
 

Een menselijk drama bij een ongeval tien dagen na de bevrijding van Bergen op Zoom 

in 1944 : een reconstructie aan de hand van Toporeis, de  burgerlijke stand en het woonhuisregister 

van de gemeente, dagbladen, het schriftelijke en mondelinge relaas van de heer Henk Tissink en wat 

betreft de locatie de mededeling van mevrouw Riet de Caluwé- Franken 

De vijf jonge slachtoffers                                                                                                                                                      

Twee overleden                                                                                                                   Drie gewonden 

    

              

 

Alle jongens waren in de 
leeftijd van zeven tot elf 
jaar, aldus het relaas van 
Henk Tissink 
 
Gerrit, Leendert en Henk 
Tissink 
raakten gewond 
Van ziekenhuis naar huis  
Gerrit na 1 week, 
Henk na zes weken  
Leendert na maanden in 
verschillende ziekenhuizen  

Links:    Advertentie op maandag 18 december 1944 en rechts: Advertentie op 
zaterdag 2 december 1944 geplaatst in het Meedelingen blad op gezag van het 
Militair gezag gedrukt door de uitgevers van Brabantsch Nieuwsblad.   

De overlijdensakten in de burgerlijke stand 

      
Links:  Constantinus Petrus van Tilbeurgh leeftijd 10 jaar, geboren te Bergen op Zoom, wonende te 

Bergen op Zoom, overleden op 09-11-1944 te Bergen op Zoom.  Rechts: Cornelis Kruf leeftijd 11 jaar, 

geboren te Waddinxveen, wonende te Bergen op Zoom, overleden op 14-12-1944 te Bergen op Zoom. 

De adressen van de vijf jongens                                                                                                     

    

     

Nummers 293A en 301 nu Zandstraat ter hoogte van nummer 243 en nummer 227 nu half in Sibeliusstraat. 



Plaats en datum  van het ongeval 

Het ongeval gebeurde op het legerkamp van de Canadezen dat volgens het relaas van Henk Tissink 

sedert de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944 ligt op een weiland aan de 

Moerstraatsebaan tussen Bergen op Zoom en Moerstraten.  

Ook schrijft Henk dat het ongeval 
plaatsvond op 7 november 1944 op een 
legerkamp van de Canadese 
infanteriebrigade in de nabijheid van 
boerderij Musters. In het woonhuisregister 
1920-1938 wordt het nevenstaande 
vermeld. 
Een oomzegster van Adrianus Musters 
bevestigt dat haar oom woonde op 
Vogelzang nabij Vredenburg.  

 

In de lijst met huisomnummer van de gemeente worden 
onderstaande adressen direct na elkaar vermeld. Dus de 
adressen kan worden aangenomen dicht bij elkaar liggen.

 

Op de kaart van Toporeis liggen de 
Moerstraatsebaan, Vogelzang en 
Vredenburg ook bij elkaar.           

 

 
 

 
 
Het relaas van Henk Tissink meldt ook dat na ampele 
behandeling in een noodkliniek, gehuisvest in boerderij 
Groote Plas onder de gemeente Moerstraten, alle jongeren 
werden overgebracht naar het Algemeen Burger Gasthuis te 
Bergen op Zoom. 

 

Omschrijving van het ongeval                                                                                                                            

relaas van Henk Tissink 

Door de oorlogssituatie waren de vijf slachtsoffers slechts gekleed in korte broek met windjack of trui. 

Het kamp kon ongehinderd worden betreden. Tussen tenten voertuigen stonden “vuurpotten” 

gehalveerde met zand gevulde benzineblikken voor koken van water en voedsel. Op het moment dat 

één van de twee overleden slachtoffers, tegen uitdoving van het vuur en beïnvloed door de felle kou, 

een scheut benzine op één der vuurpotten wierp ontplofte het benzinevat. Met als gevolg onder andere  

(zeer) ernstige brandwonden.  

 



 

Het ongeval in de krant van toen   

 
Het eerder vermelde 
Meededelingen blad meldt 
op  
 

 
het nevenstaande. 
 
In het artikel valt op dat        
er geen vijf maar drie 
slachtoffers zijn. 
  

 

 

In de krant wordt ook gesproken over woensdag l.l. en dat is 8 november  geen 7 november.  

                                                                                           

Tot slot 

Keesje Kruf en opsteller zullen via de voorvaders familie zijn. 

Het toeval wil dat ons gezin met vader Wilhelmus Kruf en het gezin van Keesje Kruf  met vader                

Willem Kruf eind de jaren 1930 na elkaar in de zelfde woning in de binnenstad  woonden. 

 

 

 

Archiefbronnen : het West-Brabants Archief en Delpher kranten 

Bergen op Zoom, dinsdag 3 maart 2020 

Willem Kruf 

 


