Scoutinggroepen vernoemd

Het Lincolnshire Regiment
Operatie Anger (ook wel bekend als Operation Quick Anger) was een militaire operatie om
de stad Arnhem in april 1945, tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog, in te
nemen. Het staat ook bekend als de Tweede Slag om Arnhem of de Bevrijding van Arnhem.
De operatie was onderdeel van de bevrijding van het Canadese Eerste Leger in Nederland
en werd geleid door de 49th British Infantry Division, ondersteund door bepantsering van de
5th Canadian Armoured Division, luchtaanvallen van de Royal Air Force en boten van de
Royal Navy. De operatie begon op 12 april 1945 en verliep volgens plan.
Onderdeel van de troepen was het 4e bataljon Het Lincolnshire Regiment. Zij trokken op
naar een groot Enka BV-fabriekscomplex in het oostelijke deel van de stad, waar een
bataljon van de 346th Infantry en troepen van het 46th Festungs Machine Gun Battalion een
sterk punt hadden opgezet. Deze Duitsers waren ‘s ochtends vanuit Oosterbeek ingetrokken
en waren daarmee aan de eerdere bombardementen ontsnapt. Met steun van de tanks van
het Ontario Regiment en de 79th Division werden de Duitsers uiteindelijk overweldigd in een
veldslag die het grootste deel van de dag duurde. Tegen de avond van 13 april was het
grootste deel van het verzet in de stad gebroken en bereidde de 147e Brigade zich voor om
Arnhem binnen te trekken.
Binnen vier dagen was Arnhem volledig onder geallieerde controle, waardoor de Canadezen
verder konden trekken naar Nederland. Nog geen twee weken na de slag bracht een
algemene wapenstilstand een einde aan de grote gevechtsoperaties in het land en op 5 mei
gaf de Duitse opperbevelhebber in Nederland zich over aan het Canadese leger. Drie dagen
later gaf Duitsland zich onvoorwaardelijk over, waardoor de oorlog in Europa ten einde
kwam.
Na de oorlog heeft Dominee Overduin Scouting in Arnhem opgezet in een tijd dat het hele
jeugdwerk in Arnhem overhoop lag. Hij had het idee om een Scoutingbeweging op te zetten
van een priester waarmee hij samen in het Duitse kamp Neuegamme had gezeten.
Jan Makking is degene geweest die na de oorlog begonnen is met een gereformeerde
Scoutinggroep. In het eerste begin waren de bijeenkomsten in het koetshuis van kasteel
Zypendaal. Deze eerste vereniging had toen nog geen naam. Enige tijd later noemde deze
groep zich de Willem de Zwijger. Uit deze eerste groep zijn later alle gereformeerde
Scoutinggroepen ontstaan, zo ook de Lincolngroep. De Lincolngroep is opgericht in oktober
1945 en werd vernoemd naar het Lincolnshire Regiment.
Meer informatie
http://lincolngroep.nl/geschiedenis/
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberation_of_Arnhem
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