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Met een korte voorgeschiede-
nis over het ontstaan van 
het Marine Etablissement 

Willemsoord duikt Ben Mooiman van 
de Helderse Historische Vereniging en 
voormalig directeur van de Helderse 
Rijkswerf in het verleden van het ‘enig 
overgebleven in ons land zeilend zeil-
schip met hulpstoom voorstuwing uit 
de 19e eeuw’: Zr. Ms. Bonaire. Prachtig 
vormgegeven met bijzonder beeld-
materiaal laat Mooiman zien hoe het 
leven aan boord werd ervaren. Daarbij 
komen niet alleen de dagelijkse taken 
van de 92 opvarenden aan bod. Er 
worden hoofdstukken gewijd aan de 
hygiëne, de bewapening, het tech-
nisch onderhoud en -niet te vergeten-
ontspanning en vertier. In 2005 is men 
begonnen met het restaureren van 
de Bonaire in de Helderse Rijkswerf. 
Parallel hieraan verliep de zoektocht 
naar informatie over het schip en de 
bemanning. Lust in het Zeemansleven 
is niet alleen een ode aan het zee-
mansleven, maar ook een lust voor het 
oog.

Willem Schenck (1772-
1846) woonde met 
vrouw en kinderen sinds 

1815 op Java, nadat hij in de Lage 
Landen heeft gediend onder de 
Oranjes en Napoleon. In Averij en 
Tijgers: memoires en brieven van 
generaal Willem Schenck bezorgt 
Mary Eggermont-Molenaar de 
memoires van Schenck’s zeereis aan 
boord van het linieschip Amster-
dam, dat als onderdeel van een es-
kader onder commando van Schout-
bij-nacht Arnold Adriaan Buyskes 
op 29 oktober 1815 vanuit Texel 
koers zette naar Nederlands-Indië. 
In 1836 ging Schenck in de rang 
van generaal-majoor met pensioen, 
maar werd in 1841 teruggevraagd 
om op Java de schutterijen te in-
specteren. Schenck besluit verslag te 
leggen van zijn reis door Java in een 
aantal brieven die hij richtte aan de 
zuster van zijn schoondochter. De 
memoires en brieven schetsen een 
prachtig en levendig beeld van de 
elitaire escapades in de eerste helft 
van het 19e eeuwse Java.
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Signalementen

‘Merdeka!’ De strijdkreet 
van de revolutionaire 
pemoeda’s ontleend 

aan de beroemde proclamatie van 
Soekarno, toen hij op 17 augustus 
1945 in het machtsvacuüm na de 
Japanse bezetting de Republiek 
Indonesië uitriep: ‘vrijheid!’. Echter, 
daar begon de koloniale strijd pas. 
Op 14 februari 2022 verschijnt 
Merdeka: de strijd om de Indo-
nesische onafhankelijkheid en de 
ongewisse opkomst van de repu-
bliek, 1945-1950. Een studie naar 
het beleid van de revolutionaire 
leiders die, na jaren van bezetting, 
tegenover behoudende federalis-
ten, gewelddadige jongeren en 
een koloniale macht hun ‘onze-
kere’ strijd wisten te winnen. Harry 
Poeze (gastonderzoeker KITLZ) en 
Henk Schulte Nordholt (Universiteit 
Leiden) duiken in het verleden om 
te onderzoeken hoe, te midden 
van dit alles, de revolutionaire 
gedachtengoed sterk genoeg bleek 
om te leiden tot een onafhankelijk 
Indonesië. Niet te verwarren met 
Merdeka!: de bijzondere roman 
van Jacob Vis.


