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INHOUD 
*Op de voorpagina, net als vorig jaar is COVID in allerlei vormen van invloed geweest op de 
activiteiten van ons museum. Gelukkig bood dat ook kansen om ingrijpende acties op te 
starten en af te ronden. 
 
 
COLOFON 
 
Stichting De Historische Genie Verzameling 
 
“ Huis van het Regiment Genietroepen” 

www.geniemuseum.nl 
geniemuseum@icloud.com 

 
Bezoekadres 
 Lunettenlaan 102 

5260 GC VUGHT 
073 688 1867 

 
Tekst  
 Diversen 
 
Foto’s en lay-out 
 Diversen 
 
Een museum dat aan de basiseisen voldoet, 

• Bezit een institutionele basis die continuïteit waarborgt, 
• Beschikt over een collectie, 

o Beschikt over een beleidsplan (2019-2023), 
o En een collectieplan (2019-2023), 
o Draagt zorg voor het behoud van de collectie, 
o Verricht onderzoek en/of geeft gelegenheid daartoe, 
o Heeft een aantal basisvoorzieningen voor het publiek, 
o Beschikt over gekwalificeerde medewerkers 
o Heeft een stabiele financiële basis. 

 
Beoordeling Museumregister 
 
Officieel geregistreerde musea mogen het bijbehorende logo 
gebruiken en het schildje “Geregistreerd Museum” gebruiken. U 
herkent een officieel geregistreerd museum aan het logo en het 
schildje. 
 
  

http://www.geniemuseum.nl/
mailto:geniemuseum@icloud.com
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Woord vooraf  
 

Het jaar 2021 is ondanks Covid een goed jaar geworden voor het Geniemuseum. Dit jaar 
werd een lang gekoesterde wens ingevuld. De herinrichting van de buitenexpositie inclusief 
een nieuwe toegangsbrug tot het museum terrein. Er zijn ook concretere stappen gemaakt 
voor de andere wens de renovatie van de rechtervleugel. De RV 29 ons varend museum 
schip heeft zijn grote werfbeurt gehad en kan er weer een aantal jaren tegen. De gemeente 
Vught steunde ons met een subsidie voor de extra kosten veroorzaakt door Covid. En dit 
zijn maar enkele voorbeelden van positieve ontwikkelingen rond het museum. 
 
Ik heb op 1 oktober van dit jaar mijn voorzitterschap na ruim 10 jaar overgedragen. Ik wil 
als oud voorzitter mijn dank uitspreken voor de inzet en het enthousiasme van onze vele 
vrijwilligers. Het museum heeft een trouw en zeer actief vrijwilligersbestand. 
De Stichting Historische Genieverzameling bestaat al weer 69 jaar waarvan ruim 50 jaar op 
de huidige plaats in Vught met als werknaam Geniemuseum. Al die jaren waren er 
vrijwilligers. Vrijwilligers die zichtbaar en onzichtbaar hun werk doen op een 
voortreffelijke wijze. Zonder deze vrijwilligers was het geniemuseum niet geworden wat 
het nu is en zonder onze vrijwilligers is er geen toekomst voor onze Genieverzameling. In 
het jaarverslag kunt u lezen wat er weer allemaal door hen is gepresteerd!!  
Dit jaar ontvingen de vrijwilligers van het Geniemuseum als dank voor hun jarenlange inzet 
de hoogste waardering van het Regiment Genietroepen, de Genielegpenning. 
 
Ook een speciaal woord van dank voor degene die ons financieel hebben gesteund en dat 
ook de komende jaren hebben toegezegd. Ons museum kan niet bestaan zonder de steun 
van de Koninklijke Landmacht, van ons Regiment en enkele genieverenigingen. Dit jaar 
kregen we zoals vermeld ook steun van de gemeente Vught. 
Steun die meer dan welkom is. Maar zeker zo belangrijk is de waardering voor onze 
Stichting die we door dit alles voelen. 
 
Het Huis van het Regiment en onze Historische Genieverzameling staat ook het komende 
jaar weer voor u open. Wij zien u ook dit jaar weer graag in ons midden. 
 
 
 
Oud - Voorzitter Stichting de Historische GenieVerzameling 
Genmaj bd Marcel van den Broek 
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INLEIDING 

In dit jaarverslag geeft het bestuur van de Stichting De Historische Genieverzameling (HGV) 
een beeld van de ontwikkelingen in en om het Huis van het Regiment Genietroepen, 
waarvan de stichting Historische Genieverzameling, beter bekend als Geniemuseum, deel 
uitmaakt. De stichting voert het dagelijks beheer over het Huis van het Regiment. 
 
Commissie Collectie van de Traditie Commissie Koninklijke Landmacht 
De Traditie Commissie van de Koninklijke Landmacht (TCKL) houdt zich namens 
Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) bezig met advisering inzake traditiehandhaving, 
ceremonieel, uniformering, museale collectievorming en de inzet van rekwisieten. Binnen 
TCKL houdt de Commissie Collectie zich bezig met de historische collecties (HC’s) en het 
historisch erfgoed van de KL. De commissie begeleidt de collecties en houdt toezicht op een 
goed functioneren van de organisaties.  
 
HUIS VAN HET REGIMENT GENIETROEPEN. 
De Regimentskamer is het kloppend hart van het Regiment Genietroepen. De 
regimentscommandant heeft hier zijn officiële bureau gevestigd en daar wordt ook het 
actieve vaandel van het regiment bewaard.  
 
Het Huis van het Regiment en in het bijzonder de Regimentskamer is de vergaderlocatie van 
de aan het regiment gerelateerde stichtingen en verenigingen. Hier vergaderen de 
Genieraad, de stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen, de stichting 
Geschiedschrijving Genie, de vereniging Veteranen van het Regiment Genietroepen, de 
Vereniging Officieren Genie, de Vereniging Onderofficieren Genie, het Fanfarekorps der 
Genie, de stichting de Historische Genieverzameling en de redactieteams van de drie 
geniebladen. Daarnaast kan er worden vergaderd door medewerkers van het OTCGenie en 
van genie-eenheden. 
 
De Regimentskamer in het Huis van het Regiment Genietroepen wordt in geval van 
overlijden van militairen of burgermedewerkers van het regiment, opengesteld voor het 
tekenen van een condoleanceregister. Veel (oud)collega’s maken van deze mogelijkheid 
gebruik.  
 
ONTMOETINGSRUIMTE “DE BRUG” 
De Brug is een ruimte van het regiment genietroepen. Deze ruimte wordt door de RC 
beschikbaar gesteld aan veteranen en voor aan de  genie gerelateerde activiteiten.  
De HGV heeft het beheer op zich genomen v.w.b. de planning en de bevoorrading. 
De Brug wordt in bedrijf gehouden door onze vrijwilligers. Er is hiervoor een coördinator 
aangesteld. Op de muur zijn baileyplanken aangebracht met daarop onderdeelsborden, uit 
kazernes en uitzendgebieden. Een lappendeken van herinneringen, afkomstig uit de 
collectie van het Geniemuseum 
 
Vaste gebruikers zijn: 

Het Regiment Genietroepen 
De Vereniging Veteranen Regiment Genie (VVRG) 
Senioren Vught (1e dinsdag van de maand) 
Voormalige Officiersmess van Brederode-en Lunettenkazerne (1e Donderdag van de 

maand). 
 
Voor het gebruik van De Brug wordt met iedere aanvrager, die aan de eisen voldoet, een 
overeenkomst afgesloten.  
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CEREMONIEEL EN PROTOCOL. 
Beëdigingen, eed of belofte. 
Net als alle militairen van de Nederlandse krijgsmacht, leggen genisten na het voltooien van 
hun opleiding de eed of belofte af. Dit gebeurt op het vaandel van het regiment, gedragen 
door de regimentsadjudant  voor het front van de gewapende troep en in bijzijn van familie 
en vrienden van de te beëdigen genisten.  
 
Sinds 2008 vindt dit regelmatig plaats in het Geniepark, de buitenexpositie van de 
historische collectie. Na afloop tekenen zij hun oorkonde bij de regimentscommandant in de 
Regimentskamer. Vervolgens  is er een receptie en een eenvoudige lunch, allemaal in het 
Huis van het Regiment.  
 
Toevallige museumbezoekers mogen als toeschouwer de plechtigheid bijwonen. Dit is 
vastgelegd in de regimentsorder, waarin de plechtigheid is geregeld.  
 
Herdenken. 
Naast de nationale herdenkingen staan we ook eenmaal per jaar extra stil bij degenen die 
ons ontvallen zijn tijdens onze Regimentswapendag. In de ochtend is daarvoor een speciale 
ceremonie en komen alle “genisten en zij die zich verbonden voelen” naar onze locatie 
waarbij het museum letterlijk en figuurlijk het “huis van het Regiment” inhoud geeft. 
Het monument voor omgekomen genisten bevindt zich pal naast het Geniepark. 
 
Al deze activiteiten worden volledig gesteund door (extra) inzet van de vrijwilligers van de 
stichting. Het is wel duidelijk dat het soms een zware wissel op de bezetting trekt, zeker 
naast de normale (museum)taken van de medewerkers. 
 
EVENEMENTEN, RECEPTIES EN ONTVANGSTEN: 
Het Huis van het Regiment Genietroepen biedt de gelegenheid voor het houden van 
evenementen, recepties en dergelijke.  
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Aan de hand van publicaties op sociale media een greep uit de activiteiten in 2022       
-door H. Becks-. 
 

 
 
28 januari 2021. 
 
Ondanks, dat CORONA nog steeds heerst, is een aantal vrijwilligers, alsmede personeel van 
105 Waterbouwcompagnie actief in de Genietuin. 
De "Duitse brug" ligt inmiddels op zijn plaats en aan de verdere aankleding wordt op dit 
moment hard gewerkt. Op korte termijn worden ook de D7 en de D4 (dozers), de getrokken 
grondschaaf en de wroeter op een andere plaats gezet. 

11 januari 2021. 
 
Wist u, dat er een kenniscentrum is over de Waterlinies. Het is gevestigd in het Fort bij 
Vegten (Bunnik). Ook het Fort zelf is zeer de moeite waard om te bezoeken. Het 
kenniscentrum is op de navolgende manieren te bereiken: 
Fort bij Vechten 
Bomvrije kazerne, lokaal 5 
Achterdijk 12 
3981 HB BUNNIK 
Online meeting op werkdagen: 
https://www.gotomeet.me/FMTraining/kcw-inloop 
E mailto:info@kenniscentrumwaterlinies.nl 
W http://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/ 
LI https://www.linkedin.com/company/kennis-waterlinies/ 
FB https://www.facebook.com/kenniswaterlinies 
TW https://twitter.com/kenniswaterlns 
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28 januari 2021 
 
Op 11 februari zal het 24 jaren geleden zijn, dat onze kameraden Ronald Wind en Chris van 
der Linden zijn verongelukt in Ladice. Elk jaar wordt het monument in de Genietuin bezocht 
door familieden van de mannen, alsmede door een delegatie van 412 Pagncie. 
Aangezien de hele Genietuin "op zijn kop staat", is het niet aan te raden om op of omstreeks 
11 februari naar Vught te komen. Mogen wij u vragen, dit bezoek met 2 maanden uit te 
stellen? We hopen, dat dan alles er weer netjes bij ligt. 
 

29 januari 2021. 

Aanstaande maandag gaat onze Polyboot (polyester) RV 276 naar een bedrijf in Nieuwegein 
voor reparatie en grote revisie. We zijn benieuwd, want het is hard nodig. 

 
 

https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/pcb.2798079760403780/2798079583737131/?__cft__%5b0%5d=AZUjOtbafHd7q9gI2jStFQsa4E5pmsb35Bhn-JnsEIBuXNxovArQagb9hWtVJHcJB6wRFwb0Y5xEPyFo075657obtlNTnRmoiE23neYmHi2VXUgMui-jMCQABsF4K6KOePHpNgZTh8cBE5slvEKPYylHjAxXEP1AqNozm1mHcZ8fVlV3_niRDyUHRX5WQ19QRZI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/pcb.2798079760403780/2798079583737131/?__cft__%5b0%5d=AZUjOtbafHd7q9gI2jStFQsa4E5pmsb35Bhn-JnsEIBuXNxovArQagb9hWtVJHcJB6wRFwb0Y5xEPyFo075657obtlNTnRmoiE23neYmHi2VXUgMui-jMCQABsF4K6KOePHpNgZTh8cBE5slvEKPYylHjAxXEP1AqNozm1mHcZ8fVlV3_niRDyUHRX5WQ19QRZI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/pcb.2798079760403780/2798079583737131/?__cft__%5b0%5d=AZUjOtbafHd7q9gI2jStFQsa4E5pmsb35Bhn-JnsEIBuXNxovArQagb9hWtVJHcJB6wRFwb0Y5xEPyFo075657obtlNTnRmoiE23neYmHi2VXUgMui-jMCQABsF4K6KOePHpNgZTh8cBE5slvEKPYylHjAxXEP1AqNozm1mHcZ8fVlV3_niRDyUHRX5WQ19QRZI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/pcb.2798079760403780/2798079647070458/?__cft__%5b0%5d=AZUjOtbafHd7q9gI2jStFQsa4E5pmsb35Bhn-JnsEIBuXNxovArQagb9hWtVJHcJB6wRFwb0Y5xEPyFo075657obtlNTnRmoiE23neYmHi2VXUgMui-jMCQABsF4K6KOePHpNgZTh8cBE5slvEKPYylHjAxXEP1AqNozm1mHcZ8fVlV3_niRDyUHRX5WQ19QRZI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/pcb.2798079760403780/2798079597070463/?__cft__%5b0%5d=AZUjOtbafHd7q9gI2jStFQsa4E5pmsb35Bhn-JnsEIBuXNxovArQagb9hWtVJHcJB6wRFwb0Y5xEPyFo075657obtlNTnRmoiE23neYmHi2VXUgMui-jMCQABsF4K6KOePHpNgZTh8cBE5slvEKPYylHjAxXEP1AqNozm1mHcZ8fVlV3_niRDyUHRX5WQ19QRZI&__tn__=*bH-R
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1 februari 2021.  
 
Geheel conform planning is de RV 276 (Polyboot) vandaag bezorgd bij de werf, waar hij zal 
worden opgeknapt. We zullen proberen u via tussentijdse fotoreportages op de hoogte te 
houden. 
 

 

 
 
02 februari 2021. 
 
Het is vandaag echt Genistenweer. Het blijft gestadig regenen. Maar de mannen van C-105 
Waterbouw kunnen wel tegen een stootje. 
Er wordt hard gewerkt aan het verplaatsen van ornamenten (Hanomag dozer, wroeter, 
getrokken grader). Ook wordt een tuintje aangelegd waar kinderen kunnen gaan prikken 
naar "mijnen". De wandelpaden worden gerenoveerd en ook twee toegangsdeuren worden 
vervangen. Mooie leerprojecten voor de mannen. En het Geniemuseum is er dolblij mee. 
Overigens zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden. U 
bent van harte welkom !! 
 

https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/a.1771343796410720/2798679080343848/?__cft__%5b0%5d=AZXW_xqHh2I_UwboUmUdzpKFpXrbO1EM7AuBvGoWTOldDDdlEDAHFPb0rdrVt4igr0mMyHYN5TTsKdKVF8zojcdbMa0RcqzxNEVsR44tfcm2hdcQm-i8BSi1uhYppNQEvrA-H7jKC9hz-zzwuW1NinvowohAOeqXn0Gs1OfpQDh9d0SyxLUl4vkRyfaHFp4ncM0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/a.1771343796410720/2798679080343848/?__cft__%5b0%5d=AZXW_xqHh2I_UwboUmUdzpKFpXrbO1EM7AuBvGoWTOldDDdlEDAHFPb0rdrVt4igr0mMyHYN5TTsKdKVF8zojcdbMa0RcqzxNEVsR44tfcm2hdcQm-i8BSi1uhYppNQEvrA-H7jKC9hz-zzwuW1NinvowohAOeqXn0Gs1OfpQDh9d0SyxLUl4vkRyfaHFp4ncM0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/a.1771343796410720/2798679080343848/?__cft__%5b0%5d=AZXW_xqHh2I_UwboUmUdzpKFpXrbO1EM7AuBvGoWTOldDDdlEDAHFPb0rdrVt4igr0mMyHYN5TTsKdKVF8zojcdbMa0RcqzxNEVsR44tfcm2hdcQm-i8BSi1uhYppNQEvrA-H7jKC9hz-zzwuW1NinvowohAOeqXn0Gs1OfpQDh9d0SyxLUl4vkRyfaHFp4ncM0&__tn__=EH-R
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03 februari 2021. 
 
De afgelopen dagen heeft onze regimentscommandant 
samen met de Reg.Adj. en het bestuur van de 
Historische Genieverzameling al onze vrijwilligers 
bedankt voor hun steun en inzet voor het Regiment 
Genietroepen. Het presentje is persoonlijk bij de 
vrijwilligers aan de voordeur afgegeven. Waarbij we ze 
vanuit het bestuur een hart onder de riem steken in 
deze bijzondere periode. Een lekker doosje bonbons en 
de keuze uit een verwenpakket of cadeaubon.  
deze blijk van waardering is door alle vrijwilligers zeer 
op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 
 
03 februari 2021. 
 
Volgens de COVID-regels is ons museum minimaal gesloten tot 3 maart. Dat betekent niet, 
dat we stilzitten. Integendeel er wordt hard gewerkt. Veel is al veranderd in de Genietuin. 
En.............als je er een modderboel van maakt, dan mag je ook opruimen. 
 

 
 
04 februari 2021. 
 
Met vereende krachten kom je heel ver. Vooral als er een aantal jonge knapen van C105 
Waterbouw rondloopt. Een groot deel van de werkzaamheden is weer gereed. Ook is alles 
weer redelijk geëgaliseerd en opgeruimd. Nu wachten tot het gras op komt. 
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05 februari 2021. 
 
Vandaag werden we aangenaam verrast door het bestuur van de VOPET (Vereniging van 
Oud Pontonniers en Torpedisten, moedervereniging van C 105 Waterbouwcie). Zij 
schonken ons een aanzienlijk bedrag om in onze genietuin de monumenten in onze 
herdenkplaats te kunnen voorzien van zwarte betonnen omlijstingen. Die pasten niet in 
onze begroting. De banden maken het werk echt af. Dit gebaar en de gift worden zeer 
gewaardeerd. Dank aan de VOPET. Dit toont wederom de saamhorigheid binnen de Genie, 
jong en oud. 
De Genie, dat zijn we samen, sodeju. 
Wilt u ons ook sponseren bij het uitdragen van onze saamhorigheid en traditiebeleving, 
neem dan contact met ons op. 

 
Vandaag werden we aangenaam verrast door het bestuur van de VOPET (Vereniging van 
Oud Pontonniers en Torpedisten, moedervereniging van C 105 Waterbouwcie). Zij 
schonken ons een aanzienlijk bedrag om in onze genietuin de monumenten in onze 
herdenkplaats te kunnen voorzien van zwarte betonnen omlijstingen. Die pasten niet in 
onze begroting. De banden maken het werk echt af. Dit gebaar en de gift worden zeer 

https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/a.1771343796410720/2803567623188327/?__cft__%5b0%5d=AZVBCasyJlx9ndRx9QPgTn9GSRbXdAKQfE-3bEY8hN72ayyrJ3qnri5tVLBDFTs1G7qTOhffBhfXYXur8yr_Q5rSMrR1z0IeS3Fl2p9PuzrLeO_8O9ObW1GLozw6ndJMcygkBLPHDspeXX9Xa_2gPNf4Wd36C-HAxHjogcyt9DeQZd3GExI6uoc4rbDho1HPclc&__tn__=EH-R


 

 

11 

gewaardeerd. Dank aan de VOPET. Dit toont wederom de saamhorigheid binnen de Genie, 
jong en oud. 
De Genie, dat zijn we samen, sodeju. 
Wilt u ons ook sponseren bij het uitdragen van onze saamhorigheid en traditiebeleving, 
neem dan contact met ons op. 

 
05 maart 2021. 
 
De sneeuw kan zorgen voor (over)last, maar kan ook zorgen voor mooie plaatjes. Vooral als 
er dan een prachtig historisch voertuig verschijnt. Met dank aan Paul en Dies. 
 

 
 
06 april 2021. 
 
Ik weet niet of het te 
maken heeft met het 
rondwarende Corona-
virus, maar er gebeuren 
nu ineens zaken waar 
we al jaren mee bezig 
zijn in de 
voorbereiding/ in 
afwachting van aanpak. 
De RV 29 heeft een 
grote onderhoudsbeurt 
gehad. De RV 276 
(polyboot) is weg voor 
een renovatie. Op het 
buitenterrein zijn alle 
pontonplaatdelen van 
de Paula, alsmede 
reservedelen 
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omgedraaid, zodat de bodem zichtbaar is. Er heeft een nauwkeurige inspectie 
plaatsgevonden van alle pontons. Waarschijnlijk zullen de pontons, waaraan onderhoud 
moet plaatsvinden over enkele maanden naar een gespecialiseerd bedrijf worden gebracht. 
Daarna kunnen ze er weer een aantal jaren tegen. Mensen, wat is er de afgelopen tijd toch 
veel gebeurd in zowel de tuin, als voor wat betreft het varende gedeelte. Wat hebben we 
behalve gedreven Genie-medewerkers, toch ook enthousiaste vrijwilligers. 
 
 
 
09 april 2021. 
 
Gisteren zijn bij de nieuwe ingang van onze Genietuin de 
landhoofden gestort. Nu dit karwei achter de rug is, kan 
het "wegdek" worden afgewerkt. Deze zomer kunnen de 
bezoekers via de nieuwe ingang naar binnen. Wéér een 
klus geklaard. 
 
 
 
13 april 2021. 
 
Geachte geïnteresseerden. Het Geniemuseum beschikt 
voor representatieve zaken over een polyesterboot, 
oftewel een Polyboot. Het is de 276. Enkele keren per jaar 
wordt de polyboot ingezet, onder meer bij de Vierdaagse. 
Hij wordt dan vooraf van Hedel naar Cuijk gevaren en na 
afloop van het festijn weer terug naar Hedel. Het 
Geniemuseum is op zoek naar een schipper. Bij voorkeur 
iemand, die ervaring heeft met de polyboot. Vrijwilligers 
kunnen zich melden via het e-mailadres: 
geniemuseum@icloud.com 

 
 
23 april 2021. 
 
Wat ben je als 
museum toch 
gezegend met zo'n 
stel enthousiaste en 
kundige vrijwilligers. 
Vandaag is weer hard 
gewerkt aan de 
zogenaamde Duitse 
vakwerkbrug. Het 
loop/rijvlak is gereed 
en de brug heeft weer 
een verse laag verf 
gekregen. Mannen, 
geweldig !! 
 
 

https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/a.1771343796410720/2851178068427282/?__cft__%5b0%5d=AZWE5huAdKuWnbknv3r54PNNf76dSQaGhYYaZ4rHyS9QWxsyD4W15sDEZEl66kZb9HvkabhWDdOUwEcFOizqJm6kwsfTY5GucfbZkJK6I7nL7a0P4l79YrEoZsISCsplPYa8N_O3zm5hbgb99zBq1AmHKFODEdpbquCgZXcoErHC2U9aOYed9Ne7jEz5WKfQfqg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/a.1771343796410720/2851178068427282/?__cft__%5b0%5d=AZWE5huAdKuWnbknv3r54PNNf76dSQaGhYYaZ4rHyS9QWxsyD4W15sDEZEl66kZb9HvkabhWDdOUwEcFOizqJm6kwsfTY5GucfbZkJK6I7nL7a0P4l79YrEoZsISCsplPYa8N_O3zm5hbgb99zBq1AmHKFODEdpbquCgZXcoErHC2U9aOYed9Ne7jEz5WKfQfqg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/a.1771343796410720/2851178068427282/?__cft__%5b0%5d=AZWE5huAdKuWnbknv3r54PNNf76dSQaGhYYaZ4rHyS9QWxsyD4W15sDEZEl66kZb9HvkabhWDdOUwEcFOizqJm6kwsfTY5GucfbZkJK6I7nL7a0P4l79YrEoZsISCsplPYa8N_O3zm5hbgb99zBq1AmHKFODEdpbquCgZXcoErHC2U9aOYed9Ne7jEz5WKfQfqg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/Geniemuseum/photos/a.1771343796410720/2851178068427282/?__cft__%5b0%5d=AZWE5huAdKuWnbknv3r54PNNf76dSQaGhYYaZ4rHyS9QWxsyD4W15sDEZEl66kZb9HvkabhWDdOUwEcFOizqJm6kwsfTY5GucfbZkJK6I7nL7a0P4l79YrEoZsISCsplPYa8N_O3zm5hbgb99zBq1AmHKFODEdpbquCgZXcoErHC2U9aOYed9Ne7jEz5WKfQfqg&__tn__=EH-R
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03 mei 2021. 
 
Het heeft Zijne Majesteit de Koning afgelopen 
week behaagd, de heer Henk Becks te 
benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. 
Henk kreeg vandaag (donderdag 29 april 2021) 
door zijn burgemeester in aanwezigheid van 
zijn partner en kinderen het bijbehorende lintje 
uitgereikt. Henk heeft meerdere 
vrijwilligersfuncties bij verschillende 
stichtingen en organisaties. Henk krijgt deze 
Koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet 
en toewijding bij al zijn verscheidene 
vrijwilligersactiviteiten onder andere binnen 
het Geniemuseum. 
Het zijn met name personen als Henk die zich 
belangeloos inspannen voor een betere en 
aangename samenleving. Ze lopen er niet mee 
te koop maar zijn onmisbaar voor elke stichting 
en vereniging. 
Henk Proficiat! Je hebt het verdiend 
 
 
03 mei 2021. 
 
Vandaag is een aantal vrijwilligers weer actief 
geweest in de Genietuin. Met ondersteuning van 
C-105 Waterbouw is een totaal nieuw element 
toegevoegd aan de buitencollectie. Het is een 
soort snuffelpaal van Tales. Hij is destijds 
ontworpen om IED's op te sporen (gevaarlijke 
verborgen explosieven). En nu weer verder naar 
het volgende project !! 
 
 
 
 
21 mei 2021. 
 
Inmiddels is de "Duitse vakwerkbrug" gereed, 
dankzij een aantal van onze vrijwilligers. Nu nog 
een stukje bestrating en dan kunnen de 
bezoekers gebruik maken van de nieuwe ingang. 
Weer een grote stap verder. 
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22 mei 2021. 
 
Nog een paar regenbuien en een paar dagen zon, dan is de gedenktuin voorzien van een 
mooie grasmat. 
 

 
 
 
25 mei 2021. 
 
De werkplaats van onze onderhoudsploeg (binnen collectie) is gevestigd in een gang tussen 
de grote hal en de Indiëkamer. Voorheen waren de ramen geblindeerd om veel ruimte te 
hebben voor het ophangen van gereedschappen en materiaal. Vanwege het gebrek aan 
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daglicht werd deze gang lachend de "Ho Chi Minroute" genoemd. Nu in de tuin een UN-
container is geplaatst, is in de gang veel plek vrij gekomen. De ramen kunnen weer daglicht 
toe laten. Een hele verbetering. 
 
30 mei 2021. 
 
Het Geniemuseum gaat weer open op dinsdag 8 juni 2021. 
Door de dalende opnames in ziekenhuizen van mensen met corona en een toenemend 
aantal mensen dat gevaccineerd wordt, heeft het kabinet besloten dat musea per 5 juni 
2021 onder voorwaarden ook binnen open mogen.  
In de covid periode hebben onze vrijwilligers hard gewerkt aan een aantal verbeteringen 
van ons museum. Zo is de RV 29 compleet onderhouden, is onze genietuin vernieuwd, het 
monumentendeel opnieuw ingericht en is onze collectie uitgebreid. Het is dus meer dan de 
moeite waard het geniemuseum te bezoeken. Wij hebben onze bezoekers gemist en heten u 
van harte welkom vanaf dinsdag 8 juni, We zijn geopend op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie zie onze website ( 
www.geniemuseum.nl ) ;  
Voorwaarden voor bezoek Geniemuseum: 
1) 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn, max 30 bezoekers gelijktijdig binnen in het 
museum. Dit is exclusief personeel. 
2) Bij voorkeur toegangsbewijs reserveren, u kunt ook ter plaatse reserveren indien 
bezoekersaantallen dit toelaten. 
3) U volgt covid maatregelen en aanwijzingen van personeel van het museum op. 
4) Overige activiteiten alleen toegestaan na afstemming en overeenstemming met het 
dagelijks bestuur. 
Samen met onze vrijwilligers kijken wij uit naar uw komst en heten we u weer van harte 
welkom. 
Met genie groet, 
Voorzitter dagelijks bestuur, 
Lkol S. Vulders 
 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.geniemuseum.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0pvBEktcSYwkRaZdscbsTC8DAFiujPO4K_fdkvg1odMScAT5RWibQ72vs&h=AT1HF-vYDdwHsHSVzbwjcczp_acTCKLQc1QoDXtBXNHWtLkFi0K8DhBQnI-Fy0Jpz-3EXflzoCRCct163cG4s9ckq0mgHFm8FXSD416cqm8IHlHXxmtYEEx-V9jts8EL0WEF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3JRH3ZbejcBQ_ZQOK9O5Sb8e6sB_kc0lCUiYxGNuX2d8FFmpjdsC-P7zqnu2nsfjJ0aiYwyjq_tCG9-qIW84zm5NFAnNF_n37OPEw-xIoEG4r1IbgYYuuGNhTYzF-5Tvln14HiX3pvGlL0on1vllwh80M0gKAdKshnY0yGao62zD5Gg9gWkkJbkmL8_PbBNP4itkNj
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01 juni 2021. 
 
Het anker is weer thuis. 
Bij de werkzaamheden aan de Waalkade in Tiel is in maart een groot anker aangetroffen 
waarvan het vermoeden is dat dit bij een pontonbrug is gebruik in 1939 tijdens de 
mobilisatie. Tijdens de oorlogsdagen in mei 1940 hebben er namelijk twee pontonbruggen 
tussen Wamel en Tiel-Ophemert gelegen en gebruikt voor troepenverplaatsingen in de 
Zuid-Noord richting over de rivier tijdens die hectische tijd. Op meerdere plekken over de 
rivieren hebben dergelijke tijdelijke bruggen gelegen. De militairen die deze brug bouwden 
en in bedrijf hielden, de Pontonafdeling van het IIe Legerkorps, werden ingekwartierd in 
Ophemert. De aanleg vond plaats onder vijandelijk vuur met ook slachtoffers tot gevolg. Een 
paar dagen na de bouw zijn de bruggen op 11 en 12 mei weer afgebroken. Het nu gevonden 
anker, bedoeld om de brug op zijn plaats te houden, zal hierbij achtergebleven zijn. Vandaag 
is het anker in Tiel opgehaald door vrijwilligers van het Geniemuseum en overgebracht 
naar de buitenexpositie in Vught. (Bron ondermeer de Tielenaar en de Gelderlander, 
www.Andries van der Windt.nl en )www.oorlogslachtofferswestbetuwe.nl).. 
 

 
 
15 juni 2021. 
 
Sinds een paar weken zijn bij de ornamenten in de Genietuin nieuwe informatieborden 
geplaatst. De vorige waren verbleekt door het zonlicht. De nieuwe borden zijn voorzien van 
een Nederlandse tekst, alsmede enkele QR-codes. Eentje voor een toelichting in het Duits of 
Engels. De andere voor meer diepgang in de informatie. Met dank aan dhr. Ruud van der 
Linde. 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oorlogslachtofferswestbetuwe.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2UZfZv-UoCS5uWor0IWykITfZvcOpKaCS8iIq-wfGpfnwX5BAlmQpo0lc&h=AT1lpaHZWeOdq1Eb-2s0DVfAYu7kNt8_11NpCW4GJhHkigh6NYp7vqCk-8IrqXUhm2B6vjGaKocwBQgY-5End781Plpmo4UrtYwUigWCZYKKMI9Gez80TCW8zph-ERSRwsrj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT339CHYvjnIUuWsVzVPFjuuKCbAWZllgvLHF2hWSJpvfEOO6A0Gt0SJu7JZGmZXAcVELEdDmo9t3h0KuMT8NfkGQgf-ZL7v7sEBKB3mzdiClCKJgTc3a8AnJon66VI6jtQ_fRoMjrR2gj9HDSIoMPVhbcby_TQGyyf-mkByv-m8aVN8OEE7_v3gCPHerzJ73O3PPOja
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22 juni 2021 
 
Elk jaar tijdens de Vierdaagse van 
Nijmegen worden de wandelaars 
"uitgezwaaid" met een gezellig deuntje. 
Dit jaar wordt vanwege de 
Coronamaatregelen een alternatieve 
Vierdaagse gelopen. Om de 
deelnemende wandelaars toch een 
beetje de sfeer te laten proeven van het 
wandelevenement worden in de ochtend 
filmpjes vertoond van het muziekkorps 
Bereden Wapens. De opnames voor deze 
filmpjes zijn vanochtend gemaakt op het 
Pontonplaatplatform in de Genietuin in 
Vught. 
 
22 juni 2021. 
 
Vandaag zijn nieuwe plantjes gezet bij het Indiëmonument en het VOPET-monument. 
 

 
 
06 juli 2021. 
 

Dank aan de gemeente Vught voor de toekenning van een incidentele 
tegemoetkoming aan het Geniemuseum. Het college van Burgemeester en 
wethouders heeft er voor gekozen om de organisaties te ondersteunen, die 
naar het oordeel van het college een cruciale rol spelen in de Vughtse sociaal 
culturele infrastructuur. Of omdat ze een faciliterende of ondersteunende rol 
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hebben, dan wel bepalend zijn voor cultuureducatie in Vught. In het oordeel van het college 
voldoet het Geniemuseum aan die rol binnen de gemeente. Mede door deze steun komen we 
samen uit de COVID-crisis. Geacht college, namens alle vrijwilligers hartelijk bedankt. 
 
07 juli 2021. 
 
Vandaag heeft de Regimentscommandant Burg Valk de Commanderscoin uitgereikt aan de 
bemanning van de RV 29. Dit als blijk van waardering voor de tomeloze inzet van deze 
mensen ten behoeve van de RV 29 in het algemeen en het groot onderhoud gedurende 7 
weken in het bijzonder. 
 

 
 
 
 
07 juli 2021. 
 
De cultuursector is door Corona hard geraakt en zo was het ook voor het Geniemuseum een 
roerig jaar. Elk klein beetje hulp was enorm welkom. Daarom zijn we blij met de sponsoring 
van de computers van Centric. Door deze computers beschikt ons museum nu weer over 
een aantal moderne werkplekken waar mee we onder andere de database (alle 
voorwerpen, foto's en boeken) van het museum up-to-date kunnen houden. Op deze 
kunnen onze vrijwilligers nog sneller en makkelijker werken. Centric- bedankt! 
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13 juli 2021. 
 
Gisteren, 12 juli 2021, is 105 Waterbouwcompagnie begonnen met het bestraten van het 
laatste stukje van de toegangsweg, alsmede met de opbouw van de baileyboog. 
Medewerkers van 105, hartelijk bedankt voor jullie enthousiaste medewerking. 
 

 
 
13 juli 2021. 
 
Vandaag, 13 juli 2021, heeft 105 Waterbouwcompagnie de werkzaamheden voortgezet. Wat 
een sjouwers zijn dat. Chapeau !! 
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26 juli 2021. 
 
Ook ons museum krijgt te maken met de vergrijzing van haar vrijwilligersbestand. Wij zijn 
daarom weer op zoek naar enthousiaste mensen, die in ons museum werkzaamheden 
willen verrichten. Dit kan binnen zijn, maar ook buiten. Klussen met de handen of 
baliewerk. 
Als u interesse heeft, dan kunt u een bericht sturen naar: Geniemuseum@icloud.com. Graag 
ontvangen wij dan de navolgende informatie van u: 
Naam, contactgegevens, leeftijd, expertise (ervaring als militair is niet vereist), 
vaardigheden, waarom wilt u werkzaamheden verrichten in het Geniemuseum. We zien uw 
aanmelding graag tegemoet. 
 
08 augustus 2021. 
 
Tijdens de Open Monumentendagen van 11 en 12 september aanstaande kunt u weer 
verschillende monumenten bezoeken in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught en Sint 
Michielsgestel. Het is elk jaar dé kans om een plaats te bezoeken waar je normaal niet zo 
snel komt. Ons museum zal gedurende dit weekeinde ook zijn deuren openen. Voor slechts 
één Euro per bezoeker. Kinderen, militairen en veteranen hebben gratis toegang. 
 
26 au8gustus 2021. 
 
Wij doen weer mee met de Museumschatjes 
Voor wie: alle groepen 5 t/m 8 van basisscholen in Noord-Brabant. Noord-Brabant is rijk 
aan musea met de meest uiteenlopende collecties. Wat al deze musea gemeen hebben, is dat 
zij een schatkamer zijn van voorwerpen die om de een of andere reden de moeite van het 
bewaren waard zijn. Maar wat is waarde eigenlijk? Daarover gaat het project 
Museumschatjes. 
Voor het bezoek aan het museum worden de leerlingen eerst aan het denken gezet over de 
vraag wat een voorwerp eigenlijk waardevol maakt. Een voorwerp is niet alleen waardevol 
omdat het letterlijk veel geld waard is, maar ook omdat het bijvoorbeeld heel zeldzaam is, of 
omdat er een bijzonder verhaal bij hoort. 
Hopelijk zien we u, uw school en/of uw kinderen in ons museum 
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08 september 2021. 
 
open monumentendagen 11 en 12 september. 
Het Geniemuseum, Lunettenlaan in Vught, is op 
zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
U bent van harte welkom. Toegang slechts één euro. 
Museumkaart, veteranen en jongeren tot 12 jaar 
gratis. 
 
28 september 2021. 
 
WELKOM OP HET OPEN MUSEUM WEEKEINDE 2 EN 
3 OKTOBER 
Vanwege de Corona-maatregelen zijn de gebruikelijke 
Open Museumweken niet doorgegaan. 
Nu alle maatregelen zijn versoepeld, willen wij 
iedereen in de gelegenheid stellen alsnog een 
prachtig evenement bij te wonen in onze Genietuin, waarbij u vanzelfsprekend ook het 
Geniemuseum zelf mag bezoeken. Op zaterdag 2 oktober en zondag 3 oktober zullen liefst 
vier re-enactmentgroepen aanwezig zijn. We zijn geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Er is een groep, die de Amerikaanse genie-eenheid uitbeeldt, die in de Tweede 
Wereldoorlog heeft gediend bij de 2e Pantserdivisie, zowel in Afrika als in Europa. Deze 
formatie is al eerder te gast geweest bij ons museum. 
Ook zal, voor het eerst, een groep aanwezig zijn met betrekking tot het Vergeten Leger. De 
term ‘Het Vergeten Leger’ heeft betrekking op de Nederlandse militairen die kort na de 
Tweede Wereldoorlog als oorlogsvrijwilliger (OVW) of als dienstplichtig militair naar het 
voormalig Nederlands-Indië zijn uitgezonden. Deze periode heeft op hen een diepe indruk 
nagelaten en anno 2021 zijn velen nog intensief bezig met het verwerken hiervan. Het 
ontbreken van nazorg en veel onbegrip bij terugkomst in Nederland heeft veel wonden 
geslagen. Men voelde zich in de steek gelaten door de Nederlandse regering. Vandaar de 
naam: Het Vergeten Leger. 
We verwachten ook een deel van de Resistance, het Franse verzet, zichtbaar worden 
gemaakt voor de bezoekers. De groep heeft de naam “Groupe Emile”. De Franse groep 
beeldt een afdeling ‘Poilu’s’ uit van een ‘Metropolitain’ regiment; dus een regiment van het 
vasteland van Frankrijk. De eenheid gaat dan ook in het standaard ‘Bleu Horizon’ (BH) dat 
vanaf 1915 de standaard was gekleed en is bewapend en uitgerust met de normaal 
gangbare uitrusting en bewapening zoals die in een infanterieregiment gevonden kon 
worden in de periode 1917-1918. Een "Eerste Wereldoorloggroep" zal tezamen met een 
groep van het Franse verzet laten zien hoe een militaire eenheid er uit zag aan het 
westfront in de jaren 1914-1918. 
Vanzelfsprekend zijn ook weer historische militaire voertuigen te bewonderen, alsmede 
oude wapens. Het belooft weer een interessant weekeinde te worden. 
In de Genietuin zullen historische motorvoertuigen kunnen worden bezichtigd, alsmede 
(vuur)wapens uit de betreffende tijdsperiodes. 
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01 oktober 2021. 
 
Vrijdag 1 oktober was een 
drukke dag in het 
Geniemuseum. De dag 
begon met de ontvangst 
van de vrijwilligers en 
genodigden. Hierna werd 
de heringerichte tuin 
geopend door de 
scheidend voorzitter 
Marcel van den Broek. 
Voorts kregen alle 
vrijwilligers gezamenlijk 
de regimentslegpenning 
als waardering voor hun 
noeste arbeid. In de 
middag werd het 
voorzitterschap van de stichting HGV overgedragen van Marcel van den Broek naar Burg 
Valk. De dag werd afgesloten met een barbecue. 
 
02 oktober 2021. 
 
De eerste dag van ons "Open weekeinde" zit er weer bijna op. Het was vandaag gezellig 
druk in het museum en in de Genietuin. We schatten rond de 250 bezoekers te hebben 
gehad, alsmede een groot aantal kinderen. Deze hebben zich uitstekend vermaakt met de 
re-enactmentgroepen en vooral de door hen meegebrachte spullen, zoals wapens en een 
echte ziekentent. 
Voor degenen, die vandaag verhinderd waren, zijn we morgen ook nog open. We hopen u 
dan te mogen verwelkomen. 
 

 
 
21 oktober 2021. 
 
Op verzoek van de productiemaatschappij richting RC en RA werd gevraagd om opname te 
kunnen en mogen maken van mw. S. van der Perre, met een interview dat werd afgenomen 
door Philip Freriks.  
Zondag 18 oktober in de middag, arriveerden de gasten rond 15.30 uur. Er werden 
filmopname gemaakt bij het stafgebouw en de daar aanwezige poort. Vervolgens zijn er 
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opname gemaakt op en nabij de appelplaats. Het laatste gedeelte is opgenomen in de 
regimentskamer. 
Mw. van der Perre was van Joodse afkomst en werkte in de Tweede Wereldoorlog als 
koerierster voor de verzetsgroep TD. Zij werd op enig moment opgepakt door de Duitse SD 
in Amsterdam. Overgebracht naar het bureau van de SD aan de Euterpestraat. Hier werd zij 
onderworpen aan zware verhoren ( op 20 jarige leeftijd). Na hier enige tijd te hebben 
vastgezeten is zij overgebracht naar het SS-concentratiekamp Vught. Hier was het erg 
zwaar voor haar. Zij probeerde te overleven!! Op enig moment zij heel veel vrouwelijke 
gevangenen ui hun cellen gehaald en afgevoerd. Met een gevangenentransport via het spoor 
werden zij afgevoerd naar het concentratiekamp Ravensbruck, ten Noorden van Berlijn. 
(1939-1945 ca. 132.000 vrouwen gevangen, 20.000 mannen en 1000 vrouwelijke tieners. 
Van de vrouwen waren er 900 Nederlands. Van wie er 75 waren met een Joodse 
achtergrond.) 
Eind maart 1945 arriveerde het Zweeds-en Deense Rode Kruis. Na onderhandelingen met 
Heirich Himmler werden ca. 75.000 gevangen overgedragen aan het Rode Kruis waaronder 
200 Nederlandse vrouwen inclusief mw.S. van der Perre. Zij kwam vervolgens in Zweden 
terecht. Na te zijn bijgekomen en redelijke hersteld van ziekten etc. is zijn naar Nederland 
teruggekeerd.  
 

 
 
Na de oorlog is zij weggegaan uit Nederland en gaan werken voor de BBC in Londen, waar 
zij momenteel nog steeds woont. Van haar familie van zes personen zijn er drie weggevoerd 
en vermoord!! Het was, zoals zij vertelde heel erg zwaar, elke dag weer zien te 
overleven.................!! 
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02 november 2021. 
 
Enige tijd geleden hebben we gemeld, dat onze polyboot, de RV 276, op 
transport ging voor een grote onderhoudsbeurt. Op bijgaande foto kunt 
u zien, dat het een serieuze klus is, die vakkundig wordt uitgevoerd. 
Hopelijk kunnen we in het voorjaar van 2022 de gerenoveerde RV 276 
tentoonstellen in onze Genietuin in Vught. 
 
 
 
04 november 2021. 
 
In diverse gemeenten in Nederland is een stichting actief, die tot doel heeft om senioren 
(vanaf 70 jaren) met elkaar in contact te brengen. Deze stichting "Met je Hart" was op 
woensdag 27 oktober te gast in het Geniemuseum in Vught. Nadat de buitenexpositie was 
bezichtigd, werden ze binnen ontvangen. Na het nuttigen van een kop koffie of thee kregen 
de deelnemers een rondleiding door het museum. Het museum kreeg veel waardering 
vanwege de diversiteit aan objecten en vanwege de mooie en verzorgde uitstalling. 
 

 
 
 
04 november 2021. 
 
Gisteren werd in het Geniemuseum een vlag bezorgd, die ooit toebehoorde aan de 12e 
Pantsergeniecie in Nunspeet. Een van de bezoekers van de reünie heeft de vlag gestreken en 
mee naar huis genomen. Hij kreeg wroeging en heeft de vlag bij ons laten bezorgen. Hoewel 
wij vinden, dat het diefstal is en dus afkeurenswaardig, zijn we de betreffende persoon 
dankbaar. De kans is groot, dat de vlag niet meer bestaan had.  
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09 november 2021. 
 
Als u de entree van ons museumgebouw nadert, dan ziet u een oud kanon staan op een 
affuit. Vroeger werd het in Kamp 
Zeist gebruikt om in de ochtend 
iedereen wakker te maken. Het 
staat in weer en wind en 
daardoor hebben vooral de 
houten onderdelen veel te lijden. 
Er wordt regelmatig klein 
onderhoud gepleegd, maar soms 
zijn drastische maatregelen 
nodig. Op onderstaande foto's 
kunt u zien, dat de spaken van 
één van de wielen totaal verrot 
zijn. Museumvrijwilliger Theo 
Wijnen heeft het op zich genomen 
om de nieuwe spaken te maken 
op de draaibank. Daarna kan alles 
weer netjes gemonteerd worden 
en kan het kanon weer naar zijn 
vaste plaats. 
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08 december 2021. 
 

 
 
 
 
14 december 2021. 
 
Dankzij een paar 
enthousiaste 
vrijwilligers, die 
verbonden zijn aan de 
re-enactmentgroep 
MARS, begint er schot te 
komen in de nieuwe 
inrichting van onze 
koude-oorlogbunker. 
Om het helemaal 
historisch verantwoord 
te maken, zijn we op 
zoek naar mensen, die 
in de betreffende 
bunker hebben gewerkt. 
Het doet er niet toe in 
welke functie of hoedanigheid. Reacties mogen naar henkbecks@gmail.com 
 

mailto:henkbecks@gmail.com
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14 december 2021. 
 
Vanwege komende feestdagen is het Geniemuseum gesloten vanaf donderdag 23 december 
16.00 uur tot en met 10 januari 2022; ook de coronamaatregelen spelen ons parten. U bent 
derhalve weer van harte welkom vanaf dinsdag 18 januari 2022. Wij zijn geopend op 
dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op 
onze website. 
Graag wensen wij u hele fijne dagen toe en een voorspoedig 2022 
 
COLLECTIE 
 
Collectieplan 2019 - 2023 
In 2018 is het collectieplan, net als het bedrijfsplan geactualiseerd en goedgekeurd. Het 
verzamelgebied van het Geniemuseum is niet veranderd. Wel zijn er wat andere accenten 
aangebracht.  
 
Schenkingen 
In het verslagjaar is wederom veel materiaal als schenking aangeboden. Slechts na een 
grondige selectie worden objecten in de vaste collectie opgenomen. 
 
Collectieregistratie en fotografie 
De meeste historische collecties van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) maken 
gebruik van dezelfde software voor collectieregistratie: ADLIB Museum. De meest recente 
versie hiervan staat op onze systemen, ten behoeve van de collectie-, beeld-, en 
bibliotheekregistratie. Bovendien hebben we de beschikking over een complete 
professionele fotostudio. Op deze wijze wordt de collectieregistratie met digitaal 
fotomateriaal verbeterd en aangevuld.  
 
Tot eind 2015 waren alle foto's geregistreerd in een eigen "niet compatibel" programma. 
Deze fotoregistratie kon niet overgezet worden naar ADLIB en moet dus in zijn geheel 
opnieuw ingevoerd worden wat als voordeel heeft dat nu alles correct en eensluidend 
ingevoerd kan worden. Met hulp van onze buren, Nationaal Kamp Monument Vught, die ook 
al jaren registreren in ADLIB, is een start gemaakt met het invoeren van ons eigen 
beeldmateriaal en na enkel weken heeft er samen met de buren een evaluatie 
plaatsgevonden over de manier van invoeren. Na deze evaluatie is de werkwijze door alle 
vrijwilligers synchroon verder ingevoerd. Onze contacten met NKMV blijven warm. 
 
Verslag registratie Objecten in eigen beheer van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021  
-door Anton van der Galiën-.   
 
1) Algemeen 

a) Bij het registreren van de collectie wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
i) Beelddocumentatie. 
ii) Documenten.  
iii) Objecten. 
iv) Bibliotheek. 

b) Van de beschikbare Adlib databases: Objecten in eigen beheer, Bibliotheekcatalogus 
en Beelddocumentatie worden alleen Objecten in eigen beheer en Bibliotheek benut. 
Praktisch gezien worden er nog geen koppelingen toegepast die een relatie tussen de 
objecten, afbeeldingen en documenten registreren en zichtbaar maken. 
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c) De registratie van Afbeeldingen / Beelddocumentatie waarbij elke afzonderlijke foto 
als object geregistreerd en beschreven wordt en in de ADLIB database “Objecten in 
eigen beheer” wordt gearchiveerd blijft ongewenst. De organisatorische en 
inhoudelijke registratie van afbeeldingen dient opnieuw bezien te worden.  
Noot: In het beleidsobject Historische Collectie 2019 collectieplan 2019 is bij de 

kerncollectie sprake van  “Uniformen en persoonlijke uitrusting”  terwijl bij  
collectievorming “Persoonlijke Uitrusting”  en “Textilia” vermeld staan.  
In Adlib komt “Uniformen” niet voor 

 
d) De collectie Objecten in eigen beheer is ingedeeld in 14 deelcollecties: 

 
i) Emblemen en onderdeel karakteristiek. 
ii) Afbeeldingen.  
iii) Persoonlijke uitrusting. 
iv) Bruggen en groot mechanisch en drijvend materieel. 
v) Mijnen en springmiddelen. 
vi) NBC  (Nucleaire, Biologische, Chemische bescherming- en instructiemiddelen). 
vii) Fanfarekorps der Genie. 
viii) Gereedschappen en (meet)instrumenten. 
ix) Modellen en instructiemiddelen. 
x) Textilia. 
xi) Bibliotheek.  
xii) Persoonlijke documenten. 
xiii) Duiken. 
xiv) Overigen. 

 
 In Adlib zijn deze deelcollecties terug te vinden onder het tabblad “Collecties”, met 

dien verstande dat de Afbeeldingen (foto’s) geregistreerd zijn in de deelcollectie ii) 
Afbeeldingen van Objecten.  
Om uniforme wijze van registreren te waarborgen is voor de Objecten in eigen 
beheer een handleiding registreren objecten voor het Geniemuseum van toepassing.  

  
e) In 2021 zijn 16 nieuwe objecten geregistreerd d.w.z. genummerd, gefotografeerd, 

beschreven en opgelegd. 
 
f) Er zijn op 17 februari 2021 13444 objecten opgenomen en genummerd in ADLIB in 

“Objecten in eigen beheer” en daardoor opgenomen in de collectie van het 
Geniemuseum. Betreffende objecten zijn lang niet allemaal gefotografeerd.   

 
g) De inventarisatie en herinrichting van de schaalmodellen Bailey is door de – ook 

materiële - reorganisatie in gebouw G en door de opgelegde beperkingen vanaf de 
maand februari niet voorgezet.  

 
h) Externe contacten. 
 
i) Eerder was een stagiaire actief was bij de afdeling Registratie Objecten.  De 

conclusie is toen getrokken dat het niet mogelijk was aan de gewenste 
begeleiding invulling te geven waarop de stage is beëindigd. 

      In oktober 2021 is een verzoek van Samenwerking Reinier van Arkel-WeenerXL 
WSD groep om een stagiair te plaatsen in overleg met het bestuur afgewezen.  
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ii) Ten behoeve van de nieuw geplaatste borden bij de buitenobjecten zijn uit de 
collectie o.a. bijdragen geleverd  over Het Kanon De Wekker en verschillende 
boeien. 

iii) Nadat de onbekende opklapbare boot uitgeleend was aan een expositie in het 
Gouverneurshuis in Heusden, waarvan de vermelding in het jaarverslag leidde 
tot een verzoek om gegevens om een opklapbare boot te maken. Met behulp van 
foto’s en afmetingen is de vrager op weg geholpen. 

iv) Polyboot RV267. 
In juni 2021 kwam er een verzoek om gegevens over de door hem aangeschafte 
Polyboot RV267. Samen met andere vrijwilligers van ons museum is er 
bijgedragen aan de renovatie van de RV267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
v) Van 25 september tot 24 oktober is ten behoeve van de Expositie ’40-’45 in het 

Huis van Waalwijk een pop met een compleet uniform van het Regiment 
Wielrijders in bruikleen gegeven en ten toon gesteld. Tevens een aantal lijsten 
voor de presentatie van teksten. Ook is er steun geleverd bij het verplaatsen van 
de objecten bij de inrichting en de ontruiming van de expositie. 
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2) Enkele voorbeelden van geregistreerde objecten in 2021. 

 
a) Objectnummer 17574  

Afbeeldingen Rijksvaartuig RV 29 
Foto in lijst en twee etsen. Herkomst onbekend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Objectnummer 17722 

Doos borrelbekers 41 Geniebataljon 
Drie zilverkleurige bekertjes met opschrift 41Gnbat. 

       In doosje met aan binnenzijde deksel plaatje met 
opschrift: 
DRAAGRIEM EN BEKERS AANGEBODEN DOOR: 

       Sgtn1 Adams, Geers, Gierveld, Metsemakers, Scholte, 
Stip, Vugteveen, V. Wensveen en sm Paardekooper en 
V.d.Heijden. 

       Object is in de zomer van 1990 aangeboden aan 
personeels-vereniging “De Band” door bovengenoemd 
afscheid nemend personeel van 41 Geniebataljon. 
Schenker is Tinus van Wensveen.  
 
c) Objectnummer 17723 

      
Set van 7 mallen voor het maken van 
afbeeldingen 
op bv halsdoeken, t-shirts en badges. 
Het betreft de genie-eenheden: 
11 Pagnbat  
13 Pagncie 
13 Brigpagncie 
41 Gnbat Ostpel Seedorf 
415 Consructiecompagnie 
Kpl’s mes “De Uitlaat” PMK Wezep 
Kpl’s Ver “De Pionier” 41 Geniebat Seedorf 
Herkomst onbekend. 
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d) Objectnummer 17725 

 
Tegel Battle Field Tour Market Garden. 
Witte tegel met kaartfragment waarop het 
verloop van de Operatie Market Garden wordt 
weergegeven.  
 
Met verder de tekst: SEPTEMBER “44”  en 
Ter herinnering aan Battle Field Tour MARKET 
GARDEN OKTOBER 1995 
 
Tevens zijn weergegeven de emblemen van 
462 Geniebataljon en 11 Pantsergeniebataljon 1 
DIV 7 December 

 
 
e) Objectnummer 17727 

Asbak met Pontonniers embleem. 
       Zilverkleurige asbak, rechthoekig, afm. 

10x7 cm, versierde rand met twee 
ligplaatsen voor een peuk, in het midden 
voorzien van embleem met geniehelm en 
pontonniers symbool anker. In het kader 
van collectie Overigen, objectcategorie 
Gebruiksartikelen aangekocht door 
conservator. 

 
 
 
 
f) Objectnummer 17750 
Halsdoek DGW&T 
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g) Objectnummer 17728 

Badge van 111 Peloton Speciale Opdrachten, 
herkomst onbekend. 
Reeds in de collectie is o.a. een borstzakhanger 
van 111 PSO.  
Genoemd peloton is een eenheid uit de periode 
van de “Koude Oorlog”  en ook in die tijd al een 
geheimzinnig onderdeel. In 1958 besluit het 
vierde kabinet Drees dat Nederland kerntaken 
op zich gaat nemen. In 1964 stelt de VS Atomic 
Demolition Munition ter beschikking. Een 
“ADM” is een nucleaire vernielingslading 
waarmee grote objecten kunnen worden 
vernield. Dat leidt er toe dat bij de Genie een 
peloton speciale opdrachten wordt opgericht.  
De ADM blijft altijd onder Amerikaans beheer 
en wordt in Duitsland opgeslagen. Bij inzet 
wordt een ADM-detachement geformeerd 
bestaande uit 111 PSO, een peloton 

(pantser)infanterie en een US custodial detachement. Dat laatste komt van 567 Engineer 
Company waarvan de Amerikaanse commandant toestemming moet geven voor het 
ontsteken van de lading. 

In 1983 besluit de NGP (Nuclear Planning Group) tot terugtrekking van nucleaire 
wapens uit Europa, waaronder de ADM’s. 111 PSO wordt ruim twintig jaar na 
oprichting weer geschiedenis. 

 
h) Objectnummer 17729 

Emblemen voormalige Welzijnszorg 
      Metalen ladenkistje en kunststof doos met 100 miniatuuremblemen van vrijwel alle 

defensie onderdelen. Schenking van Handelsonderneming V Esdonk BV die genoemde 
emblemen aan de Welzijnszorg leverde en waar vervolgens o.a. speldjes van gemaakt 
werden. Een deel is geregistreerd als collectie en het overgrote gedeelte is ter 
beschikking van het museum voor PR-activiteiten/verkoop.  
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PRESENTATIE 
De “high-lights” van het Geniemuseum 
Onze (vrijwillig) educatief medewerkster maakte in het verleden een speciale tour voor 
kinderen (maar ook voor hun ouders) met de “high lights” van het museum. Bijzondere 
objecten kregen een speciale (regiments)sticker en aan de hand van een speurtocht worden 
deze bijzondere zaken ontdekt en extra toegelicht. De speurtocht wordt erg gewaardeerd 
door jong en oud. Reden te meer om het educatief programma eens nader te bezien. Jan 
Pieter Boersma gaat zich daar de komende periode over ontfermen en bezien of er meer 
mogelijkheden liggen.  
 
Presentatie uniformen en rechtervleugel 
Al vele jaren, eigenlijk vanaf de opening in 1970, stonden er figuren opgesteld in de oude 
presentatie met uniformen uit diverse tijdsperioden. De kwaliteit van deze opstellingen was 
niet erg hoog, niet representatief en ook niet echt museaal verantwoord. Er is een nieuwe 
selectie gemaakt van de te presenteren uniformen en er werden pasfiguren/bustes 
aangeschaft. Op deze manier ontstond een heel nieuwe presentatie, wat moderner en 
strakker vormgegeven, die een beeld geeft van de verscheidenheid aan genie-uniformen 
van de afgelopen 100 jaar. 
 
In de rechtervleugel is al sinds 1970 een presentatie over de geschiedenis van het Regiment 
Genietroepen te zien. Het was het oorspronkelijke Geniemuseum uit die periode. Deze 
presentatie is in 2014 weer in de min of meer oorspronkelijke staat teruggebracht. Een 
renovatie, zoals in de linkervleugel, zit er in de komende jaren nog niet in. Daarom deze 
oplossing, waarmee toch een verzorgde en oorspronkelijke presentatie te zien is. 
 
Van Boven Af 
In gebouw H, het stafgebouw van het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie), 
kwam een kantoorruimte vrij, midden in het gebouw op de eerste verdieping, tegenover het 
balkon. Deze ruimte ligt precies boven de ingang, van wat in de oorlogsjaren het SS 
concentratiekamp was. Een unieke kans om iets bijzonders met de ruimte te doen, samen 
met het Nationaal Monument Kamp Vught en met toestemming van de commandant van het 
OTCGenie. 
 
De permanente expositie “Van Boven Af” werd gerealiseerd, met financiële steun van de 
gemeente Vught. Het geeft een beeld van het dagelijks leven in het vroegere kamp, gezien 
vanuit de kant van de bezetter. Bijzonder is dat het een expositie is in drie delen: in de 
kantoorruimte (met een maquette van het kamp), vanaf het balkon (met een overzicht over 
de vroegere appelplaats van het kamp) en in de expositieruimte van de Historische Collectie 
Genie (de vroegere kampkeuken). Jammer genoeg is de expositie niet dagelijks toegankelijk 
maar wel tijdens rondleidingen over het voormalige kampterrein, tijdens de 
zomermaanden en op afspraak. 
 
Varend visitekaartje de “ RV 29”. 
Rijksvaartuig 29 (RV 29) is een authentiek duik- en bergingsvaartuig van de genie, gebouwd 
in 1954. Stichting de Historische Genieverzameling heeft al in 2004 het initiatief genomen 
om dit schip te behouden. Het schip ligt in de zomermaanden vaak afgemeerd bij het 
Havenmuseum in Rotterdam, of anders in het Engelensche Gat bij ’s -Hertogenbosch 
(oefenterrein van het OTCGenie).  
Het vaartuig is “eigendom” van de Rekwisietencollectie Koninklijke Landmacht (het rijdend 
en varend cultuurhistorisch erfgoed van de Landmacht) en is en blijft dus een militair schip. 
De rondvaarten – groepen tot ongeveer 25 personen kunnen meevaren – worden 
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uitgevoerd door een team vrijwilligers. Het team bestaat uit vrijwilligers en wordt 
aangestuurd door het DB.  
 
In 2021 is het volgende gebeurd aan de RV 29 bijdrage door Toon van Lijsdonk 
Schipper/Machinist  RV 29 
 
Januari: 

De eerste vaart dit jaar om het schip in conditie te houden was een rondje 
Woudrichem. 
 

Februari:  

 
Figuur 2 Vaartocht naar Moeke Moore om de spieren los te houden. 

Figuur 1 Nog maar eens hoogwater , de koffie werd met een waadbroek van boord gehaald. 
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Maart:  
Nieuwe bekabeling aan gelegd voor het heklicht nu is deze ook vanuit de stuurhut aan en 
uit te schakelen. 

 
Ook deze maand de centrale verwarming geheel 
opnieuw bekabeld, nu zit deze op een eigen groep. Door het vele onderhoud deze maand 
niet gevaren. 
 
April: 
Deze maand nog maar een rondje Woudrichem gedaan om fris te blijven. 
De centrale verwarming verder afgemaakt en de brander en thermostaat aangesloten. 

 
 

Mei: 
Het waterdichte tussenschot van de woning en het ruim roest 
weggehaald en geschuurd zodat deze in de menie en 
grondlak gezet kan worden.  
Door onderhoud geen vaartocht. 
 
 
Juni: 
Spannend , je stapt aan boord gaat naar binnen en krijgt het gevoel hier klopt iets niet. 
Er zijn mensen aan boord geweest die hier niet horen te zijn. 
Aangifte gedaan bij de Marechaussee die de zaak verder afhandelen. 

 
De 29 gaat terug in de tijd , zij word 
weer een keer gebruikt als 
duikplatform. Naar de 
Kraaieveldseplassen bij Cuijk 
gevaren daar overnacht bij een 
vakantie kamp met steiger. 
 Daarna  met het kader van de 
duikers van Creveceuer naar een 
duiklocatie gevaren. 
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Dit is een oefenlocatie voor 
Brandweer, politie, Duikclub e.d. 
De duikers hebben daar 
werkzaamheden verricht en dat 
werd gecontroleerd door het Kader 
of alles goed is gedaan en netjes 
werd opgeleverd onder water. 
 
Juli: 
Veel onderhoud aan dek zoals roest 
bikken , kaal maken meniën en 
lakken. 
Geen tijd voor een vaartocht. 
 
Augustus: 
Stuurhut aan stuurboord en voorzijde kaal 
gemaakt en in de menie. 
Het zelfde rondje Woudrichem gevaren , de 
volgende keer mag de 29 alleen varen ze weet nu 
de weg. 
Nieuw accupakket aangekomen en geïnstalleerd. 

 
September 
Bakboord zijde van de stuurhut kaal gemaakt. 

Roest gat in de stuurhut 
uitgeslepen en nieuw 
stukje plaat erin gezet. 
 
Rondje Woudrichem  de 
29 wist de weg nog niet 
alleen dus toch maar  mee 
gevaren. 
2x Retourtje Heusden ivm 
24 jarig dienstverband van 
de duiker Jack Embrechts. 
 



 

 

37 

Stuurhut aan bakboord zijde in de menie gezet. 
 
Oktober: 
Waterdichte tussenschot geschuurd en in de 
grondverf gezet. 
Rondje Biesbosch met de Firma Hitec , deze 
heeft voor ons de Decompressietank helemaal 
opgeknapt , en weer aan boord gebracht. 
Wij hebben hun een vaartocht aangeboden. 
Helaas was dit ook de laatste vaartocht van 
onze Schipper Frank Dorrestein. 
Aan het einde is hij door de Bemanning 
bedankt voor zijn inzet al die jaren. 
 
Stuurhut rondom in de bruine lak gezet. 
 
November: 
PSU kasten in het ruim gezet voor 
persoonlijke spullen. 
Gelijk ook het ruim opnieuw ingericht. (zal 
niet de laatste keer zijn) 
Proefvaart door onze nieuwe schipper Hein 
Schuilenburg gedaan was zeer geslaagd , 
lekker op de oude toer varen. 
December: 
Het ruim nog eens bekeken en weer anders ingericht, krijgen nu meer ruimte.(word steeds 
beter) 
Verders nog steeds veel onderhoud aan de 
Jonge Dame.   SODEJU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VETERANEN MET PTSS 
Sinds april 2019 is de Aooi bd. van Boxtel als coördinator veteranen bezig om structuur te 
brengen in de dagbesteding van veteranen met PTSS. Waren het aanvankelijk 3 mannen die 
een aantal dagen in de week hun leven weer inhoud en structuur wilden geven, inmiddels is 
dit aantal uitgegroeid tot 7. Naast het feit dat een aantal van deze mensen elders op het 
OTCGn zijn werkzaamheden heeft steunen de overige waar mogelijk de Historische collectie 
met hun inzet. Johan Gringhuis, Paul Habraken, Herman de Ruijter en Sjors van der Laar, 
verrichten allerlei hand en span diensten voor on museum. Tevens hebben een aantal van 
hen, in het kader van goed werkgeverschap een cursus vorkheftruck gevolgd en 
bijbehorend certificaat gehaald. Om een impressie te geven van de werkzaamheden een 
paar foto’s van die werkzaamheden. 
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MIDDELEN 
Regimentswinkel 
Regimentsartikelen zijn te koop in de regimentswinkel, zoals (polo)shirts, manchetknopen, 
dasschuiven, pins en caps, allemaal voorzien van het logo van het Regiment Genietroepen 
en natuurlijk de goud gehelmde knopen. Het uitgebreide assortiment vindt gretig aftrek, 
vooral bij de diverse (regiments)activiteiten.  
 
Financiën 
Stichting de Historische Genieverzameling ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage voor de 
exploitatie vanuit het budget van de Traditie Commissie Koninklijke Landmacht.  
De stichting is verder afhankelijk van subsidies, donaties en (bescheiden) entreegelden. In 
het verslagjaar is een exploitatiesubsidie ontvangen van de Stichting Vrienden van het 
Regiment Genietroepen, en de Vereniging Officieren Genie (VOG). Verder krijgt de stichting 
donaties van betrokken genisten en van jubilarissen die afscheid nemen in het Huis van het 
Regiment. Deze steun was, en is het noodzakelijk voor een gezonde exploitatie van onze 
Historische collectie.  
 
Het financieel jaarverslag 2020 en de begroting 2021 geven gedetailleerde informatie over 
de financiële stand van zaken. Het financieel jaarverslag is gepubliceerd op onze website.  
 
 
 
 
PUBLIEK 
Openstelling 
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Normaliter is het Huis van het Regiment Genietroepen 
drie dagen per week opengesteld voor publiek, van 
dinsdag tot en met donderdag, van 10.00 tot 16.00 uur, 
overige dagen is bezoek mogelijk op afspraak. In de 
maanden juli en augustus bovendien op zondag  
Er is een rolstoel aanwezig voor minder valide mensen. 
Echter door de maatregelen in het kader van de 
bestrijding van Covid-19 is het museum meerdere malen 
gesloten geweest. Ondanks dat hebben we op de 
momenten dat we open waren toch nog bezoek gehad 
van mensen in de buurt en/of omgeving die opzoek naar 
afleiding ons museum bezochten. De rondleidingen van 
Nationaal Monument Kamp Vught zijn dit jaar niet 
doorgegaan. 
 
Bezoekersaantal 
Het museum is in 2021 bezocht door  
    2021 2020 2019 
Betalende bezoekers:  1009 562  1103 
Museum jaarkaart  633 581  690 
Veteranenpas (gratis) 551 165  350 
Bijeenkomsten  135 150  839 
Geocashing   6 10  11 
NMKV    0 0  348 
Bezoek scholen/ kinderen  267 145  566 
Rondleidingen  10 
Totaal bezoekers     2611  1613  3907 
 
Het Huis van het Regiment Genietroepen was zeer 
regelmatig gastheer voor groepen, al of niet in 
combinatie met bezoeken aan het OTCGenie of het 
Nationaal Monument Kamp Vught. Een bezoek aan de 
historische collectie is ingeroosterd in de verschillende 
opleidingen van het OTCGenie  
 
Openstelling in het weekenden. 
In het verslagjaar was het streven van de historische collectie om de weekenden om vaker 
open te zijn, dat is gezien de omstandigheden niet gelukt.  
 
Paresto 
Paresto is de cateraar van Defensie. In het verslagjaar is bij diverse gelegenheden, zoals 
beëdigingen, recepties en ontvangsten door Paresto de catering verzorgd. Paresto is ook 
verantwoordelijk voor de automaten (koffie, thee, frisdranken en versnaperingen) in de 
koffiehoek van de centrale hal van het Huis van het Regiment. 
 
Website en Sociale media. 
Uiteraard beschikt de historische collectie over een eigen website: www.geniemuseum.nl. 
De site geeft veel informatie over de expositie en de collectie. Sinds medio 2016 zijn we ook 
actief op Facebook (FB). De FB pagina is gemakkelijk te vinden door via FB te zoeken naar 
“Geniemuseum”. 
 
RELATIES 

http://www.geniemuseum.nl/
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Stichting de Historische Genieverzameling onderhoudt goede relaties met personen en 
instellingen, zowel binnen de Nederlandse krijgsmacht als in de museumwereld. De 
Historische Collectie Genie heeft een eigen plaats binnen het OTCGenie, de 
“moedereenheid”, zoals aangeduid in het Museale Beleid van de Koninklijke Landmacht, 
maar wil ook een visitekaartje zijn van de Koninklijke Landmacht in het algemeen en het 
Wapen der Genie in het bijzonder. 
 
Speciaal mag de relatie worden genoemd met alle collega's van het OTCGenie en onze 
buren, Dankzij hun extra steun was er veel mogelijk. 
 
MEDEWERKERS 
Speciale dank voor de vrijwilligers van HC Genie/Geniemuseum voor hun extra inzet, 
zonder hun inspanningen geen museum. Het museum draait louter en alleen op 
vrijwilligers. 
 
Personeelsmutaties 
In het verslagjaar zijn er de nodige personeelsmutaties geweest.  
 

Gestart     
Arie   van Beelen 2021 

Theo Th. J.   Berendsen 2021 

Jan-Pieter J.P.   Boersma 2021 

Toine A.W.J.M. van Boxtel 2021 

Marc   van Donzel 2021 

Virgil    van Donzel 2021 

Sjors van de Laar 2021 

Johan J.J.M.H. van der Poel 2021 

Henny H.T.M   Radt 2021 

Piet P.J. van der Steen 2021 

Esther E.T.P.L.   Theunisz 2021 

Burg B.W.   Valk 2021 

     
Gestopt     
Piet    van Bakel 2021 

Marcel    van de Broek 2021 

Frank      Dorrestein 2021 

Klaas     Eits 2021 

Ben     Steenema 2021 

Stephan     Vulders 2021 

Klaas     Eits 2021 
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Cursussen/Opleidingen  
In het kader van BHV en Brandbestrijding zijn de benodigde bijscholingscursussen gevolgd. 
Ook zijn er speciale instructie momenten geweest in het kader van de Covid bestrijding. 
 
Vrijwilligersbijeenkomst 
 
Die zijn dit jaar niet doorgegaan in een vorm zoals we gewend zijn. Een aantal vrijwilligers 
heeft onze “einde jaarswaardering” bij onze “vrijwilligers” Corona-proof thuis gebracht met 
de wens om snel weer bij elkaar te komen. Laten we met zijn allen hopen dat we deze 
“vervelende periode” snel achter ons kunnen laten. 
 
De organisatie van het Geniemuseum. 
 

Hieronder de aansturing door conservator ten aanzien van de collectie. 
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Bestuur 
Kol. bd Burg Valk   Voorzitter, tevens vertegenwoordiger Regiment 
Kol. bd Burg Valk (tevens)  Vicevoorzitter/voorzitter Dagelijks Bestuur  
Kap bd Koos Dirven    Secretaris/Dagelijks Bestuur 
Aoo bd Ton van Outheusden   Penningmeester/Dagelijks Bestuur 
Lkol Sjaak Bloom   Vertegenwoordiger OTCGenie 
Lkol bd  Evert Galama   Vertegenwoordiger Rijksvastgoed beheer 
Lkol Tjeerd Blankesteijn  Vertegenwoordiger Ver. Officieren Genie 
Kap bd Henny Radt    Vertegenwoordiger veteranen 
Sm Paul Rila     Vertegenwoordiger Ver. Genie Onderofficieren 
CS OTCGenie tevens   Vertegenwoordiger parate Genie. 
Aooi Moos Raaijmakers  Conservator 
 
Vergaderingen 
De jaarlijkse bestuursvergadering heeft dit keer digitaal plaatsgevonden. Op donderdag 2 
december 2021 kwam het Algemeen Bestuur van stichting de Historische Genieverzameling 
digitaal in vergadering bijeen.  
 
Het jaarverslag kwam tot stand met bijdragen van: Stephan Vulders,  Henk Becks, Toon van 
Lijsdonk, Anton van der Galiën, Ton van Outheusden, Toine van Boxtel, Nico Weijns en Koos 
Dirven. 
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