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Coronabesmetting:
wat te doen met het
bevrijdingsfeest?
De coronabesmetting in Borne
heeft vooralsnog geen gevolgen
voor de bevrijdingsfeesten
begin april. Al liggen wel alle opties open.
Alice Plekkenpol
Borne

Wim Geul, voorzitter van de Stichting Vergeten Bevrijders, schrok
enorm toen hij op de website van
De Twentsche Courant Tubantia las
over de eerste coronabesmetting in
Twente. „Potverdorie, uitgerekend
hier in Borne, dacht ik. Vandaag
heeft onze stichting regulier overleg en bespreekt dan de mogelijke
gevolgen. Waarschijnlijk schuift
ook burgemeester Jan Pierik aan.”

Anoniem
▲ De kist met het stoﬀelijk overschot van Ab Homburg werd eind augustus 1945 opgegraven en vervoerd op een Twentse wagen, voortgetrokken door paarden. FOTO PETE HOMBURG OKE

Laatste piloot die bij Borne
crashte, was oorlogsheld
Ab Homburg is de laatste vliegenier die bij
Borne omkwam in de oorlog. Op 1 april 1945,
twee dagen voor de bevrijding, werd hij door
Duits afweergeschut neergehaald.
Alice Plekkenpol
Borne

omburg was eerder die
dag met zijn vliegtuig,
samen met negen andere toestellen van het
322 Dutch Squadron RAF, opgestegen vanaf vliegveld Schijndel
om richting Münster koers te
zetten. Op de terugweg moest hij
wegens zeer slechte weersomstandigheden laag vliegen. Ter
hoogte van Azelo werd zijn Spitfire door de Duitsers uit de lucht
geschoten. Het toestel stortte
neer op een heideveld aan de
Arkmansweg, nabij Bornerbroek.
Hoewel het Nederlandse 322
Squadron die eerste april vier
toestellen verloor, was Homburg
de enige die daarbij het leven liet.

H

Engelandvaarder
Aart Albert Homburg, in 1917 geboren te IJmuiden, was een Engelandvaarder, verzetsman en piloot. Op 22 maart 1941 ontsnapte
hij uit bezet Nederland. De voormalige vaandrig vertrok met
twee vrienden in een roeiboot
uit de haven van IJmuiden. Na
enkele dagen zwalken op de
Noordzee, werd het drietal opgepikt door een Brits vaartuig dat
hen naar Harwich bracht. Eenmaal in Engeland werd Homburg in sneltreinvaart opgeleid
tot geheim agent.
Hij keerde terug naar Nederland om daar verzetsgroepen te

75 jaar
bevrijding
Borne werd 3 april 1945
bevrijd en viert dat dit jaar
op grootse wijze. In deze
serie kijken wij al vooruit.

organiseren. In oktober 1941
werd hij verraden en door de
Duitsers opgesloten in het
Oranje Hotel te Scheveningen.
Een dag voor zijn geplande executie, op 26 oktober van datzelfde jaar, ontsnapte hij uit de
gevangenis en dook onder. Op 15
februari 1942 vluchtte hij met
twee kompanen als verstekeling
aan boord van een vissersboot
van IJmuiden naar Engeland.
Daar sloot Homburg zich aan bij
het 322 Dutch Squadron RAF.

Boek
Johan Graas van Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945
in Heemskerk noemt Ab Homburg ‘de vergeten Soldaat van
Oranje’. „Daarom heb ik een
boek over hem geschreven. Dat
verschijnt 4 april, 75 jaar nadat
hij sneuvelde.”
Tien jaar lang spitte Graas in
het korte, maar turbulente leven
van Homburg. Dat leidde in 2012
al tot de inrichting van een expo-

sitie over de vliegenier, in het
kleine luchtoorlogsmuseum Icarus et Mars te Assendelft. Datzelfde museum is de plek waar
Graas zijn boek presenteert.
Uiteraard besteedt de auteur
aandacht aan het neerstorten van
Homburg nabij Borne. „Sjoerd
de Vries was ooggetuige van die
crash”, vertelt hij. „Als jonge jongen van 9 jaar was Sjoerd op het
boerenland vlak bij de crashplaats met een groepje jongeren
aan het spelen, totdat zij heel
laag een vliegtuig over zagen komen met een rookspoor en roffelend geluid. Hij had het idee dat
de piloot het vliegtuig nog enigszins onder controle had en een
noodlanding probeerde te maken. Dit ging mis, want het toestel kwam in de bomen terecht.
De jongens renden naar de
crashplaats en zagen het vliegtuig helemaal in brokstukken uit
elkaar liggen. Toen de munitie
begon te ontploffen renden ze
snel weer weg”, aldus Graas.

Provisorisch begraven
Ab Homburg werd nabij de
crashplaats provisorisch begraven bij een boerderij aan de Arkmansweg, onder de naam Harvey. Eind augustus 1945 werd
zijn stoffelijk overschot opgegraven en overgebracht naar de begraafplaats Duinhof in IJmuiden,
waar hij een officieel oorlogsgraf
kreeg. In die stad is ook een straat
naar hem vernoemd. Postuum
ontving Ab Homburg de onderscheiding Bronzen Leeuw.
n

Het boek ‘Ab Homburg, vergeten Soldaat van Oranje’ kost
29,95 euro en wordt uitgegeven
door Stichting Icarus et Mars
1940-1945.

Een inwoonster van Borne is besmet met het virus. Ze was op skivakantie in Noord-Italië. Zij verblijft thuis in quarantaine. Volgens
de burgemeester is de patiënt reeds
aan de beterende hand: „Deze inwoner wil graag anoniem blijven
en wij respecteren dit.”
In Borne zijn geen speciale maatregelen afgesproken. Burgers worden verwezen naar de standaard
richtlijnen van het RIVM, zoals
grondig handen wassen. In het ge-

meentehuis worden gewoon handen geschud, er gaat niets op slot en
vooralsnog wordt niets geannuleerd.
Het bestuur van de Stichting Vergeten Bevrijders maakt zich wel
zorgen. In getroffen gebieden worden namelijk samenscholingen
ontraden. „We hebben begin april
een vol programma, met onder
meer een groot concert in ’t Wooldrik, parades en gezamenlijke
maaltijden. Daar wordt al twee jaar
aan gewerkt, dat wil je niet zomaar
annuleren”, aldus Wim Geul.

Geen trek in uitstel
Voor eventueel uitstel voelt hij
niets. Hij erkent dat alles nog open
ligt. „We volgen de adviezen van de
gezondheidsinstanties op. Een onthulling van straatnaamborden kun
je in een klein gezelschap uitvoeren, maar dat geldt niet voor de andere festiviteiten. En een plan B
hebben wij niet achter de hand.”
Dat heeft de stichting Belevingstheater Oud-Borne wel, zegt voorzitter Jan Matel. „Er is altijd een
noodplan, want er kan ook storm
opsteken. Ik ga er echter van uit dat
alles op 3 april gewoon doorgaat. De
coronabesmetting in Borne lijkt
overzichtelijk, dus ik maak mij geen
zorgen.”

