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1:

Wil jij je aan alle lezers van deze nieuwsbrief voorstellen?
Ik ben Frank Meijer, geboren in Zwanenburg op 20 januari 1948. Ik ben dus geen derper
maar import en de oudste vrijwilliger bij de bunker.

2:

Je bent met pensioen. Wat voor opleiding heb je gevolgd en
wat voor werk heb je gedaan?
Ik heb de HBS gevolgd en ben meteen daarna gaan werken. Ik wist niet zo goed wat ik wilde
worden. Ik ben op de debiteurenadministratie van een groothandel in non‐ferro metalen en
sanitair in Amsterdam terecht gekomen. Daarna werd ik binnen hetzelfde bedrijf operator
op de computerafdeling. Dat was in 1966. Daar heb ik 2 jaar gewerkt. Daarna ben ik naar Bull
/ General Electric in Amsterdam overgestapt. Daar kon ik een opleiding tot
programmeur/systeemanalist van 1 jaar volgen met salaris. In die tijd werd ook de BTW
ingevoerd (4‐12%). Ik ging naar klanten toe in mijn werkgebied in Zeeland en Zuid‐Holland.
Ondertussen kreeg ik verkering met Marianne waar ik in 1970 mee getrouwd ben. Zij kwam
uit Leiden en in die tijd was er geen huis te krijgen. In de beginjaren hebben we op de zolder
bij een oom en tante van Marianne in Gouda gewoond. Ik heb 10 jaar bij inmiddels
Honeywell/Bull gewerkt, tot 1978. Bij de gemeente Gouda kon ik vervolgens een baan krijgen
met ½ dag studieverlof per week. Ik heb toen de avondopleiding economie aan de
universiteit gevolgd (1978‐1984). Tot 1984 was ik hoofd van de afdeling informatica bij de
gemeente Gouda. Als laatste heb ik tot mijn pensioen in 2010 bij het pensioenfonds Vervoer‐
en Havenbedrijven en de opvolger daarvan in Rotterdam gewerkt.

3:

Hoe ben je bij Bunkermuseum Jansje Schong gekomen?
In 2014 tijdens de Visserijdag zag ik op het Pompplein een
kraampje van het bunkermuseum. Ze zochten toen
vrijwilligers. Omdat ik geïnteresseerd ben in geschiedenis
heb ik mij opgegeven als vrijwilliger.

4:

Wat doe je allemaal bij het
bunkermuseum?
Meestal ben ik gewoon kaartjesverkoper. Ik ben geen groot
verteller. Daar zijn anderen veel beter in. Ik hou liever een
praatje aan de kassa.
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5:

Heb je nog andere hobby’s?
Ik ben vrijwilliger bij de KunstParade in Heiloo. Dat is elk laatste weekend van juni. Ik
onderhoud ook de website www.kunstparadeheiloo.nl. En ik ben secretaris van Stichting
Historisch Egmond. We zitten in Egmond aan de Hoef tegenover het slot in Huys Egmont.

6:

Hou je nog wel tijd over?
ja hoor. Ik lees erg graag. Vroeger was dat voornamelijk non fictie. Nu is het een combinatie
van fictie en non fictie. Mijn vrouw Marianne werkt nog, dus ik ben ook een beetje
‘huisman’. We hebben 4 kinderen, waarvan de 2 jongsten zijn geadopteerd uit Sri Lanka. Met
ook nog eens 8 kleinkinderen. Na mijn pensioen heb ik ook nog geschiedenis gestudeerd aan
de universiteit van Amsterdam en in 2014 succesvol afgerond.

7:

Zoek je zelf wel eens naar spullen uit de oorlog?
Ik heb geen metaaldetector. En eerlijk gezegd ben ik helemaal geen zoeker. Ik ben wel
bezoeker van historische plekken uit WOI en WOII. Denk aan Ieper, Verdun en Normandië.
Maar ook bijvoorbeeld de slag bij Arnhem heb ik kortgeleden nog bezocht tijdens de
herdenking.

8:

Wat is je grootste vondst?
Mijn grootste vondst moet je niet te letterlijk nemen. Het feit dat wij hier wonen zie ik als
een mooi ‘vondst’. We zijn veel verhuisd tijdens ons leven: na de zolderkamer in Gouda zijn
we naar Sliedrecht verhuisd. Vervolgens drie keer binnen Waddinxveen: van een huurhuis
naar twee koophuizen. Uiteindelijk zijn we bij toeval in Egmond aan Zee terecht gekomen.
We zochten op Funda naar huizen in Schoorl. Toen kwamen we het huis tegen dat we
uiteindelijk hebben gekocht. Daar wonen we nu sinds 2006 met heel veel plezier.

9:

Welk advies wil je de lezers meegeven?
Hou het museum Jansje Schong in stand! Het is een nuttige voorziening en het liefst zie ik
een uitbreiding met nog een bunker. Die zou je dan anders kunnen inrichten zodat je bijna
geen vrijwilligers extra nodig hebt. Er worden veel spullen aangeboden die ook een plek
moeten krijgen.

10: Wie gaan we in de komende nieuwsbrief in het zonnetje
zetten?
De volgende keer wil ik graag dat Mathieu Dekker wordt geïnterviewd. Hij is bestuurslid
maar ook vrijwilliger. Ik wil zijn verhaal wel eens horen.
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