
Jan Smit,gesneuveld
in demeidagenvan1940
|bij Wassenaar

Vanons lid de heer H. van der Ploeg uit Veeningen ontvingen we informatie die nog
goedpast bij de herdenking dit jaar van de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.
Hetgaat hier om Jan Smit uit Hoorn die al op 10 mei 1940 sneuvelde als dienstplich-
tig militair op de leeftijd van 21 jaar. Een drama dat op de familie en zijn dorpsge-
notengrote indruk maakte, maar dat hier op Terschelling zelden meer wordt ver-
meld.Hij waseen broer van o.a. Piet Smit (Schoonoord), Sil Smit en Gerrit Smit, de
vadervanGossen, die als zeevarende in de oorlog omkwam in 1942. Via zijn vrouw
isVan derPloeg familie van en dus betrokken bij Jan Smit. We vinden dat hij zeker
verdient vermeld te worden in ons blad en hopen van onze leden te vernemen of er
nogmeerniet zeevarende slachtoffers van Terschelling zijn die nooit in onze rubrie-
kenwerdengenoemd, zodat wij daar alsnog aandacht aan kunnen besteden.
Defoto's bij dit artikel zijn afkomstig van H. van der Ploeg.

Eind augustus 1939, verschenen overal Oranje-aanplakbiljetten op de publicatieborden:
mobilisatie!!

Ookde Terschellinger jongens die dienstplichtig waren moesten zich in de kazerne mel-
den. Daaronder de 20-jarige Jan Smit, de jongste zoon van Gossen Smit en Maamke
Ruige uit Hoorn. In de dagen na de oproep was het overal hectisch. Speciale militaire
treinenbrachten de soldaten op de plek van bestemming. Waar Jan zich moest melden
is mij niet bekend. Waarschijnlijk was dat Amersfoort, de plaats waar de cavalerie was
ondergebracht.Jan was huzaar. Als zoon van een boer wist hij wel met paarden om te
gaanen daarom was een plaats bij het paardenvolk voor hem de uitgelezen plek om zijn
dienstplichtte vervullen. Maar algauw werd hij opgeleid tot motorrijder bij de huzaren.
Hij werd ondergebracht bij het 24eeskadron van het 1e regiment huzaren-motorrijder.
Degemobiliseerde militairen bleven niet lang in de kazernes. Zij werden overgebracht
naarplaatsen die volgens de legerleiding als eerste in aanmerking kwamen om aangeval-
lenteworden door de vijand. Zo kwam Jan in de omgeving van het vliegveld Valkenburg
bij Leiden te liggen. Daar werden stellingen aangelegd en loopgraven gegraven.
Tijdensde mobilisatie mochten de jongens regelmatig met verlof naar huis en daardoor
kwamJan in die periode nog vaak op zijn geliefde eiland Terschelling terug. Had hij eens
eenavond vrij dan stapte hij op de motorfiets en bezocht zijn nicht Barber Cupido, die
getrouwdwas met de politieagent Age Tijsma en die woonachtig was in Delft.
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Het eerste regiment Huzaren, waartoe Jan behoorde, werd op 23 april 1940 naarWas-
senaar verplaatst om in geval van vijandelijke luchtlandingen als mobiele reserve op te
treden. Vanuit Wassenaar kregen de huzaren opdracht om de wegen naar devliegvelden
Schiphol, Valkenburg, Ypenburg en Ockenburg te verkennen.
Begin mei 1940 had1 R.H.M. zijn oorlogssterkte nog lang niet bereikt. Hetderdeeska-
dron huzaren-motorrijders en de sectie geweren van het pantserafweereskadron ontbra-
ken, terwijl bij de staf en de aanwezige eskadrons nog de nodige tekorten bestonden.Bij
het2de eskadron kwam men bijvoorbeeld nog omstreeks dertig huzaren te kort(gewenste
sterkte ongeveer 100, werkelijke sterkte ongeveer 70 man). Bovendien waren dedienst-
plichtige huzaren die eind april bij het regiment waren aangekomen, nogonvoldoende
ervaren en was een deel van het dienstplichtige kader pas in de afgelopen maandenop-
geleid. Ook aan de uitrusting ontbrak nog het nodige. Zo was er een groot tekort aanver-
rekijkers; bij het2deeskadron beschikte men in totaal slechts over vier stuks.

Op 7 mei, toen de oorlogsdreiging snel toenam, werden alle verloven ingetrokken. De
huzaren van het 1e regiment kregen opdracht de rijkswegen vanuit Den Haag richting
Amsterdam, Utrecht en Rotterdam met een eskadron huzaren-motorrijders en tweesec-
ties zware mitrailleurs in een zeer verspreide opstelling tegen vijandelijke luchtlandin-
gen permanent te bewaken. Vanaf dat moment moesten de jongens gekleed naar beden
moesten zij ervoor zorgen de oorlogsuitrusting bij de hand te hebben. Opdezerijkswegen
werden auto's geplaatst om de landing van vijandelijke vliegtuigen zo veel mogelijktegen
te gaan.

In de nacht van 9 op 10 mei legerde 1 R.H.M. in alarmkwartieren met de officieren en
onderofficieren bij de troep.
Omstreeks 3.00 uur werd men in Wassenaar gewekt door het geronk van vliegtuigenen
het vuren van luchtafweergeschut. Een luchtvloot van honderden Duitsetransportvlieg-
tuigen vloog over ons land, naar het aanvankelijk scheen richting Engeland. Bovende
Noordzee keerde de luchtvloot echter om en voerde landingen uit o.a. boven devliegvel-
den Valkenburg, Ypenburg en Schiphol. Het was de eerste keer in de geschiedenisdateen
vijand een land binnenviel met luchtlandingstroepen!
Duitsland dacht Nederland op deze manier in zeer korte tijd te kunnenoverrompelen.
Ze waren er natuurlijk door spionage allang achtergekomen dat de Nederlandsemilitai-
ren slecht getraind waren en dat de bewapening ronduit slecht was. Bovendienveronder-
stelde men dat het moreel van de Nederlandse militair laag was. Daarin hebbenzezich
danig vergist.

Duitsland beschikte over enkele SS-divisies, die gehard waren in de strijd in Polenen
Noorwegen Bovendien beschikte men over een luchtlandingskorps van tweedivisies
(ongeveer 20.000 man). De eerste divisie heette 7de Vliegerkorps en bestond uit para-
chutisten, de andere noemde men 22te Luchtlandingsdivisie. Zij werden niet perpara-
chute afgeworpen. Zij zouden via transportvliegtuigen achter de vijandelijke liniesaan
de grond worden gezet, waarna zij de hun opgedragen actie moesten uitvoeren.Deze
luchtlandingstroepen behoorden tot de elite-onderdelen van de Duitse strijdkrachten.Ze
waren uitstekend geoefend en tot de tanden toe bewapend. Het waren allemaal vrijwil-
ligers met een hoog, aan fanatisme grenzend moreel.
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Gevechtsterrein rond Valkenburg/Wassenaar.

Terug nu naar onze huzaren bij Wassenaar.
Bij 1 R.H.M. werd alarm geslagen, waarna de onderdelen binnen korte tijd gereed ston-
den om uit te rukken. Omstreeks 3.30 uur werd een bevel van de Commandant Vesting
Holland ontvangen, waarin de graad van volledige strijdvaardigheid werd gelast. Vanaf
circa 4.30 uur kwamen regelmatig meldingen binnen van de landing van vijandelijke pa-
rachutisten in de richting van Maaldrift. Bovendien daalden Duitse transportvliegtuigen
op het vliegveld Valkenburg.

Het vliegveld was echter nog betrekkelijk nieuw. De ondergrond van het veld waarop
geland moest worden was nog onvoldoende uitgehard waardoor dit niet geschikt was
voor de landing van de zware Duitse transportvliegtuigen. Die liepen dan ook vast in
de ondergrond. Daarbij sloegen sommige toestellen over de kop. Van anderen brak het
landingsgestel af. Omdat de toestellen die nog in de lucht waren niet veilig meer konden
landenop het vliegveld zelf werd gezocht naar andere landingsplaatsen. Zo kwamen di-
verse van deze toestellen aan land op het strand. Ook probeerde men in weilanden en op
autowegente landen. Daarbij ging veel mis, met als gevolg dat Duitsland in de eerste uren
van de oorlog al veel vliegtuigen verloor. Van de 430 transportvliegtuigen, die werden
ingezet, raakten er 287 verloren. Het gevolg was dat de Duitse troepen zeer verspreid over
het gebied aan de grond kwamen.
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De commandant van het regiment huzaren in Wassenaar had inmiddels op eigen initiatief
maatregelen getroffen. Het 2de eskadron kreeg omstreeks 4.35 uur het bevel een verken-
ningspatrouille in de richting van Schiphol uit te zenden om vast te stellen of daar vijande-

lijke parachutisten waren geland. Tot die
verkenningspatrouille behoorde ook Jan
Smit. De uitgezonden patrouille stootte al
in de omgeving van Maaldrift (vlak buiten
Wassenaar) op de vijand. Er ontstond een
zwaar vuurgevecht, waarbij de huzaren
een zijspancombinatie verloren, terwijl
de bemanning daarvan gewond raakte.
Bovendien werd de patrouille als gevolg
van Duits snelvuur verdeeld. Een deel van
de patrouille stootte al vurend door in de
richting van de Haagse Schouw, reed via
Schiphol naar Amsterdam en wist later
over Leiden en Voorschoten naar Wasse-
naar terug te gaan. Een ander deel keerde
direct naar Wassenaar terug en bracht
verslag uit.
Waarschijnlijk behoorde Jan tot het deel
van de patrouille dat direct terugkeerde.
Ik leid hieruit af dat Jan behoorde tot het
eskadron huzaren dat opdracht kreeg om
de Duitse parachutisten bij Maaldrift en
de Haagse Schouw aan te vallen en te ver-
drijven. Tot die aanval werd besloten om-
dat berichten binnenkwamen dat steeds
meer Duitse vliegtuigen op en rond het

vliegveld Valkenburg probeerden te landen. De Duitsers hadden zich goed voorbereid.
Door de bezetting van de Haagse Schouw werd het immers onmogelijk om Nederlandse
troepen uit Noord-Holland ter versterking van het bedreigde vliegveld aan te trekken.

Onze huzaren trokken over een breed front van 1000m op tegen de Duitse overvaller
met twee pelotons in het terrein naast en één peloton over de autoweg. De Duitsers wer-
den steeds verder teruggedrongen. Na korte tijd was de autoweg tot dicht bij de Haagse
Schouw weer gedeeltelijk in Nederlandse handen. In het terrein naast de autoweg stokte
de opmars van de Nederlandse militairen echter. Dit kwam voornamelijk doordat een
Duits transportvliegtuig in één van de weilanden een noodlanding had gemaakt. Het pe-
loton op de autoweg kwam daardoor in de problemen. Dit zeker nadat Duitse jachtvlieg-
tuigen aan de strijd gingen deelnemen en de huzaren vanuit de lucht beschoten.
Hun positie was dan ook niet houdbaar en ze moesten terugtrekken. Zomaar terugtrek-
ken was echter onmogelijk. Dan zouden ze allemaal dienen als schietschijf van de Duit-
sers. Wat nu? Omdat de meeste huzaren van het peloton gehuwde mannen waren, waar-
van sommigen al kinderen hadden, bood Jan Smit aan op zijn post te blijven met zijn
mitrailleur. Hij zou de Duitsers onder schot houden tijdens de terugtocht en daarin is hij
geslaagd. Al zijn medestrijders bereikten de nieuwe stelling.
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Maar zijn eigen terugtocht mis-
lukte. Tijdens de laatste gevechten
die hij voerde raakte hij zwaarge-
wond. Aan die verwondingen is
hij op de avond van de 10de mei
bezweken.
Voor zijn moedig optreden is
hij na de oorlogsdagen postuum
onderscheiden met het bronzen
kruis.
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Voorlopig werd hij, samen met
15 collega's van het regiment,
begraven in Rijnsburg. Op zijn
graf stond een houten kruis met
daarop:
J. Smit
2-1-RHM

Op verzoek van Jans ouders is
hij herbegraven in Hoorn op
Terschelling. Het houten kruis
dat aanvankelijk op zijn graf in
Rijnsburg stond, heeft lange tijd
gestaan voor zijn graf in Hoorn.
Dat wij zijn nagedachtenis lang in
ere mogen houden.

Na de oorlog is vastgesteld dat de Duitse luchtvloot bestond uit 430 transportvliegtui-
gen, 242 jachtvliegtuigen en 186 bommenwerpers. Aan parachutisten zetten de Duit-
sers 4000 man in, terwijl met de transportvliegtuigen 10.500 man vervoerd werden.
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