Scouts in het verzet

Cees Lina

Cornelis (Cees) Lina is geboren op 2 september 1917 in Den
Haag. Hij was de zoon van Hendrik Elle Lina en Tannetje Marina
Otte. Hij had een broer Adriaan (23 maart 1919). Zijn vader was
hoofdinspecteur van de verzekeringen. Na 10 jaar verhuisde het
gezin naar Oosterbeek en vier jaar later naar Utrecht. In Utrecht
volgde hij de onderwijzersopleiding. In de crisisjaren was het niet
makkelijk om een baan in het onderwijs te vinden. Als pas
afgestudeerde ging hij een seizoen werken als gids in het Kröller
Möller museum. In 1939 werd hij onderwijzer in Twello. Hij was
actief binnen Scouting voor de oorlog.
Aan het begin van de oorlog overleed zijn vader. Op 15 mei 1940 reed hij in Bunschoten op
een landmijn; mogelijk was hij in het oorlogsgebied uit hoofde van zijn functie. In Twello was
Cees in de oorlog actief in het verzet. Via zijn broer, die officier was in het Nederlandse
leger, kwam hij in contact met een groep die spionage activiteiten voor de geallieerden
uitvoerde rond Deventer.
Direct na de bevrijding van Twello, in april 1945, werd de Gelregroep door hem opgericht.
Als officiële datum geldt 1 juni 1945. Dit is de datum dat voor het eerst contributie betaald
werd. De bijeenkomsten waren al eerder begonnen. De groep was alleen voor jongens en er
was veel belangstelling. Zo veel belangstelling dat Cees aan zijn broer Henk en diens vriend
Wim Braakhekke vroeg om hem te assisteren met het leiding geven aan de 24 jongens die
mochten beginnen als verkenner. Al snel kwam er ook een welpengroep onder leiding van
akela Bep Ruis. In deze jaren bestond de groep uit gemiddeld 20 welpen en 15 verkenners.
Hij trouwde op 16 augustus 1948 in Deventer met Pieternella (Ella) Johanna de Feijter en
ging weer studeren. Ze kregen 5 kinderen. In 1951 verhuisde het gezin naar Hardenberg. Hij
werd daar leraar Nederlands en Frans aan de Mulo. Later werd hij adjunct directeur en
directeur van de school.
Cees is overleden op 30 augustus 2008 in Beilen en werd begraven op begraafplaats
Larikshof in Hardenberg.
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