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Geschiedenis Dekolonisatie en koude oorlog van Vietnam
1.1 Botsing in Europa








na 2e wereld oorlog ontstond onder de gelieerde een slechte stemming dit kwam door
Rusland en Amerika :
Rusland en Amerika waren de 2 grote supermachten
Azië viel na WOII onder invloed van Amerikanen evenals West-Europa, Oost-Europa
viel onder invloed van de Russen
Meteen na de 2e wereld oorlog kwam een conflict over het verdelen van Europa, daar
kwam nog bij dat Amerika Kapitalistisch was en Rusland Communistisch
In het begin maakte Amerika zich niet veel zorgen over dictator Stalin > pas na de
invoering van het communisme in de door hem veroverde gebieden, kwamen er
zorgen bij de Amerikanen
Stalin deed dit omdat hij merkte dat zijn west grens erg kwetsbaar was, dit zag hij door
de Duitse invasie in 1941, ook vertrouwde Stalin zijn westerse bondgenoten niet. Hij
wou een Veiligheidscordon opbouwen aan de westgrens
hij voegde Estland, Letland Litouwen en het oosten van polen en Roemenië bij de
Sovjet-Unie
De rest van Oost Europa bracht hij onder zijn invloedsfeer

- Rusland wilde Duitsland ontzettend hoge herstelbetalingen opleggen, de kapitalisten
zagen meer in een snelle weder opbouw van de Duitse Economie
* als gevolg hiervan werd Duitsland gescheiden in een westers, Kapitalistisch en een
oosters Communistisch deel
* Stalin was genoodzaakt dit te doen omdat anders de democratische landen tegen zouden
stemmen



De Amerikanen bood Europa Economische hulp aan door middel van het
Marshallplan, ook Oost Europese landen wilde op deze hulp een beroep oen, Stalin
pikte dit niet
de Amerikanen zagen Stalin zijn machts overnames een onbeperkte machts
uitbereiding net als Hitler dat deed
De russen waren voor een Communistische wereld revolutie, de machts bereiding in
Europa leek voor de Amerikanen hiervoor de eerste stap
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1.2 De Koude Oorlog in Europa















de Amerikanen zagen het communisme omdat nu ook in andere westerse landen de
communistische partijen meer aanhang kregen
ook rond de Middellandse zee kregen communistische denbeelden steeds meer
aanhang
de levens wijze van de meerderheid werd onderdrukt met Terreur door de minderheid
de sovjet-Unie geloofde dat de Amerikanen de minderheid hielp met economische en
militaire steun
Truman zij dat de Koude oorlog tot op het einde geleid zou worden door contaiment
polititiek > het indammen van het communisme
De Amerikanen waren bang dat het communisme de rest van de wereld zou veroveren,
dat deden ze dan van uit de sovjet unie
De Sovjet unie had niet alleen een groot leger ook kon het rekenen op hulp van de
communistische partijen in de verschillende landen
De VS moest als leider van de vrije wereld een uitbereiding van het communisme
zien te verkomen
Een rechtstreekse oorlog moest echter voorkomen worden
De oorlog moest gewonnen worden door indamming en dan zou het communisme van
zelf bezwijken
van beide kanten werd het vijand beeld dus zwart gemaakt
ondanks de Koude oorlog bleef de vrede bewaard, de kaart van Europa bleef tot het
einden van de koude oorlog hetzelfde
de VS en de Sovjet unie raakte verwikkelt in een wapenwedloop die geen einde kende
de Atoombommen waar mee de VS de vrede in Japan afdrong maakte grote indruk op
Stalin, die begon meteen zelf met het ontwikkelen van atoom wapens
De Amerikanen hadden verwacht onkwetsbaar te zijn doordat ze verwachtte dat het
nog jaren zou duren voor dat ook de Russen atoom wapens ontwikkeld hadden
Toen de Russen een Bom hadden ontwikkeld gingen de Amerikanen steeds zwaardere
bommen ontwikkelen, de Supermachten konden met hun hoeveelheid bommen de hele
wereld vernietigen
Chroestsjov voerde vanaf 1956 een politiek van Vreedzame co-existentie > de strijd
tussen het kapitalisme en communisme moest niet beslist worden door oorlog maar
door economische concurrentie
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1.3 Dekolonisatie












tot de 2e wereld oorlog hadden de Europese machten grote koloniale rijken
opgebouwd
de dekolonisatie in Afrika begon rond 1950 , in Azië al in 1945, in veel Aziatische
kolonies was al in 1900 verzet ontstaan tegen de koloniale overheersing
tijdens de Japanse overheersing streefde de kolonies naar nationalisme
toen Japan op de knieën werd gebracht bleek het nationalisme al te veel aanhang te
hebben om de macht in de kolonies te houden
Het Japanse bestuur viel van de ene op de andere dag, waardoor er een machtsvacuüm
ontstond > Nationalisten riepen toen de onafhankelijkheid uit
De verzwakte Europese landen konden dit niet meer terug draaien, veel landen legde
zich neer bij de dekolonisatie
Alleen Frankrijk bleef in eerste instantie krachtig verzetten
Stalin richtte zich voorral op Europa en niet op de kolonies, volgens het communisme
moest het communisme het hebben van de arbeidklasse, de koloniale samelevingen
warenechter agrarisch .
De boeren waren gericht op privé bezit dit wilde de communisten echter afschaffen
Stalin splitste dan ook het nationalisme en het communisme van elkaar af, hier in
waren de boeren wel geïnteresseerd
De sovjet unie voerde in Azië nauwelijks actieve politiek
de Amerikanen hadden meer aandacht voor Azië, ook zij waren antikolonialistisch, dit
kwam omdat zij zelf een kolonie geweest waren, en ook als eerste onafhankelijk
werden
tijdens de 2e oorlog verklaarde Amerika al dat het koloniale tijdperk voorbij was, de
Europese mogendheden moesten naar de 2e wereld oorlog hun kolonies
onafhankelijkheid geven
ze stimuleerde Engeland en Nederland hier toe, met Frankrijk werd voorzichtig
gedaan, dit kwam omdat het verzet in deze kolonies onder communistische leiding
stond
in Vietnam ontstond in 1946 een onafhankelijkheidsoorlog met de Fransen, de
Amerikanen wisten niet goed was ze hier mee aan moesten, het zou erg veel geld
kosten om de wereld van het communisme af te houden
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1.4 Koude oorlog in Azië


















In China woede een burger oorlog tussen de communisten en de nationalisten, de VS
en de Sovjet-Unie hadden hiervoor weinig belangstelling, maar dat veranderde toen de
communisten in 1949 de macht grepen
Stalin was verast door de overwinning van de communisten, hij was er echter erg blij
mee
Nu konden ze de taken verdelen in de strijd tegen het imperialisme, China moest het
voortouw nemen in Azië, de Sovjet unie in Europa, ze steunden de troepen met
wapens en advies
Mao en Stalin deelden het vijandbeeld van de Amerikanen , ze beweerden dat
Amerika niet beter was dan de koloniale onderdrukkers
De Amerikanen oefende invloed uit op de kolonies door middel van economische
steun, ook hierdoor maakte zij gebruik van de grondstoffen die in het land te winnen
waren en de afzetmarkt
In de VS kwam machtsovername Mao over als een mokerslag, ook hadden de russen
een tijdje daarvoor een atoomproef gedaan. Er ontstond paniek, mensen wisten niet of
het communisme nog was terug te dringen
de VS maakte geen verschil meer tussen belangrijke en minder belangrijke landen, in
de strijd tegen het communisme was elk land belangrijk
de contaiment politiek moest wereldwijd worden ingevoerd
in 1950 viel Noord-Korea Zuid-Korea binnen, De Amerikanen twijfelde er niet aan dat
dit deel uitmaakte van wereldwijd plan
de Amerikanen reageerde en rukte op naar de Chinese grens > langdurige oorlog die in
1953 werd beëindigd. Grenzen bleven hetzelfde.
De Korea oorlog Versterkte gevoel van VS dat ook daar iets moest gebeuren > aantal
legerbasissen werd fors uitgebreid
de Amerikanen steunden anti communisme door: Economische, Politieke en militaire
hulp te geven
met politieke steun probeerde de VS zogenaamde Marionettenregeringen min of
meer in hun macht te houden
de militaire steun bestond vooral uit: geld voor wapens, en Advies
Amerikaanse strategie bleef tot in de jaren 60 gebaseerd op gedachte dat ze tegen
groot machtsblok stonden
Na dood Stalin in1953 liepen de spanningen tussen de Sovjet-Unie en China hoog op
De Chinezen moesten niets hebben van de aanpak van chroestjov
Ook was er een verschil tussen het communisme in Rusland en in China, in Rusland
was het communisme gebaseerd op de industrie in China op de landbouw
In 1960 leidde dit tot een openlijke breuk China kwam hierdoor in isolement terecht,
dit veranderde niets aan Amerikaanse gedachte gang
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2.1 Vietnam onder de Fransen
-









-





Vietnamese waren strijdbaar, door grote Chinese invloed moest de onafhankelijkheid
elke keer bevochten worden, echter konden ze niet op tegen de Fransen. 90% van de
bevolking werkte in de landbouw,er was geen industrie, er waren dus ook geen
moderne wapens wat zochten de fransen hier?
In eerste plaats gingen ze op zoek naar macht en eer, er was namelijk een enorme
wedloop om kolonies
In de 2e plaats was het economisch van beland, ze zochten naar grondstoffen en
afzetmarkten voor hun goederen
Dit Gebeurde vooral in het zuiden waar de Mekongdelta gebruikt werd om rijst te
verbouwen, de hoofdstad Saigon groeide uit to een belangrijke handelspost
Er stond een elite die katholiek was en op de Fransen was gericht
de Elite bleef een kleine minderheid er wagen grote tegenstellingen aangezien de
Vietnamese Boedistisch en Agrarisch waren.
ze streefden zelf de opbrengst van de landen op
er was veel honger onder de mensen, de koloniale bestuurders waren erg arrogant
de latere leider Ho Chi Minh was erg tegen de fransen, er was geen sprake van gelijke
rechten
het verzet tegen de fransen was door de fransen makkelijk te onderdrukken door dat
het erg plaatselijk was, het protest was niet massaal genoeg
Leider Vietnamese Communisten was Ho Chi Minh (1890-1969), Ho had al op jonge
leeftijd hekel aan kolonialisme, in 1911 verliet hij land als Zeeman, hij werkte als
arbeider in Engeland en de VS, aan einde 1e wereld oorlog ging hij in parijs wonen,
daar zette hij zich in voor onafhankelijkheid in zijn land
eerst vestigde Ho hoop op VS hij verwachte dat VS einde zou maken aan kolonisatie,
dat gebeurde niet. Zo raakte hij onder indruk communistische revoluties, voorral van
Lenin
maar Rusland probeerde de landen onder zijn invloed sfeer te brengen, was dit niet in
strijd met nationalisme en onafhankelijkheid
Voor Ho was het Duidelijk Lenin was bondgenoot in strijd tegen Fransen
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Paragraaf 2.2 een koloniale oorlog
-

In 1930 wist Ho via Zuid China indo Chinese communistische partij op te richten,
tegen de hongeroproepen traden fransen hard op, Ho bleef Partij leiden vanuit China,
In 1941 keerde Ho terug naar Vietnam, daar stichtte hij samen met partij genoten
VietMinh op.
 beweging onderleiding communisme, voor buitenwereld verborgen.
 Onafhankelijkheid eerste doel, Ho gaf Vo Nguyen Giap opdracht om onder boeren
soldaten te werven.
 Vietminh opgericht tijdens WOII toen Vietnam bezet werd door Japanners, Ho
verwachtte machtsvacuüm na oorlog > unieke kans macht te grijpen
 Een dag Na dat Japan op 15 Augustus 1945 capituleerde, gaf Viet Minh sein voor
opstand, omdat Fransen Troepen nog niet terug waren had Viet Minh binnen 2 weken
land in handen, waarna Ho op 2 September onafhankelijkheid uitriep
- Net als eind WOI hoopte Ho op Hulp VS, Ho deed best om relatie VS goed te houden,
Toch stelden Amerikanen hem teleur, ze lieten Fransen gang gaan in Vietnam.
 Fransen kwamen in 1946 weer in Vietnam, namen vanaf zuiden langzaam land in,
Amerikanen hielpen Ho niet omdat ze wisten dat Ho communist was
 Fransen waren slecht op gewassen tegen Guerrillatactiek VietMinh, ze hadden steden
onder controle, kregen geen vat op platteland
- tot 1950 kreeg Ho geen hulp van buiten, Communistische machtsovername China
veranderde situatie, ook Stalin had nu belangstelling voor Azië , China erkende
Democratische Republiek Vietnam
* China leverde wapens en adviseurs
* 2 weken later erkenning sovjet unie, ook Stalin beloofde hulp
* Frankrijk stelde op aandringen Amerikanen door Vietnamse regering in te stellen die
nauw verbonden was met Franse regering, Frankrijk hield macht
* VS steunde Fransen met geld en wapens, dit was volgens contaimentpolitiek van belang
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Paragraaf 2.3 Bedrog van Geneve












Amerikanen betaalden groot deel oorlog aan Fransen, eind jaren 50 sloeg
oorlogsmoeheid toe > werd besloten tot vredesconferentie, Conferentie van Geneve
in aanloop naar conferentie probeerde beide partijen doorbraak te forceren > Slag in
afgelegen berg vallei bij Dien Bien Phu,
16 000 fransen militairen tegen 50 000 Vietnamese vrijheidsstrijders, Fransen waren
verast over hoeveelheid troepen en wapens Viet Minh had
Fransen vroegen VS om hulp d.m.v. Bombardementen, VS weigerde
6 mei 1954 een dag voor Geneefse confferentie won de Viet Minh de slag> de
Vietminh had groot deel Vietnam in handen
VS wilde niet dat Vietnam communistisch werd, als dit gebeurde zou rest Azië ook
communistisch worden > domino theorie, dit zou bedreiging zijn voor kapitalistische
landen, Amerikanen met tegenzin naar Geneve, daar werd agesproken:
land verdelen, communisten terugtrekken ten noorden 17e breedte graad, zuiden werd
kapitalistisch
Noord en Zuid Vietnam mochten troepen niet versterken
Juli 1956 > nationale nieuwe verkiezingen, hereniging land
Fransen binnen 2 jaar teruggetrokken
Ho niet te vrede met Geneefse akkoorden, moest veroverd grondgebied afstaan, VS
dreigde met oorlog als ze zin niet kregen, Ho ging toch akkoord, na 2 jaar waren er
toch nieuwe verkiezingen
in 1955 verwierpen Amerikanen te gaan praten over verkiezingen, Verkiezingen
zouden niet eerlijk verlopen
Sovjet unie en China verzette zich niet tegen afschaffen verkiezingen, Noord Vietnam
was buffer zone China
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Paragraaf 2.4 Noor en Zuid groeien uit een

















communisten noord Vietnam richtte zich eerst op interne revolutie, naar op bouw
communisme noord Vietnam
het werd een partij staat, anders denkende werden vervolgd
invoering communistische economie gebeurde geleidelijk, voormalige fransen
plantages werden staats bezit, Particulier werd met rust gelaten
Economie stond er slecht voor, extra klap door dat 800 000 mensen vertrokken naar
Zuid Vietnam, onder hen veel geschoold personeel, hierdoor kwam Noor vrijwel
zonder geschoold personeel te zitten, China schoot te hulp > stuurde Managers en
technici
Grond werd herverdeeld naar Chinees voorbeeld, Grond verraders en vijanden werd
aan arme boeren gegeven, zo kregen ze veel steun arme boeren, de Vijand werd
uitgeschakeld en Voedsel productie werd opgevoerd
Plan liep uit de hand > Boeren werden opgehitst > Duizenden boeren vermoord
Wel kregen 2 miljoen families grond, Productie nam toe met 40%
Nu het in landbouw goed ging werd er communistische plan economie ingesteld,
Grond de handel en industrie kwamen in handen staat
In 1961 ging vijfjaren plan van start > opbouw naar zware industrie, toen VS noord
Vietnam ging bombarderen kwam opbouw stil te liggen
VS hoopte in Zuid Vietnam kapitalistische democratie op te bouwen, Zietnamezen
zouden communisme vergeten en superioriteit kapitalisme inzien
Ngo Dihn Diem, een zwaar katholiek gelovige, kreeg taak Vietnam te leiden, hij wou
niks te maken hebben met Vietminh en koloniale overheersing daarom vluchtte hij in
1951 naar Amerika
Tijdens conferentie Geneve werd hij onder druk VS tot premier Zuid Vietnam
benoemd
VS pompte miljarden Euro’s in economie Zuid Vietnam, Diem investeerde dat in
politiestaat, hij trok alle macht naar zich toe en benoemde familieleden op belangrijke
posities, er was erg veel corruptie
VS wilde dit door vingers zien als Diem succes had bij bestrijding communisme, na 2
deling Vietnam ontvluchte 130 000 mensen land, enkele duizenden bleven achter, zij
pleegde terreuraanslagen Diem trad kei hard op
in 1959 waren slechts maar paar honderd communisten over rest was vermoord of
geplaatst in concentratie kampen
Diem werd held in VS, economie zou ook moeten groeien > gebeurde niet er kwam
nauwelijks industrie armoede bleef groot, regime Diem was niet populair
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Hoofdstuk 3
Paragraaf 3.1 volks opstand in zuid Vietnam















Ho wilde met vreedzame middelen naar eenheid, wapens pakken zou oorlog met
Amerika betekenen, maar in 1959 besloot Noord Vietnam tot overleg met Rusland en
China
communisten zagen haat tegen regime Diem in Zuid Vietnam groeien
ze wilde externe revolutie om zo land weer in eenheid te brengen
Noord Vietnam ging verzet tegen Diem in geheim steunen, ze steurden wapens en
infeltranten naar Zuiden, VS mocht niet maken dat opstand onder leiding
communisme stond
voor vervoeren wapens werd Ho Chi Minh Route aangelegd, honderd kilometers
lang pad door jungle van Laos en Cambodja
Noord Vietnam wilde nieuwe politieke organisatie in Zuiden net zoiets als Viet Minh,
waarbij oppositie tegen Diem verenigd werd, onder leiding van communisten
Paar maanden later richtte vertegenwoordigers Zuid Vietnam Nationaal
bevrijdingsfront op met een leger dat de Vietcong genoemd werd
Verzet nam in Zuid Vietnam vanaf 1960 snel toe, Vietcong kreeg delen platteland in
handen, ze wonnen steun door gewonnen grond te geven aan arme boeren
onder druk Amerika zette Zuid Vietnamese regering landbouw hervorming op, deze
pakte verkeerd uit
er kwamen Versterkte dorpen, boeren kregen hier beter leven, om ze tegen
communisme te beschermen werden de dorpen bewaakt
Versterkte dorpen waren niet populair, boeren moesten gedwongen verhuizen van
plekken waar hun families jaren lang hadden gewoond
Boeren hadden gevoel dorpen waren om controle te houden, Hoewel dorpen door VS
betaald werden moesten zij Ambtenaren en militairen betalen voor huizen
Vietcong kon in veel dorpen infiltreren, ook in steden werd regime gehaat
Zuid Vietnam werd geleid door katholieke Boedistische minderheid werd
gediscrimineerd
Kwam steeds meer protest ook van katholieken, hoogtepunt was dat Boedistische
monnik zich midden op kruising in fik stook, Foto’s hiervan gingen wereld over,
aantal monikken deden hetzelfde
Zus Diem sprak van Boedistische barbecue ze bood benzine en lucifers aan, in
Amerika viel dit slecht
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Paragraaf 3.2 kennedy’s antwoord














toen John F. Kennedey in 1961 president werd, was kwestie Vietnam in Amerika
vergeten conflict. Hij kreeg rapport voor zich, hier in stond als niet snel iets gebeurde
Zuid Vietnam verloren was
Regering geloofde dat dit aanval door communisme was
Deel ministers was voor militair ingrijpen
Ander deel was voor geleidelijk terug trekken uit kwestie, ze wouden niet in zelfde
situatie als Frankrijk terecht komen, Kennedey wuifde dit weg, VS dacht klusje in
Vietnam wel te klaren
Eind 1961 besloot Kennedey aantal militaire adviseurs in Vietnam ui te breiden naar
3000, ook stuurde hij helikopters en stond hij gebruik napalm, een
ontbladeringsmiddel toe
maatregelen moesten contraguerrilla maken, hij wist dat Vietcong guerrilla oorlog
voerde, daarom moesten helikopters leger Vietnam beweeglijker maken
Adviseurs moesten Vietnamezen leren vechten, hij Vond dat Zuid Vietnam oorlog zelf
moest winnen, hij verwachte dat Zuid Vietnam oorlog na paar jaar onder controle zou
hebben
Adviseurs vochten in geheim mee , in november 1963 waren al 16.000 adviseurs in
Zuid Vietnam
Diem werd aangespoord tot democratie en sociale rechtvaardigheid, protesten maakte
duidelijk dat hij beter kon verdwijnen
VS had geen bezwaar tegen staatsgreep Zuid Vietnamees leger, op 1 November 1963
gebeurde dit, Saigon werd bezet> Diem sloeg op vlucht, Leider staatsgreep beloofde
hem veilig vertrek uit land, onder weg naar vliegveld werd dictator toch vermoord
drie weken later werd Kennedy vermoord > opvolger vice-president Lyndon B.
Johnson, hij benadrukte direct Vietnam politiek voort te zetten
vier dagen na moord ondertekende hij document waar in stond dat VS Vietnam altijd
zou helpen strijd te winnen tegen communisme
Sinds val Diem rukte Vietcong snel op, Vietcong beheerste helft platteland, Zuid
Vietnamese leger presteerde niets
Militairen leken soms niet bezig met strijd tegen Viet Cong
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Paragraaf 3.3 Johnsos Dilemma


















VS had 3 mogelijkheden oorlog te voeren:
kernwapens inzetten, oorlog zou zo geen Amerikanen leven kosten, zou goedkoper
zijn en veel sneller afgelopen. Johnson vond dit veel te ver gaan, zeker na Cuba crisis
van 1962 VS en Sovjet unie stonden toen op rand van kern oorlog, daar waren ze erg
van geschrokken
Terugtrekken, Europese landen waren voor deze oorlog, VS zou moeten
onderhandelen met Noord-Vietnam en China en Sovjet unie, congresleden waren bang
dat VS steeds dieper in moeras zou wegzakken, Johnson wilde niet onderhandelen, hij
was bang voor domino theorie
Hij vond grondtroepen sturen onvermijdelijk, hij stelde dit zo lang mogelijk uit, eerst
stuurde hij extra adviseurs en gaf opdracht tot kleine operaties, dit had te maken met
Great society plan dat hij in eigen land lanceerde
hij wilde Armen en Zwarten volwaardige plaats in samenleving geven
Rassendiscriminatie en Armoede moest met kracht bestreden worden
Alle Amerikanen hadden recht op: Goed onderwijs, goede huisvesting, goede
gezondheidszorg en goede sociale voorzieningen
Als hij in Vietnam oorlog zou beginnen zou Great society plan hier onder leiden, toch
vond hij Communisme bestrijden erg belangrijk
na Tonkin incident in 1964 aanvaarde congres tonkin resolutie, Johnson mocht alle
noodzakelijke maatregelen nemen om aanval tegen Amerikaanse strijd krachten te
vergelden en verder agressie te voorkomen,
Johnson voerde meteen aanvallen uit op Noord Vietnamese havens, Noord Vietnam
liet zich niet intimideren
Eenheden leger noord Vietnam naar zuiden, ze hoopte Saigon te laten vallen voor VS
volledig op oorlog zou richten, zo konden ze VS misschien nog van oorlog afhouden
In november 1964 won Johnson presidentsverkiezingen met grote meerderheid,
beloofde geen Amerikaanse jongens in Vietnam te laten vechten
Generaals en ministers vroegen om militaire actie
Johnson wou eerst stabiele regering in Saigon
Januari 1965 liet hij zich overtuigen dat militair ingrijpen beste was, Stabiele regering
zou alleen komen als VS voorop ging in strijd
Op 7 februari 1965 viel Vietcong in Zuid Vietnamese Pleiku Amerkaanse vliegbasis
aan, 8 doden, 126 vernietigde toestellen.
VS bombardeerde noord Vietnam, kwam geen oorlogsverklaring > dit in feite begin
oorlog
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Paragraaf 3.4 Johnsons oorlog

















paar dagen na aanslag Pleiku gaf Johnson oorlog tot Operatie roling thunder,
systematisch bombarderen noord Vietnam. Ze hoopte door deze langzaam op te
voeren Noord Vietnam over pijndrempel te duwen
door blokkades en acties tegen ho chi minh route probeerde ze Vietcong te isoleren, zo
zou Vietcong makelijker te ver slaan zijn
Communisten taaier dan verwacht, VS gedwongen sturen meer militairen aan eind jaar
1965 waren 180 000 militairen in Vietnam
Eind 1968 waren dit er 540 000
Begin 1968 hadden Amerikanen meer bommen gegooid als alle oorlogen bij elkaar
VS wou beperkte oorlog voeren,
zo min mogelijk Amerikaanse slachtoffers
oorlog moest gewonnen worden met conventionele middelen
oorlog moest beperkt blijven tot Vietnam
in 1956 beloofde VS China dat niet zou uitlopen op Amerikaans Chinese oorlog, Mao
beloofde zich niet te bemoeien als ze niet uitgedaagd werden, invasie in Noord
Vietnam of een van andere landen zou China niet accepteren
Johnson hield zich aan voorwaarden, Johnson verbood oorlog uitbreiden naar Laos en
Cambodja om zo Ho Chin Minh route aan te pakken
Grensgebied China, De rode Delta, mocht niet worden gebombardeerd, Hanoi moest
ook ontzien worden, even als haven van Haiphong
door Geurilla tactiek Vietcong hadden zij het initiatief ze doken af en toe op voor
verrassingsaanval
Amerikanen hanteerde Search en Destroy tactiek, vijand werd opgespoord en
vernietigd
Er was geen duidelijk slagveld, hierdoor kon niet echt terrein winst geboekt worden,
daarom werden als maatstaaf de lijken van Gedode VC geteld
Werd gedaan door dorpen plat te branden, na palm te gooien, en ontbladeringsmiddel
angent orange in te zetten hierdoor kon vijand zich niet meer verstoppen in jungle
Onder strijders Vietcong vielen 7 keer zoveel doden als onder Amerikanen, ze konden
niet voorkomen dat Vietcong guerrilla tactiek bleef voortzetten
Toestand Zuid Vietnam was wel verbeterd, Generaal Thieu had in Saigon touwtjes in
handen
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Paragraaf 4.1 Vietnamisering



















begin 1968 verklaarde Johnson nog aan Congres dat goed ging in Vietnam, Militaire
situatie was sterk verbeterd, einde oorlog begon in zicht te komen
toen kwam Tet Offensief > traditionele Vietnamese Nieuwjaar 30 januari 1968,
communistische commando’s drongen Amerikaanse ambasade in Saigon binnen
Amerikaans hoofd kwartier en andere belangrijke punten kwamen onder vuur te liggen
In meer dan andere 100 Zuid Vietnamese steden braken ook gevechten uit, honderde
dorpen vielen in handen Vietcong
Amerikanen waren verast, Situatie was dus niet onder controle
Toch slaagde Amerikanen er in offensief te breken
Communisten leden grote verliezen, 40 000 strijders kwamen om
Generaal Giap had gehoopt op overwinning
Westmoreland zag offensief als grote tegenslag, dit had hij nooit voorzien, het was
klap voor geloofwaardigheid van Amerikaanse leger, er zouden extra inspanningen
nodig zijn om overwinning veilig te stellen, daarom vroeg hij bij Johnson om 200 000
johnson trok andere conclusie, mischien kon VS oorlog niet winnen, Westmoreland
kon niet verzekeren dat ze zouden winnen door extra soldaten in te zetten en
zwaardere bombardementen
Johnson gaf troepen daarom niet, op 31 maart liet Johnson weten dat
bombardementen zouden worden gestaakt en hij met Noor Vietnam wilde
onderhandelen
Op 31 maart zaten Amerikanen en Noord Vietnamezen in parijs aan tafel voor
vredesbesprekingen, beide partijen probeerde positie aan onderhandelingstafel te
verbeteren,
Johnson besloot in augustus bombardementen te hervatten
Omdat Johnson zich niet beschikbaar had gesteld kwam er nieuwe president, Richard
Nixon
tot tet offensief pleitte Nixon voor harder militair in grijpen in Vietnam, hierna keerde
hij zich tegen oorlog. Hij presenteerde zich als man van vrede. Maar hield vast aan
domino theorie
eervolle vrede, Nixon wou niet eerste president zijn die oorlog verloor hij wilde
eervolle vrede bereiken door Vietnamisering oorlog, de Amerikaanse grondtroepen
zouden zich langzaam terugtrekken, Zuid Vietnamees leger werd versterkt
hij wou dat Vietnamese sterk genoeg waren om zelf strijd met communisten aan te
gaan
hij wou Noor Vietnam tot Concessies dringen door militaire druk te verhogen
Amerikanen zouden meer van uit lucht gaan vechten
Nixon wou Noord Vietnamezen laten denken dat hij gek was een sterk anticommunist
die niet bang was op de atoom knop te drukken
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Paragraaf 4.2 Amerika blaast de Aftocht





















noord Vietnam had bij vredesbesprekingen 3 eisen: Alle Amerikaanse troepen weg,
Vietcong in nieuwe Zuid Vietnamese regering en nationale verkizingen
ze stelde hier niks tegen over, Nixon stelde wapenstilstand voor waarbij beide partijen
hun troepen binnen een jaar uit Zuid Vietnam zoude weghalen, Noord Vietnam en
Vietcong moesten Zuid Vietnam met rust laten
Nixon stuurde dreigbrief naar Ho dat vreselijke dingen zouden gebeuren als niet snel
doorbraak kwam, hij wilde Hanoi en haven haven Haiphong bombarderen, hij wou
laos en Cambodja binnen vallen en dacht eraan om kern wapens te gooien op ho chi
minh route
Hiervan voerde hij deel uit, Bombarderen Laos Cambodja, en groendtroepen naar toe
sturen.
hiermee wilde hij Vietcong afsnijden van aanvoer wapens en troepen, aanpak werkte
redelijk Vietcong vrij rustig tot 1972
troepen macht Zuid Vietnam ondertussen verkleind, Zuid Vietnams leger groeide
dankzij Amerikaanse steun
maar leger maakte zonder Amerikaanse lucht aanvallen weinig klaar
Dreigementen Nixon helpt niet veel vredesonderhandelingen zaten vast
Om Noord Vietnam onderdruk te zetten door banden met China en Sovjet-Unie te
verbeteren, zo Zou Noord Vietnam niet zo maar meer steun krijgen van deze
grootmachten
Het leide tot betere banden met communisme, maar in zaak Vietnam leverde het niks
op, Rusland en China gingen door met steunen Noord Vietnam
voorjaar 1972 begon Noord-Vietnam groot offensief, ze vielen Zuid Vietnam binnen >
Nixon reageerde met bombardementen, Hij bombardeerde haven Haiphong,
Spoorlijnen en Noord Vietnamese grens met China
Noord Vietnam gaf langzaam toe, Zuid Vietnamse regering mocht na vredesakkoord
blijven.
Maar Vietcong hoefde zich niet terug te trekken, en alle Amerikaanse gevechtstroepen
zouden weg gehaald worden uit Zuid Vietnam
In oktober waren ze bijna eens, maar liep mis omdat Amerikanen met nieuwe eisen
kwamen Noord Vienamezen liepen weg onderhandeling
Amerikanen voerden zwaarste bombardementen van oorlog uittijdens kerst, Hanoi
was doelwit
Bombardementen stockeerden noord Vietnamezen , ze gingen terug naar
onderhandelingstafel, als Amerikanen zouden trekken zou dat toch tot overwinning
leiden
Nixon beloofde Thieu dat VS zou terugkeren als communisten vredesakkoord braken,
VS liet veel meer Materiaal achter dan van plan
Op 23 januari 1973 werd vredesakkoord getekend
Na vertrek Amerikanen gingen Noord vietnamezen door, Groot offensief op Zuid
Vietnam in voorjaar 1975 > leidde in paar weken tot val Saigon, 30 april onvluchte
laatste Amerikanen het land
Hereniging Noord en Zuid was feit > Democratische republiek Vietnam
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Paragraaf 4.3 oorlog aan het thuisfront












oorlog voor deel mislukt door Guerrilla tactiek, maar voorral door grote steun China
en Sovjet unie, zij leverde veel Wapens,
door het tegen elkaar uit spelen van China en Sovjet unie werd het niet van een van
hun afhankelijk
Amerikanen wilde geen oorlog met China en Sovjet unie hierdoor moesten
Amerikanen met handen op rug vechten
Nadeel voor VS was toename verzet tegen oorlog in Thuisfront, ze dwongen regering
tot vrede, dit kwam door drie factoren, protest beweging, de media en groeiende
verdeeldheid politiek
Halverwege 1960 kwamen blanke jongeren in verzet tegen situatie Vietnam > Protest
generatie, ze moesten niks hebben van oudere generatie en walgde van Materialisme
het arbeidsethos en gezagsgetrouwheid van Amerikaanse cultuur, ze waren
tegenovergestelde brave burgermansbestaan ouders, Ho Chi Minh werd gezien als
held, het waren Babyboomers ze hadden niks te maken met bedreiging door
communisme
Vietnam protest begon bij openbare discussie bijeenkomst op universiteit Michigan >
Teach in, dit werd razend populair en kreeg veel aanhang in universiteiten,
demonstraties werden steeds massaler en agressiever
dienstplichtigen weigerde dienst of gingen naar buitenland
protesten bereikte hoogtepunt in 1968, toen Demonstraties eindigde in vechtpartijen,
Nixon besloot troepen geleidelijk terug te trekken
in 1969 hoefde jongeren die studie uitstel hadden gekregen niet in dienstplicht
hierdoor hadden studenten geen persoonlijk belang meer tegen oorlog, toch waren
onder Nixon nog protesten
15 oktober 1969 was nationaal protest in alle grote steden braken demonstraties uit,
ook na binnenvallen Laos en Cambodja was veel protest
Toen politie 4 studenten bij protest doodschoot liep het uit de hand, honderden
universiteiten werden gesloten, veiligheidstroepen moesten menigte bij witte huis
tegen houden
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Paragraaf 4.4 tegenwind van Media en politiek












Vietnam oorlog was eerste televisie oorlog, reportages benadrukte grootsheid
Amerika, van oorlogsmisdaden was weinig te zien
maar kwamen steeds meer kritische reportages, ze rekenden hierin af met standpunt
dat geen burgerdoelen geraakt werden
Tet offensief was ook voor media keerpunt, doken realistische beelden op van
gevechten
Walter Cronkite zij aan kijkers dat optimisme regering op drijfzand was gebaseerd,
Johnson zag op dit moment in dat het zo niet verder kon
Journalisten geloofde niet meer in overwinning, media versterkte verzet tegen oorlog
Veel Amerikanen vonden dat media verraad pleegde
Beleid werd bepaald door Pentagon witte huis en ministerie van defensie, congres
werd er buiten gehouden, om zorgen dat Congres geld bleef geven voor Great soceity
plan, verzweeg hij kosten oorlog
tactiek werkte eerst goed, partijgenoten werden bang voor verwijt Soft on communist
congres keurde begroting elk jaar opnieuw met grote meerderheid goed
politiek werd verdeeld over Vietnam toen Senator william Fulbright openlijk kritiek
uitte op Johnson, hij had tonkin resolutie dor congres geloodst, hierna was hij meer
gaan twijfelen, hij ontdekte dat Johnson veel zaken verborg
deskundige verklaarde tijdens hoorzitting dat Amerika zo snel mogelijk moest terug
trekken, hoorzittingen waren recht via televisie te zien hierdoor daalde vertrouwen in
Johnson
congres in 2 kampen: De Duiven, drongen aan op onderhandelingen en beperking
geweld, De havikken waren voor harder optreden
onder Nixon kregen Duiven overhand, Nixon werd onder druk gezet om vrede te
sluiten.
Toen vrede was gesloten stelde congres geen geld meer beschikbaar, eind 1973 nam
het War Powers Act aan, hier in stond dat president voortaan verplicht was om aan
congres te vragen voor strijdkrachten in te zetten bij militair conflict
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Paragraaf 5.1 ontwricht Vietnam













-

door bombardementen ging deel leven noord Vietnam afspelen onder de grond, land
werd s’nachts bewerkt, bejaarden en kinderen werden verspreid, overal kwamen
schuilplaatsen
Noord Vietnam kon per jaar 200 000 dienstplichtige oproepen, zij werden ingezet bij
de ho Chi Minh route of om te infiltreren, in het verzet te werken en om gesneuvelde
strijders te vervangen
Vrouwen en chinezen hielden economie draaiende, door bombardementen op
landbouw kwamen er geen hongersnoden, te danken aan hulp China en
Communistische economie
Er was niet veel voedsel, noord-vietnamezen waren brood mager, maar werden niet
opstandig
Onvrede werd niet getolereerd
meeste doden door oorlog waren Zuid Vietnamese burgers, landbouw gebieden
werden verwoest > 4 miljoen Vietnamezen vluchtte naar steden > enorme groei steden
dorpen waren ene keer in handen Vietcong andere keer weer niet, grote gebieden was
het overdag regering nachts de Vietcong
Wie Vietcong weigerde te helpen riskeerde zijn leven, maar wie opzichtig hielp liep
gevaar afgevoerd te worden naar martelkamers leger
Zuid Vietnam maakte nog welvarende indruk, leef omstandigheden waren beter als in
noord Vietnam, maar zuid Vietnamese economie was niet gezond, mensen gaven meer
uit dan ze verdiende, Amerikanen vulden tekorten aan
Alleen Economische activiteiten die gericht waren op Amerikanen bloeiden op, in
steden had helft baantjes die gericht waren op Amerikaanse aanwezigheid
Spoorlijnen en bruggen werden kapot gebombardeerd landbouw gebieden en bossen
werden vergiftigd om zo Vietcong voedsel af te nemen
In steden ontstonden vluchtelingen kampen, honderdduizenden Vietnamezen zonder
werk
Honderdduizenden raakten door oorlog gewond of verminkt, medische zorg kregen ze
niet, alleen rijken konden zich laten behandelen
door oorlog groeide Noord en zuid Vietnam verder uit elkaar, Noord Vietnam bleef
weinig ontwikkelde arme samenleving zuid Vietnam werd stedelijke sameleving met
kunstmatige welvaart, noord en Zuid leefden erg gescheiden van elkaar
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Paragraaf 5.2 soldaten en veteranen













Vietnam oorlog was Working class war: 3 kwart Amerikaanse militaire kwam uit
lager sociaal milieu, verzette tegen oorlog kwam vooral van welvarende midden klasse
Amerikaans leger 1 van jongste legers ooit, Gemiddelde leeftijd was bij aankomst 21,
ze hadden dus weinig ervaring
Ze vertrokken met beeld dat ze klusje in Vietnam wel even zouden klaren, Op
guerrilla tactieken waren ze niet voorbereid, vijand kon ineens toeslaan, ook werd
zelfvertrouwen aan getast door het lijden van Vietnamese bevolking
Toen in 1968 hoop op overwinning werd opgegeven groeide de frustratie onder de
soldaten, ze gingen naar bordelen en bars in Saigon
Rassen tegenstellingen in jaren 1965-1968 zorgde voor ongeregeld heden in VS in
grote steden, dit vergrootte spanningen in leger, blank en zwart vochten zij aan zij
maar buiten het veld werden Zwarte gediscrimineerd
Tienduizenden soldaten liepen weg, de Frustratie zorgde ook voor oorlogsmisdaden
zoals in My Lai daar vermoorde Amerikaanse eenheid tijdens Tet offensief 300
ongewapende burgers, veel vrouwen werden verkracht
door oorlog liep groot deel huwelijken soldaten bij terugkomst terug, ze belande in
psychiatrische kliniek of pleegde zelfmoord, velen werden eenzaam. Honderd
duizenden soldaten waren verminkt
ook bij gene die in eerste instantie niks leken te mankeren kregen ziektes als kanker of
diabetes of kregen zweren, bloedingen en onvruchtbaarheid
combinatie van deze problemen werd Vietnamsyndroom genoemd
ook waren soldaten uit ander oorlogen als helden onthaald de Vietnam Veteranen,
werden gezien als oorlogsmisdadigers
toch kregen meeste uiteindelijk eer normaal leven, en waren hun problemen beter
bespreekbaar
veteranen konden uitkeringen krijgen voor hypotheken, verzekeringen, begrafenissen
en andere zaken
sommige konden door oorlog carrière maken die ze anders niet gemaakt hadden
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Paragraaf 5.3 een nationaal trauma












Vietnam oorlog maakte in VS einde aan optimisme, toen Saigon viel was vertrouwen
in regering tot dieptepunt gedaald
Amerika was Economische grootmacht van de wereld na WOII, gaf ook westerse
landen economische leiding munten waren gekoppeld aan de dollar
Amerikaanse regering gaf vanwege oorlog te veel uit > te veel dollars in de wereld,
door overschot kon verhouding tussen dollar en andere munten niet gehandhaafd
worden, in 1971 werd Dollar los gekoppeld andere munten
Economische groei VS kwam tot stilstand > recessie was gevolg
Europa en VS waren concurrenten geworden, ook politiek was relatie verslechterd
West Europa zag VS steeds meer als hindernis tot betere relaties met communistisch
oost Europa
ook in Europa was protestgeneratie op gekomen, Kerst bombardementen leidde tot
grote demonstratie in Nederland, ook regering Nederland keurde bombardementen af
Voorstanders oorlog maakte tegenstanders uit voor The enemy within, ze verweten
media ervan onderdeel te zijn van samenzwering tegen Amerika
Nixon zij dat tegenstanders luidruchtige minderheid was die vijand in de kaart speelde
Johnson en Nixon negeerde congres zoveel mogelijk maar Nixon moest steeds meer
rekening met congres rekening gaan houden. Congres trok Tonkinresolutie in en nam
War Powers Act aan
in 1971 kreeg vertrouwen regering grote schok toen Pentagon papers uitlekte, dit was
studie van ministerie van defensie naar Amerikaanse politiek in Vietnam, ze lieten
zien hoe Johnson oorlog gemanipuleerd had
Nixon bleek zich schuldig te hebben gemaakt aan omkoping en intimidatie, om te
voorkomen dar congres hem afzette, stapte hij zelf op in augustus 1974
Uit afkeer tegen voormalige politiek koos volk in 1967 Jimmy carter tot president, hij
was in Washington volstrekte buitenstander
Vietnam was nationaal trauma geworden
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Paragraaf 5.4 Vietnam na de oorlog























oorlog zorgde niet voor einde leiden,
miljoenen mensen hadden verwanten verloren, miljoenen waren gevlucht
honderdduizenden verminkt, half miljoen kinderen werd wees
landbouw was ontwricht door bombardementen en vergiftiging
mijnen bleven slachtoffers eisen, ook Agent orange leid nog altijd tot kanker,
suikerziekte en geboorte gehandicapte kinderen
door einde financiele steun VS storte Zuid Vietnamese economie in, erger werd het
doordat regering direct communistische systeem invoerde, al het bezit werd van de
staat, er moest veel belasting betaald worden en vergunningen moesten ook worden
betaald
Situatie werd erger doordat Vietnam in oorlog raakte met Cambodja en met China
Pol Pot was communist en vestigde in Cambodja een van bloedigste regimes in drie
jaar tij vermoorden zijn aanhangers > de rode Khmer, Die miljoen mensen
Hij keerde zich tegen Vietnamese minderheid in land, Vietnamezen werden vermoord
of verjaagd
Vanaf 1977 viel Rode Khmer Vietnamese dorpen aan > Vietnam viel in 1978 als
reactie hier op Cambodja binnen, ze drongen in enkele weken door tot hoofdstad en
joegen polpot de jungle in
Ze vestigde een marionettenregering in
China die de Rode Khmer steunde viel als reactie hierop Vietnam binnen, om ze lesje
te leren
Maar de Chinezen werd juist in grens oorlog de les geleerd
Vietnamese regime keerde zich nu tegen de Chinezen in Vietnam, bezittingen
Chinezen werden aangenomen en Chinezen werden gedwongen te vertrekken,
Chinezen werden naar zee gebracht waar ze zich zelf maar moesten redden,
Dit alles leidde tot massale uitocht, 400 000 mensen verlieten het land
in 1979 was situatie zo verslechterd dat hongersnood uitbrak, uiteindelijk kwam
regime tot inkeer in 1986 werd besloten communistische systeem te verzachten
sinds 1975 werd Vietnam door VS geboycot, andere westerse landen deden onder druk
mee, Vietnam was bongenoot China kwijt, en was nu afhankelijk van Sovjet unie
Vietnamezen zagen Russen als Amerikanen zonder dollars
Om minder afhankelijk te zijn van Rusland werd contact gezocht met VS, in 1981
begonnen onderhandelingen, voor VS was niet echt belangrijk, ze konden nederlaag
nog altijd slecht bevatten, ze weigerde Vietnam te helpen
Ze wilde alleen helpen als, de vermiste Amerikanen in Vietnam werden opgespoord,
dit deden ze maar niet genoeg naar zin Amerikanen,
Vanaf 1993 blokkeerde VS internationale hulp niet meer, in 1995 gingen ze
diplomatieke betrekkingen aan me Vietnam
In 2000 kon Vietnam zonder hulp VS
Vietnam is nog altijd arm land met weinig ontwikkelingen in industrie en diensten
sector
Toen Clinton in 2000 werd ontvangen werd hij door de Vietnamese burgers als een
held onthaald, tot schrik van de communistische machthebbers
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