
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

‘Whose Vietnam?’ - ‘Lessons learned’ and the dynamics of memory in American
foreign policy after the Vietnam War

Beukenhorst, H.B.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Beukenhorst, H. B. (2012). ‘Whose Vietnam?’ - ‘Lessons learned’ and the dynamics of
memory in American foreign policy after the Vietnam War. [Thesis, fully internal, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/whose-vietnam--lessons-learned-and-the-dynamics-of-memory-in-american-foreign-policy-after-the-vietnam-war(a45c6d45-3c41-410c-8926-5f34991e2f40).html


 5 

Samenvatting	  Nederlands	  
 

Vanaf het moment dat de laatste Amerikaanse helikopters vluchtten vanaf het dak van 

de ambassade in Saigon in mei 1975 achtervolgen de herinneringen aan de 

Vietnamoorlog Amerikaanse beleidsmakers. Zo hebben deze herinneringen een 

enorme impact gehad op latere beslissingen om wel of niet te interveniëren in een 

buitenlands conflict. Als interventie een optie bleek, dan bepaalden deze 

herinneringen in hoge mate de manier waarop en de condities waaronder de 

strijdkrachten werden ingezet. De herinneringen aan de Vietnamoorlog beïnvloedden 

hoe politici met hun publiek communiceerden, in welke mate de media toegang 

hadden tot het slagveld, en hoe allianties met andere landen werden aangegaan. 

Bovendien vormden ze contrasterende opvattingen over de juiste rol van Amerikaanse 

macht in de wereld – ofwel als een positieve macht die weer hervonden en versterkt 

moest worden na een tijdelijke en atypische faux-pas in Vietnam, ofwel als een macht 

gebaseerd op arrogantie en overmoed die pas op de plaats moest maken na een 

ontnuchterende ervaring. Verschillende interpretaties van het conflict in Vietnam 

leidden tot de constructie van verschillende herinneringen, die weer verschillende 

lessen voor verschillende groepen in de Amerikaanse samenleving tot gevolg hadden. 

Tot op de dag van vandaag is er nog steeds niet een redelijke mate van consensus over 

de oorlog en haar erfenis gevormd.  

 Dit proefschrift onderzoekt de manieren waarop de herinneringen aan de 

Vietnamoorlog van invloed zijn geweest op de top van de regering tijdens 

internationale crises in El Salvador, Nicaragua, Grenada, Libanon, Irak, en Somalië 

tussen 1981 en 1991. Het heeft als onderwerp de veelkleurige en vaak tegenstrijdige 

erfenis van de Vietnamoorlog, en onderzoekt hoe deze erfenis tijdens momenten van 

Amerikaans militair optreden is gevormd en gebruikt. De keuze voor het woord 

‘herinnering’  benadrukt het subjectieve, geconstrueerde en fluctuerende karakter van 

de wijze waarop Amerikanen omgaan met deze specifieke episode uit hun 

geschiedenis. Het brengt ook de persoonlijke aspecten van deze geschiedenis onder de 

aandacht: zij die de oorlog als jongvolwassene meemaakten bepaalden op basis van 

deze herinneringen het verloop van volgende oorlogen.  

Het doel van dit proefschrift is om tot een kritische analyse te komen van de 

erfenis van de Vietnamoorlog op het gebied van Amerikaans buitenlands beleid 
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tussen 1981 en 1991. Onderliggende vragen zijn gerelateerd aan de term ‘het Vietnam 

syndroom’ en de veel gepraktiseerde gewoonte om lessen te trekken uit de oorlog – de 

zogeheten ‘lessons learned’. Deze vragen worden benaderd vanuit de interactie tussen 

persoonlijke, institutionele en collectieve herinneringen aan de Vietnamoorlog. 

Centraal staat het denken en handelen van hooggeplaatste beleidsmakers en leden van 

de regering uit de presidentschappen van Ronald Reagan en George H.W. Bush. Aan 

het begin van deze periode populariseerde Reagan de term ‘Vietnam syndroom’, en 

aan het einde stelde Bush – prematuur - dat het syndroom voorgoed was overwonnen 

tijdens de Golfoorlog van 1991.    

In de eerste hoofdstukken analyseer ik Ronald Reagans interpretatie van de 

Vietnamoorlog en haar erfenis. Deze persoonlijke opvattingen bepaalden wat hij 

bedoelde met de term ‘Vietnam syndroom’ die hij veelvuldig gebruikte tijdens zijn 

presidentiële campagne in 1980 en die een aanzienlijke invloed had op zijn 

buitenlands beleid als president. De term ‘Vietnam syndroom’ riep echter bij het 

bredere publiek ook bepaalde associaties met de Vietnamoorlog  op die Reagan juist 

helemaal niet voor ogen had. Hijzelf en leden van zijn regering deden vervolgens 

meerdere pogingen om het publiek te instrueren over de ‘juiste’ manier om de 

Vietnamoorlog te herinneren  - wat geenszins leidde tot een meer uniforme visie op 

deze geschiedenis of de lessen die er uit te leren zouden zijn.  Hoewel de erfenis van 

de Vietnamoorlog in de literatuur vaak wordt beschreven als een remmende en 

belemmerende factor op het Amerikaanse buitenlands beleid toon ik met voorbeelden 

van - onder andere - Reagans beleid in Centraal-Amerika en het Iran-Contra 

schandaal aan dat deze erfenis ook als stimulerende en radicaliserende factor optrad.  

In de daaropvolgende hoofdstukken wordt gekeken naar de institutionele 

reacties op de Vietnamoorlog van voornamelijk het Amerikaanse Congres en de 

strijdkrachten. Ook op institutioneel niveau is er een gemengde reactie waar te nemen 

van zowel een remmend als een activerend effect op buitenlands beleid als gevolg van 

de tegenstrijdige herinneringen aan de Vietnamoorlog.  Het laatste deel van dit 

proefschrift richt zich op George H.W. Bush en diens opvattingen over de oorlog in 

Vietnam. In het allerlaatste hoofdstuk, over de Golfoorlog van 1991, komt de 

dynamiek tussen persoonlijke, institutionele en collectieve herinneringen aan bod en 

hun invloed op de oorlog die aanvankelijk bedoeld was om het ‘Vietnam-syndroom’ 

voorgoed te doen vergeten – maar daar niet in slaagde.   
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Drie centrale conclusies kunnen getrokken worden op basis van het onderzoek 

dat aan dit proefschrift ten grondslag ligt. Ten eerste wordt de term ‘Vietnam 

syndroom’ in de huidige literatuur vaak onvolledig omschreven of onvoldoende 

begrepen, wat leidt tot verwarring over welke erfenis de Vietnamoorlog heeft 

nagelaten in buitenlands beleid. Hoewel een zeker ambigu karakter van de term soms 

wel wordt onderkend, mist er vaak het begrip dat de betekenis van de term in zeer 

grote mate context-afhankelijk is. Ook blijft vaak onderbelicht dat de term grotendeels 

een politieke constructie is van Ronald Reagan. Echter, toen Reagan de herinneringen 

aan de Vietnamoorlog voor eigen politiek gewin probeerde in te zetten door de term te 

gebruiken stuitte hij op alternatieve interpretaties van de Vietnamoorlog die zijn 

doelstellingen op buitenlands beleid hinderden. Zijn gebruik van het ‘Vietnam 

syndroom’ riep enerzijds steun op voor het kordatere buitenlands beleid dat hij voor 

ogen had, maar overtuigden anderzijds grote groepen Amerikanen dat de ‘werkelijke’ 

lessen van de Vietnamoorlog juist een veel bescheidener beleid als gevolg zouden 

moeten hebben.  Deze ingrijpende tegenstrijdigheden worden zelden belicht in de 

literatuur als de term ‘Vietnam syndroom’ wordt gebruikt. De term wordt vaak zelfs 

gebruikt om de erfenis van de Vietnamoorlog op buitenlands beleid in zijn geheel te 

beschrijven, maar door de term een dergelijk brede definitie toe te kennen worden 

vele verschillende aspecten die de erfenis van de Vietnamoorlog rijk is sterk 

onderbelicht.    

Aan deze observaties over de term ‘Vietnam syndroom’ is ook de tweede 

centrale conclusie gerelateerd: Om een vollediger begrip te krijgen van de impact van 

de Vietnamoorlog op Amerikaans buitenlands beleid is het belangrijk om bewust te 

zijn van de interactie tussen persoonlijke, institutionele en collectieve herinneringen 

aan die oorlog. Het bewust zijn van deze dynamiek verrijkt het begrip van de erfenis 

van de Vietnamoorlog, en stimuleert dat een eenzijdige belichting op grond van de 

term ‘Vietnam syndroom’ ontstegen wordt.  

Een derde centrale conclusie die getrokken kan worden is gerelateerd aan de 

gewoonte om lessen te trekken uit de Vietnamoorlog – en uit het verleden in 

algemene zin. Ook deze historische lessen zouden vaker belicht moeten worden 

vanuit de context van geconstrueerde herinneringen – gekoppeld aan plaats, tijd, 

persoon en belang. Historische ‘lessen’ suggereren vaak een objectiviteit en 

universele toepasbaarheid die ze in werkelijkheid niet bezitten, maar waardoor hun 

overtuigingskracht wel stijgt. Zowel het publiek dat de ‘lessen’ gepresenteerd krijgt 
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als ook degene die de ‘lessen’ presenteert zijn gevoelig voor deze gesuggereerde 

objectiviteit. Maar zoals een analyze van de herinneringen aan de Vietnamoorlog 

laten zien zijn deze ‘lessen’ tot op zeer grote hoogte het resultaat van subjectieve, 

emotioneel geladen constructies gebaseerd op persoonlijke, institutionele en/of 

collectieve herinneringen. Om de invloed van dergelijke ‘historische lessen’ beter op 

waarde te kunnen schatten, en om hun gesuggereerde objectiviteit en teleologische 

implicaties kritischer te kunnen benaderen, is het belangrijk om de subjectieve context 

van herinneringen in ogenschouw te nemen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




