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‘Uitgesneden, verdrongen, 
verdwenen’, zo omschrijft 
J.J.P de Jong in De terugtocht 
de scheiding tussen Neder-
land en Indonesië in de jaren 
veertig van de vorige eeuw.

Door Floortje van Gameren

Pas diep in de jaren zes-
tig, dik tien jaar nadat 
Sukarno en Moham-
med Hatta halsoverkop 
met de woorden ‘atas 
nama bangsa’ (namens 
het Indonesische volk) 

de onafhankelijkheid van Indonesië 
uitriepen, werd het stilzwijgen over 
het verleden van beide landen enigs-
zins verbroken. Mondjesmaat wer-
den archieven openbaar gemaakt. 
Ook deden steeds meer veteranen, 
die waren ingezet in de woelige peri-

ode net na de Tweede Wereldoorlog, 
hun verhaal. De lucht lijkt inmiddels 
geklaard, maar nog steeds heerst er 
een doofpotmentaliteit rondom de 
onafhankelijkheid van Indonesië. En 
daar moet nu maar eens een einde 
aankomen, legt De Jong uit in zijn 
voorwoord. 

Hoe komt het dat we gezwegen heb-
ben over het onafhankelijkheidspro-
ces van Indonesië, en daarbovenop: 
hoe hebben Indonesië en Nederland 
zich zo van elkaar kunnen vervreem-
den? Deze vragen staan centraal in 
De Jongs De terugtocht. De historicus 
publiceerde eerder deelstudies over 
de begin- en slotjaren van de dekolo-
nisatie, maar in dit nieuwe boek gaat 
hij veel dieper in op de scheiding van 
de twee landen. In rap tempo maakt 
de wetenschapper je deelgenoot van 
de geschiedenis en daarbij schuwt 
hij een feitenstroom niet. Sterker 

nog: in vrijwel elke zin komen jaar-
tallen en belangrijke gebeurtenissen 
voor, wat het boek een no-nonsense 
vertelling maakt over de Neder-
landse koloniale geschiedenis. Uit 
deze feitenstroom blijkt ook dat de 
historicus tegen heilige huisjes aan-
schopt. Zo stelt hij op fascinerende 
wijze de brede overtuiging van een 
koppig Nederland, die haar kolonie 
niet wilde afstaan, ter discussie. Vol-
gens De Jong was er veel meer aan 
de hand. 

Wat De terugtocht verder zo bijzon-
der maakt, is dat het een nieuwe kijk 
biedt op het verleden  en probeert op 
te helderen wat er precies gebeurde 
in het tijdsbestek 1945-1950. In deze 
jaren vonden de onafhankelijkheids-
debatten plaats en heerste de Ber-
siap-periode, de tijd na de capitulatie 
van Japan in augustus 1945 waarin 
Nederland haar gezag verloren had 

in Indonesië. Voornamelijk beschrijft 
De Jong de pijnpunten van die jaren, 
maar vooral ook wat er in de loop 
van de geschiedenis in de vergetel-
heid is geraakt. Kortom, De terug-
tocht is een boek dat zowel iedere 
Nederlander als Indonesiër zou moe-
ten lezen om de eigen geschiedenis 
beter te leren kennen. 

Hoewel De Jong zich voornamelijk 
richt op Indonesië, is De terugtocht 
ook een boek over hoe geschied-
schrijving eigenlijk in zijn werk 
hoort te gaan. Gebeurtenissen uit 
het verleden kun je niet onderver-
delen in zwart en wit of in goed en 
slecht. Maar bovenal moeten ze niet 
in de doofpot gestopt worden. Want, 
zoals George Santayana zei: ‘Those 
who cannot remember the past are 
condemned to repeat it.’ 

NON-FICTIE

Oh NÉÉ, ik ben een FTE! laat 
zien dat resultaatgericht-
heid en rendementsdenken 
organisaties hebben uitge-
hold. David Hulsenboom 
schreef het boek samen met 
Siebe Huizinga, voormalig 
hoofdredacteur van de Boe-
kenkrant. We spraken met 
Huizinga over de belangrijk-
ste asset van elke organisatie: 
de mens.

Door Anouk Abels

Zo’n vijftien jaar is 
David Hulsenboom 
actief als 
trainer 
en coach 
in het 
bedrijfs-

leven. Zijn overtuiging: 
de mens is de bron van 
échte waarde, want 
zijn productiviteit en 
creativiteit zorgen voor 
groei en resultaat. Dat 
gaat fout wanneer je 
als organisatie mede-
werkers vooral ziet als 
fulltime-equivalents, 
rekeneenheden, en hun 
inhoudelijke waarde 
negeert. Deze visie 
werkte hij samen met 

Siebe Huizinga uit in Oh NÉÉ, ik ben 
een FTE!: Waarom mensen waardevol 
zijn en resultaat niet en hoe je deze 
waarde succesvol in praktijk brengt. 
‘In dit boek leggen we uit hoe de 
waardetheorie van David Hulsen-
boom juist nu door de praktijk zo 
urgent en essentieel blijkt,’ aldus 
Huizinga.
Oh NÉÉ, ik ben een FTE! laat je op 
een andere manier kijken naar het 
begrip waarde. Want de manier 
waarop je kijkt, beïnvloedt de wijze 
waarop je iets – of iemand – ziet. 
En daarmee hoe je handelt en een 
bedrijf leidt. Huizinga noemt een 
voorbeeld. ‘Onlangs was er op 
Nieuwsuur een item over een zieken-
huis dat dure kankermedicijnen ver-

bood. De mensgerichte 
beroepsethiek van de 
arts was – en is waar-
schijnlijk nog steeds – 
in conflict met de resul-
taatgerichtheid van 
de ziekenhuisdirectie. 
Er wordt in deze situ-
atie eerst naar cijfers 
gekeken, en daarna pas 
naar mensen. Zo wordt 
in veel grote organisa-
ties ook door het hoger 
management naar het 
personeel gekeken.’
Volgens Huizinga is dat 
logisch. ‘De afgelopen 
crisisjaren is noodge-
dwongen steeds meer 

Menselijke 
waarde  
in bedrijf
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gestuurd op cijfers en resultaat. Het 
belang van de CFO nam toe: boek-
houders werden bazen.’
Hulsenboom vindt het nu echter 
de hoogste tijd om opnieuw de 
échte waarde binnen organisaties 
te erkennen: de mens dus. Voor een 
beter begrip van echte waarde heeft 
hij zelfs een formule opgesteld, een 
nieuwe waardetheorie, die hij in 
zijn boek verklaart. Huizinga legt 
uit dat niet alleen managers, maar 
juist ook medewerkers zelf iets aan 

Hulsenbooms visie en boodschap 
hebben. ‘Op grond van cijfers zijn nu 
al jarenlang mensen wegbezuinigd, 
en degenen die achterblijven wer-
ken in een cultuur van miskenning, 
onzekerheid en soms zelfs vrees. 
Motivatie ontbreekt, productiviteit 
daalt en mensen worden, jawel, 
wegbezuinigd. Hoe kom je uit deze 
neerwaartse spiraal? David geeft 
antwoord op die vraag. En hij geeft 
het vertrouwen dat het anders kan. 
Dat het anders moet!’

David Hulsenboom


