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Publicatie levensbeschrijving generaal Willem Schenck (1772-1846) 
 
Willem Schenck diende als Oranjegezinde infanterie-officier achtereenvolgens Prins 
Willem V, Napoleon en Koning Willem I. Hij nam deel aan tal van militaire operaties 
in diverse Europese landen en (vanaf 1815) Nederlands-Indië. Na zijn pensionering 
als generaal tekende hij in 1840 in Batavia zijn levensbeschrijving op.  
 
Schenck leefde in een politieke en mentale overgangstijd, nog net voor grote 
omwentelingen als de industrialisatie, de verstedelijking en democratisering. 
Zijn levendige beschrijving van wat hij meemaakte en observeerde geeft een 
boeiende inkijk in het dagelijks leven van een militair in die tijd. Hij beschrijft de 
inval van de Fransen in 1794, zijn dienst in het Westfaalse regiment (eerst in Nassau-
Fulda en daarna onder Napoleon tijdens de Spaanse veldtocht), de opstand van 
Madrid, het einde van Napoleon en vervolgens de terugkeer naar Den Haag en het 
Nederlandse leger. Hij eindigt zijn loopbaan als Generaal-Majoor in Nederlands-
Indië.  
 
Door Schencks verhaal worden we rechtstreeks in contact gebracht met de 
geschiedenis: we horen, zoals zijn tijdgenoot de Duitse historicus Leopold van Ranke 
zei, ‘wie es eigentlich gewesen’ is. Het is adembenemend om zo’n verhaal uit de 
eerste hand te horen. Juist door de authenticiteit van het verhaal ervaart de lezer wat 
Johan Huizinga een ‘historische sensatie’ noemde: het is alsof je een directe 
telefoonlijn met het verleden hebt. 
 
Deze maanden herdenken wij met respect en dankbaarheid dat 75 jaar geleden, in 
september 1944, de bevrijding van Nederland begon door gewapende strijdkrachten 
uit diverse geallieerde landen. Ook Schenck maakte deel uit van zo’n internationaal 
samengestelde legermacht. Met Schencks levensbeschrijving komt de geschiedenis 
tot leven van een cruciale periode, waarbij het leger, net als in 1944, een grote rol 
speelde. Schencks verhaal zal bij 21ste eeuwse lezers herkenning opleveren. Immers, 
nog steeds vechten militairen in voor hen onbekende gebieden, in de overtuiging 
daarmee een hoger doel te dienen. Vermoedelijk zullen militairen in de 21ste eeuw 
veel herkennen in de dilemma’s en problemen waar Schenck zich voor gesteld zag. 
Zijn levensbeschrijving draagt bij aan respect voor het militaire ‘métier’, met al zijn 
fysieke, geestelijke en emotionele uitdagingen.  
 
Het manuscript is anderhalve eeuw in diverse takken van de familie bewaard 
gebleven. De oorspronkelijke tekst is door nazaten van de schrijver hertaald naar 
toegankelijk Nederlands en voorzien van een inleiding, afbeeldingen, kaarten en 
voetnoten. 
 
  



 
Boekpresentatie te Amersfoort 
 
Op zaterdag 14 december 2019 wordt in de Mannenzaal te Amersfoort het eerste 
exemplaar van dit boek aangeboden aan Prof. Ben Schoenmaker, Directeur 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Mocht u deze boekpresentatie (aanvang 
16.00 uur) willen bijwonen dan kunt u zich aanmelden via 
schenck@bernelotmoens.nl. 
 
Via datzelfde e-mailadres kunt u vanaf 14 december het boek bestellen. De prijs is 
€25,00 exclusief verzendkosten. 
 
Voor een interview of recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met een van de 
auteurs (Hein en Riemke Bernelot Moens) via schenck@bernelotmoens.nl.  
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