Scouts in het verzet

Ernst van Kempen

Ernst Richard van Kempen werd geboren op 20 december 1923
in Baarn. Voor de oorlog was hij lid van de zeeverkenners in
Baarn. Als jongen was Ernst dol op dieren die hij zelf verzorgde.
Hij bezat onder andere een konijn en een hond. Na de lagere
school ging hij naar de H.B.S.-B. Dit diploma behaalde hij op het
R.K. Lyceum in Hilversum. Hierna studeerde hij verder in de
chemie.
Toen hij nog op de H.B.S. zat gaf hij zich op bij een verzetsgroep,
waar ook zijn broer bij zat. Sinds maart 1943 was hij verbonden
aan de Stootgroep I afd Baarn van de Binnenlandse
Strijdkrachten en het laatste half jaar van de oorlog fungeerde hij als plaatsvervangend
groepscommandant. Zijn vader was handelaar. Op 25 april 1945 kwamen de Duitsers met
een grote vrachtwagen de goederen weghalen. Ernst wilde weten waar de goederen heen
werden gebracht en ging achter de wagen aan. De Duitsers gingen naar hun hoofdkwartier
aan de Generaal van Heutzlaan. Vlak voor het hoofdkwartier werd hij aangehouden door
Duitsers van de SD. In zijn broekzak werd een beschrijving van een Mills handgranaat
aangetroffen en na ondervraging werd hij diezelfde avond in het bos tegenover de villa aan
de Julianalaan 11 (waar hij verhoord was) standrechtelijk gefusilleerd en ter plekke
begraven. Hij werd 21 jaar.
Kort na de bevrijding heeft men zijn stoffelijke resten in het bos
getraceerd en op 15 juni 1945 zijn deze geïdentificeerd en
herbegraven in het uniform van de Binnenlandse Strijdkrachten op
het Rooms-katholieke kerkhof achter de Nicolaaskerk. Op de
plaats van de terechtstelling staat een herdenkingskruis in het bos.
In 1949 werd als eerbetoon aan Van Kempen, die in zijn jeugd zelf
lid was geweest van de Zeeverkenners, een Scoutinggroep naar
hem vernoemd in Baarn. De groep bezoekt elk jaar op Sint
Jorisdag het graf van Ernst van Kempen en de plek waar hij werd
neergeschoten in het Baarnse Bos.
Hij ontving postuum het Verzetsherdenkingskruis.
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