
Portret van JAAP VAN WIJNGAARDEN

Het portret van JAAP VAN WIJNGAARDEN is geschilderd door Jan
Deksen Staats (1897-1974), kunstschilder en leraar te Groningen en
schoonvader van JAAP's broer LUC van Wijngaarden. Dit zeer goed
gelijkende portret schilderde hij na de oorlog naar foto's.
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JAAP VAN WIJNGAARDEN

JAAP (eig.: Jacob) VAN WIJNGAARDEN was geboren in Rhenen op de
eerste februari 1924. Hij was de tweede zoon van Jacob (ook Job) van
Wijngaarden (Rhenen 28.06.1879 - 27.10.1962) en Grietje van Riesen
(01.11.1894- Rhenen 31.05.1980).
Vader Job was mededirecteur/-eigenaar van L. van Wijngaarden &
Zonen's Tapijten- en Mattenfabriek. Moeder Grietje was in 1919 als
eerste wijkverpleegster naar Rhenen gekomen.
JAAP had in de zomer van 1944 zijn opleiding aan de toenmalige Rijks-
H.B.S. in Wageningen met zeer goed resultaat voltooid en bereidde zich
er op voor om na de oorlog in Delft te gaan studeren.
JAAP en zijn oudere broer LUC (Lucas, geb. Rhenen 26.08.1921) hadden
in de oorlog incidenteel reeds aan het verzet deelgenomen en waren
herhaaldelijk 'ondergedoken'. In september 1944 verbleven zij min of
meer legaal in Rhenen bij hun ouders.
Na de luchtlandingen bij Arnhem en de daarna gevolgde evacuatie van
Rhenen vonden zij met andere leden van de LO/LKP verzetsgroep
Rhenen/Elst een onderdak in de zelfgebouwde ondergrondse schuilplaats
bij het Egelmeer; de verzetsgroep uit Veenendaal beschikte daar in de
buurt over een dergelijk onderkomen. Van hieruit werden verscheidene
acties ondernomen.
Toen deze schuilplaatsen uit vrees voor ontdekking door verraad waren
ontruimd, verbleef JAAP op verschillende adressen in de omgeving.
Inmiddels had zijn broer LUC in november '44 over de Rijn in de Betuwe
de geallieerde linies bereikt, samen met een Engelse parachutist, die in
de schuilplaats was ondergebracht nadat hij na de nederlaag bij Arnhem
aan krijgsgevangenschap was ontkomen.

Toen LUC begin maart '45 in dienst van de Britse Intelligence boven de
Veluwe per parachute was neergelaten, nam hij contact op met JAAP,
die zich vervolgens bij hem voegde. In het kader van Luc's opdracht
slaagden zij erin om de IJssel over te steken ondanks de zeer strenge
Duitse controle.
Zij legden contact met verzetsmensen in de omgeving van Deventer en
Gorssel en waren doende met het opzetten van een ontsnappingsroute
voor neergeschoten en ondergedoken geallieerde vliegers, toen het
zomerhuis, waarin zij verbleven, door Landwachters werd overvallen.
LUC wist te ontsnappen maar JAAP en twee andere onderduikers werden
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overgebracht naar het landgoed OXERHOF in de gemeente Diepeveen bij
Deventer, waar de SD, met Duitse en Nederlandse SS-ers als bewakers
een gevangenkamp hadden.
Op 5 april 1945 bij de nadering van de Canadese bevrijders hebben die
bewakers JAAP en de negen andere tot het laatst vastgehouden gevan-
genen om het leven gebracht. De tien werden eerst in Gorssel begraven,
het stoffelijk overschot van JAAP werd in juli 1945 naar Rhenen overge-
bracht en bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats aan de Achter-
bergsestraatweg. Zijn vrienden van de Binnenlandse Strijdkrachten
(B.S.), waarin de LO/LKP was opgegaan, plaatsten een herdenkings-
steen.

Naar aanleiding van de publicatie in het boek 'Rhenen bedreigd, bezet, bevrijd' ontving de
redactie bovenstaande reactie als aanvulling en correctie. Tevens zijn wij in staat het
geschilderd portret en een foto van de herbegrafenis te publiceren.

Foto Hiernaast:

De herbegrafenis van JAAP VAN WIJNGAARDEN in Rhenen in de zomer
van 1945. Hier gaat de stoet langs het lage deel van de Fred. v.d.
Paltshof. Zijn voormalige mede-strijders dragen bloemstukken en
kransen naast de auto, waarmee de stoffelijke resten van JAAP naar zijn
laatste rustplaats worden gereden. Daarachter lopen padvinders van de
groep, waartoe JAAP behoorde en daarachter belangstellenden. De
familie bevond zich vermoedelijk in de zwarte, door paarden getrokken
koetsen. (Foto Koekoek).

Foto op de volgende pagina:

De begrafenisstoet van JAAP VAN WIJNGAARDEN in de Herenstraat.
Vlak voor de auto lopen leden van de Binnenlandse Strijdkrachten en
vlak achter hen loopt met hoge hoed G.J.H. Smit, de Rhenense
begrafenisondernemer. (Foto Koekoek).
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