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Ruim 55 zienswijzen tegen springpark Clemenskerk
Regionaal

Gooi en
Eemland

Valentijn Bartels

Hilversum Q Buurtbewoners blijven
zich verzetten tegen de mogelijke
komst van een indoor trampolinepark in de Hilversumse Clemenskerk.
Er zijn inmiddels ruim 55 zienswijzen ondertekend om het college van
de gemeente Hilversum op andere
gedachten te brengen. De meeste
ondertekenaars hebben de tekst van

Comité Buurtactie Clemenskerk gesteund. De meest hardnekkige bezwaren van sommige omwonenden
zullen voor het college niet nieuw
zijn. Grootste zorgen zijn dat het
trampolinepark voor jongeren de
leefbaarheid in de wijk erg schaadt
en dat een plek waar jongeren terecht kunnen om op trampolines te
springen geen maatschappelijke bestemming voor de ’overwegend oudere’ buurt is.

In de vaak ondertekende zienswijze
stellen buurtbewoners voor buurtactiviteiten van het deels afgebrande buurtcentrum De Lelie te verplaatsen naar de Clemenskerk.
,,Dan zijn de nadelen van een verkeersaantrekkend trampolinepark
van de baan.’’ Welke buurtactiviteiten zich volgens hen daarvoor lenen
melden de bewoners niet.
Wethouder Floris Voorink heeft al
vaker laten weten enthousiast te

zijn over het het springplan van ontwikkelaar Flight Deck 53. Volgens
hem moeten er ook buurtoverstijgende belangen worden gediend en
is er behoefte aan een plek waar oudere jongeren sportief bezig kunnen zijn. Er zijn ook veel buurtbewoners die blij zijn dat er eindelijk
iets gebeurt in de leegstaande kerk.
Het verlenen van een omgevingsvergunning is een collegebesluit, de
raad komt daar niet aan te pas.

Scouts leggen ieder jaar bloemen op het graf. FOTO SCOUTING ERNST VAN KEMPENGROEP

Oogst zoekactie, met in midden Leon Giesen
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Executies Baarnse Bos april 1945

’Het lot van
Loterijman’
in Speeldoos
Het monument op de plek waar Ernst van Kempen in het Baarnse Bos kijkt uit op de ’SD-villa’.FOTO HOLLAND MEDIA COMBINATIE
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Baarn Q In de kleine zaal van
theater De Speeldoos is dinsdag 2
mei een ingelaste voorstelling van
’Het lot van Loterijman’ te zien.
De indrukwekkende vertelling van
Leon Giesen over twee executies in
het Baarnse Bos op 25 en 27 april
1945, vlak voor het einde van de
oorlog. Het Baarnse slachtoffer,
Ernst van Kempen, kreeg een monument op de plaats waar hij werd
doorgeschoten. De naar hem vernoemde Baarnse Scoutinggroep
Ernst van Kempen bezoekt elk jaar
op Sint-Jorisdag (23 april, Sint Joris
is de beschermheilige van de scouting, red.) de plek waar de 21-jarige
verzetsman 25 april 1945 werd
vermoord. Een houten kruis met

steen (waarop verkeerde leeftijd).
Moeilijk te vinden, bijna recht
tegenover villa Medan, waar hij op
dezelfde dag werd gemarteld door
de SD. Ook nu liggen bij het monument verse bloemen, evenals op
zijn graf op het R.K. kerkhof achter de Nicolaaskerk.
In het Baarnse Bos werd ongeveer
25 meter verderop de Joodse onderduiker Arnold (Aäron) Loterijman,
een 53-jarige tandarts, geëxecuteerd. Hij kwam niet uit Baarn,
maar uit Amsterdam, en zat aan
het einde van de oorlog ondergedoken in Laren, bij de in Blaricum
geboren fotograaf Jaap Doeser. Zijn
graf is er niet meer.

Onderzoek
Weinig herinnerde meer aan hem.
Dankzij diepgaand speurwerk van
documentairemaker/muzikant/
schatzoeker Leon Giesen is dat

ingrijpend veranderd. ’Het lot van
Loterijman’ gaat over dat onderzoek. Een zeer toegankelijke vertelling, met veel beeldmateriaal en
uitleg tussendoor als het publiek
vragen stelt.
Giesen schetst op basis van processen verbaal uit het Nationale Archief hoe beide mannen het slachtoffer worden van SD’er Willy Kulla, voor de oorlog slager. „En in de
oorlog ook”, maakt Giesen duidelijk in zijn verslag. „Iemand die
graag doodde.” Die konden ze
goed gebruiken.
Deze eenheid was op de vlucht
voor de oprukkende geallieerden.
Op 5 april 1945 waren de SD’ers
betrokken bij de moord op tien
(gemartelde) verzetsmensen op het
landgoed Oxerhof, vlakbij Deventer. De Canadezen die 6 april 1945
bij de graven kwamen, constateer-

den dat enkele gevangenen levend
bleken te zijn begraven.

Roofbuit
In Baarn werkte Kulla ook als kok
van de SD-eenheid. Hij kookte in
het Badhotel. En draaide zijn hand
niet om voor het vuile werk. Na het
doodschieten van Ernst van Kempen is hij fluitend teruggelopen
naar villa Medan.
Kulla heeft na de oorlog maar kort
gevangen gezeten en werd als
ongewenst persoon Nederland uit
gezet. Ook daar zit nog een heel
verhaal aan vast, en is de eigenlijke
aanleiding van de voorstelling: het
zoeken naar ’de schat’ in het
Baarnse Bos. Begraven roofbuit in
de oorlog? Ook Leon Giesen zocht,
met behulp van de genie en de
scouts van de Ernst van Kempengroep, vorig jaar naar sporen uit

het verleden. Er werd veel gevonden, maar geen schat.
Giesen is zelf een succesvolle
crowdfundingactie begonnen. Een
imposante kei, vergelijkbaar met
die voor Ernst van Kempen, is er al
voor Aäron Loterijman. Op passende wijze collecteert hij aan het
einde van de voorstelling ook voor
dat monument. Want hij haalt niet
alleen vergeten geschiedenis naar
boven. De levensloop van Loterijman mag niet langer uitgegumd
blijven. Leon Giesen trekt de lijn
nu door naar de toekomst.
De voorstelling ’Het lot van Loterijman’ is 28, 29 en 30 april nog te zien
in het auditorium van het Nationaal
Militair Museum in Soesterberg. In De
Speeldoos 2 mei 20.15 uur, gratis toegang maar wel via aanmelding. Geschikt vanaf 12 jaar en ouder.

