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Albert Piesman 1889-1953 

~11 .. E:SMM,!, /-\i..F;:::rn (Den Haag 7 september 1889- Den Haag 31 december 1953). OI! ui:RS: 
Johan Cornelis Piesman (1854-1920), eierhandelaar, en Hendrika van Wessel (1856-1903). r;;::U\;1:::; 
Nederlands-hervormd. D Pl. f IDï N G · Koninklijke Militaire Academie. WOGf•.i P U\AT S: Den Haag. 
GEH ')\ND rJj Eï: Susanna Jacaha van Eijk (1895-1974) in 1917. i:.J:i,!Dt::Ra.l: drie zoons en een dochter. 

0 i'l l) E f\ il! f M l "! G: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). 
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Een ·~vl f::lr· ij der in Je lucht 
Albert Piesman wordt als jongste van zeven kinderen geboren in een eenvoudig 

Haags middenstandsgezin. Zijn vader drijft een winkeltje in brood en eieren. 

Na de lagere school bezoekt hij de hbs. Daar blijkt hij een goed rekenaar, die 

vooral belangstelling heeft voor natuurkunde en sport. Talen zijn niet zijn sterkste 

kant. Zijn leven lang zal men in het buitenland over hem zeggen dat hij 'vooral 

duidelijk' spreekt- een eufemisme voor zijn slechte uitspraak en grammatica. 

Na de dood van zijn moeder in 1903 hertrouwt zijn vader met een zus van 

zijn moeder. Albert heeft het er moeilijk mee en besluit het leger in te gaan. 

Hij meldt zich aan bij de Cadettenschool in Alkmaar ter voorbereiding op een 

loopbaan bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), maar wordt 

ingedeeld bij de infanterieopleiding voor de strijdkrachten in Nederland. In 

1909 vertrekt hij naar de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Hier 

maakt hij op het vliegveld Gilze-Rijen het landen en starten mee van vliegtui

gen die deelnemen aan de Grote Europese Rondvlucht van dat jaar. Zijn belang

stelling voor de luchtvaart is gewekt, al ontwikkelt zijn militaire carrière zich 

aanvankelijk op de grond, als tweede luitenant bij de infanterie in het korps 

Wielrijders. In 1917 ziet hij kans zich definitief te laten overplaatsen naar de in 

opbouw zijnde Luchtvaart-Afdeeling in Soesterberg. Plesman, die aanvankelijk 

als waarnemer wordt ingedeeld, haalt nog in hetzelfde jaar zijn militair brevet. 

Spoedig behoort hij tot een groepje officieren die vrezen dat Nederland met zijn 

bescheiden luchtvaart internationaal gezien achterop zal raken, terwijl zij een 

grootse toekomst voor het vliegen zien weggelegd. 

Na afloop van de Eerste Wereldoorlog bestaan in luchtvaartkringen grootse 

plannen. Piesman is een van degenen die zich beijvert om de in voorgaande 

jaren ontwikkelde technologie van het vliegen in te zetten voor internationale 

luchtverbindingen. Tegen de verwachting in weet de jonge luitenant achtereen

volgens zijn militaire superieuren en een keur van zakenlieden en burgerlijke 

bestuurders mee te krijgen bij de organisatie van een internationale lucht

verkeerstentoonstelling in Amsterdam. In augustus 1919 opent de Eerste Lucht

verkeer Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) de poorten. Uiteindelijk komen er 

ruim 500.000 betalende bezoekers. De ELTA wordt een eclatant en legendarisch 

succes, dat bovendien sluit met een batig saldo. 

Administrateur WOI'dt directew· 
Piesmans gedrevenheid en organisatietalent vallen op bij een groep toponder

nemers die plannen koesteren om een Nederlandse luchtvaartmaatschappij op te 

zetten. Op 7 oktober 1919 richten zij in Den Haag de nv Koninklijke Luchtvaart 

Maatschappij voor Nederland en Koloniën (KLM) op. Het predicaat 'Koninklijke' 

wordt bij hoge uitzondering al vóór de oprichting verleend. Zo krijgt de nieuwe 

maatschappij direct een air van betrouwbaarheid. De technische mogelijkheden 



M r:l.~ l ,Jili' m:-r=~cL 

l~·ZJ .. Zp:. - ~•tï•c ~t·•d 

Pt • .,f.,; H~· iir~\?il~. 

314 

voor commercieelluchtvervoer moeten immers nog bewezen worden. De op

richters van de KLM stellen Piesman aan als administrateur. Boven hem staat 

een raad van bestuur die over de zakelijke belangen waakt. Deze zijn niet 

gering; met de oprichting van de KLM is I ,2 miljoen gulden gemoeid. 

De onverzettelijke en buitengewoon gedreven administrateur ontwikkelt zich 

binnen enkele maanden tot de drijvende kracht achter de nieuwe onderneming, 

waaraan hij van meet af aan op militair-autoritaire wijze leiding geeft. In karak

teriseringen van tijdgenoten die hem persoonlijk kenden, komen steevast kwali

ficaties naar voren als 'lastig, onbuigzaam, onbeheerst, kort aangebonden, 

onredelijk' . Voor de binnen- en de buitenwacht is Piesman de verpersoonlijking 

van de KLM. De groei van de onderneming is in hoge mate te danken aan 

zijn visie en gedrevenheid. In enkele jaren tijd bouwt Piesman een Europees 

routenet op. Vanaf eind jaren twintig is er eveneens een luchtverbinding met 

Nederlands-Indië. Deze voor Nederland strategische luchtlijn vormt de kern van 

de financiële betrokkenheid van de overheid bij de KLM. Die betrokkenheid van 

de overheid is pure noodzaak, want in de eerste twintig jaren van haar bestaan 

boekt de KLM enkel verliezen. Subsidies van de staat worden aangevuld met 

lucratieve contracten met de Posterijen voor het vervoer van luchtpost. 

Dankzij Piesmans expansieve beleid behoort de KLM aan het einde van de 

jaren dertig internationaal tot de meest toonaangevende luchtvaartmaatschap-



pijen. Deze positie komt mede voort uit de technisch risicovolle, zij het publici

tair opvallende, recordvluchten die de KLM onderneemt. De belangrijkste is 

recordvlucht is de beroemde luchtrace van Londen naar Melboume in oktober 

1934. Piesman zet zijn kaarten op de gloednieuw in Amerika gekochte, tech

nisch superieure Douglas DC-2, ook wel bekend als de Uiver. Hij probeert 

hiermee de Australiërs zover te krijgen dat ze de KLM landingsrechten verlenen 

voor een snelle luchtpostdienst Londen-Amsterdam-Batavia-Sydney. Tevergeefs. 

De KLM-inzet wordt wel beloond met het behalen van een tweede plaats in de 

snelheidsrace en een eerste plaats in de handicaprace. 

Een levenswerk weggevaagd 
Aan de vooraanstaande positie van de KLM komt op 10 mei 1940 een einde. 

De Duitse inval in Nederland begint met een bombardement op Schiphol, de 

thuisbasis van de KLM. Het grootste deel van de vloot gaat verloren. De vlieg

tuigen en personeelsleden die zich op dat moment in het buitenland bevinden, 

staan in de jaren die nu volgen buiten de invloedssfeer van Plesman. 

In Nederland streeft Piesman ernaar het bedrijf onder de gewijzigde omstan

digheden voort te zetten. Hij stuurt aan op samenwerking met de Duitsers. 

Eind mei zijn meerdere KLM-vliegtuigen zover hersteld dat zij aan de bezetter 

kunnen worden verhuurd. In eerste instantie sluit Piesman een contract met 

Lufthansa, tegen reguliere, commerciële contractvoorwaarden en onder voor

behoud dat de KLM-toestellen niet worden ingezet voor oorlogshandelingen. 

De vliegtuigen worden vervolgens in de Duitse militaire kleuren overgespoten 

en door KLM-bemanningen gevlogen. In de zomer van 1940 nemen de Duitsers 

de vliegtuigen over en ziet de directie zich gedwongen de werkplaatsen op 

Schiphol te ontruimen en de apparatuur over te brengen naar veiliger oorden. 

Werkzaamheden in opdracht van de bezetter vinden wel doorgang. Op voorstel 

van Plesman, die vreest voor de gevolgen van een te weigerachtige houding, 

keurt de raad van bestuur een en ander goed. Het personeelsbestand wordt 

sterk ingekrompen, van 1.800 naar 429 medewerkers. 

Met de oorlogsontwikkelingen heeft Piesman het persoonlijk erg moeilijk. 

Hij ziet zijn levenswerk in gevaar. Al tweemaal eerder, in 1937 en in 1939, 

heeft hij pogingen gedaan om op persoonlijke titel te bemiddelen ten gunste van 

vrede (en het belang van de KLM). In juli 1940 reist hij opnieuw af naar Berlijn 

voor een onderhoud met Hermann Göring. Hij hoopt te komen tot een vredes

regeling. In ruil voor vrede en een ontruiming van de door de Duitsers bezette 

landen in West-Europa, voorziet Piesmans plan in een gedeeltelijke erkenning 

van de gewijzigde politiek-militaire verhoudingen in de wereld. In zijn optiek 

is er ruimte voor behoud van de Duitse veroveringen in Oost-Europa en voor 

teruggave van de in 1919 verloren gegane Duitse koloniën. Zijn plan wordt 

echter ingehaald door de realiteit: de Duitsers bereiden een invasie van Engeland 
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voor. Piesmans reis naar Stockholm mag dan ook niet baten, na een maand 

komt hij onverrichter zake naar huis. 

Wanneer de Duitsers in mei 1941 zijn huis doorzoeken in verband met twee 

gestolen Fokkergevechtsvliegtuigen die naar Engeland zijn gevlucht, treffen 

ze het dossier over zijn bemiddelingspoging aan. Piesman wordt als subversief 

bestempeld en opgesloten in het 'Oranje Hotel' in Scheveningen. Zijn rol in de 

oorlog is voorlopig zo goed als uitgespeeld. Na zijn vrijlating op 11 april1942 

verbannen de Duitsers hem naar het buurtschapje Driene bij Enschede. Hier 

maakt hij plannen voor de naoorlogse wederopbouw. Het zogenoemde Plan 

Plesman, een plan voor internationale samenwerking op wereldschaal, laat hij 

in 1948 in druk uitgeven. 

Opbouw ' '0:!!1 een were ldspeler 
Na de bevrijding van Enschede reist Piesman in apri11945 naar Engeland voor 

een ontmoeting met de leiding van de KLM in Londen. Hier ontdekt hij dat er 

al vliegtuigen in bestelling zijn. Piesman tekent een contract voor het opzetten 

van KLM-diensten naar Batavia in charter voor de Nederlandse regering. Zijn 

positie als topman van de KLM wankelt: zijn eigenmachtige optreden en zijn 

vredesmissies naar Berlijn worden hem zwaar aangerekend. Voor dit laatste 

moet hij zich in 1948 verantwoorden bij de Parlementaire Enquêtecommissie 

Regeringsbeleid 1940-1945. 

De raad van bestuur wil een nieuwe, niet langer eenhoofdige, directie. Met 

moeite weet Piesman zijn oude positie te heroveren in 1949. Mede dankzij zijn 

tomeloze inzet is de KLM de gevolgen van de oorlog dan alweer te boven. De 

vloot is groter dan in 1940. Het lijnennet in Europa is weer opgebouwd. De route 

naar Indië is belangrijker voor Nederland dan ooit, en sinds 1946 onderhoudt 

de KLM- als eerste Europese luchtvaartmaatschappij - een lijndienst op New 

York. Piesmans beleid zorgt ervoor dat de KLM begin jaren vijftig behoort tot de 

tien meest vooraanstaande internationale luchtvaartmaatschappijen ter wereld. 

Piesman staat in de naoorlogse jaren ook aan de wieg van het Nederlands 

Opleidingsinstituut voor het Buitenland (dat uitmondt in het Nijenrode Instituut) 

en van de internationaal opererende Netherlands Engineering Consultants 

(NEDECO) en het Netherlands Airport Construction Office (NACO). 

Het succes is groot, maar Piesman betaalt er wel een prijs voor. Zakelijke 

besognes leiden tot stress. Bovendien krijgt hij in zijn privéleven met grote 

tegenslagen te maken. Twee van zijn zonen verongelukken narnelijk als vlieger: 

Jan (1919-1944) in dienst van de Britse Royal Air Force boven Frankrijk en 

Hans (1918-1949) bij een KLM-vliegramp bij Bari, Italië. Jaren vol stress, 

zorgen en verdriet dragen bij aan het ontstaan van lichamelijke klachten, die 

hij voor zijn medewerkers zorgvuldig verborgen houdt. Van wijken wil hij niet 

weten, ook al dringt de raad van bestuur eind 1953, wanneer zijn pensioen met 



de maand dichterbij begint te komen, aan op een discussie over zijn opvolging. 

Het afscheid van zijn KLM blijft Piesman in zekere zin bespaard, doordat hij op 

oudejaarsavond 1953 plotsklaps wordt geveld door een slagaderlijke bloeding in 

de maagstreek. De KLM verliest na ruim vierendertig jaar zijn legendarische 

topman, de motor van de groei en bloei van de onderneming. 

FUEL.\G J\T! t: S 
A. Plesman, 'Eenige resultaten van de exploitatie van luchtlijnen met gebruikmaking van vliegtuigen', 

Economisch-Statistische Berichten: Algemeen weekblad voor handel, nijverheid, financiën en verkeer (ESB) 

11 (september 1926) 839; A. Plesman, 'De rijksluchtwegen in internationaal verband', ESB 21 (december 

1936) 872,1092; A. Plesman, How to Secure Col/aharation between Nations (Den Haag 1948); A. Plesman, 

A Plan for International Cooperation (Haarlem 1950); A. Plesman, 'World Peace Througb World Aviation', 

Uniled Nations World: The International Magazine 4 (1950); A. Plesman, Our Historie Duty. Introduetion to 

the Plan for International Cooperation (Den Haag 1951 ); A. Piesman en A. den Hartig, Het wereldverkeer in 

vogelvlucht (Baarn 1952). 

Archief KLM-directie, Amstelveen. 

Marc Dierikx, 'Hard Work, Living off the Air': Albert Piesrnan's KLM in International Aviation, 1919-1953 in: 

From Airship to Airbus. The history of civil and commercial aviation, Pioneers and opera ti ons. Deel 2 

(W(I.shington DC 1995) 221-244; Marc Dierikx, Blauw in de lucht. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, 

1919-1999 (Den Haag 1999); Jan Hagens, Londen of Berlijn? De KLM en haar personeel in oorlogstijd 

[2 delen] (Bergen 2000-2005); Anthony van Kampen, Plesman: portret van een luchtreder (Hilversum 1960); 

René de Leeuw, Albert Plesman: luchtvaartpionier en visionair (Den Haag 1989); Albert Plesman, Albert 

Plesman, mijn vader (Den Haag 1977); De Vliegende Hollander. In memoriam dr. Albert Piesman (Baarn 1954). 

31/ 


	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7

