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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 omstandig-

heden. “Trots zijn op” en “vertrouwen hebben in” de eigen eenheid zijn 

bewezen force multipliers (Esprit de Corps). Het aanwenden van militair 

historisch erfgoed voor deze doelstelling heeft dus een directe relatie met 

de “core business” van de krijgsmacht in het algemeen en die van de 

Koninklijke Landmacht in het bijzonder.  

 

De regimentsverzameling 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). 

Het is een typische regimentsverzameling en heeft vooral een rol in de 

traditiebeleving van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Binnen de 

Koninklijke Landmacht heeft een regiment onder meer de taak de herin-

nering levend te houden aan de krijgsverrichtingen van het stamonderdeel 

en de voorgangers. 

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 inmiddels grootste 

kazerne van Nederland. 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 de Regimentsverzameling van het Regiment Limburgse Jagers 

gevestigd, waardoor een historisch cluster is ontstaan.  
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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 overge-

dragen aan 13 Pantserinfanteriebataljon (Painfbat). Vaandel en museum 

verhuisden van Vught naar Schalkhaar (13 Painfbat GFPI).  

In 1992, met de overdracht van de regimentstraditie van 13 Painfbat naar 

17 Painfbat verhuisde de regimentsverzameling mee naar Oirschot. Daar, 

op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne, kwam een 

volledig gebouw (25, inmiddels gesloopt), meer dan een verdubbeling van 

de ruimte in Schalkhaar, ter beschikking. Vanaf dat moment werd inten-

sief samengewerkt met de Stichting Historie en Documentatie van de 

Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. De presentatie verbeterde 

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. 

In 2002 is de regimentsverzameling voorlopig ingeschreven in het 

Nederlands Museumregister. Het bestuur van de Stichting Brigade en 

Garde Prinses Irene koos bewust voor het pad van museumregistratie. 

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. 
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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 Neder-
landse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment Fuseliers Prinses 

Irene.  
 

- Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene werkt op 
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 de Koninklijke 
Landmacht, maar zeker ook daarbuiten.  

 
- Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene fungeert 

hiermee tevens als een visitekaartje voor de Koninklijke Landmacht. 
 

- Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene wil zo goed 
mogelijk toegankelijk zijn, vooral voor regimentsleden maar ook voor 

publiek van buiten de kazerne. 
 

- Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene onderschrijft het 

museale beleid van de Koninklijke Landmacht. 
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Personeel 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 conservator1 en diverse vrijwilligers. 

 
1) Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene bestond 

op 31 december 2017 uit: 
 

Voorzitter     Bgen b.d. A.T. Vermeij  

Vicevoorzitter    Lkol H. Gorissen (Regimentscommandant) 
Secretaris     Kap M. Cremers (Regimentskapitein) 

Penningmeester    Lkol b.d. H. Laurens 
Lid VOSKNBPI   Genmaj b.d. R.W. Hemmes 

Lid VVVGFPI en VOS GRPI Lkol F.E.T.J. van Dijk 
Lid VVOGFPI   Maj  B.P. Hoeberichts 

Lid ROOV    Adj A.C.M. Brands (Regimentsadjudant)  
Lid Genootschap   Mevr. N. Swinkels 

Conservator museum GFPI Dhr. J.W.H. Sonnemans 
 

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, waaronder de conservator. Het vrijwilligersteam in 2017 

bestond uit: 

Dhr. J.W.H. (Hans) Sonnemans (conservator) 

Lkol der Fuseliers 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) 

  

                                                           
1
 Een  conservator is verantwoordelijk voor het beheer van de collectie 
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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 Prinses Irene Brigade tijdens de oorlogsjaren de traditie van 

de gehele Koninklijke Landmacht voortzette. In zijn geheel is deze 

regimentsverzameling 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 Neder-

landse Brigade Prinses Irene”. 

Een beperkt aantal objecten (elf) is in bruikleen verkregen van het 

Koninklijk Militair-historisch Museum (Legermuseum), inmiddels overge-

gaan in het Nationaal Militair Museum (NMM), deel uitmakend van de 

Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD). 

De wapens, die vroeger in eigendom deel uitmaakten van de regiments-

verzameling, zijn in 2014 overgedragen aan de Rekwisietencollectie 

Koninklijke Landmacht (RCKL). De onklaar gemaakte vuurwapens, zicht-

baar in de huidige expositie, zijn daarna in bruikleen teruggekregen.  

3) Poortwachters2 en ornamenten3.  

De regimentsverzameling beschikt over een viertal antitankkanonnen (WO 

II), een “25 Ponder” (houwitser) en een pantserinfanterie wielvoertuig 

type DAF YP 408. Deze zijn zichtbaar bij de museumgebouwen en het 

                                                           
2 Poortwachters zijn voertuigen, vliegtuigen of ander groot materieel, ter aankleding van een locatie.  
3 Ornamenten zijn monumenten, standbeelden etc. 



   

8 
 

tussen het museum en de Regimentsmess “Congleton” gelegen 

monument. 

 

 
DAF YP408 PWI 

4) Uitleen collectie:  

Diverse stukken uit de collectie zijn permanent ondergebracht bij de 

Regimentscommandant en in de Regimentsmess “Congleton” (gebouw 

10). 
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Afstoting, schenking en verwerving 

1) Afstoting. In 2017 werden er geen stukken of objecten uit de collectie 

afgestoten. 

 

2) Schenking. De volgende stukken of objecten werden in 2017 middels 

schenking toegevoegd aan de collectie:  

Schenking van particulier (1): 

Op de Regimentsjaardag (11 januari) schonk Lkol  

b.d. D. Keuning zijn dagelijks tenue (DT) aan de  

regimentsverzameling. Dit uniform, voorzien van 

alle functie gerelateerde versierselen, stamt uit de  

periode dat hij de functie vervulde van adjudant  

van H.M. Koningin Beatrix. Het is een buitengewone  

bijdrage van persoonlijke aard aan het visualiseren  

van de regimentsgeschiedenis. Het uniform is te  

bezichtigen in een vitrine in gebouw 8.  

Schenking van particulier (2): 

 

Schenking van particulier (3): 

  

 

 

Uit de nalatenschap van een veteraan van 3 

GRPI (vml. Nederlands-Indië), werd een 

mortiertas 3 Inch, een fotoboek en enkele 

gebruiksartikelen geschonken.  

 

Een tweede uniform werd geschonken door de Lkol  

b.d. H.S.C. Doreleijers. Het betreft zijn dagelijks tenue 

(DT) uit de periode dat hij als Defensie Attache was 

tewerkgesteld in Spanje/Madrid. Het uniform is te 

bezichtigen in een vitrine in gebouw 8. 
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Schenking van particulier (4): 

Op 26 oktober 2017 zijn de twee figuren (Commando, Nr 10 (Dutch) 2 

Troop en Hospik (stretcher bearer) Irene Brigade) geschonken aan 
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene t.b.v. de regimentsverzameling. 

De aangegeven waarde van de hieronder los beschreven objecten, is de 

geschatte opbrengst bij een veiling of particuliere verkoop.  
 

Commando, Nr 10 (Dutch) 2 Troop: 
Denisson smock, 1944      €  950,-- 

Brentassen, 1944       -   150,-- 
Rugzak, 1943       -   150,-- 

Toggle rope        -      50,-- 
Denim, jacket & trousers     -    150,-- 

Commando boots, 1944     -     500,-- 
Helm, Mk II met camonet     -     125,-- 

Etalagefiguur       -     200,-- + 
Totaal geschatte waarde     €  2275,-- 

 

   
Foto links en midden betreft de commando-figuur en de rechtse foto betreft de hospik met stretcher. 

 
Hospik (stretcher bearer) Irene Brigade:     Inv nr    Waarde 

Battle dress broek, 1943      €     275,-- 
Battle dress blouse, 1944      -      175,-- 

Ankle boots, 1944       -      100,-- 
Rode Kruis armband       -        50,-- 

Helm Mk II         -      100,-- 
Webbing set        -         75,-- 

Tas met field shell dressings      -         25,-- 
Gewondenschaar        -         25.-- 

Koffer (voor Duitse steelhandgranaten)    -       150,-- 
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Brancard         -          75,-- 

Hoofdkussen voor brancard, 1943     -          75,-- 
Etalagefiguur        -        250,-- + 

Totaal geschatte waarde      €     1375,-- 
 
 
3) Verwerving. De volgende stukken of objecten werden in 2017 middels 

aankoop toegevoegd aan de collectie: 

 
Via Marktplaats werd een ammunition pouch voor de Boys Anti Tank Rifle4 

() en een "small parts Wallet" (met inhoud) voor de mitrailleur Bren 
aangeschaft.  

 

  

 

Alle geschonken en verworven objecten zijn geregistreerd in het 

collectieregistratiesysteem (ADLIB) van de regimentsverzameling.  

                                                           
4
 Bijzonder wapen waarvan we zeldzame toebehoren in de collectie hebben. 
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Bezoekers 

De regimentsverzameling GFPI was elke woensdag geopend en daarnaast 

op de Regimentsjaardag, bij beëdigingen, reünies en relatiedagen.  

1) Bezoek CCKL;  

Op dinsdag 20 juni bracht de Commissie Collectie Koninklijke Landmacht 

(CCKL) met enkele gasten een bezoek aan de regimentsverzameling GFPI. 

Doel van het bezoek was beeldvorming en kennismaken met de HC-

vrijwilligers en de collectie, te horen wat het bestuur en de vrijwilligers 

bezighoudt v.w.b. de regimentsverzameling en om inzicht te krijgen in 

wat er aan militair erfgoed bij de eenheden wordt bewaard. Het gezel-

schap bestond uit de volgende vijf personen: 

 Dhr. Paul van Vlijmen, directeur Koninklijke Stichting Defensiemusea 

 Bgen Prof. Dr. Paul Ducheine, voorzitter Traditie Commissie KL (TCKL) 

 Kap Linda van Beek, lid TCKL 

 Lkol b.d. mr. Herman Steendam, voorzitter CCKL en lid TCKL 

 Lkol b.d. Erwin Vonk, secretaris CCKL 

 

Een foto-impressie van het bezoek CCKL/TCKL op 20 juni 
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2) Samenstelling en omvang van de overige bezoekers: 

 

 Fuseliers, oud-Fuseliers en hun relaties. 

 Oud-strijders/veteranen, reünisten VOSKNBPI (WO 2), VOSIB (vml. 

Ned-Indië), ISAF BG 2, ISAF TFE 4 Ehd 3.1, ISAF BG 11 (Deh Rawod) 

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”), beëdigingen, medaille-uitreikingen, relatie- en thuisfront-

dagen etc.  

 Collegae vrijwilligers van andere regiments-/korpsverzamelingen. 

 Individuele bezoekers, in de meeste gevallen geïnteresseerd in militaire 

geschiedenis of daaraan gerelateerde onderwerpen. 

 

 
Nieuw geplaatste Fuselier aandachtig bezig met de uitvoering van zijn “Rode Patten” test. 

 

3) Aantal bezoekers in 2017:  

Het geschatte aantal bezoekers aan de regimentsverzameling GFPI in 

2017 bedroeg 1750 personen. 
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Conclusie en vooruitblik 2018 
 

Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde kijkt terug op een druk 

jaar mede vanwege 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. 

Als gevolg van de bezuinigingen en de daaruit voortvloeiende overdracht 

van de traditie GFPI van 13 Painfbat aan 17 Painfbat verhuisde de Regi-

mentsverzameling GFPI in 1992 van Schalkhaar naar Oirschot. Op 11 

januari 1993 werd de geheel vernieuwde Regimentsverzameling GFPI 

geopend in gebouw 25 in Oirschot. De Regimentsverzameling is dus in 

2018 al vijfentwintig jaar te bewonderen op de Genm de Ruyter van 

Steveninckkazerne.  

Voor het komende jaar ligt de focus weer op het inbedden van het onlangs 

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).  

In het komende jaar worden de aanwijzingen uit het nieuwe beleidsplan 

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene voor de periode 

2018 - 2022 opgepakt.  

 

Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, de conser-

vator en de vrijwilligers zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. 


