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UITNODIGING 
 

Het bestuur van de Stichting 

Historische Verzameling KMA  

heeft het genoegen u uit te nodigen 

voor een 

 
Colloquium 

  

Ontzag - Gezag - Ontslag 
Generaal Kruls, eigenzinnig militair  

in de naoorlogse democratie 

 

dinsdag 13 december 2011 

 

Programma 
 

15.30  Ontvangst in de Puffiuszaal, Huis van Brecht 

 

16.00 Opening door de voorzitter van de Stichting Historische 

Verzameling KMA, Kolonel KLu b.d. Stan Wulffaert 

 

16.10 Introductie door dr. Jaap Hoogenboezem 

 

16.40 Discussie 

 

17.00 Onthulling portret generaal Kruls door mevrouw  

 F. Bouricius, kleindochter van generaal Kruls en  

 generaal-majoor ir. R. Tieskens, gouverneur KMA 

 

17.15 Afsluiting en verplaatsing naar de Bolognazaal voor het 

nuttigen van een drankje 



 

 

Dr Jaap Hoogenboezem, universitair docent aan de Universiteit van Maastricht, zal 

een korte inleiding geven over zijn visie over de militaire loopbaan van generaal 
Kruls. Na afloop van zijn inleiding is er gelegenheid voor discussie. Jaap Hoogenboe-

zem publiceerde recentelijk de biografie van generaal Kruls (J. Hoogenboezem,“een 

politiek generaal”, Amsterdam 2010, uitgeverij Boom).  
 

 

Generaal H.J. Kruls (1 augustus 1902 - 13 december 1975) 
De aan de KMA opgeleide officier Kruls vertrok op 13 mei 1940 naar Londen als 

adjudant van de Minister van Oorlog in de rang van kapitein, in september 1944 keer-

de hij terug naar Nederland als Chef Staf van het Militair Gezag in de rang van gene-
raal-majoor. Na de bevrijding werd hij Chef van de Generale Staf  en gaf  hij leiding 

aan de wederopbouw van de Koninklijke Landmacht. Ondanks deze bliksemcarrière 

botste Kruls botste regelmatig met de politiek. In 1949 werd hij nog benoemd tot 
Voorzitter van het Comité Verenigde Chefs van Staven, maar zijn militaire loopbaan 

kwam op 1 februari 1951 abrupt ten einde toen hij door de minister van Oorlog, H.L. 

s' Jacob, op eervolle wijze uit zijn functie werd ontheven. Directe aanleiding daarvoor 
was een verschil van inzicht over de toekomstige organisatie van de landstrijdkrach-

ten. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

In verband met de beperkte capaciteit in het Huis van Brecht en de toegang tot het 

KMA complex wordt u uitdrukkelijk verzocht ons te informeren als u van deze uitno-
diging gebruik wilt maken: 

 

Aanmelding: kruls@kasteelvanbreda.nl 
 

Bij de toegang kan om een identiteitsbewijs worden gevraagd 

 

Adres: 

Kasteel van Breda 

Koninklijke Militaire Academie 
Toegang via de Kraanpoort 

Kraanstraat 4 


