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KVMO-ZAKEN Bas Naafs

‘Wat een ramp!’, moesten zijn collega’s bij het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
gedacht hebben toen 2022 aanving. Maritiem historicus Adri van Vliet heeft dit jaar de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt en neemt na 24 jaar afscheid van Defensie. 

'Wat een ramp!' 
Plaatsvervangend directeur NIMH 
Adri van Vliet met pensioen

V
an Vliet promoveerde in 1994 op zijn 
proefschrift Vissers en Kapers. De Zeevisserij 
vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker 
kapers (1580-1648) en werd in 1999 directeur 

van het Instituut voor Maritieme Historie (IMH) in Den 
Haag. Toen de vier historische diensten van het Ministerie 
van Defensie in 2005 waren samengevoegd tot het 
NIMH, bekleedde van Vliet de functie van hoofd afdeling 
Publieksinformatie & Collecties en plaatsvervangend 
directeur. Gedurende deze periode onderhield hij een 
warme relatie met de KVMO. Niet alleen vanwege zijn 
toezicht op het verenigingsarchief, maar ook als auteur in 
het Marineblad. Een samenwerking die de vereniging nog 
altijd koestert.

In het Marineblad 
In maart 2002 maakte Van Vliet zijn Marineblad-debuut 
met het artikel Het ‘’geval’’ van kapitein-ter-zee Wil-
lebrort Leendertsz. (1592-1632). Dat het ‘’geval’’ een 
humoristische toespeling is op de inhoud toont in hoe-
verre Van Vliet de kracht bezit om met weinig complexi-
teit de lezer mee te nemen langs de meest uiteenlopende 
onderwerpen uit onze maritieme geschiedenis. In juli 
2022, twintig jaar na zijn debuutartikel, publiceerde de 
KVMO het laatste artikel dat Van Vliet schreef vanuit zijn 
functie bij het NIMH. In Inzet van mariniers en matrozen 
tijdens de rampjaren 1672-1673 analyseert de historicus 
in hoeverre op land ingezette compagnieën mariniers en 

matrozen een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan 
de verdediging van de Republiek. De conclusie is duide-
lijk: die bijdrage was groot. Hierin schuilt een metafoor. 
Er is reden om aan te nemen dat Van Vliet niet stopt met 
schrijven nu zijn pensioen aanvangt. Sterker nog, het 
gevaar loert dat de vrijgekomen tijd wijselijk gespendeerd 
gaat worden aan nieuw onderzoek. In een interview met 
André Twigt voor Alle Hens 9 (2022) maakt Van Vliet dui-
delijk dat er nog genoeg te doen is: ‘Het interessante van 
geschiedenis is dat dingen op hun plaats vallen naarmate 
je er meer over weet. Dat werkt heel verslavend. Voorlo-
pig duurt het nog wel even voordat ik er klaar mee ben. 
En misschien gebeurt dat wel nooit.’ 

Van de redacteur  
Medio oktober kreeg ik, tezamen met voorzitter KVMO 
KLTZ Rob Pulles, de kans om bij het speciaal georganiseer-
de afscheidsseminar in het Maritiem Museum Rotterdam 
aanwezig te zijn. Aldaar werden wij verwelkomd door een 
zichtbaar verraste Adri, die in de komende paar uur col-
lega’s en vrienden het woord zag nemen over vier eeuwen 
nautische calamiteiten, verpakt in het thema van de Maand 
van de Geschiedenis ‘Wat een ramp!’. In zijn inleiding op 
het seminar verwoordde D-NIMH Ben Schoenmaker hoop-
vol: ‘Zijn uitvoerige bilbiografie, waarvan wij hopen dat hij 
er nog veel zal toevoegen, spreekt boekdelen. Zijn pen is 
continu in beweging.’ 

De KVMO en de redactie van het Marineblad is Adri van 
Vliet bijzonder dankbaar voor zijn inzet vanuit het NIMH 

en kijkt uit naar nog vele 
nieuwe publicaties zijner 
hand.

Uit handen van D-NLDA GENMAJMARNS Richard Oppelaar ontvangt Adri 

van Vliet de Prins Hendrik Legpenning (MCD)

Het NIMH presenteerde 

na afloop van het 

afscheidsseminar in Rotterdam 

een speciale bundel met daarin 

opgenomen de gehouden 

voordrachten


