1. Veldhoven in Beeld : Borghoutspark
De geschiedenis
Het Borghoutspark was een door de
Duitsers in de oorlog gebouwd
kamp voor op vliegveld Welschap
gelegerde Duitse piloten en
oﬃcieren. Het is zo gebouwd dat
het uit de lucht op een woonwijk
lijkt. De construc e van de huizen
leek meer op die van een bunker.
Het is gebouwd in ‘42/’43. Na de
oorlog werd het een kamp voor
Engelse oﬃcieren die na september 1944 op Welschap gelegerd
waren. In 1952 is het kamp overgedragen aan de Nederlandse
luchtmacht.
In 1977 verliet de luchtmacht oﬃcieel het kamp. Dit in het kader
van een bezuinigingsopera e. De gemeente Veldhoven deed
pogingen tot aankoop van het complex bij de Direc e der
Domeinen, maar de vraagprijs bleek te hoog. Pas in 1979 was een
aankoop mogelijk en werden de kavels bij inschrijving verkocht aan
par culieren. De huizen zijn grotendeels in de oorspronkelijke staat.
Gezien de dikte van de muren was het aanbrengen van een vergroot
of een extra raam een enorm karwei.
Naamgever
Johannes Borghouts (1910‐1966, Bergen op Zoom), met schuilnaam
Peter Zuid, gaf in 1944 leiding aan een groot deel van het Neder‐
landse verzet, als commandant van de landelijke knokploegen in
zuidelijk Nederland, als medeoprichter en commandant van het
Regiment Stoo roepen en na zijn dropping in bezet Nederland op
17 maart 1945 als plaatsvervangend commandant van de
Binnenlandse Strijdkrachten. Halverwege de jaren zes g werd
Borghouts staatssecretaris van Defensie in het kabinet Cals met o.a.
de luchtmacht in zijn portefeuille. Hij overleed een jaar naar zijn
aantreden. Op aandrang van zijn vrienden bij defensie werd Kamp
Zeelst naar hem vernoemd.

Monument
Ook namen zij het ini a ef voor een borstbeeld, dat in 1967 werd
onthult op de appèlplaats van het kamp door Prins Bernhard in het
bijzijn van de weduwe Borghouts. Dit bronzen borstbeeld op een
granieten sokkel was gemaakt door Piet Killaars (1922‐ 2015)
Na de opheﬃng van het Kamp is het borstbeeld op verzoek van de
weduwe Borghouts in 1978 verplaatst naar het Oorlogs‐ en
Verzetsmuseum Overloon.
De nieuwe bewoners van Borghoutspark hebben in 1989 bij het 10‐
jarig bestaan van hun wijk het ini a ef genomen een kopie te laten
maken toen bleek dat het terughalen van het oorspronkelijke
monument geen haalbare kaart was.
Deze kopie, die opnieuw is gegoten in 1989 door de kunstenaar Piet
Killaars, staat sindsdien met plaque e in het Borghoutspark en werd
onthuld door mevrouw Borghouts op 30 juni 1989.
Deze mooie woonwijk is een van de twee nog aanwezige
aandenkens uit de oorlogsjaren in Veldhoven. (Het andere is het
kanon op de Brink in Zandoerle.)
Regiment stoo roepen
Na de bevrijding van het zuiden
formeerde Borghouts op 22 september
1944 het regiment stoo roepen,
waarvan hij nog enige jd commandant
was. In het kader van de herdenking van
het bombardement op Zeelst is op
Onthulling door de commandant van het regiment
17 september 2019 een tweede
stoo roepen en de zoon van Jan Borghouts (oud‐commissaris
plaque e onthult door het regiment van de koningin van Noord‐Holland)
stoo roepen vanwege hun 75‐jarig
bestaan.
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