1944

Oorlogs
incidenten

Trucbom drama
op de Rijksstraatweg
Messerschmidt stort
brandend neer bij de
Noordermaatweg

Duitsers blazen
huizen , boerderijen
en café op

25 juli 1943
Het vliegtuig duikt bijna loodrecht de grond in op het
weiland van De Ruyter vlakbij de Noordermaatweg.
De piloot redt zich met een parachute en landt vlakbij
de zoeklicht-opstelling. Ooggetuigen maken foto’s van
de neergestorte BF109 G-6 Messerschmidt.
De Aircraft Recovery Grooup (ARG) van Fort Veldhuis
bergt op 17 december 1990 de wrakstukken. De
V-motor, het kanon, patroonbanden en het onderstel
zijn sindsdien te bekijken in een van de zalen van Fort
Veldhuis.

10 oktober 1944
Opnieuw werd er door het verzet een aanslag
gepleegd op de spoorlijn Uitgeest-Beverwijk.
Bij deze aanslag ontdekte de Duitsers een tijdbom.
Als represaille werden er wilekeurig zes huizen van
burgers vernield. Het waren de huizen van Tesselaar
en Van Duivenvoorde, het café van Teun van Baar
(die niet thuis was), het woonhuis van Kaptein en de
boerderijen van Toon de Wild en Jan Nol.
De aanwezige bewoners mochten het huisraad er uit
halen voor de boel de lucht in ging.

De boerderij van Toon de Wild door de Duitsers verwoest.

Op belangrijke doorgangswegen zoals
de Rijksstraatweg plaatsten de bezetters
afsluitingen met betonblokken.
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26 april 1945
Het plaatselijk verzet had met een draad over de weg
een trucbom geplaatst op de Rijksstraatweg. Tijdens
het passeren van een Duitse militaire eenheid ontploft
de bom, met doden en gewonden tot gevolg.
De Duitse soldaten beginnen om zich heen te schieten
en met handgranaten te gooien. Omwonenden
vluchten alle kanten op, de tuinen in en naar de buren.
Het huis van de familie Cnossen, die in het verzet
actief waren, lag in de directe nabijheid. Pier Cnossen,
zijn zoon Feike en zijn vrouw Margje werden daarop
tegen de muur gezet en doodgeschoten. Hun graven
liggen op Duinrust in Beverwijk.
De familie Van den Outenaar wist te ontsnappen.
Mensen die uit de villa van dokter Meijer werden
gehaald moesten buiten op een rij gaan staan om te
worden doodgeschoten. Het Duitse dienstmeisje Erna
en mevrouw Docter, die goed Duits sprak, wisten enige
uitstel te krijgen. Zij waarschuwden de Duitse politie,
die snel kwam en de executie wist te verhinderen. De
gijzelaars werden op die manier gered.

De villa van Dr. Meijer.

