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Inleiding
Defensie en traditie horen bij elkaar. Traditie en eenheidsvorming zijn de
basis voor het “wij-gevoel” van een onderdeel. Het gevoel “ergens bij“ te
horen geeft kracht en spirit om een taak uit te voeren in alle omstandigheden. “Trots zijn op” en “vertrouwen hebben in” de eigen eenheid zijn
bewezen force multipliers (Korpsgeest/Esprit de Corps).
Het aanwenden van militair historisch erfgoed voor deze doelstelling heeft
dus een directe relatie met de “core business” (het leveren van
gevechtskracht) van de krijgsmacht in het algemeen en die van het
Commando Landstrijdkrachten in het bijzonder. Binnen het Commando
Landstrijdkrachten heeft een regiment onder meer de taak de herinnering
levend te houden aan de krijgsverrichtingen van het stamonderdeel en de
voorgangers.
De Regimentsverzameling1 Brigade en Garde Prinses Irene is een
historische collectie over de Koninklijke Landmacht met een heel specifiek
onderwerp, namelijk de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene (1940 – 1945) en het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene (1946 – heden)2. Het is een typische regimentsverzameling
en heeft vooral een rol in de traditiebeleving en de eenheidsvorming van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
De Regimentsverzameling is gevestigd in en om de gebouwen 8, 10
(Regimentsmess “Congleton”) en 28 van de Generaal-majoor de Ruyter
van Steveninckkazerne te Oirschot. Deze gebouwen behoren tot de eerste
negen oorspronkelijke gebouwen uit 1946 van deze kazerne en omsluiten
de bataljonsappélplaats met het GFPI-monument. Een historisch, groen en
herkenbaar stukje kazerne, dat in 2014 door de gemeentelijke
monumentencommissie is voorgedragen als “beschermd dorpsgezicht”.
In 2016 is in dezelfde omgeving (gebouw 12 en 13) de historische
verzameling van het Regiment Limburgse Jagers gevestigd. Beide
collecties zijn voorzien van ornamenten en poortwachters, waardoor een
permanent historisch cluster is ontstaan.

1

In dit jaarverslag worden de termen regimentsverzameling en historische collectie (de formele benaming
binnen het Commando Landstrijdkrachten) beiden gebruikt.
2
Als in dit jaarverslag gesproken wordt over het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, wordt ook bedoeld het
Regiment Prinses Irene (1946 – 1948) en het Garderegiment Prinses Irene (1948 – 1952).
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Algemene informatie Regimentsverzameling
De Korpsverzameling van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
(GFPI), zoals de oude aanduiding luidde, bestaat al sinds de jaren vijftig
van de vorige eeuw. Vanaf juli 1965 werden, vanwege de opheffing van
de vredesregimenten bij de opleidingsdepots, alle regimentstaken overgedragen aan 13 Pantserinfanteriebataljon (Painfbat). Vaandel en museum
verhuisden van Vught naar Schalkhaar (13 Painfbat GFPI).
In 1992 verhuisde de verzameling met de overdracht van de regimentstraditie van 13 Painfbat aan 17 Painfbat naar de Generaal-majoor de
Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Daar kwam een volledig
gebouw ter beschikking (gebouw 25, inmiddels gesloopt). Dat was meer
dan een verdubbeling van de beschikbare ruimte in Schalkhaar. Vanaf dat
moment werd ook intensief samengewerkt met de Stichting Historie en
Documentatie van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene3. De
presentatie verbeterde daardoor enorm.
In 1999 verhuisde de Regimentsverzameling opnieuw, nu naar de
gebouwen 8 en 28, nabij de ingang van de kazerne. Hier werd ook een
museumwinkel ingericht die wordt beheerd door de HC-vrijwilligers.
Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene koos bewust
voor het pad van museumregistratie en in 2002 werd de Regimentsverzameling voorlopig ingeschreven in het Nederlands Museumregister.
Hoewel het een regimentsverzameling is, en de term “museum” sinds mei
2005 niet meer wordt gebruikt, wil het bestuur zoveel mogelijk werken
volgens de normen die voor musea gelden, uiteraard begrensd door de
financiële en personele mogelijkheden.
In 2005 werd de status van Geregistreerd
Museum behaald.
In 2010 werd de Regimentsverzameling
herijkt als Geregistreerd Museum en is dat
nog steeds.
In 2019 zal wederom een herijking plaats
vinden.
3

Deze stichting werd in 1986 opgericht om de privéverzameling van Hans Sonnemans in onder te brengen. De
collectie “Historische zaken en documentatie” werd initieel (jaren tachtig/negentig van de vorige eeuw)
gebruikt voor exposities in Veghel en Overloon, en ter aanvulling van de Korps-/Regimentsverzameling van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
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Beleidsplan.
In januari 2018 heeft het bestuur van de Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene een vernieuwd “Beleidsplan Regimentsverzameling van de
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene” voor de periode 2018 – 2022
vastgesteld (zie hiervoor www.fuseliers.nl/Regimentsverzameling). Dit
beleidsplan vervangt het verouderde beleidsplan voor de periode 2011 –
2014.

Missie van de Regimentsverzameling
-

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene verzamelt,
beheert en behoudt objecten van historische of traditionele waarde die
behoren tot de belangensfeer van de voormalige Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene.

-

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene werkt op
(semi)professionele wijze en houdt zich aan een vastgesteld
verzamelbeleid.

-

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene wil met de
collectie het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene ondersteunen door
het uitdragen van de geschiedenis en tradities binnen het Commando
Landstrijdkrachten, maar zeker ook daarbuiten.

-

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene fungeert
hiermee tevens als een visitekaartje voor het Commando Landstrijdkrachten.

-

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene wil zo goed
mogelijk toegankelijk zijn, vooral voor regimentsleden, haar veteranen
en thuisfront maar ook voor belangstellenden van buiten de kazerne.

-

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene onderschrijft het
beleid en de regelgeving vanuit de Traditie Commissie Koninklijke
Landmacht.

-

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses is een geregistreerd
museum in het Nederlands Museumregister.
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Bestuur en organisatie
De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene fungeert als koepelorganisatie
voor alle aan het Regiment gerelateerde verenigingen en stichtingen. De
Regimentsverzameling maakt, als zelfstandige rechtspersoon, integraal
deel uit van deze koepelorganisatie. Het stichtingsbestuur draagt de
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Regimentsverzameling en wordt
daartoe ondersteund door een conservator4 en diverse vrijwilligers.
1) Het bestuur van de stichting bestond op 31 december 2018 uit:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid VOSKNBPI
Lid VVVGFPI en VOS GRPI
Lid VVOGFPI
Lid ROOV
Lid “Genootschap”
Lid “Westenberg”
Conservator
Commissaris

Bgen b.d. A.T. Vermeij
Kol H.A.J.M. Jacobs
Kap L. van Beek (Regimentskapitein)
Lkol b.d. H. Laurens
Genmaj b.d. R.W. Hemmes
Lkol b.d. F.E.T.J. van Dijk
Maj B.P. Hoeberichts
Adj D. van de Wijngaart(Regimentsadjudant)
Mevr. N. Swinkels
Maj b.d. A. Brinkman
Dhr. J.W.H. Sonnemans
Lkol H. Gorissen (Regimentscommandant)

2) Conservator en vrijwilligers.
De conservator maakt functioneel deel uit van het stichtingsbestuur. De
conservator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken: het
aansturen van de HC-vrijwilligers, museumwinkel etc.. Het vrijwilligersteam van de Regimentsverzameling bestaat uit vijf personen. Alle
vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en
een defensiepas (type 4) t.b.v. toegang tot de kazerne.
Het vrijwilligersteam in 2018 bestond uit:
Dhr. J.W.H. (Hans) Sonnemans (conservator)
Lkol b.d. F.E.T.J. (Andy) van Dijk (ondersteuning conservator)
Dhr. Harrie Dijkhuizen
Dhr. Hans van Schaik
Dhr. Arrien van Schaik (medewerker t.b.v. ADLIB)

4

Een conservator is verantwoordelijk voor het beheer van de collectie.
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3) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Ook onze Regimentsverzameling heeft te maken met de nieuwe AVG die
per 25 mei 2018 van kracht is geworden. Deze nieuwe verordening
verscherpt de regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens
die een organisatie bijhoudt. Personen mogen geen nadeel ondervinden
dat gegevens van hen worden verzameld en bewaard.
Concreet komt dat voor de Regimentsverzameling Brigade en Garde
Prinses Irene hierop neer:
1. De Regimentsverzameling werkt alleen met de persoonsgegevens
van het stichtingsbestuur Brigade en Garde Prinses Irene en de HCvrijwilligers. Van hen worden – met toestemming - alleen die
persoonsgegevens vastgelegd die nodig zijn om goed te kunnen
functioneren voor de Regimentsverzameling.
2. V.w.b. schenkingen, donaties enz. wordt in het ADLIB alleen
vastgelegd wie, wanneer de schenking heeft gedaan; dit kan tevens
van belang zijn voor controle door de belastingdienst (ANBI).
3. Namen van bezoekers worden niet geregistreerd.
Hiermee voldoet de Regimentsverzameling aan de regelgeving zoals omschreven en bedoeld in de AVG.
4) Historische Collecties en Export Control verplichtingen.
In augustus werd vanuit Staf CLAS de aanwijzing “Historische Collecties
en Export Control verplichtingen” verzonden. Naar aanleiding van
aanscherping van het toezicht op de vigerende internationale wet- en
regelgeving en Defensie-brede implementatie van deze regelgeving geeft
deze aanwijzing beknopt weer, op welke wijze dient te worden omgegaan
met Export Controlled artikelen en technische data die zich mogelijk in
een historische collectie bevinden. Achtergrond van het toegenomen
toezicht is het voorkomen dat artikelen of technologie in verkeerde
handen vallen en tegen Nederland kunnen worden ingezet. Defensie heeft
daarvoor ter implementatie bij alle Defensieonderdelen teams opgericht
en coördineert de Export Control activiteiten op het niveau van Hoofd
Directie Bedrijfsvoering (HDBV) van de Bestuursstaf.
In geval van aankoop, verkoop, schenking, ruiling, afstoting, vernietiging,
export, vervoer- en onderhoud door derden of bruikleen aan anderen van
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‘Significant Military Equipment5’ is vooraf toestemming vereist. Dit geldt
eveneens voor het zodanig toegang verschaffen (ook voor bezoekers) tot
het artikel of data dat daaraan technische details kunnen worden
ontleend.
Veel van de in de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene
tentoongestelde en in depot opgeslagen artikelen zijn van vóór 1980 en
vallen in de regel niet onder de Export-Control regelgeving. Verder heeft
de Regimentsverzameling geen objecten die vallen onder de definitie
“Significant Military Equipment”. De gevolgen voor de Regimentsverzameling
zijn
dan
ook
te
verwaarlozen
en
voldoet
de
Regimentsverzameling aan de aangescherpte regelgeving.
5) Beheer wapens en munitie.
De KMar brengt onaangekondigde bezoeken aan verschillende historische
collecties om vast te stellen en te controleren hoe er wordt omgegaan met
wapens en munitie in de collecties en, of er wordt voldaan aan de
vigerende regelgeving. De regelgeving wie er met wapens en munitie
binnen de krijgsmacht mag omgaan moet worden aangepast (vrijwilligers
binnen een historische collectie zijn een niet-benoemde categorie in deze
regelgeving) en er moeten duidelijke(re) regels komen op welke condities
wapens en munitie tentoongesteld mogen worden. Dit is inmiddels
onderwerp van gesprek tussen de TCKL, Staf CLAS en het betreffende
bureau binnen de KMar. De verwachting is dat de defensieregelgeving
v.w.b. de HC-vrijwilligers in 2019 wordt aangepast.
6) Museumwinkel.
Dit jaar is de website van het Regiment (www.fuseliers.nl) uitgebreid met
een webwinkel t.b.v. de verkoop van artikelen uit de museumwinkel.

5

‘Significant Military Equipment’ zoals wapensystemen, munitie, tanks, pantservoertuigen, vliegtuigen,
raketten, drones, radarsystemen, kijkers, richtmiddelen, radio’s, computers en daarbij behorende technische
handboeken. Deze artikelen worden ook wel omschreven als Strategische Goederen.
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Collectie
1) Inleiding.
De kerncollectie is dat deel van de collectie dat gezichtsbepalend is. De
kerncollectie wordt gevormd door de deelcollecties die onmisbaar of van
groot belang zijn voor de realisering van de missie en de doelstellingen en
voor de positionering en profilering.
De kerncollectie bij de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses
Irene bestaat uit alles wat te maken heeft met de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene. De cultuurhistorische waarde hiervan is groot, aangezien de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene tijdens de
oorlogsjaren de traditie van de gehele Koninklijke Landmacht voortzette.
De Regimentsverzameling is daarom bijzonder in de Collectie Nederland in
zijn geheel en voor het Commando Landstrijdkrachten in het bijzonder.
2) Bruikleenobjecten:
Een belangrijk deel van de kerncollectie is in langdurige bruikleen
verkregen van de “Stichting Historie en Documentatie Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene”.
Een beperkt aantal objecten (elf) is in bruikleen verkregen van het
Koninklijk Militair-historisch Museum (Legermuseum), inmiddels overgegaan in het Nationaal Militair Museum (NMM), deel uitmakend van de
Stichting Koninklijke Defensiemusea.
De wapens, die in eigendom deel uitmaakten van de Regimentsverzameling, zijn in 2014 overgedragen aan de Rekwisieten Commissie
Koninklijke Landmacht (RCKL). De onklaar gemaakte vuurwapens, zichtbaar in de huidige expositie, zijn daarna in bruikleen teruggekregen.
3) Poortwachters6 en ornamenten7.
De Regimentsverzameling beschikt over een viertal “6-pounder”
antitankkanonnen (WO II), een “25 Ponder” (houwitser) en een
pantserinfanterie wielvoertuig type DAF YP 408. Deze zijn zichtbaar bij de
museumgebouwen en de - tussen het museum en de Regimentsmess
“Congleton” gelegen - bataljonsappelplaats. Daar bevindt zich ook het
GFPI-monument.

6
7

Poortwachters zijn voertuigen, vliegtuigen of ander groot materieel, ter aankleding van een locatie.
Ornamenten zijn monumenten, standbeelden etc.
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Het GFPI-Monument met op de achtergrond de Regimentsmess “Congleton”.

4) Uitleen collectie:
Diverse stukken uit de collectie zijn permanent ondergebracht in de
gangen van het stafgebouw (gebouw 242, 1e verdieping), in het kantoor
van de Regimentscommandant (gebouw 242, kamer 125) en in de
Regimentsmess “Congleton” (gebouw 10).

Het gedenkboek (gesneuvelden) op de 1e verdieping van gebouw 242.
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Afstoting, schenking en verwerving
1) Afstoting.
In 2018 werden er geen stukken of objecten uit de collectie afgestoten.
2) Schenking.
De volgende stukken of objecten werden in 2018 middels schenking
toegevoegd aan de collectie:
Van particulier (1):
Op de Regimentsjaardag (11 januari) gaf Genm
b.d. J.A. van der Louw zijn ceremonieel tenue
(CT) in bruikleen aan de Regimentsverzameling.
Dit uniform - voorzien van alle functie gerelateerde versierselen, schoenen (met gouden
sporen), sabel en twee grootkruizen - stamt uit
de periode dat hij de functie vervulde van
Adjudant-generaal, tevens Chef van het Militair
Huis van Zijne Majesteit de Koning. Uniek is de
platte pet i.p.v. de helm. Het uniform is te
bezichtigen in een vitrine in gebouw 8.
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Van particulier (2):
Het boekje "Engels voor iedereen" (geschreven door dhr. Joh. Grün) werd
door adjudant b.d. Ruud Slangen aangetroffen op de boekenbeurs in
Oosterbeek en geschonken aan de Regimentsverzameling. Het betreft een
uitgave die specifiek bedoeld was voor het personeel van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene en geeft aan hoe het in die eerste
oorlogsjaren met de kennis van de Engelse taal was gesteld. Het boekje is
vrij zeldzaam en daardoor een waardevolle aanvulling op de kerncollectie.

Schenking door Vereniging
bataljons GRPI (3):

Oud-strijders

Indië-

In augustus werd de banier van deze vereniging - die
alle oud-strijders van de vijf in het voormalig
Nederlands-Indië ingezette infanteriebataljons (G)RPI
vertegenwoordigd – met diverse andere artikelen uit
de Indië-periode door dhr. J. (Jan) Schuurman
overgedragen aan de Regimentsverzameling.

Van particulier (4).
Op 22 augustus schonk Lkol der Fuseliers
F.E.T.J. van Dijk een ingelijste – origineel
gesigneerde - kopie van het ereburgerschap
van een van de steden waar de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene was
gelegerd gedurende de 2e Wereldoorlog (The
honorary freedom of the city of Wolverhampton). Deze kopie is specifiek bestemd
voor expositie in gebouw 10 (Regimentsmess
“Congleton”).
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Van weduwe Oud-strijder KNBPI (5).
In augustus schonk mevr. Huinder, na het overlijden van haar echtgenoot
en oud-Brigademan Hans Huinder, zijn medailles en andere herinneringen aan zijn tijd bij de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene,
alsmede zijn veteranentenue, compleet met invasiekoord en stropdas.

Van zoon van een Oud-strijder (6).
Bij het opruimen uit de nalatenschap van zijn vader kwam dhr. Pieter
Gerbenzon het bataljonswapen van 426 Bataljon Infanterie (4 GRPI)
tegen. Zijn vader heeft dit tijdens zijn diensttijd in Nederlands-Indië
ontworpen. Dit bataljon was onderdeel van het Regiment Prinses Irene en
de Tijgerbrigade. Uniek zijn de inbegrepen ontwerptekening en de
verklaring van de gebruikte symbolen.

Uit de nalatenschap van een bestuurslid VOSIB GRPI (7).
In november overleed dhr. W.G. (Wim) ter Horst; bestuurslid van de
Vereniging Oud-strijders Indië bataljons Garderegiment Prinses Irene
(VOSIB GRPI). Zijn persoonlijke herinneringen – buitengewoon
gedetailleerd - aan zijn inzet in Nederlands-Indië en Nederlands NieuwGuinea (7 GRPI) werden geschonken. De schenking bestaat o.a. uit een
aantal fotoboeken, gebruiksvoorwerpen en souvenirs en werd door zijn
zoon overgedragen aan de Regimentsverzameling. De aangeleverde
informatie geeft een goed beeld van de situatie waarin de Nederlandse
militairen in deze periode leefden. De hoeveelheid overgedragen objecten
vulde een volledige kofferbak.
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3) Verwerving.
De volgende stukken of objecten werden in 2018 middels aankoop
toegevoegd aan de collectie:
Via Marktplaats (1) ; authentiek naamplaatje van
een soldaat van 4 GRPI, welke onder commando
van luitenant-kolonel J.J. Harkema vertrok op 4
juni 1947 naar Indië. In de armband staat gegraveerd: D.A. ROGGEBAND 261010029 IV. PR.
IRENE. Dhr. D.A. Roggeband is op 02 okt 2007
overleden. De armband komt uit zoldervondst.
Marktplaats (2);
In april slaagde de conservator erin om een uniformjas van een Pionier
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene te verwerven. Het is
een bijzonder en zeldzaam object dat een verrijking is van de kerncollectie.

Marktplaats (3);
In juni kon ook een in goede staat verkerende munitiekist uit WO II
worden verworven. Het betreft hier een aanvulling op de uitrustingsstukken die behoren bij de “25 ponder”.

15

Marktplaats (4);
In oktober kon beslag worden gelegd op een mooie, zeldzame grote
houten handgesneden fotolijst uit Nederlands-Indië (3 GRPI), compleet
met een bijbehorend fotoalbum met twaalf foto’s van gesneuvelde
regimentsgenoten. De breedte van de onderkant van de houten fotolijst
(op de onderstaande foto links) is ongeveer zestig centimeter.

Alle geschonken en verworven objecten zijn/worden geregistreerd in het
collectieregistratiesysteem (ADLIB) van de Regimentsverzameling.

De Regimentsverzameling en de Regimentsmess vervullen een belangrijke taak
in de traditiebeleving binnen het Garderegiments Fuseliers Prinses Irene.
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Bezoekers
De Regimentsverzameling was elke woensdag geopend en daarnaast op
de Regimentsjaardag, bij diverse reünies, beëdigingen, relatiedagen of op
afspraak.
1) Samenstelling van de bezoekers:
➢ Fuseliers, oud-Fuseliers en hun relaties.
➢ Oud-strijders/veteranen, reünisten VOSKNBPI (WO II), VOSIB (vml.
Nederlands-Indië), IFOR 2, SFOR 13, SFOR 13 NSE en hun relaties.
➢ Groepen en gasten van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene of
andere eenheden die de kazerne bezochten voor een rondleiding,
wervingsdag of (regiments)activiteiten zoals introductie (Rode Patten),
Regimentsjaardag, beëdigingen, medaille-uitreikingen, relatie- en
thuisfrontdagen etc.
➢ De specialistenopleiding van de KMA.
➢ Leden van de NOV afdeling Zuid aansluitend aan hun vergadering.
➢ Collegae vrijwilligers van andere regiments-/korpsverzamelingen.
➢ Individuele bezoekers, in de meeste gevallen geïnteresseerd in militaire
geschiedenis, personen of hieraan gerelateerde onderwerpen.

Rondleiding door twee HC-vrijwilligers aan reünisten IFOR 2 tijdens de Regimentsjaardag
op 11 januari (links) en met leden NOV afdeling Zuid in november (rechts).

2) Toegang tot de kazerne:
Het aanscherpen van de toegangsregeling tot het betreden van defensie
terreinen bemoeilijkt steeds meer om bezoekers op een gastvrije wijze te
ontvangen en te begeleiden. In 2019 wordt bekeken of hierin op een
betere manier invulling aan kan worden gegeven.
3) Aantal bezoekers in 2018:
Het geschatte aantal bezoekers aan de Regimentsverzameling in 2018
bedroeg 2050 personen.
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Conclusie en vooruitblik 2019
Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde kijkt terug op een druk
jaar mede vanwege het 25-jarig lustrum in Oirschot en tal van (positieve)
ontwikkelingen en activiteiten. De conclusie blijft dat enthousiaste
bezoekers en het in aantal toenemende (regiments)activiteiten een
gedegen fundament vormen voor de toekomst.
De jaren 2019 en 2020 staan bol van activiteiten vanwege de viering van
“75 jaar bevrijding”. De Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
heeft in de bevrijding van West-Europa een - voor Nederland - prominente
rol gespeeld en zal naar alle waarschijnlijkheid veelvuldig in de
belangstelling staan.
Voor het komende jaar ligt de focus weer op het inbedden van het onlangs
geschonken en verworven materiaal in de collectie en verder gaan met het
versterkt opnemen van de geschiedenis van onze 2e generatie (1979 –
2001; “Vredesmissies”; inzet op Cyprus en op de Balkan) en 3e generatie
veteranen (2001 – heden; “War on Terror”; inzet in Afghanistan, Irak en
Mali). Daar is echter wel een grondige verbouwing van gebouw 8 voor
nodig om deze aan te passen aan de moderne museale eisen en wensen.
Hopelijk kan hier in 2019 eindelijk mee worden aangevangen.

Voorstelling over het Tamboerkorps KNBPI/GFPI

In het komende jaar zal er op zaterdag 15 juni een herijking t.b.v. de
museumregistratie plaats vinden en daarnaast zal er vanuit de
Rekwisieten Commissie Koninklijke Landmacht een A&A bezoek worden
gebracht m.n. gericht op de expositie van wapens en munitie.
In de planning voor 2019 staat de overdracht van een YPR 765 PRI door
de RCKL t.b.v. het historisch cluster (HC GFPI tezamen met HC RLJ). Het
plateau voor het voertuig ligt al gereed tussen de gebouwen 10 en 12.
Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, conservator
en HC-vrijwilligers zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
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Verzendlijst
Intern defensie:
CLAS Bureau Ceremonieel en Protocol
CLAS Bureau Ceremonieel en Protocol t.a.v. voorzitter TCKL
CLAS Bureau Ceremonieel en Protocol t.a.v. voorzitter CCKL
CLAS Bureau Ceremonieel en Protocol t.a.v. voorzitter RCKL
Commandant 13 Lichte Brigade
Commandant Basecommando Genm de Ruyter van Steveninckkazerne

Extern defensie:
Stichting Koninklijke Defensiemusea
Het Museumregister
Historische Verzameling Regiment Limburgse Jagers
Archief Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene

Dit jaarverslag wordt tevens gepubliceerd op de website van de Stichting
Brigade en Garde Prinses Irene;
https://www.fuseliers.nl/regimentsverzameling/beleidsplan-en-verslagen/
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