
NAPOLEONTISCHE ASSOCIATIE
der NEDERLANDEN

Aan: de leden van de Napoleontische Associatie der Nederlanden

Betreft: terugtrekking NAN uit de organisatie van het Winterbivak

Geachte leden van de NAN,

Slot Loevestein is al jaren een plek waar we verschillende evenementen hebben georganiseerd: het

Winterbivak, maar ook de exercities, weekenden in het Soldatenhuisje, en meer. In 2019 is er een nieuw

bestuur aangetreden. Er zijn een aantal verbouwingen geweest, die de horeca ten goede komen maar ten

koste gaan van het re-enactment.

Er zijn ons sindsdien ons meer en meer beperkingen opgelegd; vooral voor het Winterbivak zijn deze vrij

ingrijpend: geen veldslag op het buitenterrein, beperkte displays in het kasteel voor de burgerij en beperkte

plaatsen om een bivak op te bouwen. Wel stuurt men aan op tijdblokken met demonstraties en scenario's.

We hebben als bestuur gepraat hierover: willen we dit wel?

Ons antwoord hierop is eensgezind: nee.

We hebben het bestuur van Slot Loevestein een brief gestuurd waarin we te kennen geven ons per direct

terug te trekken uit de organisatie van het Winterbivak. Met pijn in het hart, want de NAN heeft daar sinds

1996 evenementen gehouden, met veel succes. Iedereen heeft daar goede herinneringen aan. Vanuit de

NAN zullen wij het evenement onder onze leden niet meer promoten. Of er nog een evenement volgt

vanuit Loevestein zelf is nog onduidelijk.

Wij richten ons nu op exercities op verschillende locaties en het evenement in Bourtange, waarover wij

jullie zo snel mogelijk zullen informeren. Het is enorm vervelend om dit besluit te moeten nemen, zeker

gezien de rijke samenwerking die wij in het verleden met het Slot hebben gehad. Wij betreuren het enorm

dat het zo is gelopen. Mochten jullie nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met mij of de andere

leden van het bestuur. Hoe dan ook verheugen wij ons om jullie volgend jaar weer in het bivak en in het

veld te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de NAN,

Namens deze,

Marc Geerdink-Schaftenaar, voorzitter.
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