Samenvatting dubbelinterview met Witt en Scheffer
Interviewer:
Datum:

Henk Zorn
1986

Het interview begint met een discussie over de aard van de opleiding Geodesie in Delft, waarbij aan de
orde komt dat Stormvogel (toentertijd directeur Kadaster) meer een Kadastrale opleiding en Roelofs
vooral een algemene een landmeter wilde hebben. Baarda had niet zo’n sterke voorkeur (hij kwam van
het Kadaster en vroegere Wageningse opleiding was ook Kadastraal gericht.
De opleiding voor de landmeter in Indonesië was heel anders gericht: daar bestond Koloniaal
staatsrecht, Koloniaal agrarisch recht, land en volkenkunde en dergelijke.
Daarna begint een meer structureel interview:
Witt kwam in 1929 van de HBS. Wilde Indisch ambtenaar worden en kwam zo bij landmeten uit met
een studiebeurs. Scheffer is ook in 1929 van de HBS gekomen, maar zijn toekomstige vrouw die hij
toen al kende, was een nicht van een heel stel landmeters (o.a. J.M.H. Heines IV bij het Kadaster.
De opleiding in Wageningen kende toen al Dieperink als hoogleraar (gaf driehoeksmeting), Van Riel
als lector gaf Kadastrale techniek (beide waren landmeter), Van der Deuren gaf Recht (had tevens
advocatenpraktijk in Bennekom) en die is later opgevolgd door Kluwers (kandidaat notaris en
hypotheekbewaarder in Rotterdam). De colleges fouten theorie werden in Delft door Schols gegeven.
De cursus in Wageningen, is volgens Scheffer in 1919 begonnen, ingesteld is door minister Treub,
(Marie Willem Frederik, politicus, hoogleraar in de staathuishoudkunde en statistiek en staatsman,
Voorschoten 30-11-1858 - 's-Gravenhage 24-7-1931) met de belofte dat het een ingenieursopleiding
zou worden, naar Duits voorbeeld en sterk beïnvloed door K&L. Alle afgestudeerden kwamen bij het
Kadaster terecht (als aspirant landmeter) of naar de Koloniën of naar de BPM.
Wit is in 1934 afgestudeerd en Scheffer in 1932; beiden werkeloos Scheffer heeft een jaar bij
Openbare Werken in Breda stage gelopen en verteld daar smeuïge verhalen over de werkzaamheden.
Witt is (ongeveer 1½ jaar) bij een particulier bureau van Muller in Maastricht terecht gekomen in de
afdeling triangulatiedienst o.l.v. Hamelberg. Daarna heeft hij als werkloze landmeter voor de
wegenlegger gemeten, daarna is hij aangesteld als arbeidscontractant bij het Kadaster in Utrecht (o.a.
paspunten bepalen in de Loosdrechtse plassen, dijken meten en de provinciale weg naar Montfoort IJsselstein). Ook kregen zij les van Hoddebag (tekenaar in Rotterdam) om de Staat 75 te leren. Wit zal
veel in het verenigingsleven en is penningmeester geworden van de Vereniging van Civiel
Landmeters.
In juli/augustus 1937 zijn wij (Witt en Scheffer) bij Schermerhorn gekomen (via een advertentie in
K&L). Scheffer heeft veel waterpassing voor polders gedaan en voor de Wegenleggers. Witt was voor
de rivierkaart en de fotogrammetrische kant met veel overwerk voor de BPM o.l.v. Lunenburg.
Via een examen zijn beide toch bij het Kadaster terecht gekomen.
De opnameband stopt hier plotseling. (HA)

