ONZE WERKGROEPEN

INTERESSE?

Naast de werkgroep Bataljon Jagers Nr. 27, zijn er ook
nog andere werkgroepen binnen de vereniging.
Dit zijn onze werkgroepen:
- Rep. Nederland, 80-jarige oorlog (1568-1648)
- Rep. Nederland, 4e Reg. 'Blaauwe Garde' (1702-1714)
- Kon. Holland, 2e Reg. infanterie voltigeurs (1806-1810)
- Kon. Nederland, 27e Bataljon Jagers, 6e Co. (1815)

Heeft u interesse en wilt u eens een evenement
meedraaien om te zien of deze mooie hobby u bevalt?
Heeft u nog vragen?
Stel deze gerust aan de aanwezige re-enactors, of
bezoek onze website en facebookpagina voor meer
informatie.

V.L.G.N.
Vereniging Levende Geschiedenis Nederland

Werkgroep:
Bataljon Jagers Nr. 27,
6e Compagnie Flankeurs

Een sectie jagers op patrouille tijdens een campagne evenement in
La Boissière-École (FR).

DE LEDEN
De leden werken intensief samen om alle facetten uit te
beelden van het leven uit de periode. Van militair en
waschfrau tot kampvolgers en hun kinderen. We doen dit
niet alleen voor onszelf, maar zo kan het publiek ook een
reis maken terug in de tijd.
Als militair dient u over een goede conditie te
beschikken, of bereid zijn daaraan te werken. Sommige
evenementen kunnen fysieke inspanning vergen. Marsen
en manoeuvres uitvoeren met de uitrusting om en wapen
in de hand vergt enige conditie.

HET Bataljon Jagers WERFT!
Meldt u nu aan bij het Bataljon Jagers Nr. 27,
6e Compagnie Flankeurs, marcheer mee en sta schouder
aan schouder met uw collega's op de lokaties waar het
bataljon destijds haar naam heeft gemaakt.

Geschiedenis herbeleven als moderne
actieve vrijetijdsbesteding
CONTACTGEGEVENS
- facebook.com/VerenigingLevendeGeschiedenisNederland
- info@vlgn.nl
- VLGN.nl

Kijk op de achterzijde voor onze contactgegevens.
Vereniging Levende Geschiedenis Nederland
ingeschreven bij KvK Utrecht 30175517

DOEL

RE-ENACTMENT

WAT KOST DE HOBBY NOU?

De vereniging V.L.G.N. heeft tot doel belangstelling te
kweken voor een belangrijk deel van de Nederlandse
geschiedenis in het algemeen en militaire in het
bijzonder, met alles daaromheen. De vereniging is een
multi-periode vereniging, hetgeen inhoud dat er
meerdere werkgroepen actief zijn binnen de vereniging
en zich bezig houden met re-enactment in de periode
tussen 1568 - 1912.

Veelal vertaald als 'levende geschiedenis', oftewel
uitbeelden of naspelen van historische gebeurtenissen,
meestal op de plek waar dit oorspronkelijk plaats vond,
door deelnemers in historisch uniformen of kleding.

Zoals elke andere hobby, is re-enactment geen
goedkope hobby. Maar maakt u zich geen zorgen, mocht
u interesse hebben dan kunnen wij u in het begin
voorzien van reserve uitrusting, wapen en uniform terwijl
u langszaam opbouwt met uw eigen equipement. Ook
hierbij helpen wij u met begeleiding, waar de uitrusting
te koop is en wat wel en niet kan.

Een prachtige hobby voor enthousiaste liefhebbers van
geschiedenis.

WERKGROEP: Bataljon Jagers Nr. 27,
6e Compagnie Flankeurs
De werkgroep Jagers houdt zich bezig met re-enactment
in de periode van de Napoleontische Oorlogen, 1795 tot
1815 en beeld uit een peloton Nederlandsche jagers te
voet. De werkgroep beeld deze eenheid zo nauwkeurig
mogelijk uit.

Bivak te Waterloo (BE), tentinspectie en controlle aan het groot en
klein equipement.

AUTHENTICITEIT

Jagers tijdens een exercitie moment te Quatre-Brass (BE), drill is
een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden.

Deze eenheid is opgericht in 1812 en ontbonden in 1818.
Zij heeft tentijde van de Honderd Dagen campagne zuid
van Brussel dicht aan de grens gestaan en moedig
deelgenomen aan de slagen bij Quatre-Brass en
Waterloo, alswel aan de achtervolging van het Franse
leger naar Parijs, waarbij diverse hevige
schermutselingen hebben plaats gevonden.
Het Bataljon Jagers Nr. 27 stond bekend als een goed
gedrillde eenheid en dat beelden wij als werkgroep ook
uit. Dat kan alleen worden bereikt door goede motivatie,
oefening en training tijdens de evenementen.

Wij streven ernaar dat onze leden in alles een zo hoog
mogelijke graad van authenticiteit bereiken tijdens de
door ons bezochte evenementen, zowel in kleding en
uitrusting, als door kennis en uitbeelding. Dit is niet altijd
gemakkelijk, leven in een tijd zonder mobiel of
polshorloge. Dat betekend ook aanleren van
vaardigheden die toen vanzelfsprekend waren, zoals
vuur aanleggen met vuursteen en vuurstaal, shelters
bouwen en zelf koken op het kampvuur.
Maar ook de handelingen met het vuursteenslot musket
en manoeuvres, het leven van de soldaat. Veel vrije tijd
wordt gestoken in onderzoek om tot een zo authentiek
mogelijke uitbeelding te komen. Ook dit is een mooi
onderdeel van de hobby dat niet alleen uw kennis
verreikt over de Napoleontische periode, maar ook over
'ons' bataljon. Veel is al bekend, veel kunnen we u
vertellen of naar documenten verwijzen, doch komt er
nog steeds nieuwe documentatie vrij.
Vereniging Levende Geschiedenis Nederland
ingeschreven bij KvK Utrecht 30175517

Basis uitrusting van een jager-flankeur op de vestingmuur van
Bourtange (NL).

De kosten voor lidmaatschap bestaan uit een eenmalig
inschrijfgeld voor de VLGN en het jaarlijkse
lidmaatschap, dat tijdens de ALV wordt vastgesteld.
Hiertoe behoort ook de afdracht aan de verzekering. De
bedragen zijn niet hoog en ligt momenteel onder de €30
per jaar. Houdt er natuurlijk wel rekening mee dat u
uiteindelijk de uitrusting, wapen en uniform moet
aanschaffen. Ten behoeve van deelname aan
evenementen komt daar reisgeld bij.

