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In gesprek met:
Hadde Verhoeff in gesprek met Leen Nobel (maart 2000)

een Nobel werd op het
Maarland zz geboren en
wel op 6 augustus 1922.
Hij verhuisde met z’n
ouders naar de Voorstraat,

waar z’n vader een nieuwe fietsenzaak
begon.

Naar Amerika ?
De voorraad van de oude zaak moest hij
echter kwijt zien te raken en omdat in
die moeilijke tijd veel mensen naar
Amerika vertrokken, zette hij het
volgende in de krant: ‘Uitverkoop, want
wij gaan naar Amerika.’ Z’n buurman
Gelms, de smeedleraar van veel oud-
leerlingen, was knap beledigd dat hij
het vertrek uit de krant moest
vernemen. Een andere fietsenmaker uit
Den Briel, Harry Smit, nam via de
krant stelling tegen het vertrek. Hij
schreef: ‘Ga je naar ‘t beloofde land,
dan zet je de garantie aan de kant.’ Een
week later schreef z’n vader weer in de
krant: ‘Wegens de garantie gaat het
vertrek naar Amerika niet door.’ Hij
was al aardig door z’n voorraad en de
familie verhuisde naar de Voorstraat.
Nou was fietsenmaker schijnbaar geen
vetpot, want z’n ouders deden er
dingen bij. Z’n vader had een T-Ford
en vanuit deze T-Ford werd op het ijs
warme chocolademelk verkocht. Toen
op een dag de melk aangebrand was en
dit zonde was om weg te gooien werd
het toch verkocht.

Aangebrande chocolademelk
Het schaatsend publiek zong op de wijs
van “Oh Constantinopel”: “Hannes
Nobel met z’n aangebrande chocolade-
melk-Ford”. Leen mocht z’n vader wel
eens helpen, maar kreeg steevast te
horen: “schei maar uit, het wordt niks
met jou”. Zijn vader kocht ook
regelmatig T-Fordjes en knapte ze op.
Ook daar sleutelde Leen wel aan, maar
zonder plezier en met commentaar van
z’n vader. Toch wilde z’n vader, dat hij
later de zaak overnam. Toen Leen van
de lagere school afkwam, wilde hij naar
de HBS. Daar kwam niets van in. Hij
kon naar de ambachtsschool. Het moest
de afdeling Automonteurs worden. Z’n
vader wachtte veel te lang met
aanmelden en dus zat die studierichting
vol en was er alleen nog maar plaats op
de timmercursus. Na 3 maanden en 8
werkstukjes gaf hij er de brui aan door
al z’n werkstukken in elkaar te slaan en
verder voor de eer te bedanken. Hij
heeft toen een tijdje thuis gelopen. Z’n

ouders hadden intussen ook een huisje
aan de Bollaarsdijk en daar was werk
zat. Op een dag vroeg de Oostvoornse
melkboer Cees Willmes hem bij hem te
komen werken en dat deed hij.
‘s Morgens om 7 uur ging hij met een
transportfiets en een bus melk en
zuivelproducten op pad. Eerst richting
Hoey Smit en vervolgens, de duinen en
Rockanje. ‘s Avonds om 11 uur zat z’n
dagtaak er op. Verdienste fl. 2,50 per
week. Men verwachtte, dat hij het net
als de voorgaande knechtjes maar 6
weken vol zou houden. Het liep anders,
het werd ruim een jaar. Het was prima
voor z’n doorzettingsvermogen geweest
zegt hij, maar het zondagswerken deed
uiteindelijk de deur dicht. Z’n nieuwe
baan was bij slager Luyendijk. Hij
begon er op maandag en traditiegetrouw
werd er op die dag geslacht. Hij kreeg
een pen in z’n hand geduwd en die
moest hij op de kop van een varken
houden. Met een reuzeklap sloeg de
slager die pen in de hersens van het
varken. Na een week was Leen er weg.
Hij zei: “Pa, jij je zin, ik ga weer naar
de ambachtschool, afdeling machine-
bankwerken”. Het begin was dat blokje
ijzer wat zo uit de walserij kwam en
alles met een botte vijl. Hij kreeg het
nog haaks ook. Na 2 jaar behaalde hij
het diploma met allemaal achten voor
de praktische vakken en allemaal
negens voor de theoretische. Hij wilde
naar de machinistenschool. In de
vakantie lag hij 6 weken op z’n buik,
z’n studiehouding, want hij wilde een
verloren jaar inhalen en direct in de 2e
klas beginnen. Het lukte hem nog ook
en in 1941 behaalde hij z’n diploma.
Hij ging door voor z’n A. Studeerde uit
een technisch tijdschrift en voer
onderwijl op de Vlaardingse boot.

Nog nooit een motor gezien
Toen hij examen deed slaagde hij met
vlag en wimpel. Voor motoren een 9 en
toen de examinator vroeg met welke
motoren hij gevaren had en hij
antwoordde dat hij nog nooit een motor
gezien had, stond de boel op z’n kop.
Hij moest een certificaat hebben dat hij
een jaar praktisch gewerkt had. Z’n
vader schreef het. Het werd 1 keer
afgekeurd, maar de 2e keer kon het de
goedkeuring wegdragen. Hij had echter
geen vaartijd en z’n diploma zou pas
geldigheid krijgen als  hij een jaar
gevaren had. In de oorlog was het
echter uitgesloten vaartijd te halen. Het
was intussen Maart 1942. In april 1943

werd het diploma B-1 gehaald. In die
periode was hij ook naar de HBS
gegaan. Dat was nodig had hij z’n
vader verteld. Hij kwam in de 4e klas
en werd toehoorder van talen. De
laatste 3 maanden deed hij echter alle
vakken mee. Bij de overgang had hij
voor Frans een 6-, de rest was hoger.
Hij ging als nr. 4 van de klas over.

Niet getekend
In December 1943 kwam Seyss-Inquart
met een regeling, die inhield dat als je
20 jaar of ouder was, je een
loyaliteitsverklaring moest tekenen. Je
mocht dan gaan studeren en zo niet dan
moest je in Duitsland gaan werken.
Nobel tekende niet. Hij ging op het
ziekenfonds bij dhr. Ort werken ofwel
zoals hij het naar de Duitsers toebracht
de Ortskrankenkasse, hetgeen hem
meerdere malen hielp om ergens van
vrij te blijven. Op een gegeven moment
kreeg hij een oproep voor tewerkstelling
in Duitsland. Hij ging hiervoor keuren
in Vlaardingen. Toen hij in het gebouw
waar hij gekeurd moest worden
aankwam, kreeg hij een ingeving. Hij
liep er voor in en achter weer uit, ging
naar het station en kocht een kaartje
naar Amsterdam. Daar ging hij naar het
scheepvaarthuis en vroeg een gesprek
aan met de marineofficier van dienst.
Hij hing een zwamverhaal op, dat hij
leerling was en dat hij als hij klaar was
op de Oostzee wilde varen. Er werd
hem gevraagd of hij Lehrling of Schüler
was. Door zijn toch nog niet perfecte
kennis van de Duitse taal antwoordde
hij Lehrling en dat redde hem. Er werd
een brief voor hem geschreven met veel
stempels, dat hij niet in aanmerking
kwam voor tewerkstelling. Hij terug
naar Vlaardingen, waar ze wel heel
vreemd opkeken. Je kon met Kerst een
HBS-diploma aanvragen, als je cijfers
goed waren. Dat wilde hij niet, hij wilde
eindexamen doen. Helaas had hij tijdens
dat examen zware griep en moest 6
weken het bed houden. Hij heeft toen
alsnog dat Decemberdiploma aange-
vraagd en ook gekregen. Hiermee heeft
hij iets unieks gepresteerd, nl. om
zonder toelatingsexamen en eindexamen
te doen toch het HBS-diploma op zak te
hebben.Dit was zomer 1945 en hij
wilde gaan varen. Er was echter geen
boot te vinden. Z’n vader was in 1943
overleden en z’n moeder kreeg een
ondersteuning van fl.5,=. Hiervan kon je
ook niet nog eens een knul van 23 jaar
onderhouden. Dan maar tekenen dat hij
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naar Indië wilde als soldaat. In dezelfde
tijd viel er echter een buitengewoon
dienstplichtige verklaring door de bus.

Naar Delft
Hij kreeg een uitnodiging van dhr.
Schoordijk, conciërge van de HBS en
tevens bestuurslid van de Stichting Het
Merula Weeshuis, om eens te komen
praten. Deze bood hem namens
vernoemde Stichting een studiebeurs
aan. Deze werd met beide handen
aanvaard en Leen ging in Delft
werktuigbouw studeren. Het eerste jaar
was enorm moeilijk. Er was in dit
eerste naoorlogse jaar een enorme
toevloed van studenten en later bleek
dat hiervan maar 6% kon doorgaan.
Niet minder dan 94% moest afvallen.
Hij moest een heel moeilijke tekening
maken op in lijnolie gedrenkt tekenpa-
pier. Telkens vervaagde de inkt en kon
hij weer overnieuw beginnen en hij
moest een wiskunde-analyse overdoen.
Met een truc wist hij te voorkomen dat
hij dit herexamen moest afleggen. Hij
liet zich administratief zakken en weer
aanmelden voor het examen, om
zodoende een dubbele kans te krijgen.
De grootste angst was nl. zakken, want
dan raakte hij z’n studiebeurs kwijt. De
angst bleek echter ongegrond want hij
haalde z’n P-één nu fluitend. Toch zou
deze truc hem later het cum laude
kosten. In het derde jaar kwam hij in
een dip. Veel mensen rondom z’n
moeder o. h. -den, dat zo’n knul van 26
jaar nog steeds niets verdiende en dat
werkte geestelijk niet goed bij hem. Hij
ging tijdelijk bij staatsmijnen werken.
Na deze periode weer fris verder aan de
studie en in 1953 afgestudeerd als
ingenieur. Zover mij bekend is, is hij
de enige oud-leerling van onze school
die dat bereikt heeft. Het afstudeer-
project ging over het verhinderen van
rookneerslag aan boord van schepen.
Hij deed daartoe al onderzoeken met
modellen in een windtunnel. Eerst
bleef hij enige tijd als wetenschappelijk
medewerker bij de professor werken,
maar na enige maanden ging hij toch
naar het bedrijfsleven. Hij ging naar de
AKU. in Arnhem en daar ontmoette hij
oud-leerling Henk de Bruin.

Leider of lijder, dan maar niet
Hij had voordat hij naar de AKU ging
nog een sollicitatiegesprek bij Philips,
die hem assistent-bedrijfsleider bij
Dupharma in Amsterdam wilde maken.
Hij had het bij het sollicitatiegesprek al
gezien, je zou daar meer lijder dan
leider worden met al dat gif. Hij bleef 4
jaar bij de AKU, heeft er met plezier
gewerkt, maar hij wilde meer. Hij
wilde in de atoomenergie, want warmte-

overdracht had z’n belangstelling.
Bij de KEMA had men problemen met
een suspensiereactorvat en dat had z’n
speciale aandacht. De salariëring was
echter erg slecht. Hij stond in Arnhem
ook al 7 jaar ingeschreven voor een
huis en ook dat wilde niet lukken. Ja
inwonen, maar dat wilde hij  niet. Op
een gegeven moment werd hem een
huis aangeboden wat fl. 800,= per
maand moest kosten. Z’n inkomen was
fl. 700,= dus tel maar uit.

Eerst viooltjes, dan trouwen
Hij reisde die tijd ook regelmatig en op
een reis naar Munster zat er in de trein
een mooie dame tegenover hem. Maar
hoe begin je een gesprek, zo vrij was ik
ook niet zei hij. Bij een stop onderweg
van de trein kocht hij viooltjes op een
perron en gaf die aan haar. Dat heeft
diepe indruk gemaakt, want Irmgard,
zoals die dame heette, is altijd bij hem
gebleven.

Zwerven door Europa
In 1960 solliciteerde  hij bij Euratom
en kwam op eigen verzoek bij de
research terecht. Hij werd in Brussel in
een Duitse groep geplaatst en hoorde al
snel dat de afdeling overgeplaatst zou
worden naar Italië en wel naar Ispra
aan het Lago Maggiore. Euratom werd
na de kolen- en staalgemeenschap
opgericht en werd één van de peilers
van de EEG. De salariëring werd beter,
hij kreeg ook daggeld en na een paar
maanden kon hij een eigen autootje
kopen. Z’n rijbewijs had hij al in
Nederland gehaald. In Ispra was een
bestaand onderzoekscentrum dat
uitgebouwd moest worden naar
Europese maatstaven. Hij deed daar
onderzoek naar koelmidddelen voor
atoomreaktoren, waaronder water,
organische vloeistoffen, vloeibare
metalen en gassen. Gezien z’n achter-
grond (de Vlaardingse boot, ha, ha:
stoom kruipt waar het niet gaan kan)
werd water z’n hoofddoel. Het koelwa-
ter diende ter voorkoming van het
doorbranden van  een reaktorelement.
Op een gegeven moment begon de
glans van atoomenergie te verbleken en
de research nam af. Z’n onderkomen in
Ispra was eerst een pension, toen een
hotel en vervolgens een Spaans
landhuis, dat eigendom was van een
baron. Hier liet hij na 8 maanden z’n
Irmgard naar overkomen. Het duurde,
door allerlei moeilijkheden, nog 8 jaar
voor ze zouden trouwen en als het
Nederlandse consulaat niet behulpzaam
was geweest, dan had het nog langer
geduurd. De atoomresearch nam af
schreef ik al en men ging zich ook met
veiligheids- en afvalproblemen bezig-

houden. Verder ging de research ook
over naar algemene energie, zoals
zonne- en windenergie en warmte-
pompen. Veel projecten die beoordeeld
werden, werden wel of juist weer niet
door de  politiek ingewilligd, want die
had het laatste woord en dat kwam
omdat het een kwestie van subsidie
was. Veel werd daardoor dikwijls voor
niets gedaan en dat werkte niet
inspirerend. Gelukkig was er in de vrije
tijd veel te doen. Hij is er o.a. voorzitter
van deNederlandse Vereniging geweest
en had het daar druk mee. Het Spaanse
landhuis stond in Laveno aan het Lago
Maggiore. Op een dag verzocht de
baron hem om uit te zien naar een
ander huis, omdat z’n kleindochter er
wilde gaan wonen. Ze vertrokken naar
een schitterende flat in dezelfde plaats.
Ze hadden van hieruit een prachtig
uitzicht op het meer en de Monte Rosa
en als het heel erg helder was zelfs op
de Matterhorn.

Terug naar Voorne
Als je daar zo prachtig woont, waarom
ga je dan weer aan de Bollaarsdijk
wonen op Voorne. Het afscheid van
Italië was een treurige zaak vertelt
Leen. De eigenaars van het gebouw
waarin de flat gelegen was, wilden er
zelf in gaan wonen. Via een vies
Italiaans spelletje kregen ze hem er
snel uit. De corrupte justitie besliste
dat hij er binnen een maand uit moest
zijn. Een ander onderkomen was er niet
en alles moest hals over kop geregeld
worden. Hij had het wat het werk
aanging toch al niet zo best meer naar
z’n zin. Ook was z’n hart niet helemaal
dat wat het moest wezen en via een
doktersattest werd hem vervroegd
pensioen aangeboden en dat
aanvaardde hij. Het was december
1982 en op 6 januari arriveerde hij met
z’n vrouw op de Bollaarsdijk. Hij zit
hier ook niet stil, want hij werd lid van
de 1 April Vereniging en schreef
nieuwe teksten voor het spel. Ook is hij
bezig met het schrijven van een nieuw
spel. Hij richtte met twee medestanders
het Geuzengilde op en is lid geworden
van L’ Aurora, één van de twee
vrijmetselaars Loges van Den Briel.

Leen het was een boeiend gesprek en ik
kon lang niet alles opschrijven wat je
verteld hebt, maar ik denk dat de lezers
een aardig beeld krijgen hoe dat Leen
Nobel in z’n leven gevaren is.




