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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 (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. Daarnaast is dit jaar een project gestart om 

het voormalig wachtgebouw (95) in oude luister te herstellen en geschikt 
te maken voor horeca-activiteiten als deel van het project “Groene Corridor” 

(zie blz. 11 punt 6).   

 
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 vredes-

regimenten 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 regiments-
traditie 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 Documen-

tatie van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene3. De presentatie 

verbeterde daardoor enorm.  

In 1999 verhuisde de Regimentsverzameling opnieuw, nu naar de gebou-

wen 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 Regiments-
verzameling 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.  

 

 
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. 

In 2005 werd de status van Geregistreerd 

Museum behaald.  

In 2010 werd de Regimentsverzameling 

herijkt als Geregistreerd Museum. In 2020 

zal opnieuw herijking plaatsvinden. 
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Beleidsplan en missie. 

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 
fungeert tevens als collectieplan en vervangt het verouderde beleidsplan 

voor de periode 2011 – 2014. In 2019 is dit beleidsplan wederom herzien 
om te kunnen voldoen aan gewijzigde wet- en regelgeving en nieuwe 

richtlijnen m.b.t. herijking museumregistratie (m.n. codes). 

 

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. 

 

http://www.fuseliers.nl/regimentsverzameling
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Voortgang beleidsvoornemens. 

In het beleidsplan 2019 – 2022 (versie 2.0) staan acht beleidsvoor-

nemens. In 2019 zijn de volgende actiepunten uit het beleidsplan 

uitgevoerd of opgepakt: 

A. Het opschonen van de voltooide basisregistratie, het verwerken van de 

papieren registratie en een begin maken met de documentatie van de 

collectie. 

“Nieuwe objecten” worden opgenomen in ADLIB. Mede door de problemen 

met het verlengen van de defensiepas van de conservator is hier nog 

steeds een achterstand.  

B. Blijven zoeken naar een oplossing voor de slechte situering van het 

depot en de huisvesting in twee gescheiden gebouwen.  

Ligt op dit moment stil vanwege prioriteit op de renovatie van de 

legeringsgebouwen. Budgettair gezien is de verwachting dat er de 

komende jaren nog geen budget beschikbaar komt. 

C. Plannen en uitvoeren van een herinrichting van de vaste presentatie 

(eind 2019 maar in ieder geval deze beleidsperiode).  

Gerelateerd (verbouwing) aan punt B.. Wel zijn de geschonken objecten 

van de missie in Mali (UN) in de collectie opgenomen.  

De herinrichting van de vaste presentatie wordt dus verder doorgeschoven 

in deze beleidsperiode. 

D. Betere invulling geven aan de samenwerking met de Sectie Communi-

catie van 13 Lichte Brigade en Historische Collectie Limburgse Jagers.  

De samenwerking met de Sectie Communicatie 13 Lichte Brigade heeft 

geresulteerd in meer bezoekers o.a. door de Franse Ambassadeur.  

De samenwerking met Historische verzameling Regiment Limburgse 

Jagers verbetert, maar kan altijd beter. Wordt verder opgepakt. 

E. Aandacht vragen voor de beperkte sanitaire faciliteiten voor bezoekers.  

Zie punt B. en C.. 
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F. Aandacht blijven vragen voor de unieke mogelijkheden met betrekking 

tot het “historisch cluster” op het kazerneterrein, met een betere bereik-

baarheid van bezoekers van buiten de kazerne.  

Zie “Bestuur en organisatie” pag. 11/12 punt 6; “doorontwikkeling 

historisch cluster”. 

G. Actief op zoek gaan naar uitbreiding en “verjonging” van het 

vrijwilligersbestand van de Regimentsverzameling.  

Blijft een punt van aandacht. Het is moeilijk om de juiste vrijwilligers te 

werven (“vrijwillig is niet vrijblijvend”). Ook de verscherpte toegangs-

regeling van de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne werkt 

niet uitnodigend. 

H. Doorlichten van het verzekeringspakket van de Regimentsverzameling 

door een deskundige. 

Punt voor later in deze beleidsperiode. 

Het beleidsplan van de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses 

Irene is tevens het collectieplan en maakt integraal deel uit van het 

beleidsplan “Samen Sterk” van de Stichting Brigade en Garde Prinses 

Irene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fuseliers.nl/st-bg/beleidsplan/ 

 

   

 

 

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene 
 

(St. B&G) 
 

Beleidsplan 2020 - 2024 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

”Samen Sterk”
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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 Brigade 

en Garde Prinses Irene en wordt daartoe ondersteund door een 
conservator4 en diverse vrijwilligers. 

 

1) Het bestuur van de stichting bestond op 31 december 2019 uit: 
 

Voorzitter     Bgen b.d. A.T. Vermeij  
Vicevoorzitter    Kol H.A.J.M. Jacobs 

Secretaris     Kap L. van Beek (Regimentskapitein) 
Penningmeester    Lkol b.d. H. Laurens 

Lid VOSKNBPI   Genmaj b.d. R.W. Hemmes 
Lid VVVGFPI en VOS GRPI Lkol b.d. F.E.T.J. van Dijk 

Lid VVOGFPI   Maj B.P. Hoeberichts 
Lid ROOV    Adj J.J.H. Borrenbergs (Regimentsadjudant)  

Lid “Genootschap”  Mevr. N. Swinkels 
Lid “Westenberg”   Adj b.d. J. de Lange 

Conservator   Dhr. J.W.H. Sonnemans 
Commissaris   Lkol G.R. Dimitriu (Regimentscommandant) 

 

2) Conservator en vrijwilligers. 
 

De conservator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken: het 
aansturen van de HC-vrijwilligers, museumwinkel etc.. Het museum wordt 

gerund door een (te) kleine groep vrijwilligers (3 pax) en er is voorlopig 
geen zicht op aanwas. De verscherping van de toegangsregeling werkt ook 

niet mee bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn in het 
bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een defensiepas (type 

2 of 4) t.b.v. toegang tot de kazerne.  
 

Het vrijwilligersteam in 2019 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 

 
4 Een  conservator is verantwoordelijk voor het beheer van de collectie. 
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De conservator, met professionele museale ervaring en grote kennis van 
de collectie, beraadt zich op zijn huidige positie, onder andere door zijn 

veranderde rol binnen zijn werkveld en het Regiment. In het afgelopen 
jaar heeft hij minder tijd aan de regimentsverzameling kunnen besteden 

en zijn de registratie en documentatie van de collectie op achterstand 

geraakt. 

3) Herijking Geregistreerd Museum. 

In juni was er een voorgesprek van de conservator met auditor mevr. B. 

(Bonnie) Nilhamn over de audit voor de herijking van Regiments-
verzameling Brigade en Garde Prinses Irene. Hieruit bleek dat de 

regelgeving vanuit het Museumregister drastisch is gewijzigd en dat de 
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene op het gebied van governance – 

deels – anders gestructureerd moest worden. Er ontbrak bijvoorbeeld een 
schema van aftreden en er was geen maximumtermijn gekoppeld aan een 

bestuursfunctie.  

Ook het beleidsplan van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene diende 
op deze punten herzien en aangepast te worden. M.n. op het gebied van de 

“Codes” en het vrijwilligersbeleid. Er werd om uitstel gevraagd, en 
gekregen, om aan de gewijzigde regelgeving te kunnen voldoen. In oktober 

werd het aangepaste beleidsplan vastgesteld en kan met vertrouwen 

uitgekeken worden naar de audit. 

De uiterlijke datum voor het indienen van het interne dossier werd 

verschoven naar 15 november 2019, gevolgd door een auditbezoek op 8 
januari 2020. De beslissing van de registratiecommissie van het 

Museumregister volgt naar verwachting medio april 2020. 

4) De Governance Code Cultuur. 

De Code (sinds 2014)  is bedoeld voor alle culturele organisaties die er voor 
kiezen om deze Code te gebruiken, ongeacht rechtsvorm, besturingsmodel, 

financiering en omvang. De Code sluit aan op financiële, juridische en fiscale 
kaders uit de geldende wet- en regelgeving en, voor zover van toepassing, 

op subsidievoorwaarden. Deze komt daar niet voor in de plaats.  
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Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses 
Irene onderschrijft in het nieuwe beleidsplan de Code5 en 

wordt bestuurd zoals weergegeven in het “bestuur-
model”. Er is geen Raad van Toezicht of Directie. Alle 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen 

derhalve bij het bestuur. 

5) Beheer wapens en munitie. 

 
De juiste wijze van veilig tentoonstellen en het onklaar maken van wapens 

en munitie binnen de HC’s is een belangrijk en gevoelig onderwerp. De 

regelgeving hield geen rekening met wapens en munitie in Historische 
Collecties terwijl deze opereren op de scheidslijn van privaat persoon (daar 

gaat de politie over) en defensie onderdeel (waar de KMar over gaat). De 
TCKL is daarover in gesprek geweest met de KMar.  

 
Van blijvend belang is een goede registratie en veilig beheer. Elk wapen 

moet onklaar gemaakt zijn met het bijbehorend proces-verbaal van 
onklaarmaking. Toezicht is strenger geworden. 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 (Landmachtorder 91.1/3) voor burgervrijwilligers (niet-
werknemers) bij een door Defensie erkende historische collectie die 

(onklaar gemaakte) hiervoor wapens vervoeren buiten het Defensiecomplex 

is aangepast. Hiervoor dienen de burgervrijwilligers over een wapenvergun-
ning6 te beschikken. Voor de vrijwilligers van de Regimentsverzameling 

Brigade en Garde Prinses Irene is dit niet van toepassing. 
 

6) Doorontwikkeling historisch cluster. 

Op dinsdag 29 jan 2019 hebben de toenmalige Commandant 13 Lichte 
Brigade, Brigade-generaal Gerard Koot, en wethouder Piet Machielsen van 

de Gemeente Oirschot de sleutel van het oude wacht-/poortgebouw 
overgedragen aan projectleider Stef de Wit (majoor b.d.). Het project “'t 

Wachthuis 95" is dan ook op deze datum officieel van start gegaan. Het 
pand (gebouw 95) wordt de komende vijf jaar volledig gerenoveerd en weer 

in gebruik genomen. Het gaat deels dienst doen als informatiecentrum en 

 
5 Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene onderschrijft tevens de Ethische Code voor 
Musea.  
6 Ingevolge de Regeling wapens en munitie krijgsmacht personeel 1997 (Rwmk 1997) is C-LAS bevoegd om 
namens de Minister van Defensie aan deze vrijwilligers een functioneel-gebonden wapenvergunning af te 
geven. 
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is daarnaast onderdeel van "De Groene Corridor". Gebouw 95 ligt in de 
directe omgeving van de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses 

Irene en de invulling hiervan kan op termijn leiden tot een betere 

ontsluiting, of eenvoudigere toegang tot het historisch cluster. 

 

         

Links staat het wachtgebouw in “oude luister”. Op de foto rechts wordt het gebouw symbolisch overgedragen. 

 

Het idee om het “eiland” met de eerste gebouwen van de legerplaats (lees 
wachtgebouw en de lage gebouwen van het museum en omgeving) met 

een hek te compartimenteren, krijgt steeds meer draagvlak. Feitelijk wordt 

door onze HC, i.c. door de conservator, al vanaf 2004 gewerkt aan het idee 
van het historisch cluster (o.a. LMD 2004, 2008 en 2012). Er worden 

hierover gesprekken gehouden met wethouder Piet Machielsen, Stichting 
Behoud Erfgoed Oirschot, 13 Lichte Brigade, de Oirschotse musea en het 

Basecommando van de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne. 
Het beter toegankelijk maken van een dergelijk gebied zou een oplossing 

zijn voor onze HC en die van de Limburgse Jagers. Door de aangescherpte 

beveiliging wordt het steeds lastiger om bezoekers gastvrij te ontvangen. 

7) NIMH 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag heeft 

honderden foto’s ontdekt waarop veel militairen van de Prinses Irene 
Brigade staan geportretteerd. Het gaat om meer dan zeshonderd pasfoto’s 

van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland vertrokken 
om mee te vechten voor de bevrijding van Nederland. Er wordt onderzocht 

of, en hoe hiermee de Regimentsverzameling kan worden verrijkt.  
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Onderzoek en educatie 

1. Door het gehele jaar werden vragen beantwoord die werden gesteld 

via beide websites en vanuit het NIMH. Dit varieert van vragen over 
de krijgsverrichtingen van de Koninklijke Nederlandse Brigade 

Prinses Irene tot vragen omtrent informatie over personen. 
 

2. Nieuw ingestroomde fuseliers en onderofficieren krijgen standaard 
een rondleiding door het museum en moeten een opdracht 

gerelateerd aan de geschiedenis/traditie in en rond de 
Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene uitvoeren. 

Nieuw geplaatst personeel wordt daarmee gelijk ingewijd in de 

regimentsgeschiedenis en de daarbij behorende tradities. 

         

Een nieuw geplaatste militair met veel aandacht voor de geschiedenis van het ceremonieel tenue. 

3. Vanuit de Regimentsverzameling worden de heren Marck Slootweg 

en Victor Cozijn ondersteund bij hun research naar de bewapening 
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene tijdens de 2e 

Wereldoorlog. Beide heren zijn experts op het gebied van klein 
kaliber vuurwapens en hebben eerder een toonaangevend boek over 

de bewapening van de politie geschreven. Het resultaat van hun 
speurwerk wordt waarschijnlijk in 2020 gepresenteerd in boekvorm; 

“Koninklijk en Gewapend, handvuurwapens van de Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene, 1941 – 1945”. 
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4. In april werd meegewerkt aan een publicatie van dhr, J. (Jan) van 
Ommen genaamd "De vrouwen van het Agfa-Kommando in 

München" (okt 2019) en een mogelijk daaraan gerelateerd 
theaterstuk over de rol/invloed (i.c. “het parachutistenlied”) van 

gevangen genomen “parachutisten van de Koninklijke Nederlandse 

Brigade Prinses Irene” op de gevangen gehouden Nederlandse 
vrouwen in Kamp Vught. Er werden geen bewijzen gevonden of een 

relatie aangetoond over de onderzoeksvraag. 
 

5. In september werd een oude traditie in ere gesteld. Ook de nieuw 
ingestroomde officieren kregen weer een introductieopdracht (“Rode 

pattentest”) met een onderzoeksvraag over de Regiments-
geschiedenis. Vanuit de Regimentsverzameling wordt de onderzoeks-

vraag mede geformuleerd. De Regimentskapitein  bewaakt de 
uitvoering hiervan. Het resultaat van het onderzoek wordt 

gepresenteerd bij de inauguratie van de desbetreffende officier bij 
het Regiment en kan verder worden gedeeld via het Regimentsblad 

“De Vaandeldrager”. Voor de HC is dit een uitgelezen mogelijkheid 
om de kennis van het verleden te vergroten of “gaten” in de 

regimentsgeschiedenis te dichten.  

 

6. Er zijn oud-fuseliers die les geven op scholen (project “Veteraan voor 

de klas” van het Veteraneninstituut). Dit betreft zowel hun 
ervaring(en) op uitzending als onderwerpen gerelateerd aan de 

Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. 

 

Oud-Fuselier Colin Bal bezig met de voorbereiding voor zijn les “Veteraan voor de klas”.  
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Publicaties 

1. Vaandeldrager;  

In de rubriek “Uit de museumvitrine” belicht de Regimentsconservator, 
Hans Sonnemans, een voorwerp uit de collectie van onze Regiments-

verzameling Brigade en Garde Prinses Irene. Een voorwerp met een link 
naar het hedendaagse of naar de bestaande tradities bij het Garderegiment 

Fuseliers Prinses Irene. De onderwerpen waren in 2019: 

➢ Vaandeldrager 128; “Kunstenaar Herman van den Bosch (1907 – 1993), 
Brigademan schetsend in oorlogstijd” 

➢ Vaandeldrager 129; “Bijzondere schenkingen: getuigenissen van Soldaat 
Rauws” 

➢ Vaandeldrager 130; “75 Jaar na dato” 

➢ Vaandeldrager 131; “Herinneringen aan Generaal-majoor De Ruyter van 

Steveninck” 

2. Artikel Decorare. 

Voor een artikel in Decorare van dhr. W. de Boer over de 23 Nederlanders 
die zijn onderscheiden met de Distinguished Service Order (DSO). Decorare 

is een periodiek van de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen. De 
Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen  bevordert de studie en 

kennisverwerving van ridder- en ridderlijke orden, militaire en civiele 
onderscheidingen, en andere eretekenen. In het artikel staat een foto met 

de onderscheidingen van Genm A.C. de Ruyter van Steveninck die op 

verzoek van de schrijver werd gemaakt door HC-vrijwilliger dhr. H. 

Dijkhuizen. Wanneer het artikel wordt gepubliceerd is (nog) onbekend. 

 

De onderscheidingen van Genm A.C. de Ruyter van Steveninck; de DSO is de vijfde medaille vanaf rechts. 
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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, aan-
gezien 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 overge-

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

Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD). 

De wapens, die in eigendom deel uitmaakten van de Regiments-
verzameling, zijn in 2014 overgedragen aan de Rekwisieten Commissie 

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

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

3) Poortwachters7 en ornamenten8.  

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.  

 
 

 
7 Poortwachters zijn voertuigen, vliegtuigen of ander groot materieel, ter aankleding van een locatie.  
8 Ornamenten zijn monumenten, standbeelden etc. 
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4) Uitleen collectie:  

Het beleid van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is erop gericht 
de collectie voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken en 

onderzoek van de collecties mogelijk te maken. Een verzoek voor uitleen 
kan rechtstreeks worden gericht aan de conservator bijv. voor een bepaalde 

tijd in het geval van een expositie, voor onderzoek of voor educatieve 
doeleinden. De conservator neemt alleen tijdig ingediende, schriftelijke 

verzoeken in behandeling, waarin de bruikleennemer informatie verschaft 

over zichzelf en over het doel van het bruikleen.  

Bruiklenen/objecten worden alleen verstrekt aan rechtspersonen, niet aan 

particulieren. In de bruikleenovereenkomst worden de voorwaarden van het 
bruikleen vastgelegd, die aansluiten bij wat in de museumwereld 

gebruikelijk is. Deze voorwaarden betreffen tenminste garanties voor de 
veiligheid en het behoud van de objecten, afspraken over het gebruik ervan, 

de periode, het transport en de verzekering. 

Diverse stukken uit de collectie zijn permanent ondergebracht in de gangen 
en kantine van het stafgebouw (gebouw 242, 1e verdieping), in het kantoor 

van de Regimentscommandant (gebouw 242, kamer 125) en in de 

Regimentsmess “Congleton” (gebouw 10). 

 

          

 

 

Andere objecten uit de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses 
Irene zijn – semipermanent of vanwege de viering van 75 jaar vrijheid – 

tentoongesteld in; museum “Vier Quartieren” in Oirschot, Museum “’t Oude 
Slot” in Veldhoven, Oorlogsmuseum in Overloon, bevrijdingsmuseum in 

Nieuwdorp en in de historische collectie van het Korps Commandotroepen.  
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    Museum ’t Oude Slot Veldhoven.              Overzicht inrichting container op 31 augustus in Terneuzen. 

Bij de herdenking van de Slag om Schelde en de start van “75 jaar 
bevrijding” in Terneuzen op 31 augustus werd een informatiepunt ingericht 

over de rol van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene tijdens de 
Tweede Wereldoorlog (m.n. de gebiedsbeveiliging op Walcheren) en het 

huidige Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Voor de inrichting van het 
informatiepunt werd samengewerkt met de HC van het Korps Commando-

troepen en de HC van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard. 

In september werd voor de herinrichting van het Bevrijdingsmuseum in 
Nieuwdorp een aantal foto’s en objecten over de inzet van de Koninklijke 

Nederlandse Brigade Prinses Irene (november 44 – april 45) in permanente 

bruikleen verstrekt. Het betreft hier o.a.; 

➢ Battle dress uniform, jas en broek, Prinses Irene Brigade, soldaat 1e 

klasse, signals (met signals embleem, coloured service stripe, drie war 
service chevrons) op naam “Pappenheim", jasje gemarkeerd in wit RNR 

N212.  
➢ Helm, Brits, model carrier, transfer oranje leeuw, RNR 000411   

➢ Schoenen, Brits, zwart, RNR 007152  
➢ Koppel, Brits, RNR 002463  

➢ Enkelstukken, Brits, anklets, RNR 001973  
➢ Great coat, Brits, overjas, koperen knopen leeuw en Nederlandse 

schouderleeuw. 

Op 03 november 1944 sneuvelde Sld C. den Heijer in Dongen als gevolg 
van een ongecontroleerd schot van een collega Ireneman. Mede daarom, 

en vanwege de plaatselijke herdenking en viering van 75 jaar bevrijding, 
werd er in het eerste weekend van november een expositie over de 

Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in een van de zalen van 

Gemeenschapshuis “De Geubel” in Dongen gehouden (zie foto’s pag. 23).   
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Afstoting, schenking en verwerving 

Afstoting. 

In 2019 werden er geen stukken of objecten uit de collectie afgestoten. 

 

Schenking. 

De volgende stukken of objecten werden in 2019 middels schenking 

toegevoegd aan de collectie:  

Van rotatie LRRPTG 4 (MINUSMA): 

Op de Regimentsjaardag op vrijdag 11 januari schonk C-LRRPTG 4, Lkol der 
Fuseliers H. Gorissen, een aantal objecten met een relatie naar het optreden 

tijdens de VN-inzet (MINUSMA) en het verblijf in Mali in 2018. Tijdens de 
lunch werden deze objecten symbolisch overgedragen door het 

midtermbord met de emblemen van de troepen leverende eenheden te 
onthullen. Een aantal objecten heeft inmiddels een eigen plekje gekregen 

in de expositie. www.fuseliers.nl/st-bg/uitzendingen/minusma-lrrptg-4/ .  

                   

Onthulling en overdracht van het midtermbord en de missievlag LRRPTG-4 tijdens de veteranenlunch. 

In juli 2019 volgde het cadeau dat door de Malinese Kolonel Sanogo werd 
geschonken vanwege de buitengewoon goede samenwerking in Mali; een 

prachtig mes of kort zwaard. Het geschenk werd op 6 mei 2018 door Kolonel 
Sanogo (Commandant Malinees leger regio GAO) overhandigd aan 

Luitenant-kolonel der Fuseliers Haran Gorissen (C-LRRPTG-4) als dank voor 
de inzet van LRRPTG-4 voor Mali in het algemeen en haar bevolking in het 

bijzonder. Omdat het hier een wapen betrof moest er aan allerhande 
douane- en VN-regels worden voldaan om deze bijzondere gift beschikbaar 

te krijgen. Het duurde uiteindelijk meer dan een jaar om het relatie-
geschenk in Nederland en in de Regimentsverzameling Brigade en Garde 

Prinses Irene te krijgen. 

http://www.fuseliers.nl/st-bg/uitzendingen/minusma-lrrptg-4/
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Van dochter Oud-strijder KNBPI. 

Na het overlijden van haar moeder vond mevr. Bernadette England een 

koffer vol met herinneringen uit de tijd dat haar vader diende in “het 
Nederlandse leger” gedurende de Tweede Wereldoorlog. Haar vader C.W. 

(Cor) (later Neil genoemd) Zwager was in 1935 verhuisd vanuit Nederland 
naar Engeland. Cor Zwager, enthousiast en verdienstelijk 

amateurfotograaf, maakte deel uit van de Prinses Irene Brigade in de 

periode dat deze gelegerd was in Dan-Y-Craig, Congleton en Wolver-
hampton. Hij maakte ook deel uit van het detachement (slechts 156 

militairen) dat naar Suriname werd gestuurd voor het versterken van de 
defensie en het beschermen van de bauxiet- en olieproductie. De schenking 

bestaat voornamelijk uit een kleine hoeveelheid goederen (emblemen), 
voorschriften, artikelen, veel foto’s en persoonlijke correspondentie tussen 

haar vader en moeder. Veel van de zeer gedetailleerde correspondentie en 
foto’s (met bijbehorende tekst) gaan over zijn tijd bij de Prinses Irene 

Brigade en zijn tijd in Suriname; een onderbelichte periode in de 
regimentsgeschiedenis en daarmee van enorme materiele en immateriële 

waarde voor de kerncollectie. Na terugkeer uit Suriname werd SM Zwager 
overgeplaatst van de Prinses Irene Brigade naar het HQ in Arlington House 

(Londen). 

 

     

Van links naar rechts; de doos met alle objecten, het identiteitsbewijs en een foto van SM Zwager in Suriname. 
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Uit de nalatenschap van een Indië-veteraan. 

In februari werd uit de nalatenschap het dagboek van Derk Slettenhaar 
geschonken. Aan het dagboek is in het verleden een volledig kranten artikel 

gewijd (zie foto hieronder). De schenking bevatte ook de dagorder van 01 
juni 1948 van de plaatsvervangend Regimentscommandant Majoor 

L.Th.F.J.S. van Embden ter gelegenheid van de benoeming tot Garde-

regiment. Derk Slettenhaar was een veteraan van 7 GRPI. 

           

Het betreffende krantenartikel en de dagorder. 

Door de Regimentsadjudant 17 Painfbat GFPI D.M. van de Wijngaart werd 
een schilderij aangeboden aan het Regiment. Het schilderij is gemaakt door 

schilder en kunstenaar Jos Gelissen, het thema is de doorontwikkeling van 
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Iene naar het huidige parate 

bataljon. Het schilderij heeft dezelfde stijl en grootte als het schilderij 
“Uitzendingen en inzet GFPI” dat in 2016 door de veteranenvereniging 

VVVGFPI werd aangeboden. Het schilderij is opgenomen in de 
Regimentsverzameling en heeft een prominente plaats gekregen in het 

stafgebouw van 17 Painfbat GFPI.  

 

Het schilderij van kunstenaar Jos Gelissen.  
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Op 6 juni werd in Frankrijk door de Regimentscommandant Luitenant-
kolonel H. Gorissen - samen met een aantal veteranen van de koninklijke 

Nederlandse Brigade Prinses Irene - een kopie van het schilderij 
aangeboden aan de Minister van Defensie, Mevr. Ank Bijleveld, en aan de 

burgermeester van Arromanches. 

 

Het aanbieden van een kopie aan Minister van Defensie Mevr. Ank Bijleveld. 

In augustus werd de conservator uitgenodigd door de nabestaanden van 

Majoor Looringh van Beeck, de commandant van de aanvullingstroepen van 
de Prinses Irene Brigade en, zowel in Engeland als later in Bergen op Zoom, 

verantwoordelijk voor hun opleiding en training. Uit de nalatenschap van de 
Majoor Looringh van Beeck werd door zijn zoon Frank een houten kist met 

tal van persoonlijke bezittingen geschonken. Uniek is zijn helm, diverse 
brieven en documenten en zijn geborduurde battledress. Daarnaast zat er 

ook een stilleven uit 1944/1945 van de kunstschilderes Netty Franken bij. 
Deze schenking is een buitengewone aanvulling op de kerncollectie (zie ook 

bezoekers blz. 27). 

75 Jaar bevrijding Nederland  

Op 31 augustus werd in Terneuzen door Z.M. de Koning de aftrap verricht 
voor de herdenking/viering van “75 jaar bevrijding”. Speciaal hiervoor liet 

de Defensie Communicatieorganisatie (DCo) een aantal “story boards” 

maken over de “Slag om de Schelde”.  
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Het overzicht van de gehele presentatie op de story boards in Terneuzen. 

Deze “story boards” over inzet van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene in Zeeland 1944/1945 zijn daarna geschonken aan de 

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene en werden en 
worden gebruikt in de diverse (tijdelijke) exposities gerelateerd aan de 

krijgsverrichtingen van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en 

75 jaar bevrijding. 

      

Het (her)gebruik van de “story boards” bij de mini-expositie in Dongen. 
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Verwerving. 

De volgende stukken of objecten werden in 2019 middels aankoop 

toegevoegd aan de collectie:                                

1. In februari werd een bakelieten kompas en een medische set 

(dierenarts) uit WO II via Marktplaats verworven. Beide objecten zijn 

een welkome aanvulling op de kerncollectie. 

      

2. In juni werden enkele foto’s verworven van de doortocht in 1944 van 

de Prinses Irene Brigade door de stad Leuven (België). 
 

                  
 

3. De Regimentsverzameling beschikt in de expositie over een Boys 
Antitank Rifle (M.K.1.). Een wapen dat in WO II werd gebruikt in de 

Prinses Irene Brigade. In juli kon via Martplaats een tasje en onschadelijk 
gemaakte munitie (.55 op klip) voor dit wapen verworden. De patronen 

worden aangeboden aan de EODD om deze te laten voldoen aan de 
regelgeving omtrent tentoonstellingsmunitie. 

 

             

Het kompas; No: B 71809 

Produced by T.G. Co Ltd London. The letters 

TG are the initials of the famous British 

compass maker Thomas Glauser. The serial 

number beginning with a 'B' indicates that 

this compass was in reality manufactured by 

F. BARKER & SON. 



   

25 
 

4. In november lukte het de conservator om via Marktplaats beslag te 
leggen op een zeldzaam Brits oliekannetje uit 1941. Juist eenvoudige 

gebruiksvoorwerpen komen weinig op de markt en daardoor is dit 
oliekannetje een mooie aanvulling op het gereedschap en onderhouds-

middelen zoals gebruikt door de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses 

Irene. Het kannetje is voorzien van een jaartal (1941) en het teken van 
het Britse War Department (pijl; zie hieronder de middelste foto). 

 

    
 

5. Ook werd een zeldzaam mouwembleem (boven; rechts) van de 1e Cie “5 

Garderegiment Prinses Irene” verworven. Het infanteriebataljon 5 GRPI 
werd opgericht op 01-10-47 in Arnhem. Het bestond uit dienstplichtigen 

van de lichting 1947 en was onderdeel van de E Divisie. Op 26-11-47 
vertrok men met de 'Kota Inten' naar Indië, aankomst aldaar in 

december 1947. Op 18-05-50 keerden de dienstplichtigen met de 

'General Black' weer terug in Nederland. 

Opmerkelijke vondst 

Tijdens de registratie in ADLIB van een schenking uit 2018, door of namens 
Oud-Brigademan Soldaat I.C. Rauws, werd deze samengevoegd met een 

veertien jaar eerdere schenking. De schenking bevatte enkele dagboeken 

die bij nadere bestudering heel interessant bleken te zijn. Ze beginnen op 
7 mei 1940 en beschrijven alles over de terugtocht, de oversteek naar 

Engeland en het leven in Porthcawl, Congleton en Wolverhampton tot eind 
1942. Er is wel het een en ander bekend van die periode maar een 

geschreven (persoonlijk) verslag is heel bijzonder en een buitengewoon 
interessante aanvulling op de kerncollectie. Bovendien is er ook een 

fotoalbum waarmee een groot deel van het uit te werken dagboek kan 

worden geïllustreerd.  

 

Alle geschonken en verworven objecten zijn/worden geregistreerd in het 

collectieregistratiesysteem (ADLIB) van de Regimentsverzameling. 
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Bezoekers 

De Regimentsverzameling was elke woensdag geopend en op de 

Regimentsjaardag, commando-overdracht Garderegiment Fuseliers Prinses 

Irene, bij reünies, beëdigingen, relatiedagen of op afspraak (zie hieronder).  

1) Samenstelling van de bezoekers: 
 

➢ Fuseliers, oud-Fuseliers en hun relaties. 

➢ Tientallen Oud-strijders/veteranen, reünisten VOSKNBPI (WO II), VOSIB 
(vml. Nederlands-Indië), SFOR 5, SFOR 5 LOG en hun relaties op 24 mei. 

➢ Liplg 92/4 en overige reünisten, 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, 

Commando-overdracht, beëdiging, medaille-uitreikingen, relatie- en 
thuisfrontdagen etc..  

➢ Collegae vrijwilligers van andere regiments-/korpsverzamelingen. 
➢ Ruim 70 leden van de katholieke ouderenbond uit Best op 13 november. 

➢ Individuele bezoekers, in de meeste gevallen geïnteresseerd in militaire 

geschiedenis, personen of hieraan gerelateerde onderwerpen. 

 

       
 

De reünisten (ex-dienstplichtigen) liplg 92/4 halen herinneringen op. 
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2) Bezoek familie Looringh van Beeck 
 

Op 5 september bezochten een zoon en zijn neef van Ireneman Majoor van 
Looringh van Beeck met hun echtgenotes de Regimentsverzameling. De 

neef, Frans, was speciaal vanuit Zuid-Afrika overgekomen. Beide mannen 

waren erg benieuwd naar de verhalen over de Prinses Irene Brigade, 
vader/oom en de Regimentsverzameling. Zoon Frank verwoordde dit als 

volgt: “Het is voor mij persoonlijk ook een grote geruststelling dat de 
attributen aangaande mijn vader in goede handen zijn, en dat het bredere 

publiek de kans krijgt om hiervan kennis te nemen. Zo draagt het bij aan 
de nodige bewustwording van oorlog en hopelijk meer respect voor de 

landmacht. Vrede moet bewaakt worden.” 
 

 
De familieleden van Majoor Looringh van Beeck  

poseren trots bij “hun” vitrine. 
 

3) Wounded Warriors Life Ride 2019. 

In september vond de fietstocht van het Wounded 
Warriors Cycling Team van Normandië naar 

Oirschot plaats. De fietstocht i.h.k.v. 75 jaar 
bevrijding werd gereden “ter ere van de Prinses 

Irene Brigade” en volgde grotendeels dezelfde 
route als de opmarsroute van de Koninklijke 

Nederlandse Brigade Prinses Irene tijdens de 
veldtocht door West-Europa in de Tweede 

Wereldoorlog. De fietstocht eindigde op 6 

september op de Genm de Ruyter van 
Steveninckkazerne met een kranslegging bij het 

GFPI-monument, maaltijd in de Regimentsmess 
Congleton en een bezoek aan de Regiments-

verzameling Brigade en Garde Prinses Irene.  
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4) Bezoek Franse Ambassadeur. 

Zijne Excellentie dhr. Luis Vassy is sinds 4 september 2019 Ambassadeur 
van Frankrijk in het Koninkrijk der Nederlanden. Hij bracht samen met de 

Franse Defensie Attache, Kolonel Jean-Emmanuel Bruneau en de 
commandant van de Franse 9e Brigade d’infanterie de Marine, Général de 

Brigade Patrick Steiger, op 31 oktober een bezoek aan de Regimentsver-
zameling. Het bezoek stond geheel in het teken van 75 jaar bevrijding en 

de krijgsverrichtingen van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene 

in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

         
        Rondleiding en uitleg aan de Franse Ambassadeur.                           Samen met de Defensie Attache.  

5) Toegang tot de kazerne: 

Het aanscherpen van de toegangsregeling - door de Defensie Beveiligings 

Autotiteit - tot het betreden van defensieterreinen bemoeilijkt steeds meer 
om bezoekers op een gastvrije wijze te ontvangen en te begeleiden. De 

wacht van de Genm de Ruyter van Steveninckkazerne heeft daarom de 
toegang voor bezoekers tot beide musea (GFPI en RLJ) op de standaard 

openingstijden versoepelt. In principe hoeven de bezoekers dan niet 
aangemeld te zijn, maar krijgen toegang op vertoon van een geldig 

identiteitsbewijs. De bezoekers moeten echter wel door de HC-vrijwilligers 
begeleid worden van en naar de poort. Bezoekers buiten de standaard 

openingstijden moeten nog steeds – tijdig – middels een tijdrovende 

administratieve procedure worden aangemeld. 

6) Aantal bezoekers:  

Het geschatte aantal bezoekers aan de Regimentsverzameling in 2019 

bedroeg 3100 personen. Het is onduidelijk hoeveel bezoekers de tijdelijke 

exposities “75 jaar bevrijding” hebben getrokken.  
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Conclusie en vooruitblik 2020 
 
Het bestuur van de Stichting Brigade en Garde kijkt terug op een goed jaar 

mede vanwege de vele activiteiten en publiciteit van “75 jaar bevrijding” en 

tal van andere (positieve) ontwikkelingen en activiteiten.    

Een conclusie is dat de vorming en traditiebeleving voor fuseliers binnen en 

buiten het Regiment, reünisten, veteranen en post-actieven, enthousiaste 
(civiele) bezoekers en het in aantal toenemende (regiments)activiteiten een 

gedegen fundament vormen voor de toekomst.  

Naar verwachting zal in 2020 – eindelijk - het pantservoertuig YPR 765 PRI 

als poortwachter worden toegevoegd aan het zgn. historisch cluster. 

 

Het jaar 2020 staat 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 nog veelvuldig in de belangstelling staan. 

Punt van zorg betreft de situatie met vrijwilligers: een conservator die niet 

zeker meer is over zijn positie en de wel zeer kleine groep vrijwilligers 

waarop steeds meer een beroep wordt gedaan. 

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

geschonken en verworven materiaal in de collectie, herijking museum-
registratie 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).  

Herinrichting van de expositie is noodzakelijk. Het telkens uitstellen van de 
renovatie van de gebouwen (gebouw 8 heeft al meer dan twintig jaar geen 

groot onderhoud gehad) zit dit project in de weg. Herinrichting is pas zinvol 
(en efficiënt) na een renovatie. De prioriteit bij infrastructuur op de Genm 

de Ruyter van Steveninckkazerne ligt bij de legeringsgebouwen. Er is 
voorlopig geen zicht op toewijzing van enig budget of prioriteit, zodat er 

naar alternatieve en tijdelijke wegen moet worden gezocht. 
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Verzendlijst 

Intern defensie: 

Commandant Landstrijdkrachten 

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 Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 

Commandant Basecommando Genm de Ruyter van Steveninckkazerne 

 

Extern defensie: 

Het Museumregister 

Koninklijke Stichting Defensiemusea 

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene: 

- Vereniging Oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene 
- Vereniging Oud-strijders Indië-bataljons Garderegiment Prinses Irene 

- Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 
- Vereniging van Officieren der Garde Fuseliers Prinses Irene 

- Regiment Onderofficieren Vereniging 
- Genootschap “Vrienden van de Fuseliers” 

- Vrienden van de Westenberg 
- Stichting Steunfonds Prinses Irene en Generaal Noothoven Van Goor 

Fonds 

Historische Verzameling Regiment Limburgse Jagers 

Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) 

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/  

https://www.fuseliers.nl/regimentsverzameling/beleidsplan-en-verslagen/

