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In 2021 werd het verenigingsleven nog grotendeels beheerst door de beperkingen in verband met het
Coronavirus. Desalniettemin heeft de VVAM enkele succesvolle activiteiten kunnen organiseren,
vooruitgang geboekt in de relatie met het Museum en, onverwacht, de Arnhem 1944 Fellowship. De
Vereniging werd dit jaar ook ten onrechte beschuldigd van inbreuk op het copyright van haar voormalig lid
Wim van Houten tijdens een uitzending van het televisieprogramma Mr.Frank Visser: Wordt U al geholpen?
Leden.
De vereniging telde per 31 december 2021 575 leden. Er zijn 2 leden van verdienste, 41 leden voor het
leven, en 131 gezinsleden. Per saldo is de VVAM in 2021 geslonken, wellicht veroorzaakt door het gebrek
aan activiteiten en de tijdelijke sluiting van het Museum. In 2022 heeft de Vereniging al bijna 90 nieuwe
leden mogen verwelkomen, deels gaat het daarbij om voormalig Abonnementhouders van het Museum.
Activiteiten.
Vanwege de maatregelen in verband met het Corona-virus, 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.
In augustus werd een battlefield tour op de fiets georganiseerd over de inzet van 7 KOSB tijdens de slag om
Arnhem, onder leiding van Luuk Buist, Erik Jellema en Joey Post. In oktober volgde nog een tour op de
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fiets, ditmaal in het spoor van het Recce Squadron, onder leiding van hetzelfde team gidsen. In November
volgde nog een wandeling door de Noordelijke Perimeter onder leiding van Luuk Buist en Erik Jellema. Alle
drie activiteiten hadden dertig deelnemers en werden zeer goed ontvangen.
Voor het eerst in jaren was de VVAM weer te gast in het Museum. Op 2 oktober vond daar de ALV plaats
met 43 leden in de zaal en 6 op Zoom, gevolgd door een drukbezochte lezing over de inzet van de US 8th
Air Force tijdens Market Garden door Ivo de Jong, Fredrik Paauw en Antoon Meijers.
Airborne Magazine.
In 2021 kwamen drie nummers van het Airborne Magazine uit. De redactie bestond uit Leo van Midden,
Bob Gerritsen en Rob van Putten, onder leiding van hoofdredacteur Alexander Heusschen.
Magazine nummer 20 bevatte Ministory no. 136: “In een nieuw licht: unieke vondst van onbekende foto’s
uit de Slag om Arnhem” door Luuk Buist en Leo van Midden.
Magazine nummer 21 bevatte Ministory no. 137 : “Van Arnhem naar de Grebbeberg (en terug)” door Paul
Meiboom.
Magazine nummer 22 bevatte Ministory no. 138 : “Een onuitwisbare indruk” (over Lt. Philip Holt) door
Martijn Cornelissen.
De afgelopen jaren was het Magazine nog meer dan voorheen het bindend element in de Vereniging. De
inspanningen van de redactie worden bovendien steevast beloond met complimenten vanuit de Vereniging.
Website.
Ook in 2020 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. Nu de
verhouding met het Museum sterk is verbeterd, wordt gewerkt aan een opnieuw geïntegreerde website.
Samenwerking met het Airborne Museum Hartenstein.
Begin 2021 werd het bestuur uitgenodigd voor een gesprek door de directeur van het Museum, Ronnie
Weijers, en de voorzitter van de Raad van Toezicht, Fred de Graaf. Tijdens het gesprek bleek al snel dat een
verdieping van samenwerking tussen de VVAM en het Museum van beide kanten gewenst en mogelijk was.
Ter introductie aan de abonnementhouders van het Museum heeft de VVAM hen het tweede en derde
nummer van Airborne Magazine toegestuurd. Bij de ALV in oktober is besloten dat de abonnementhouders
van het Museum bij verlenging voorgesteld zal worden lid te worden van de VVAM. Tegelijkertijd is het
lidmaatschapsgeld van de VVAM verhoogd om het gelijk te trekken met de geldende tarieven bij het
Museum. Vanaf 2022 krijgen alle leden weer een toegangskaart voor gratis toegang in het Museum.
Boekendienst.
De maatregelen rondom Corona beperkten ook dit jaar de verkoop van boeken door Okko Luursema.
Boekverkoop via de website kon vanzelfsprekend wel doorgaan.
Financiële bijdrage aan het Airborne Museum.
Leden konden de kosten voor de entree aan het Airborne Museum bij de Vereniging declareren, voor zover
het open was. Op deze wijze kregen de leden alsnog vrije toegang tot het museum. Het gebruik van de
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museumjaarkaart 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 had er alle schijn van dat de relatie met de Arnhem 1944 Fellowship voorgoed verbroken was, maar in
het voorjaar van 2021 nam de Fellowship bij monde van haar nieuwe secretaris John Gerring opnieuw
contact op. Hij heeft meermalen digitaal gesproken met zowel de hoofdredacteur als de secretaris en dat
contact wordt in 2022 voortgezet met uitzicht op nieuwe mogelijkheden tot samenwerking.
Van Houten / Frank Visser
In februari 2021 werd de Vereniging beschuldigd van inbreuk op het intellectuele eigendom van ons
voormalig lid Wim van Houten tijdens een uitzending van Mr.Frank Visser: Wordt U al geholpen? Naar zijn
zeggen had hij in 1997 de Vereniging toestemming gegeven voor een eerste druk van 1500 exemplaren en
was hij recent op een exemplaar uit een tweede druk gestuit. Het bestuur kreeg minder van 24u voor de
opnames bericht over deze zaak en kon zich nauwelijks anders verweren dan door te wijzen op de verstreken
tijd sinds de oorsprong van deze kwestie en door haar verbazing uit te spreken dat Van Houten geen contact
op had genomen met de Vereniging.
Kort na de opnames heeft het bestuur tweemaal via Skype gesproken met Van Houten en zijn adviseur.
Daarbij werd de Vereniging beschuldigd van “een misdrijf”, probeerde hij de bewijslast bij de VVAM te
leggen, en eiste Van Houten een bedrag van €4000-€5000 (de door hem geschatte schade). Het bewijs van
zijn kant bestond uitsluitend uit zijn herinneringen over de gang van zaken voorafgaand aan de druk van zijn
boek. Bij gebrek aan duidelijk bewijs liepen beide gesprekken op niets uit, en het bestuur hoopte dat de zaak
daarmee was afgedaan.
Begin december 2021 ontving het bestuur een brief van de advocaat van Van Houten, waarin hetzelfde
verhaal nogmaals werd voorgelegd. De VVAM werd gesommeerd binnen veertien dagen €4311 over te
maken aan de derdenrekening van het advocatenkantoor om een rechtszaak te vermijden. In de weken
daarna heeft de VVAM bewijs boven water weten te halen waaruit blijkt dat de voorstelling van zaken door
Van Houten geheel onterecht was. In de tijd sindsdien heeft het bestuur de zaak definitief af kunnen wenden,
daarin belangeloos bijgestaan door ons lid Mr. Alexander Oorthuys.
Zutphen, april 2022.
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