Scouts in het verzet

Carel Kwant

Carel Frederik Kwant wordt
geboren op 15 april 1904 in
Amsterdam. Uiteindelijk kwam hij
te wonen in Meppel. Hij is voor de
oorlog de oprichter van de
Hunengroep, een open
Scoutinggroep en is hier
groepsleider en hopman. Zijn
vrouw is welpenleidster bij de groep. Een van de welpen is Ernst Hans
Esso.
Carel Kwant en Jan ten Cate, beide verzetsmensen uit Meppel, werden op 30 juli 1943
gearresteerd bij een overval op een fabriek. Op 31 juli 1943 werd de NSB-er Willem Reilingh
uit Zuidlaren door het verzet doodgeschoten bij een bosje aan de Esweg van Zuidlaren naar
Midlaren. Als represaille werden in Zuidlaren zeven personen opgepakt. Allen werden na
circa 10 dagen weer vrijgelaten, vermoedelijk omdat men de dader(s) vrij snel te pakken had.
De beide daders van de aanslag op Reilingh, Gert Por en Wessel Knot, werden op 20
september 1943 ter dood veroordeelt en het vonnis na twee uur voltrokken op de schietbaan
bij Witten te Assen.
Carel en Jan werden op 3 augustus 1943, te Zuidlaren, als represaille voor de aanslag op
Reilingh, zonder enige vorm van proces op de openbare weg, in de buurt van de woning van
Reilingh doodgeschoten. Het stoffelijk overschot van Carel is gecremeerd in het
Crematorium te Driehuis (NH). Zijn asresten zijn verstrooid. Hij ontving postuum het
Verzetsherdenkingskruis.
Het monument op de hoek Stationsweg/Mensinge in Zuidlaren
(gemeente Tynaarlo) is een zwerfkei met plaquette. Op de
plaquette zijn de namen van Carel en Jan aangebracht ter
nagedachtenis aan hun dood op 3 augustus 1943
Na de oorlog is de Hunengroep vernoemd naar hem en werd Hopman Kwant groep. In 1977
werden de Meppeler groepen samengevoegd tot Scouting Meppel. In augustus 1996 werd
de Hopman Kwant Basis aan de Blankensteinweg betrokken.
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