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1:

Wil jij je aan alle lezers van deze nieuwsbrief voorstellen?

2:

Wat doe je in het dagelijks leven?

3:

Hoe ben je bij Bunkermuseum Jansje Schong gekomen?

4:

Wat doe je allemaal bij het bunkermuseum?

Ik ben Mathieu Dekker. Ik ben geboren en getogen in Heiloo op 13 december 1968. Sinds
1992 woon ik in Egmond-Binnen. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen.

Ik heb de LTS en de MTS gevolgd. Mijn vader had in Heiloo een eigen aannemersbedrijf. In
1989 heeft hij mij er bij gevraagd. We hebben tot 2002 onder de naam Fa. A.S. Dekker en Zn.
samen gewerkt. Vanaf 2002 zit ik alleen in het bedrijf. De oorspronkelijke naam heb ik
behouden. Zie het als een soort eerbetoon aan mijn vader, die inmiddels is overleden.

De Tweede Wereldoorlog heeft sowieso mijn belangstelling. Voordat ik bij het
Bunkermuseum kwam, ben ik een paar jaar met de Haagse Bunkerploeg (HBP) mee geweest.
Dat vond ik heel interessant om te doen. Het feit dat je als eerste in een bunker komt, na
ongeveer 75 jaar. Dat is heel bijzonder. Na verloop van tijd kon ik niet meer zo goed achter
hun werkwijze staan. Toen kreeg ik lucht van het Bunkermuseum in Egmond aan Zee. Ik
kende daar niemand en ben gaan kijken. Het voelde eigenlijk meteen goed. En vervolgens
heeft Martijn Visser mij er bij gevraagd. Dat is nu ongeveer vier jaar geleden.

Eerst ben ik als vrijwilliger begonnen en later ben ik in het bestuur gekomen. Door mijn
bedrijf heb ik veel contacten ook in de bouwwereld. Dat is soms heel handig voor sponsoring,
of ik leg contacten voor andere bestuursleden. Maar uiteraard ook voor bouwkundige zaken
zoals reparaties zet ik mij in. Of voor andere voorkomende klusjes als folders ophalen of
wegbrengen, noem maar op. Dat kan van alles zijn. Die afwisseling maakt het erg leuk om te
doen.
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5:

Heb je nog andere hobby’s?

6:

Hou je nog wel tijd over?

7:

Zoek je zelf wel eens naar spullen uit de oorlog?

8:

Wat is je grootste vondst?

9:

Welk advies wil je de lezers meegeven?

Ik kijk erg graag naar de Formule 1. Oldtimers hebben ook mijn interesse.
Verder werk ik mee aan de bouw van een educatief WOII centrum in Medemblik. De
doelgroepen zijn de groepen 7 en 8 van de omliggende basisscholen. Op deze manier willen
we de kinderen laten ervaren hoe het was om tijdens de oorlog te leven en om de
herinneringen levend te houden. Daar past ook mijn belangstelling voor re-enactment bij.
Dat houdt in het uitbeelden of naspelen van historische gebeurtenissen, specifiek WOII. Dat
doe ik niet zelf, maar mijn zoon is lid van een re-enactmentgroep. Dit wordt ook gedaan bij
het Bunkermuseum Jansje Schong. Een mooie publiekstrekker, ook voor kinderen!
Met een eigen bedrijf is er altijd reuring, dus vervelen doe ik mij niet.

Ja hoor, genoeg tijd voor de bunker. Door corona hebben we natuurlijk anders moeten
werken. Dus voor het museum opengaat, ben ik er om te vegen en alles klaar te zetten. Dan
ga ik weer naar huis. Voor corona was ik er ook elke keer dat we open waren, maar ook om
in de bunker zelf te staan. Dan had je lekker de tijd om je verhaal te vertellen. Dat is nu dus
veel minder. Ik heb niks met die tijdsloten van 15 minuten per kamer.

Samen met een andere vrijwilliger/bestuurslid Marcel Wind zoek ik wel eens. Zelf heb ik
geen metaaldetector.

Op 17 mei 1943 is er een Lancaster bommenwerper op het strand bij Castricum neergestort.
Het toestel heeft er tot 1953 gelegen en is toen bij een januaristorm in zee getrokken. Min of
meer bij toeval hebben we met anderen van de bunker delen van die Lancaster gevonden.
Die delen zijn nu in het Bunkermuseum te zien.

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.
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10: Wie gaan we in de komende nieuwsbrief in het zonnetje
zetten?

Tot nu toe hebben we de verhalen van vrijwilligers van het eerste uur gelezen. Er zijn dit jaar
enkele nieuwe vrijwilligers bijgekomen, waaronder Paul van Doorne. Ik ben benieuwd wat hij
te vertellen heeft.
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