Extra
Histo-Visie
Wachtmeester Kruithof

Oosten Kruithof met zijn ouders
en zus

De op 8 november
1918 geboren Oosten
Kruithof woonde in
de jaren dertig in Hasselt. Zijn vader dreef
daar toen samen met
zijn moeder aan de
Kaai een kolenzaak en
een café. Hij doorliep
de ULO en was een
enthousiast voetballer
bij Olympia ‘28 totdat
hij in 1938 als twintigjarige in dienst ging.

Hij werd ingedeeld bij het korps
artillerie. [4 K. R.A].
Meidagen 1940
Op 10 mei was het gros van de
Lichte Divisie waartoe de Gele Rijders behoorden in Brabant gelegerd. Ze maakten deel uit van de
Peel-Raamstelling. Na het vallen
van deze linie, kregen ze opdracht
zich op de Vesting Holland terug te
trekken.
De tocht ging over smalle wegen
en dijkjes waarbij ze niet alleen
door Duitse Panzers, maar ook
door Duitse vliegtuigen werden

Een 7 veldkanon. Gemaakt door de firma Krupp. In Nederland in 1904 in dienst genomen.
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beschoten. Zijn eigen vuurmond
ging daarbij verloren. Maar onderweg vond hij een verlaten 7 veld
stuk van 3 K R.A. Hij meldde zich
met dit stuk bij eerste luitenant
jonkheer Van der Wijck. Met nog
twee andere geschutstukken trokken zij getrokken door een DAF Trado Trekker op 13 mei in de
voormiddag via de Kop van het
Land in Dordrecht binnen.
Ze waren nog maar net in de stad
of ze kwamen onder vuur te liggen.
Daarbij werd de chauffeur van de
trekker gewond. Gelukkig niet ernstig, maar het zorgde wel voor enig
oponthoud.
Hierdoor verloor
hij het contact
met de andere
twee geschutstukken.
Na wat omzwervingen kwamen
ze terecht bij de
Vriesebrug. Hier
had tweede luite-

nant Boots een barricade opgeworpen. Het stuk werd in
deze verdedigingslijn opgenomen. Omdat alleen soldaat
Burgers en soldaat Eijkelenberg van de oorspronkelijke
groep nog inzetbaar waren,
werd de bemanning uitgebreid met soldaat Van den
Akker. Hij was als motorrijder in Dordrecht gestrand en
door tweede luitenant Boots
aan de groep toegevoegd.
Daarmee kwam de geschutsbemanning op vier. Normaliter werd dit uit 1904 daterend veldgeschut door zeven
man bediend.
Een paar uur gebeurde er
niets. De stilte werd echter
doorbroken door plotseling
losbarstend mitrailleurvuur.
Kruithof bracht dit met twee
schoten van zijn kanon al
spoedig tot zwijgen. Weer
gebeurde er een tijd niets.
Totdat een sergeant waarschuwde dat er Duitse ge-

vechtswagens in aantocht waren.

Plotseling verscheen uit een
zijstraat een
Duitse gevechtswagen.
Hevig vurend
naderde het
vehikel de stelling. De projectielen vlogen de
Nederlandse
militairen om
de oren.
Wachtmeester
Kruithof bracht
de vuurmond in
de richting van de aanrijdende Panzer.

vuur genomen. Onder een
regen van kogels gaf wachtmeester Kruithof bevel om
opnieuw te laden. Opnieuw
werd een schot gelost. Niet
duidelijk is of ook dit schot
doel heeft getroffen. In de
literatuur wordt echter over
twee uitgeschakelde Panzers
gesproken. Ondanks het feit
dat de kleding van wachtmeester Kruithof inmiddels
vlam had gevat en hij ook gewond was geraakt door een
granaatscherf, liet hij opnieuw
het stuk laden, maar soldaat
Eijkelenkamp slaagde er niet
in om het sluitstuk naar ach-

De geschutsbemanning aarzelde
geen moment en vuurde ogenblikkelijk. En met succes. De Panzer
werd in de geschutskoepel geraakt
en buiten gevecht gesteld. Inmiddels was ook een tweede gevechtswagen de hoek om gekomen. De vijand zat niet stil. De
verdedigers werden hevig onder

teren te krijgen. Kruithof wilde hem bijstaan, maar zag
toen dat de soldaten Burgers
en Van den Akker door een
granaat dodelijk getroffen waren. Tegelijkertijd klonk een
hevige knal. Het sluitstuk
werd uit de vuurmond geslingerd. Een granaat had het 7
Veld precies op de monding

Als stukscommandant sprak
hij zijn mannen moed in, door
te verklaren dat het stuk zo
goed was dat het pantserwagens kon vernietigen.

Van den Akker

van de loop getroffen. Een andere
granaat vernielde het pantserschild van het stuk. De gewonde
wachtmeester Oosten Kruithof
wist kruipend een nabij gelegen
slagerij te bereiken. De deur
stond toevallig open. Daar werd
hij door de bewoners verzorgd.
Later is hij met een ambulance
naar het R.K. ziekenhuis van Dordrecht vervoerd.

Oktober 1940 was hij weer zover
hersteld, dat hij kon toetreden
tot het korps marechaussee. Zijn
standplaats werd Maastricht.

Kamp Muhlberg

In gevangenschap
In de zomer van 1944 werd hij
samen met zijn kostbaas en diens
vrouw in Limburg gearresteerd.
De huisbaas was betrokken bij de
illegaliteit. Oosten Kruithof werd
ervan verdacht hiervan op de
hoogte te zijn geweest en mogelijk hand- en spandiensten te heb-

ben verricht.
Het echtpaar waarbij hij in de
kost zat werd ervan beschuldigd geallieerde piloten geholpen te hebben.
In juli 1944 dreigde hij om die
redenen gefusilleerd te worden. Zijn kostbazen vonden
inderdaad de dood voor het
vuurpeloton, maar zijn vonnis
werd - als door een wonder omgezet in krijgsgevangenschap.
Via kamp Amersfoort kwam
hij als gevangene 271481 in
kamp Muhlberg terecht. Hier
waren meer Nederlandse onderofficieren ondergebracht.
Met het oprukken van het
Russische leger werden de gevangenen overgebracht naar
Neu-Brandenburg. Ook vanuit
andere kampen werden krijgsgevangenen naar dit kamp getransporteerd. Bij één van die
transporten wist tweede luitenant Frans Brackel te ontsnappen. Oosten Kruithof nam zijn
naam aan en slaagde daardoor
erin om zodoende in de officierenbarakken ondergebracht
te kunnen worden.

De omstandigheden waren
daar veel beter dan in die
voor de gewone manschappen.
Daar werd hij op 28 april
1945 om 23.58 uur door de
Russen bevrijd. De gevangenen moesten echter tot juni
wachten voordat ze met de
trein naar Nederland vervoerd konden worden. Begin juni 1945 keerde hij amper nog 86 pond wegend en
lijdend aan tuberculose in
Hasselt terug. Liggend in
een tent op het kerkhof van
de Grote Kerk vond pas na
enige tijd herstel plaats.

Epiloog
Na de oorlog ging hij in
dienst van de politie. Na de
standplaatsen Pijnacker en
Harderwijk werd hij uitein-

Frans Brackel

delijk hoofd van de politie in Culemborg.
In het Harde draagt de onderofficierskantine op de Legerplaats
bij Oldebroek zijn naam.
Daarnaast is hij de naamgever
van de onderofficiersvereniging
van het Vuursteuncommando
van de Koninklijke Landmacht.
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Kruithof 271481 was onder naam Brackel Kgf 271967 zugang Oflag 67 am ?? von Stalag IVB Mühlberg naar
Kamp Neurenberg – Langwasser.
Brackel Frans J.G. 271967 gefingeerde naam voor Kruithof Kgf. 271481

