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Na zijn HBS kreeg Anton van der Weele een beurs om te studeren in Delft voor Civiel Ingenieur, waar
hij zich wel bij voelde. Bij zijn afstuderen waren er teveel Civiel Ingenieurs en kon hij tijdelijk bij
Schermerhorn bij de Meetkundige Dienst komen (Schermerhorn had hij leren kennen tijdens zijn
studie) op de rekenkamer met werk voor de Rijkswaterstaat en de BPM, waaraan Van der Weele beide
heeft gewerkt. Vooral in het beginstadium van de triangulatie voor de BPM. Vlak voor de oorlog
kwam daar ook nog het maken van fotokaarten bij (o.a. voor de Grebbelinie).
In 1946 is Van der Weele plaatsvervangend hoofd geworden, in de rang van ingenieur, als
arbeidscontractant en in 1947 in vaste dienst gekomen en in 1951, na het overlijden van Fortuin,
Hoofd van Dienst; Rienstra werd toen uit de buitendienst gehaald, om plaatsvervangend hoofd te
worden.
Toen Van der Weele bij de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat kwam, was de C4 er al. De C5
is in zijn tijd gekomen en net voor de oorlog de A5 in 1938. De A6 is na de oorlog gekomen, die was
van de BPM. De A5 in de oorlog is geroofd: achteraf heeft Van der Weele gehoord dat de bestemming
van de A5 de Technische Hochschule in Dresden was. Daar was Swideski hoogleraar, maar de
opdracht voor de verplaatsing was van een of andere generaal, maar daar is hij nooit aangekomen. Hij
is na de oorlog teruggevonden in een loods en zijn uiteindelijk door de Russen naar Berlijn gebracht
en daar opgehaald en naar Heerbrugg gebracht om er te laten herstellen door Wild.
Het ITC is in 1950 gestart, maar zonder enig programma. Van der Weele heeft daar veel les gegeven
(onbezoldigd) en is Schermerhorn als directeur in 1964 opgevolgd (tot 1979). Onder zijn leiding is een
uitbreiding van het ITC gestart met naast Fotogrammetrie (de van oudsher goed lopende afdeling)
verschillende afdelingen voor foto-interpretatie voor landelijke en stedelijke gebieden in ontwikkeling.
Jörgen Houtma heeft in de begin jaren 50 orde in gebracht in het lesrooster en later Henk Zorn (de
interviewer van dit gesprek). Vooral de bezigheden en dictaten van Korten (afdeling Luchtfotografie)
zijn daaronder verbeterd.

