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Rogge is geboren in Amsterdam en is in 1932 voor Gymnasium-β geslaagd. Via een contact met
kadasterman Geren is hij in Delft Geodesie gaan doen. Omdat hij in 1942/43 al over de 30 was na zijn
afstuderen als Civiel Landmeter, was het moeilijk een baan te vinden, maar kreeg een baan als aspirant
landmeter bij het Kadaster in Utrecht. Toch moest hij alsnog een Landmetersexamen afleggen bij het
CTO in Den Haag en in 1945 werd hij Landmeter van het Kadaster. Tijdens de oorlog heeft hij van
Van Mill lesgehad in plancetopnamen en Recta, waardoor hij goed contact had met Van Mil, die
onderhoofd was van het Kadaster in Nederlands Indië, maar door oorlogsomstandigheden niet terug
kon.
Daarom heeft Van Mil hem naar Nederlands Indië gehaald in het najaar van 1945 (als 2e Luitenant)
samen met 8 anderen van het Kadaster (o.m. Goringa, Looman, Van Beek, Mantel en Dogterom), waar
ze 3 maanden verbleven bij Ipon op Malakka en naar 3 maanden naar Batavia gebracht. Rogge lootte
om naar Bandung te gaan, maar dat was in het oorlogsgebied en bij het Kadaster was niets te doen.
Daarom heeft Rogge zich beziggehouden met de bibliotheek van de TH in Bandung.
Na de bevrijding weer terug naar het Kadaster, maar meetwerk heeft hij niet gedaan: meer
administratief werk met meetbrieven. Bij het kadaster heeft hij ook de salaris administratie gedaan.
Nadat zijn kortverbandcontract afliep op 17 april 1949 is hij op verzoek van Prof. Schaffer als
bibliothecaris van de TH Bandung gegaan.
Terug in Nederland is hij als junior landmeter in Eindhoven terecht gekomen. Daar heeft hij op
verzoek van Van der Hulst, Hypotheekbewaarder, over een systeem met ponskaarten voor kadastrale
administraties gepubliceerd, wat de aandacht van Joosten en Meelker trok. In nedrland zijn daarop
verschillende ruilverkaveling zo toegepast: De Rommelbeek in Limburg, Siemens Heideveld in de
Achterhoek, Dalen in Drenthe, e.a. Eigenlijk was Rogge daardoor een van de eerste automatiseerders
bij het Kadaster.
De bibliotheek achtergrond heeft er voor gezorgd dat Rogge door Van der Weele is gevraagd bij het
ITC is gekomen als bibliothecaris op 1 mei 1970.

