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De raad van bestuur van de vereniging Pays d'Argonne met de projectvergadering ARGONNE 
1792 – VALMY 2022 in buitengewone zitting op woensdag 6 juli 2022 om 18 uur op het 
hoofdkantoor van haar Maasstructuur in Les Islettes besloot, met spijt en unaniem, om het 
evenement gepland voor 20 en 21 augustus 2022 te annuleren. Ten tweede beslist de Raad van 
Bestuur om de herprogrammering van deze op 19 en 20 augustus 2023 in Valmy voor te 
stellen. 

 
De gebeurtenis met betrekking tot de 230e verjaardag van de Slag bij Valmy in 1792, die de 
geboorte van de Republiek en haar waarden en die van het Europa van democratieën zou 
vieren, kreeg niet voldoende financiële middelen om het volledige succes van dit evenement in 
termen van kwaliteit te garanderen, dat wil zeggen op het hoogtepunt van deze symbolische 
hoge plaats van de Republiek. 

 
Als de burgerworkshops van Argonne 1792 zeer gewaardeerde hulp van lokale autoriteiten 
hebben gekregen om dit geweldige evenement gedurende 6 maanden met de deelname van de 
bevolking voor te bereiden, heeft de evenementenshow ARGONNE 1792 - VALMY 2022 van 20-
21 augustus op zichzelf uiteindelijk niet dezelfde steun gehad omdat het niet ingaat op de 
mechanismen en voorschriften voor de financiering van bepaalde lokale autoriteiten. 

 
Ondanks de ervaring van de vereniging Pays d'Argonne op dit gebied, blijft het voorzichtig bij 
het schatten van de opkomst van het evenement door toeristen en bezoekers. Dit onbekende is 
een groot risico in de huidige staat van de verkregen financiering en de vereniging zet zich in 
voor het beschermen van haar banen en de continuïteit van de diensten die zij al 10 jaar aan de 
bevolking levert . 

 
Vrijwilligers, re-enactors uit de acht Europese landen die bijna 1.000 mensen 
vertegenwoordigen, evenals exposanten, leveranciers en partners zullen begrijpen dat deze 
gedwongen annulering slechts een deel van de deal is. Het werk van onze medewerkers en 
partners zoals dat van de honderden deelnemers aan de Citizen Workshops van Argonne 1792 
is niet voor niets, integendeel, het zal deelnemen aan de ontwikkeling van een nieuw bestand 
dat nog verfijnder is, zodat Valmy zijn vleugels vindt en het gewoon bekendheid is.  

 
De val van de vleugels van de Moulin de Valmy was misschien een voorteken ... 

 
Fait à Les Islettes le 7 juillet 2022, 
Pour le Conseil d’administration, 
Le Président, Thibaut MOURLET 
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