtfotografie geplaatst. Ik heb die afdeling weer van de grond af
moeten opbouwen door een programma van eisen te maken, waarop een lesprogramma en een
practicumprogramma werd gebaseerd.
Zorn heeft zo’n 20 jaar geleden op eigen initiatief het eerste interview gehouden; hij vindt het een eer
dat hierop wordt doorgegaan en dat hem nu zelf een interview wordt afgenomen.

