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1: Wil jij je aan alle lezers van deze nieuwsbrief voorstellen? 

Mijn naam is Paul Albert van Doorne (verre familie van). Ik ben geboren op 15 oktober 1958 
op de Scheveningseweg in Den Haag. Ik ben er geboren maar niet getogen. Tot mijn 3e jaar 
heb ik in Den Haag op 4 verschillende adressen gewoond. Ben een kind van vroeg gescheiden 
ouders. En heb vervolgens een soort  ‘zwervend bestaan’ geleid met mijn moeder. Onder 
andere in Rotterdam, Heemstede-Aerdenhout, Alkmaar en Amsterdam gewoond. Nu woon 
ik al 35 jaar in Diemen. Ik heb een vrouw genaamd Claudia en woon daar gezellig mee 
samen. En ik heb 2 kinderen (zoons van 31 en 33) uit een eerder huwelijk en zelfs al 3 
kleinkinderen.  

2: Je bent bijna met pensioen. Wat voor opleiding heb je 
gevolgd en wat voor werk doe je nu nog? 

Ik heb eerst het lager onderwijs gevolgd tot 1972, daarna LBO-C elektro/metaal en MAVO 4 
tot 1978. Daarna de Wapen Technische School in Den Helder/MTS. Ik werk nu nog in het 
OLVG-ziekenhuis in Amsterdam Oost. Daar was ik eerst werkzaam als techneut. Sinds een 
aantal jaar heb ik een kantoorbaan maar wel gerelateerd aan techniek. Ik heb veel 
verschillend werk gedaan. Bij de Marine 7 jaar, 3 jaar bij de technische dienst van V&D en 12 
jaar bij een groot elektrotechnisch installatiebureau. Daarnaast vanaf 1986 bij de vrijwillige 
brandweer in Diemen als chauffeur en bevelvoerder gedurende 27 jaar.   
Als ik 64 word en dat is op 15 oktober van dit jaar, vier ik meteen ook mijn laatste werkdag. 
Want zo zie ik het: ik kan niet wachten tot het zover is. Lekker met prepensioen! 
 

3: Hoe ben je bij Bunkermuseum Jansje Schong gekomen? 
Mijn vrouw Claudia en ik hebben al 6 jaar een chalet in Heiloo. We komen heel veel in derp 
en zijn gek op het strand. Tijdens een bezoek aan het museum raakte ik in gesprek met 
Arend. Door zijn verhaal ben ik eigenlijk gestrikt. We hebben dezelfde achtergrond als oud- 
marinemannen. Dat schept ook een band. Vorig jaar ben ik begonnen als vrijwilliger. 

 

4: Wat doe je allemaal bij het bunkermuseum? 
Alle voorkomende werkzaamheden, behalve de kassa! Ik hou enorm van verhalen vertellen. 
Ik ben een soort tweede Arend haha. Ik ben graag onder de mensen. Dit jaar ben ik ook 
begonnen met het ontvangen van kinderen, samen met Judith en Arend. Scholen uit de 
omgeving komen onder schooltijd naar de bunker. Dat doe ik nu tussen de bedrijven door. 
Als ik volgend jaar in het nieuwe seizoen niet meer hoef te werken, kan ik daar meer tijd aan 
besteden. Het is ook belangrijk om voor continuïteit te zorgen.  
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Als een vrijwilliger uitvalt, om wat voor reden dan ook, is het belangrijk dat iemand anders 
kan vervangen. Ik word heel goed ingewerkt en het is ontzettend leuk om te doen.   
 

5: Heb je nog andere hobby’s? 
Ik ben een echt buitenmens. Dus we fietsen en wandelen veel. Ik heb een militaire 
achtergrond en heb daar ook nog veel belangstelling voor. Mede door mijn Indische roots. 
Sowieso heb ik veel interesse in WOII, vandaar natuurlijk dat ik graag aan het werk ben als 
vrijwilliger bij het Bunkermuseum. Bij vraag 1 zei ik al kort dat ik ‘familie van’ ben. In huis heb 
ik mijn eigen domein van 2 x 3 meter. Daar bewaar ik ongeveer 550 modelauto’s en 
vrachtwagens allemaal van DAF. Ik koop ook wel bouwpakketten en zet deze vervolgens in 
elkaar. Of verbouw bestaande modellen, een leuke tijdsbesteding voor de wintermaanden. 
 

6: Hou je nog wel tijd over?  
We verdelen onze tijd op een goede manier. Vanuit Diemen gaan we veel naar ons chalet in 
Heiloo. Kortgeleden zijn we noodgedwongen naar een ander park verhuisd. Dat kostte veel 
tijd om het er omheen weer mooi te maken. Daar kunnen we samen enorm genieten van de 
mooie omgeving. 
 

7: Zoek je zelf wel eens naar spullen uit de oorlog? 
Ik heb een detector en ga regelmatig zoeken. Dat is de ene keer succesvoller dan een andere 
keer. Soms gaat dat ding enorm tekeer en vind je alleen maar schroot en blikjes enzo. Mijn 
vrouw vindt gelukkig ook wel eens wat! Magneetvissen vind ik ook wel leuk. 
 

8: Wat is je grootste vondst?  
Vorig jaar heb ik bij de bunker een zogenaamde ‘scherpe patroon’ gevonden. Deze lag op 30 
centimeter diepte. Daar kan ik wel blij van worden, is spannend en ook leuk. 
 

9: Welk advies wil je de lezers meegeven? 
Ik hoop dat wij met elkaar deze hobby nog lang mogen voortzetten. Ben benieuwd wat de 
nieuwe bunker gaat brengen. Het is een 6-persoons personeelsbunker die vlak bij het 
Bunkermuseum ligt. We wachten op de vergunning om ermee aan de slag te gaan. Hoop dat 
we dan nog meer kunnen laten zien, ook mijn spullen die al eerder zijn ingebracht. Het is ook 
leuk om daarin mee te denken. Vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom! 
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10: Wie gaan we in de komende nieuwsbrief in het zonnetje 
zetten?  
Ik wil graag Daphne Stechweij in het zonnetje zetten. Zij heeft het Hembrug Museum helpen 
oprichten. Dat is gevestigd in twee transformatorhuisjes op het Hembrugterrein in Zaandam. 
Het vertelt over de rijke geschiedenis van de wapen- en munitiefabriek die op Hembrug 
stond. En het hart van de Stelling van Amsterdam. Ik heb daar vroeger ook gewerkt voor de 
Dienst Militaire Ondersteuning. Daphne weet heel veel en daar ben ik wel nieuwsgierig naar. 

 
 
 
 

 
 


