Samenvatting levensloop E. Muller
Geboren op 31 januari 1917 in Dieren ging Muller na de Lagere School naar het Lyceum in Zupthen
(Gymnasium-β), waar hij in 1935 voor slaagde. Op advies van de landmeter (latere hoogleraar) J.M.
Tienstra is hij in 1935 de opleiding in Delft begonnen, samen met Baarda, Massink en nog twee
anderen. We kregen Staatsrecht, waar prof. Josephus Jitta, praktijk oefeningen van de assistent Van de
Meulen, later met R. Roelofs. Zomerkamp werd op Texel uitgevoerd: opmeten van het dorp Den
Burgh inclusief de grondslag, en door waterpassingen in de duinen. (Baarda beviel het zo goed dat hij
terugging om fouten in de metingen te corrigeren; aar hij had daar ook een speciale reden voor,
namelijk het meisje dat zijn vrouw zou worden). Nadat hij kort bij de MD had gewerkt is Muller bij
het Kadaster in Utrecht aangesteld. Allereerst administratieve werkzaamheden: staat 75, praktisch
landmeten en veldwerken maken. Op 1 maart 1941 werd hij overgeplaatst naar Winschoten na het
behalen van zijn Landmetersexamen. Hij mat vooral in Heiligerlee, Scheemda en Wagenborgen, maar
werd al snel (1 oktober) overgeplaatst naar het ruilverkavelingdienst in Breda bij Krombeen en Van
Wely en werkte in Brabant en op de Zeeuwse eilanden.
In 1949 kwam een plaats voor Muller vrij in Zwolle, waar hij de ruiverkaveling "DeStokkumer Esch"
in Markelo uitvoerde. Na de watersnoodramp in 1953 in Zeeland werd hij hoofd van het bureau in
Zierikzee met als toegevoegde landmeters W.J.J. van Lent en G.Homan.In 1958 werd Muller
toegevoegd landmeter bij het bureau van de I.V. van de Ruilverkavelingsdienst Bij J.E. Ilsen. Daar
heeft hij met A. Govers en B. Meier een handleiding voor de Ruilverkavelingswerkzaamheden samen
gestelt om de verschillende praktijk op de diverse bureaus te uniformeren.
Met een scriptie over I. Boer Hzn kreeg Muller in 1963 zijn ir-titel.
In 1961 was hij benoemd tot Landmeter A en werd geplaatst bij de LD in Utrecht en Amersfoort om
die samen te voegen, maar de sfeer in de LD lag hem niet zo goed en hij concertreerde zich zoveel
mogelijk op de managementtaken en inventarisatie en onderzoek van de vele ongeordende stukken en
registers van kadastrale en hypothecaire afkomst. Het resultaat is terug te vinden in diverse grotere en
kleinere publicaties hierover.

