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Als je de zeventig passeert dan komt er een
moment dat je eens terug kijkt naar hoe je
leven is verlopen. Ik ben de zeventig al 2
jaar gepasseerd en dat getal 2 heeft een
grote betekenis in mijn leven gehad,
Het begin in mijn leven was als 2e kind in
de familie van Herwijnen en ik ben heel blij
dat ik de 2e was en niet de 1ste want dan
was ik nu getrouwd met mijn zwager en
daar zou ik niet blij mee zijn.
Toen de HBS examens ten einde waren
bleek dat ik van de 2 examenklassen de, op
één na, beste cijfers had. Een vrouwelijke
leerling versloeg mij in de talen en zette mij
op de 2e plaats. De nummer 1 was niet zo
fortuinlijk als ik, de nummer 2, die de
gelegenheid kreeg door te studeren. Toen ik
in militaire dienst ging was ik ingedeeld in
de landmacht maar door toeval kreeg ik een
2e kans en dat was de luchtmacht. Het
verschil was dat ik na 6 weken vaandrig
werd als technisch officier en dat was in de
landmacht niet gelukt. Ik kreeg hierdoor
negen maanden eerder een redelijk salaris
(335 gulden per maand!).
Toen ik voor Shell ging werken gebeurde
hetzelfde. Ik was bestemd om naar Nieuw
Guinea te gaan, absoluut de slechtste plaats
om naar toe te gaan omdat het door
Nederlanders bestuurd werd die bekend
stonden om wel heel schaars met geld om
te gaan, maar weer door een toeval werd ik
naar Venezuela gestuurd. Ik was namelijk
de enige in de groep van 24 beginners
waaruit gekozen moest worden die naast
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werktuigbouwkunde ook scheikunde had
gestudeerd. Het salaris was 2 keer zo hoog
en aan deze 2e keus heb ik mijn huidige
huis te danken.
Steeds weer dat getal 2.
Ik was ook de 2e persoon in een afdeling in
het hoofdkantoor bij Shell met 225
personen, die een personal computer had.
De 1ste persoon met een computer had een
Windows type PC en dat was een ramp in
1984. Ik had een Apple Macintosh die veel
gebruikersvriendelijker was in die tijd. Dus
weer geluk met het getal 2.
Nu iets dichter bij de rekenlinialen.
Ik was de 2e persoon die lid werd van het
groepje verzamelaars dat door IJzebrand in
het leven werd geroepen. Ook was ik de 2e
redacteur van de MIR. En toen IJzebrand
zijn boek "2x3 is ongeveer 6" schreef stond
ik terecht op de 2e plaats op de voorpagina
omdat hij minstens 3 keer zo veel werk
verzet had om het boek te schrijven dan ik
nodig had het boek in elkaar te zetten en de
CD te maken.
Ook de grootte van mijn verzameling
rekentuig is waarschijnlijk in aantal op één
na de grootste in Nederland dus, u raadt het
al, weer nummer 2. Hoe vaak het getal 2
nog voor mij van belang zal zijn weet ik
niet maar als mij iets ernstigs overkomt
hoop ik toch nog op een tweede kans.
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