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Willem H. Kruyff, zoals later zijn goed leesbare handtekening luidde, werd geboren in Breskens als 
zoon van een Inspecteur van Belastingen en groeide als jongen wat later op in Sliedrecht. Hij 
bezocht de H.B.S. in Dordrecht en studeerde af in Delft in juli 1923 als werktuigkundig ingenieur. 
Na een periode van practisch werken in de Verenigde Staten, trad hij op 17 october 1927 in dienst 
bij de KNSM als bedrijfsingenieur bij de afdeling Nieuwbouw. Op 1 januari 1929 werd Kruyff tot 
chef van deze afdeling benoemd en zijn succesvolle loopbaan bij de KNSM werd achtereenvolgens 
geaccentueerd door zijn benoeming op 1 juli 1939 tot adjunct-directeur en op 1 september 1945 tot 
directeur. Door zijn gave menselijke eigenschappen, zijn vast karakter, zijn bijzondere vakkennis 
en uitzonderlijke werkkracht werd Kruyff in het gehele bedrijf èn als chef, èn als collega hogelijk 
gerespecteerd en gewaardeerd. De belangen van de KNSM en haar werkers stonden bij hem 
nummer één en hij heeft veel gedaan en bereikt op het gebied van de modernisering van het bedrijf, 
zowel op het technische als sociale vlak. Na de oorlog, waaruit de KNSM met een zwaar 
gehavende vloot te voorschijn kwam, heeft hij zich als directeur met grote kracht en 
doorzettingsvermogen geworpen op de wederopbouw van de vloot en onder moeilijke 
omstandigheden slaagde hij er in deze in betrekkelijk korte tijd weer op een werkbaar peil te 
brengen. Ook in latere jaren had de nieuwbouw steeds zijn bijzondere belangstelling; hij volgde de 
evoluties in de scheepsbouw op de voet en deinsde er niet voor terug alles wat hem practisch en 
bruikbaar leek ook bij de KNSM in te voeren. Met grote energie zette hij zich ook aan het herstel 
van de zwaar geteisterde etablissementen van de maatschappij in Amsterdam en Rotterdam en bij 
het einde van zijn carrière smaakte hij de voldoening, dat de KNSM in laatstgenoemde haven een 
uitgebreid en geheel modem complex van kaden en loodsen de voltooiing zag naderen. Daarnaast 
heeft Kruyff steeds een warm hart getoond voor de sociale zijde van het bedrijf. Al in een vroeg 
stadium bracht hij een Ondernemingsraad tot stand, waarvan hij, dank zij ook de medewerking van 
de werknemers, een levend en waardevol element in het bedrijf wist te maken. Onder Kruyff's 
leiding deed voorts de eerste sociale werkster bij de KNSM haar intrede. Kruyff was streng maar 
goud eerlijk en bij zijn afscheid op 1 januari 1965 door het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd bleek overduidelijk, dat zijn vertrek in alle lagen van de maatschappij aan de wal en op zee 
betreurd werd en dat hij ook daar vele echte vrienden had verworven. Toen Kruyff na de oorlog 
directeur werd, moest hij zich ook in het kader van de directiebesprekingen gaan inwerken in het 
commerciële gedeelte van het bedrijf, o.a. wat betreft het gecompliceerde en uitgebreide 
conferencewezen, waarmee de KNSM te maken had. Hij deed dit met veel élan en verwierf zich al 
spoedig een helder inzicht in deze materie, zodat zijn collega's bij voortduring konden profiteren 
van zijn juiste opmerkingen. Telkenmale wanneer er op Kruyff een beroep werd gedaan om zich 
beschikbaar te stellen voor functies van algemeen belang, gaf hij daaraan bereidwillig gehoor en hij 
schrok niet terug voor tijdrovende en inspanning vereisende posten. Zo was hij van september 1946 
tot mei 1960 voorzitter van de Scheepvaart Vereniging Noord, hetgeen o.a. met zich meebracht, dat 
hij steeds weer de dikwijls moeilijke onderhandelingen met de vakbonden moest leiden. Dit laatste 
gold ook in een breder vlak toen hij in mei 1960 tot voorzitter van het Centraal Sociaal 
Werkgevers-Verbond geroepen werd, alsmede van de Stichting van de Arbeid, welke functies hij 
tot mei 1963 met grote toewijding uitoefende. Daarnaast had hij nog zitting in de Sociaal-
Economische Raad. Bij genoemde onderhandelingen liet hij niet over zich heenlopen en kon hij 
zeer vasthoudend zijn, maar bij de tegenpartij werd hij niettemin zeer gewaardeerd en 
gerespecteerd, al weer door zijn grote eerlijkheid en begrip voor redelijke verlangens. Van zijn vele 
andere bestuursfuncties mag vooral het lidmaat- en voorzitterschap van het bestuur van de 
Koninklijke Noord-Zuid-Hollandse Redding Maatschappij worden genoemd. Hij voelde zich zeer 



verknocht aan dit menslievende werk en heeft ook daar uitnemend en inspirerend werk verricht. 
Bestuursleden, directie, werkers en redders van deze prachtige instelling voelden zich nauw met 
hem verbonden. Zijn kennis van schepen en liefde voor de watersport kwamen hem hier goed te 
stade. Zijn vele verdiensten op economisch en sociaal gebied vonden in de loop der jaren 
achtereenvolgens erkenning door zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau (1957) 
en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1963). Het ligt voor de hand, dat vele belangrijke 
zakelijke instellingen Kruyff uitnodigden in hun Raad van Commissarissen zitting te nemen. Als 
voorbeelden daarvan komen vooral in aanmerking: Hoogovens (voorzitter), NDSM (voorzitter), 
Curaçaosche Handel-Maatschappij (voorzitter), Algemene Bank Nederland, Stoomvaart 
Maatschappij "Nederland", Cindu-Key & Kramer (voorzitter), Holec en Amstleven. Zijn plotseling 
en naar menselijke opvatting ontijdig overlijden was inderdaad in de eerste plaats een smartelijke 
slag voor zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, maar daarbuiten werd zijn heengaan door 
tallozen als een gevoelige leegte ervaren. Want Kruyff bezat een grote mate van hartelijkheid en 
was daarnaast in de eerste plaats een wijs mens, bij wie men altijd zeker was van goede raad en 
glashelder oordeel. Door zijn meeslepend gevoel voor humor was hij overal zijn gezelschap waard, 
vooral ook als verteller van interessante en geestige verhalen, waarbij hij zichzelf graag op de hak 
nam. Merkwaardig was, dat hij ondanks zijn technische opleiding er niets voor voelde om zelf auto 
te rijden, maar toen hij na zijn aftreden bij de KNSM afstand moest doen van zijn trouwe chauffeur, 
zag hij er niet tegenop zich per fiets of brommer te verplaatsen. Destemeer voelde hij zich thuis op 
de rug van zijn paard en paardrijden bleef tot vlak voor zijn dood zijn zeer geliefde ontspanning. 
Thuis las hij veel en vooral goede poëzie had zijn liefde. Zelf was hij een verdienstelijk dichter. Wij 
moeten ons troosten met het idee, dat Willem Kruyff een mooi en rijk leven heeft gehad en wij 
blijven dankbaar voor het vele, dat hij ons en zoveel anderen heeft geschonken. Wij hebben een 
echte vriend verloren, maar de herinnering aan hem zal ons nooit worden ontnomen. 
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