
 
Jaaroverzicht 2020 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    : Jasper Oorthuys 
Penningmeester   : Frans Kalkhoven 
Hoofdredacteur Airborne Magazine : Alexander Heusschen  
Evenementen, battlefieldtours : Erik Jellema / Joey Post 
Webmaster    : Leo van Midden 
Ledenadministratie   : Bernhard Deeterink / vacant 

Ondersteuning activiteiten  : Ruurt Hut 

In het verenigingsjaar heeft het bestuur vijf keer vergaderd, deels op afstand. Ook is een brainstormsessie 
gehouden. 
 
Leden. 

De vereniging telde per 31 december 2020 626 leden. Deze leden zijn als volgt verdeeld: 616 leden in 
Nederland, Nederlandse leden in het buitenland, Engelse leden in de VK en Engelstalige leden in de rest van 
de wereld. Honorary Member Col. John Waddy ontviel ons dit jaar. Er zijn 4 leden van verdienste, 42 leden 
voor het leven en 20 pr-leden, waaronder 4 ambassades.  
Aan het eind van 2020 is de ledenadministratie overgestapt op een nieuw administratiesysteem. Dit is een 
grote verbetering van de administratie en maakt het opvolgen van ledenverzoeken, net als de financiële 
administratie veel eenvoudiger. Tot die tijd was het herinneren en nalopen van het ledenbestand een 
bewerkelijke, handmatige activiteit. Het verzamelen en up-to-date houden van de e-mailadressen van de 
leden bleef een moeizame zaak. 

Activiteiten. 

Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus, zijn de meeste activiteiten van de Vereniging in 
2020 geannuleerd. Pas in het najaar kon de activiteitencommissie weer het een en ander ontplooien, met 
inachtneming van verschillende maatregelen. 
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Op 3 oktober werd een battlefieldtour georganiseerd rondom de activiteiten van 2nd Parachute Battalion in 
Oosterbeek op 17 september 1944, alsmede de verdediging van de Perimeter in het zuidelijke deel van het 
dorp. Drie groepen van tien personen kregen op verschillende plaatsen een toelichting op de gevechten op 
die plekken. De heren Marcel Anker, David van Buggenum, Marcel Zwarts, Joop de Lange en de gidsen 
Erik Jellema, Otto van Wiggen en Joey Post verzorgden de tour. 
Op 10 oktober was de 42ste Algemene Ledenvergadering in Zalencentrum ‘Lebret’. Vanwege corona kon 
slechts een klein deel van de leden fysiek aanwezig zijn in de zaal - 15 in totaal, inclusief het bestuur. Enige 
tientallen - het aantal varieerde licht - woonden de vergadering op afstand bij. 
Op 18 December gaf de heer Erik Jellema een lezing over de Duitse luchtlandingen op Kreta via Zoom. 
Tientallen leden en niet-leden schakelden in of bekeken de opgenomen lezing op een later moment. 

Airborne Magazine. 

In 2020 kwamen drie nummers van Airborne Magazine uit. De redactie bestond uit Leo van Midden, Bob 
Gerritsen, Rob van Putten en Jory Brentjens (van het Airborne Museum), onder leiding van hoofdredacteur 
Alexander Heusschen. 
 
Magazine nummer 14 bevatte Ministory no. 133:  “Een einde aan het mysterie van de spooroversteek bij 
Oosterbeek?” door Bob Hilton. 
Magazine nummer 15 bevatte Ministory no. 134 : “Het Heldenfriedhof in Velp” door Hans Timmermans. 
Magazine nummer 16 bevatte Ministory no. 135 : “Walter Model onderbrak zijn middagmaal” door Bob 
Gerritsen. 

Vanwege het gedwongen gebrek aan activiteiten en de tijdelijke sluiting van het Museum was het Magazine 
nog meer dan voorheen het bindende element in de Vereniging. De inspanningen van de redactie worden 
bovendien steevast beloond met complimenten vanuit de Vereniging. Extra nummers van Airborne 
Magazine worden sinds dit eind jaar verkocht bij boekhandel Meijers & Siegers alsmede bij het Airborne 
Museum. 

Website. 

Ook in 2020 kwamen, veelal via de website, weer diverse vragen met betrekking tot de Slag om Arnhem 
binnen bij de Vereniging. Deze zijn zo goed mogelijk beantwoord, waarbij de hulp werd ingeroepen van 
meerdere leden. Hieruit bleek eens te meer de grote kennis over de Slag om Arnhem onder de leden. 
Ook is besloten een groot deel van het digitaal beschikbare materiaal van de Vereniging, zoals oude 
nieuwsbrieven en ministories, met uitzondering van de recentste jaargangen, online beschikbaar te stellen 
via de website. De heren Ronald de Kwant en Leo van Midden hebben hiervoor een flinke berg werk verzet. 

Samenwerking met het Airborne Museum Hartenstein. 

Mede onder druk van de moeilijke omstandigheden in 2020, zijn de Vereniging en het Museum nader tot 
elkaar gekomen. Het bestuur gaf acte de présence bij het feestelijke afscheid van directeur Sarah Heijse. Zij 
verzekerde de afvaardiging dat zij een positief bericht over de VVAM over zou brengen aan haar opvolger, 
de heer Ronnie Weijers. Met hem heeft het bestuur inmiddels een prima verstandhouding tot stand gebracht.  

Boekendienst. 

De maatregelen rondom corona beperkten ook de verkoop van boeken door Okko Luursema. Een deel van 
de tweedehands boeken die de vereniging in voorgaande jaren heeft verkregen, kon wel op afstand verkocht 
worden. 
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Financiële bijdrage aan het Airborne Museum. 

Leden konden de kosten voor de entree van het Airborne Museum bij de Vereniging declareren, voor zover 
de locatie open was. Op deze wijze kregen de leden alsnog vrije toegang tot het museum. Het gebruik van de 
Museumkaart werd aangemoedigd. De Vereniging heeft op verzoek van het Museum een bijdrage gedaan ter 
ondersteuning tijdens de gedwongen sluiting. 

Externe contacten. 

Arnhem 1944 Fellowship 
Het bestuur heeft gepoogd diepere samenwerking te zoeken met de Arnhem 1944 Fellowship, mede met het 
oog op de Engelstalige leden van de VVAM. Dit is helaas op niets uitgelopen. 

Zutphen, september 2021.
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