Scouts in het verzet

Carel Wirtz

Carel Lodewijk Wilhelm Wirtz wordt op 11 oktober 1916 in Nijmegen geboren als zoon
Franciscus Frederikus Marie Wirtz (1874-1966) en Johanna Augustine Wilhelmine Storm
Van ’s Gravesande (1882-1969). De familie woont eerst aan de Lusthofstraat 19B en daarna
aan de Esschenlaan 70 in Rotterdam-Kralingen.
Tijdens zijn schooljaren was hij met hart en ziel scout. Hij was lid van de Kralingsche Troep
10, de scoutinggroep in de Rotterdamse wijk Kralingen. Op 16 oktober 1935 neemt Chil
Carel tijdelijk de leiding van de welpenhorde over. Op 15 februari 1936 wordt hij Akela van
de welpenhorde II van de Kralingsche Troep (tot 14 september 1938). Op 28 augustus 1939
werd de Algemene Mobilisatie uitgeroepen. De algemene mobilisatie bracht de gehele
krijgsmacht op voet van oorlog. Alle dienstplichtigen, 16 lichtingen van de lichtingen 1924 tot
en met 1938 werden opgeroepen, de lichting 1939 was al onder de wapenen. Ook de
mannen van de KT moeten onder de wapenen waaronder de Hopman. Carel wordt
waarnemend groepsleider en troepleider van de Kralingsche Troep (1939-1940).
Akela Carel Wirtz en Vaandrig Stakenburg werden begin 1943 gevangen gezet in het huis
van Bewaring aan het Kleine-Gartmanplantsoen 14 te Amsterdam, beter bekend als
Weteringschans. In de lente van 1943 werden beide KT-ers vastgezet op kasteel Staverden.
Later wordt Akela Wirtz in Konzentrationslager Herzogenbusch, zoals Kamp Vught officieel
heette, geïnterneerd. In totaal werden ongeveer 32.000 mensen tussen januari 1943 en
september 1944 korte of langere tijd opgesloten in het kamp.
Na de oorlog komt Carel terug bij de Kralingsche Troep en wordt van februari tot september
1946 Akela van de welpenhorde II (Sionee). Later wordt hij Akela van de hele welpenhorde
van de Kralingsche Troep.
Hij overleed op 14 maart 2002 in Rotterdam
Meer informatie
Kralingsche Troep 10 - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org)
Honderd jaar Scoutinggroep de ”Kralingsche Troep”, van verkennerstroep voor Kralingsche
jongens, tot gemengde scoutinggroep in Rotterdam-Oost 1918-2018 (Peter Pieterse).
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