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Jaaroverzicht 2018 van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
 
Bestuur. 
 
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum bestond uit:  
Voorzitter    : Otto van Wiggen 
Secretaris    : Gerard Gijsbertsen / Jasper Oorthuys 
Penningmeester   : Herman van Ingen 
Hoofdredacteur Airborne Magazine : Jasper Oorthuys / Alexander Heusschen, Otto van Wiggen 
Evenementen, battlefield tours : Erik Jellema  
Webmaster    : Leo van Midden 
Ledenadministratie   : Bernhard Deeterink 
 
Adviseurs: 
Algemeen    : Wybo Boersma 
Ondersteuning activiteiten  : Ruurt Hut 
 
In het verenigingsjaar heeft het bestuur vijf keer vergaderd.  
 
Leden. 
 
Het afgelopen jaar hebben de penningmeester en de ledenadministrateur het bestand geheel doorgelicht en 
betalingen en adressen gecontroleerd. Het ziet ernaar uit dat we nu een zuiver bestand hebben. De 
buitenlandse leden is een aantal keer gevraagd om hun gegevens door te geven, maar deze oproepen hebben 
niet het beoogde effect opgeleverd. Na een gesprek met de toenmalige vertegenwoordiger in het Verenigd 
Koninkrijk is dat deel van het ledenbestand opgeschoond. Vanwege de miscommunicatie de afgelopen jaren 
zijn de buitenlandse leden voor het jaar 2018 vrijgesteld van betaling van contributie. 
 
De vereniging telde per 31 december 2018 690 leden. Deze leden zijn verdeeld over: 626 leden in 
Nederland, De overige leden zijn Nederlandse leden in buitenland, Engelse leden in het Verenigd Koninkrijk 
en Engelstalige leden in de rest van de wereld. 
  
Chris van Roekel was tot zijn overlijden op 1 juni erevoorzitter en Col. John Waddy is Honorary Member. 
Er zijn 3 leden van verdienste, 42 leden voor het leven en 28 pr leden en 4 ambassades.  
Het verzamelen en up to date houden van de e-mail adressen van de leden bleef een moeilijke en tijdrovende 
zaak. 
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Activiteiten. 
 

- De Algemene Leden Vergadering werd op 17 maart in de Concertzaal in Oosterbeek gehouden. De 
voorzitter gaf een overzicht van de stand van zaken van de Vereniging in 2017 en de plannen voor 
2018. 

- Op 17 maart werd door de heer J. Bakker, conservator van de Historische verzameling van het Korps 
Commandotroepen aansluitend op de Algemene Ledenvergadering een lezing gehouden met als 
onderwerp “No 2 Troop, No 10 (I.A.) Commando” 

- Op 7 april werd in de Concertzaal in Oosterbeek de jaarlijkse boekenmarkt gehouden.  
- Van 9 tot en met 13 mei werd weer een battlefield tour naar Normandië gehouden.  
- Op 23 juni organiseerde de vereniging een battlefield tour over de inzet van de 82e US Airborne 

divisie in de omgeving van Nijmegen. 
- 8 september was voorafgaande aan de Airborne herdenking de battlefield tour Arnhem.  
- Op 22 september nam de Vereniging weer deel aan de jaarlijkse Airborne Markt op de Ginkelse hei. 

Deze manifestatie werd georganiseerd door de gemeente Ede. 
- De inzet van het 1e bataljon The Border Regiment was het onderwerp voor een battlefield tour op 6 

oktober. Vooral de inbreng van de Vereniging War Department, een Living History group, gaf 
meerwaarde aan deze tour. Daarnaast heeft ons VVAM lid en tevens gids Luuk Buist voor de Battlefieldtour 
Border regiment een prachtige handout opgemaakt en laten drukken, een waar collectorsitem.  

- Op 10 november werd een ‘Airborne Day’ in de Concertzaal in Oosterbeek gehouden. Leden en 
introducés hadden uitstellingen van Airborne materiaal en gaven hierbij uitleg. De dag werd 
doorlopend door veel verenigingsleden bezocht. 

- Er zijn een tweetal Themaavonden in ’t Huukske in de wijk Lombok in Arnhem georganiseerd. De 
onderwerpen waren: de gevechten in de wijk lombok op 18 en 19 september 1944 en de inzet van de 
Polen bij de bevrijding van Nederland.  

 
Er waren 112 deelnemers aan de battlefield tours. Een deel was geen lid, maar enkelen werden lid of 
hernieuwden hun aanvankelijk opgezegd lidmaatschap. De VVAM streeft ernaar om voorafgaand aan onze 
Battlefield tours een uitgebreid artikel te publiceren in het Airborne Magazine, dat als achtergrond dient.  
 
 
Airborne Magazine. 
 
In 2018 kwamen drie nummers van het Airborne Magazine uit. De eindredactie was in handen van Jasper 
Oorthuys en Otto van Wiggen. In de loop van het jaar werd de heer Alexander Heusschen ingewerkt als 
nieuwe hoofdredacteur. De vernieuwde lay-out uit 2017 werd voortgezet.  
 
Magazine nummer 11 bevatte Ministory no. 127: “Lokatie van twee beroemde foto’s achterhaald, 1”  
door Paul Meiboom.  
Magazine nummer 12 bevatte Ministory no. 128 : “Lokatie van beroemde foto achterhaald, 2” door Paul 
Meiboom. 
Magazine nummer 13 bevatte Ministory no. 129 : “Lokatie van bekende foto gevonden, 3” door Paul 
Meiboom 
Het Airborne Magazine verscheen in zowel een Nederlandse als een Engelse editie. De editie no 10 en 11 
verscheen als een Engelstalige editie no 10/11. De uitgave van een Engelse editie bleef een bron van zorg.  
De vertaling van het Magazine kost veel tijd. De kosten voor een Engelstalige uitgave stonden niet meer in 
verhouding tot het aantal Engelstalige leden.  
 
 
Website. 
 
In het lopende jaar werd de website door de webmaster gemoderniseerd. De lay-out werd vernieuwd, de 
bestelmogelijkheid voor boeken, oude nummers van het Airborne Magazine en een cd met ministories werd 
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aangepast. Leden en niet leden maakten hier gebruik van. De gehele operatie werd in korte tijd gerealiseerd 
door Leo van Midden en Arthur van Beveren.  

 
Ook in 2018 kwamen, veelal via de website, weer diverse vragen met betrekking tot de Slag om Arnhem bij 
de vereniging. Deze zijn zo goed mogelijk beantwoord, waarbij de hulp werd ingeroepen van meerdere 
leden. Hieruit bleek eens te meer de grote hoeveelheid kennis over de Slag om Arnhem bij de leden.  
 
 
Samenwerking met het Airborne Museum Hartenstein. 
 
Er zijn gesprekken en briefwisselingen geweest tussen het bestuur van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum en het bestuur van de Stichting Airborne Museum. Deze hebben deels geleid tot een 
betere verstandhouding. Het verenigingsbestuur blijft zich inspannen voor een goede samenwerking met 
respect voor elkaars doelstellingen. 
 
Boekendienst. 
 
Okko Luursema was met zijn uitgebreid aanbod aan Arnhem boeken aanwezig bij verschillende 
bijeenkomsten. Van de opbrengst van de boekendienst ontving de vereniging regelmatig donaties.  
Gedurende het verenigingsjaar is een groot deel van de boeken, die in de loop van de voorgaande jaren 
verkregen zijn uit diverse legaten verkocht ten behoeve van de vereniging. 

 
Financiële bijdrage aan het Airborne Museum. 
 
Leden konden de kosten voor de entree aan het Airborne Museum bij de Verenging declareren. Op deze 
wijze kregen de leden alsnog vrije toegang tot het museum. Het gebruik van de museumjaarkaart werd 
aangemoedigd. 
 
Externe contacten. 
 
Arnhem 1944 Fellowship 
Leden van het bestuur waren aanwezig bij de jaarvergadering van de Arnhem 1944 Fellowship op 21 
september. Aansluitend aan de jaarvergadering had Niall Cherry een Battlefield tour voor leden van de 
Fellowship georganiseerd  
 
Oosterbeek, maart 2019. 
 


