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Samenvatting 
In de historiografie over Nederland tijdens de Vietnamoorlog ligt de nadruk sterk op de rol van 

de protestbewegingen in de samenleving, waardoor de mening van de silent majority 

onderbelicht is gebleven. In deze scriptie wordt zodoende aan de hand van ingezonden brieven 

in dagbladen en opiniepeilingen onderzocht of de mening van de silent majority, in een periode 

van zes weken na het Tet-offensief en het bloedbad in My Lai, aansloot bij het beeld van 

‘Nederland als protestland’. Dit onderzoek laat zien dat het grootste deel van de Nederlandse 

krantenlezers en de respondenten in de opiniepeilingen na het Tet-offensief nog steeds achter 

de Amerikaanse interventie in Vietnam stond. Dit sloeg echter om na het bekend worden van 

het bloedbad in My Lai. Deze schokkende gebeurtenis zorgde voor een ommekeer in de 

publieksreacties in dagbladen. Ondanks deze tweeledige conclusie, moet het beeld van 

‘Nederland als protestland’ toch genuanceerd worden. 

 

 



	 4 

Inleiding 
1968 wordt algemeen gezien als jaar waarin het protest tegen de Vietnamoorlog, na een periode 

van overwegend steun voor het Amerikaans optreden, voor het eerst een aanzienlijke vorm 

begint aan te nemen. In de Verenigde Staten bleek uit een Gallup Poll in februari 1968 dat ruim 

50% van de Amerikaanse bevolking president Johnsons handelwijze in Vietnam afkeurde.1 In 

april 1968 gingen miljoenen studenten niet naar hun lessen om te protesteren tegen de 

Amerikaanse interventie in de Vietnamoorlog en eind augustus escaleerde een demonstratie in 

Chicago dusdanig dat er 23.000 politieagenten nodig waren om de demonstranten in bedwang 

te houden.2 In Europa werden er in Londen, Parijs en West-Berlijn grootschalig geprotesteerd 

rond de Amerikaanse ambassades; demonstraties die soms uitmondden in grote rellen tussen 

de jeugdige demonstranten en de politie.3 In Nederland werden onder meer posters met het 

opschrift ‘Johnson Oorlogsmisdadiger’ achter ramen geplakt en kwam men vervolgens 

woedend in opstand tegen de arrestaties die verricht werden op grond van ‘artikel 117: 

belediging van een bevriend staatshoofd’. Deze trend van protest zou zich nog jaren voort 

blijven zetten en wie zodoende denkt aan Nederland tijdens de Vietnamoorlog, denkt 

waarschijnlijk toch vooral aan studentendemonstraties, Piet Nak met zijn Amsterdams (later 

Nationaal) Vietnam Comité en de massale protesttocht in Utrecht 1973 waar ruim 

honderdduizend mensen aan deelnamen.  

 Deze nadruk op de verschillende linkse anti-Vietnamgroeperingen en hun acties die 

zo’n stevige stempel op de Nederlandse jaren zestig hebben gedrukt, bestaat niet alleen in het 

collectief geheugen, maar ook in de Nederlandse historiografie van de Vietnamoorlog. Het 

meeste onderzoek dat over de Nederlandse publieke opinie tijdens de Vietnamoorlog is verricht, 

betreft de activiteiten van de protestbewegingen en hun invloed op het buitenlandse beleid van 

de verschillende zittende regeringen in de jaren zestig en zeventig. Rimko van der Maar heeft 

een toonzettend werk geschreven met zijn Welterusten Mijnheer de President, waarin hij 

onderzoek heeft gedaan naar de plaats die de actiegroepen innamen in het politieke debat en 

wat de verhouding was tussen deze actiegroepen, de media en het parlement.4  Ook Peter van 

Eekert, Duco Hellema en Adrienne van Heteren richten zich in hun gezamenlijke werk Johnson 

																																																								
1	Gallup,	‘Iraq	Versus	Vietnam:	A	Comparison	of	Public	Opinion’	(versie	24	augustus	2005)	
http://news.gallup.com/poll/18097/iraq-versus-vietnam-comparison-public-opinion.aspx	(geraadpleegd	
3	december	2017).		
2	Joseph	Fry,	‘Student	Opposition	to	the	Vietnam	War’,		in:	David	Anderson,	John	Ernst	(red.),	The	War	
That	Never	Ends.	New	Perspectives	on	the	Vietnam	War	(Lexington	2007)	219–243.	
3	Rimko	van	der	Maar,	Welterusten	Mijnheer	de	President	(Utrecht	2007)	104-105.	
4	Rimko	van	der	Maar,	Welterusten	Mijnheer	de	President	(Utrecht	2007).		
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moordenaar! De kwestie Vietnam in de Nederlandse politiek 1965-1975 vooral op het strijdpunt 

Vietnam in de Nederlandse politiek en de motieven en achtergronden van de 

protestbewegingen. In hun boek wordt opgemerkt dat de kritiek op de Vietnamoorlog vaak zijn 

oorsprong had in onvrede over allerhande andere maatschappelijke problemen.5 Hans Righart 

houdt die lijn aan en heeft een vooraanstaand werk geschreven over Nederland in de zestiger 

jaren waarin hij uitgebreid alle grote maatschappelijke veranderingen uit die tijd beschrijft.6 De 

kritiek tegen de Vietnamoorlog past volgens Righart binnen dit kader als een verharding en 

politisering van het jeugdprotest in deze periode. Er is echter geen gedetailleerd onderzoek 

gedaan naar de silent majority. Door de nadruk die in de historiografie op de actiegroeperingen 

ligt, wordt er al snel van uitgegaan dat zij de algemene mening van Nederlanders op de 

Vietnamoorlog vertegenwoordigden; een visie van een land waarin het volk rebelleert tegen de 

ouderwetse, rechtse regering, zoals tijdens de jaren zestig toen pubers in opstand kwamen tegen 

hun vooroorlogse ouders. Maar is dat eigenlijk wel zo? Was de silent majority  het eens met de 

pro-Amerikaanse regering, voelde die toch meer voor de boodschap die de linkse 

protestgroepen afgaven, of was zij zelfs in het geheel nauwelijks bezig met de Vietnamoorlog?  

Om op deze vraag een begin van een antwoord te geven en zo dit hiaat in de bestaande 

historiografie wat te dichten zal ik in deze scriptie een breder perspectief bieden op de 

Nederlandse publieksreactie op de Vietnamoorlog. Ik zal mij niet slechts richten op de 

activiteiten van de actiegroeperingen, maar indicaties van de reactie van de ‘gemiddelde 

Nederlander’ bestuderen. Omdat een relatief kleine scriptie als deze bachelorscriptie niet de 

ruimte en tijd biedt de gehele Vietnamoorlog te beslaan, zal ik mijn onderzoek richten op twee 

momenten: het Tet-offensief en het bloedbad in My Lai. Dit zijn momenten die in de Verenigde 

Staten een grootschalig protest teweeg hebben gebracht en zeker het Tet-offensief wordt 

veelvuldig de twijfelachtige eer toegedaan het ‘turning point’ in de Amerikaanse publieke 

opinie betreffende de Vietnamoorlog te zijn geweest.7 John Mueller bevond in zijn werk ‘trends 

in popular support for the wars in Korea and Vietnam’ echter dat de steun van het Amerikaanse 

volk voor de Vietnamoorlog relatief lineair afnam, correlerend met het stijgende aantal van 

Amerikaanse slachtoffers.8 Hier bleken de zogenoemde ‘turning points’ in de oorlog weinig 

																																																								
5	Peter	van	Eekert,	Duco	Hellema	en	Adrienne	van	Heteren,	Johnson	moordenaar!	De	kwestie	Vietnam	in	de	
Nederlandse	politiek	1965-1975	(Amsterdam	1986).	
6	Hans	Righart,	De	eindeloze	jaren	zestig.	Geschiedenis	van	een	generatieconflict	(Amsterdam	1995).		
7	Zie	bijvoorbeeld:	“For	all	the	denials	and	evasions,	My	Lai	eventually	brought	a	turning	point	in	
American	attitudes	almost	as	significant	as	the	Tet	Offensive.”	In:	Christian	Appy,	Vietnam.	The	definitive	
oral	history,	told	from	all	sides	(New	York	2003)	344.	
8	John	Mueller,	‘Trends	in	Popular	Support	for	the	Wars	in	Korea	and	Vietnam’,	American	Political	Science	
Review	65	(1971)	2,	358-75.	
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invloed op te hebben. Daar er tijdens de Vietnamoorlog geen Nederlandse slachtoffers vielen, 

is het interessant om te zien of de Nederlandse moraal zich wél verhield tot deze 

sleutelmomenten in de oorlog. Het bestuderen van de periode na het Tet-offensief en het 

bloedbad in My Lai biedt zodoende een interessante inkijk in de vraag of de Nederlandse 

publieke opinie wél beïnvloed werd door de cruciale momenten in de Vietnamoorlog.  

In deze scriptie zal ik dus onderzoek doen naar de volgende centrale vraag: wat was de 

Nederlandse publieksreactie op de Vietnamoorlog in de periode na het Tet-offensief en het 

bloedbad in My Lai en hoe verhoudt deze reactie zich tot het algemeen bekende beeld van 

Nederland als een ‘land in protest’ tijdens de Vietnamoorlog? Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden zal ik ingezonden brieven in dagbladen en de resultaten van verrichtte 

opiniepeilingen bestuderen. Om een zo breed mogelijk beeld te scheppen, zoveel mogelijk 

representatief voor de Nederlandse samenleving in de jaren zestig, bestudeer ik ingezonden 

brieven uit zowel linksgeoriënteerde, rechtsgeoriënteerde en christelijke kranten én de 

resultaten van opiniepeilingen die onder een steekproef van de gehele Nederlandse bevolking 

zijn verricht. De resultaten van de opiniepeilingen zijn al georganiseerd en deze data is 

zodoende direct te gebruiken en geeft een interessant inzicht in de standpunten omtrent de 

Vietnamoorlog van een steekproef van de Nederlandse bevolking. De ingezonden brieven zal 

ik bestuderen uit een periode van zes weken na zowel het Tet-offensief als het bekend worden 

van het bloedbad in My Lai, om het bronmateriaal te overzien te houden en omdat meningen 

over de Vietnamoorlog dan nog duidelijk beïnvloed worden door deze incidenten. Bovendien 

ligt het in de verwachting dat men na dergelijke opvallende momenten zich in het publiek debat 

zou willen mengen. De ingezonden brieven zijn over het algemeen vrij kort en daarom 

gemakkelijk als geheel te analyseren. De brieven zal ik aan een combinatie van kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek onderwerpen. In de analyse zal ik mij vooral richten op de woorden die 

een waardeoordeel uitdrukken. De ingezonden bronnen zal ik aan de hand van deze 

waardeoordelen categoriseren in vijf groepen: positief jegens de Amerikaanse interventie in 

Vietnam, gematigd positief jegens de Amerikaanse interventie in Vietnam, neutraal tegen de 

Amerikaanse interventie in Vietnam, gematigd negatief,  en negatief tegen de Amerikaanse 

interventie in Vietnam. Tenslotte zal ik voor elke krant kort samenvatten wat de algemene 

tendens in de reacties op deze momenten is en in een grafiek mijn bevindingen over de reacties 

in Nederlandse dagbladen weergeven. Deze bevindingen zal ik vervolgens naast de resultaten 

uit de opiniepeilingen leggen om zo een goed beeld te krijgen van de indicaties van reacties van 

de Nederlandse bevolking op de Vietnamoorlog.  



	 7 

Ik zal deze scriptie beginnen met een korte uiteenzetting van het Nederlandse sociale 

klimaat in de jaren zestig, de Amerikaanse interventie in Vietnam, het Tet-offensief, en het 

bloedbad in My Lai, om mijn onderzoek een stevig historisch fundament te bieden.  
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1. Historische context 
In de jaren zestig onderging de Nederlandse samenleving grote en permanente veranderingen. 

In dit hoofdstuk zal in de eerste paragraaf kort uiteen worden gezet hoe het sociaalculturele 

klimaat in Nederland eruitzag in de jaren zestig en hoe historici hier tot nu toe over hebben 

geschreven. In de tweede paragraaf wordt een beknopte samenvatting gegeven van de 

Amerikaanse interventie in Vietnam, waarna in de derde en vierde paragraaf respectievelijk 

kort wordt ingegaan op het Tet-offensief en het bloedbad in My Lai.  

 
Nederland in de jaren zestig 
Voor de Tweede Wereldoorlog was Nederland een conservatief land met een zeer verzuilde 

samenleving. Deze samenleving viel in de jaren zestig echter in snel tempo uiteen: 

secularisering, individualisering, een generatiewisseling in de politiek, vooruitgangsdenken en 

de opkomst van jeugd- en protestbewegingen zorgden ervoor dat de vertrouwde en 

voorspelbare wereld, die de traditionele Nederlandse elite haar leven lang gekend had, 

afbrokkelde. Vooral de hoge snelheid van de ontkerkelijking in Nederland is opmerkelijk: 

tussen 1958 en 1980 slonk het Katholieke deel van de bevolking van 42 naar 25 procent.9 De 

traditionele zuilen poogden nog mee te buigen in deze ontwikkelingen door meer openheid en 

tolerantie te verkondigen, maar konden de grote veranderingen die zich in het Nederland van 

de jaren zestig voltrokken niet stoppen.10 De klassieke verstrengeling van geloof en politiek 

verdween binnen een decennium. De jaren zestig kenmerkt zich ook door nieuwe trends in 

mode, (pop)muziek, leefstijl en opvoeding en de bloei van de welvaartsstaat. Bovendien 

veranderden de politieke verhoudingen met  de komst van nieuwe partijen als D’66, al waren 

de resultaten van deze veranderingen volgens Van Eekert, Hellema en van Heteren niet zo 

ingrijpend in het politieke klimaat als aanvankelijk verwacht.11 Over het algemeen was de 

Nederlander in de jaren zestig welvarender, individualistischer, toleranter en kritischer; vooral 

jegens de autoriteiten.  

 Deze roerige periode in de Nederlandse geschiedenis is al sinds het eind van de jaren 

zestig een geliefd onderzoeksobject van vele historici. Historicus Niek Pas, verbonden aan de 

Universiteit van Amsterdam, zet in zijn werk ‘De problematische internationalisering van de 

Nederlandse jaren zestig’ de historiografie omtrent dit onderwerp uiteen in vier verschillende 

																																																								
9	Friso	Wielenga,	Geschiedenis	van	Nederland.	Van	de	Opstand	tot	heden	(Amsterdam	2012)	340.		
10	Wielenga,	Geschiedenis	van	Nederland,	339-340.	
11	Peter	van	Eekert,	Duco	Hellema	en	Adrienne	van	Heteren,	Johnson	moordenaar!	De	kwestie	Vietnam	in	
de	Nederlandse	politiek	1965-1975	(Amsterdam	1986)	26-27.		
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fases: de periode van 1960 tot midden jaren tachtig; het midden van de jaren tachtig, tot het 

einde van de jaren negentig; de late jaren negentig tot de eerste jaren van het nieuwe millennium 

en de vierde fase in grofweg de laatste tien jaar.12 In de eerste fase werden vrijwel geen 

geschiedkundige werken geschreven en bestond de literatuur over de jaren zestig vooral uit 

biografische werken, journalistieke overzichten en getuigenverslagen.13 In de tweede fase lag 

de nadruk van het onderzoek over de jaren zestig toch vooral op Nederland zelf en de 

vaderlandse geschiedenis.14 De werken van James Kennedy en Hans Righart, die nu nog steeds 

als de sleutelwerken over de Nederlandse zestiger jaren gezien worden, komen uit deze fase.15 

Pas in de derde fase werd het nationale kader losgelaten en worden de Nederlandse jaren zestig 

in een internationaal perspectief geplaatst.16 Het is wederom Righart die volgens Niek Pas hier 

een eerste poging toe doet in zijn werk De Wereldwijde Jaren Zestig. Groot-Britannië, 

Nederland, de Verenigde Staten.17 De vierde fase noemt Pas’ een ‘postmoderne mengvorm van 

genres en ontwikkelingen’ en kenmerkt zich door thematische verbreding; onderwerpen die 

eerder slechts minimaal aan de orde kwamen, krijgen nu meer aandacht.18 

 

De Amerikaanse interventie in Vietnam 

Nadat in 1954 de Akkoorden van Genève werden gesloten en hiermee de oorlog tussen 

Frankrijk en haar voormalige kolonie tot een officieel einde was gekomen, ontstond in Vietnam 

een splitsing tussen een noordelijk communistisch deel en een zuidelijk liberaal-kapitalistische 

maatschappij. Noord-Vietnam, een arm land met een onderontwikkelde industrie, kende slechts 

één communistische partij onder leiding van Ho Chi Minh, die claimde hiermee alle 

Vietnamezen te vertegenwoordigen. In Zuid-Vietnam speelden in de politiek en het zakenleven 

corruptie en nepotisme de boventoon. De Verenigde Staten steunden het zuidelijke regime uit 

angst het bewind in Saigon te verliezen aan het ‘rode gevaar’: het communisme. 

Opeenvolgende presidenten vreesden dat als Zuid-Vietnam zou vallen voor het communisme 

een domino-effect in Zuidoost-Azië onafwendbaar zou zijn. Als reactie op deze angst stuurde 

president John F. Kennedy in het begin van de jaren zestig geld en adviseurs om de Zuid-

																																																								
12	Niek	Pas,	‘De	problematische	internationalisering	van	de	Nederlandse	jaren	zestig’,	Bijdragen	en	
Mededelingen	betreffende	de	Geschiedenis	der	Nederlanden	124	(2009)	4,	621.	
13	Niek	Pas,	‘De	problematische	internationalisering	van	de	Nederlandse	jaren	zestig’,	621-622.	
14	Ibidem	
15	James	Kennedy,	Nieuw	Babylon	in	Aanbouw.	Nederland	in	de	jaren	zestig	(Amsterdam	1995);	Hans	
Righart,	De	eindeloze	jaren	zestig.	Geschiedenis	van	een	generatieconflict	(Amsterdam	1995).	
16	Pas,	‘De	problematische	internationalisering	van	de	Nederlandse	jaren	zestig’,	623-624.	
17	Hans	Righart,	De	Wereldwijde	Jaren	Zestig.	Groot-Britannië,	Nederland,	de	Verenigde	Staten	(Hilversum	
2004).	
18	Pas,	‘De	problematische	internationalisering	van	de	Nederlandse	jaren	zestig’,	625.	
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Vietnamese strijdkrachten te ondersteunen in hun strijd tegen de guerrillagroep de Vietcong: 

het Nationaal Bevrijdingsfront gedirigeerd door Hanoi. Deze inmenging in Vietnam groeide na 

de moord op Kennedy onder de nieuwe president Lyndon B. Johnson uit tot een oorlog die ruim 

tien jaar zou duren. De militaire kracht van de Verenigde Staten was veruit superieur aan de 

militaire mogelijkheden van Noord-Vietnam en het lag daarom in de verwachting dat de 

Verenigde Staten de oorlog in niet onafzienbare tijd zouden winnen. De Vietnamoorlog zou 

uiteindelijk echter gekenmerkt worden door verwoestende Amerikaanse bombardementen, een 

afwezigheid van duidelijke frontlijnen, onvoorspelbare guerrilla-aanvallen op Amerikaanse 

doelwitten, vele burgerslachtoffers, het gebruik van nieuwe onconventionele wapens zoals 

napalm en ongekend grote protesten aan het thuisfront. De Verenigde Staten wisten de 

Vietnamoorlog nooit echt te winnen en zouden zich na een eindeloze strijd en vele tientallen 

duizenden Amerikaanse slachtoffers terugtrekken uit Vietnam.   

 

Het Tet-offensief  
31 januari 1968. Veel Zuid-Vietnamese soldaten waren op verlof om het Vietnamees nieuwjaar, 

Tet, te vieren; de belangrijkste boeddhistische feestdag op de Vietnamese kalender. De 

Amerikanen en Vietnamezen keken uit naar deze dag, omdat die een tijdelijke onderbreking 

bood in de gevechten. Tet zorgde jaarlijks voor een kort en feestelijk staakt-het-vuren.19 

Volkomen onverwachts echter viel de Vietcong op deze  heilige dag veel belangrijke Zuid-

Vietnamese steden en Amerikaanse legerbases in Vietnam aan. Pas na dagen van heftige 

gevechten lukte het de Amerikanen om te zegevieren over de Vietcong. Het Tet-offensief was 

een unicum; de gevechtsstijl van de Vietcong kenmerkte zich door guerrillatactieken en niet 

eerder was ze in steden op zo’n open manier het gevecht aangegaan.20 Het Tet-offensief werd 

uiteindelijk een tactische overwinning voor de Verenigde Staten; de gezamenlijke Amerikaanse 

en Zuid-Vietnamese strijdkrachten verloren nog geen 10.000 man, tegenover een geschatte 

50.000 doden aan de kant van de Vietcong.21 Toch wordt het Tet-offensief over het algemeen 

herinnerd als een zware morele nederlaag voor Amerika. Het bleek dat de verzetsbeweging 

niets van haar aanvalskracht was verloren en dat leverde een een flinke deuk op in het geloof 

in de Amerikaanse onoverwinnelijkheid.  

In school-, studieboeken en andere standaardwerken over de Vietnamoorlog wordt het 

Tet-offensief dan ook vrijwel altijd beschreven als het turning point in de Amerikaanse publieke 

																																																								
19	Christian	Appy,	Vietnam.	The	definitive	oral	history,	told	from	all	sides	(New	York	2003)	285.	
20	Appy,	Vietnam,	285.	
21	Appy,	Vietnam,	287.	



	 11 

opinie.22 John Mueller concludeerde - zoals eerder in de inleiding beschreven - echter dat de 

publieke opinie zich niet per se door dergelijke sleutelmomenten liet beïnvloeden.23 Uit 

Amerikaanse Gallup-poll resultaten blijkt ook onduidelijkheid op dit gebied. Enerzijds daalt 

het aantal Amerikanen dat het Vietnambeleid van Johnson goedkeurt van 40 naar 32 procent in 

de periode tussen november 1967 en februari 1968; toch een aanzienlijke afname.24 Anderzijds 

stijgt het percentage Amerikanen dat stelt dat het zenden van troepen naar Vietnam een fout 

was geweest, met maar vier procent tussen half december 1967 en eind februari 1968.25 Het 

percentage Amerikanen dat zichzelf ziet als een ‘havik’26 in de oorlog, neemt zelfs toe na het 

Tet-offensief.27 Het is dus duidelijk dat er geen consensus is over de rol van het Tet-offensief 

in de Amerikaanse publieke opinie. 

 

Het bloedbad in My Lai 

Op 2 april 1969 stuurde Ronald Ridenhour een brief naar president Nixon en ruim dertig andere 

vooraanstaande Amerikaanse politieke en militaire leiders over wat hem – Vietnamveteraan en 

juist teruggekeerd naar de Verenigde Staten – ter ore was gekomen over een gebeurtenis die 

zich ruim een jaar eerder had voltrokken in Vietnam.28 Op 16 maart 1968 had Charlie Company, 

onderdeel van de Amerikaanse 11e Infanterie Brigade en onder leiding van  Kapitein Ernest 

Medina en Luitenant William Calley, de opdracht gekregen het gehucht My Lai te doorzoeken 

vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van Vietcongstrijders.29 Toen de ongeveer 

honderdtwintig soldaten in het dorp aankwamen, bleek het echter geheel verstoken van 

gewapende Vietnamezen. De inwoners bestonden slechts uit ongewapende mannen, vrouwen, 

kinderen en ouderen van dagen, maar dat belette de jonge soldaten niet om de orders van Calley 

																																																								
22	Zie	bijvoorbeeld:	Feniks,	Examenkatern	Dekolonisatie	en	Koude	Oorlog	in	Vietnam	(Utrecht	2009)	51;	
Appy,	Vietnam,	285,	291;	Van	Eekert,	Johnson	Moordenaar!	91-92.	
23	John	Mueller,	‘Trends	in	Popular	Support	for	the	Wars	in	Korea	and	Vietnam’,		American	Political	Science	
Review	65	(1971)	2,	358-75.	
24	Gallup,	‘Iraq	Versus	Vietnam:	A	Comparison	of	Public	Opinion’	(versie	24	augustus	2005)	
http://news.gallup.com/poll/18097/iraq-versus-vietnam-comparison-public-opinion.aspx	(geraadpleegd	
11	december	2017).	
25	Gallup,	‘Gallup	Vault:	Hawks	vs.	Doves	on	Vietnam’	(versie	24	mei	2016)	
http://news.gallup.com/vault/191828/gallup-vault-hawks-doves-vietnam.aspx	(geraadpleegd	11	
december	2017).		
26	Haviken:	Amerikanen	die	vonden	dat	de	gevechten	in	Vietnam	door	moesten	gaan,	of	zelfs	moesten	
toenemen.	Duiven:	Amerikanen	die	vonden	dat	de	gevechten	moesten	afnemen,	of	zelfs	geheel	beëindigd	
moesten	worden.		
27	Gallup,	‘Gallup	Vault:	Hawks	vs.	Doves	on	Vietnam’	(versie	24	mei	2016)	
http://news.gallup.com/vault/191828/gallup-vault-hawks-doves-vietnam.aspx	(geraadpleegd	11	
december	2017).	
28	James	Olson	en	Randy	Roberts,	My	Lai	-	A	Brief	History	with	documents	(Boston	1998)	2,	26.		
29	Olson	en	Robert,	My	Lai,	26-28	
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op te volgen: ‘Kill them all’.30 Uit getuigenverslagen die gedaan zijn aan de journalist Seymour 

Hersh blijkt dat de Amerikaanse soldaten ‘with guns blazing’ het dorp binnenkwamen, de 

vrouwen verkrachtten, kleine kinderen doorstaken met hun bajonetten en de dorpelingen bijeen 

verzamelden in geulen om hen te systematisch te executeren.31 Het precieze dodental is 

onbekend, maar op het monument ter herdenking voor de slachtoffers staan 504 namen.  

De slachtpartij van onschuldige Vietnamezen werd binnen het leger officieel naar buiten 

gebracht als een glorieuze overwinning op de Vietcong en hiermee duidelijk in de doofpot 

gestopt.32 De geruchten van de vele burgerslachtoffers werden verklaard als Vietcong-

propaganda.33 Er zaten ruim twintig maanden tussen het moment dat Charlie Company My Lai 

binnenviel en deze gebeurtenis dankzij Ridenhour en de nieuwsartikelen van Seymour Hersh 

in LIFE Magazine bij het publiek bekend werd en er werd overgegaan tot een grondig 

onderzoek. Uiteindelijk stond Luitenant Calley als enige soldaat terecht voor zijn deelname aan 

de massamoord. Opvallend genoeg was ruim één derde van de Amerikaanse bevolking tégen 

zijn arrestatie.34 Zijn veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf werd dan ook al snel 

teruggebracht tot twintig, en later tien jaar.35 Al drie jaar na zijn veroordeling werd zijn straf 

echter zelfs geheel herroepen door president Nixon.36 

  

																																																								
30	Olson	en	Robert,	My	Lai,	26-28	
31	Seymour	Hersh,	My	Lai	4:	a	report	on	the	massacre	and	its	aftermath	(New	York	1970)	72.	
32	Donald	Dutton,	Ehor	Boyanowski,	Michael	Bond,	‘Extreme	mass	homicide:	From	military	massacre	to	
genocide’,	Aggresion	and	Violant	Behavior	10	(2005)	4,	451-452.	
33	Kendrick	Oliver,	‘Atrocity,	Authenticity	and	American	Exceptionalism:	(Ir)rationalising	the	Massacre	at	
My	Lai’,	Journal	of	American	Studies	37	(2003)2,	248.	
34	Oliver,	‘Atrocity,	‘Authenticity	and	American	Exceptionalism’,	249	
35	Ibidem,	248.	
36	Appy,	Vietnam,	346.	
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2. Reacties na het Tet-offensief 
In dit hoofdstuk zullen de reacties in ingezonden brieven na het Tet-offensief geanalyseerd 

worden. De brieven zijn afkomstig uit Trouw, de Volkskrant en de Telegraaf.  De Volkskrant 

was een uitermate linkse krant en over het algemeen zeer kritisch over het Amerikaanse 

ingrijpen in Vietnam.37 Trouw was van oorsprong een zeer christelijke krant en hoewel de krant 

eind jaren zestig dit christelijke jasje uitdeed, blijkt uit de brieven én besproken onderwerpen 

in de krant, dat het lezerspubliek nog steeds zeer christelijk was. Trouw wordt in dit onderzoek 

daarom nog steeds beschouwd als christelijke krant en was ook kritisch in haar berichtgeving 

over de Vietnamoorlog. Telegraaf is een rechts dagblad en bovendien zeer pro-Atlantisch.38   

 De brieven zullen ingedeeld worden in vijf categorieën: zeer negatief-, negatief-, 

neutraal-, positief-, en zeer positief jegens de Amerikaanse interventie in Vietnam. Binnen de 

categorie ‘zeer negatief’, zullen de brieven vallen waarin de Verenigde Staten onomstotelijk als 

de agressor worden beschreven. In de categorie ‘negatief’ vallen de brieven waarin de 

Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam veroordeeld wordt, maar de bewoording milder is en 

de Verenigde Staten bovendien niet direct als aanstichter worden gezien. De brieven waaruit 

geen duidelijke waardeoordeel blijkt over de het Amerikaans ingrijpen, of waarin heel duidelijk 

beide zijden in de Vietnamoorlog veroordeeld worden, zullen in de neutrale categorie geplaatst 

worden. In de positieve categorie vallen de brieven waaruit duidelijk blijkt dat de schrijver de 

Amerikaanse Vietnampolitiek goedkeurde. Tenslotte vallen in de categorie ‘zeer positief jegens 

de Amerikaanse interventie in Vietnam’ de briefschrijvers die de Vietcong als de onbetwistbare 

agressor zien en het noodzakelijk achtten dat de Verenigde Staten hiertegen ingrijpen. 

 Ook zullen in dit tweede hoofdstuk de resultaten van de uitgebreide Vietnam-enquête 

uit februari 1968 geanalyseerd worden.39 Deze twee indicaties van reacties van de Nederlandse 

bevolking in de periode 1 februari tot 15 maart 1968 zullen samen een beeld geven van de 

Nederlandse publieke opinie over de Vietnamoorlog vlak na het Tet-offensief.  

 

Ingezonden brieven – Trouw  

Trouw wijdde veel artikelen aan het Tet-offensief, zowel met grote foto’s op de voorpagina, als 

meer verdiepende artikelen in het buitenlandkatern verder in het dagblad. De artikelen over het 

Tet-offensief en de Vietnamoorlog meer in het algemeen worden in de bestudeerde periode met 

																																																								
37	Van	der	Maar,	Welterusten	mijnheer	de	president,	122.	 	
38	Ibidem,	122.	
39	Achter	het	Nieuws,	‘Vietnam-enquête’	in:	F.M.	Roschar	(red.),	Buitenlandse	Politiek	in	de	Nederlandse	
publieke	opinie	(Den	Haag	1975)	253.	
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een duidelijk negatieve – zelfs hopeloze -  klank jegens de Amerikanen geschreven. Zo wordt 

op de voorpagina van de krant van 1 februari geschreven:  
 

Amerika bevindt zich in zware passiviteit, in een hachelijke toestand van mislukking. […] 

Over het algemeen heerst er in de kringen van Amerikaanse hoge officieren grote 

bezorgdheid over de stoutmoedige aanvallen van de Vietcong. […] De situatie is zeer 

moeilijk nu de Vietcong zo weloverwogen en gecoördineerd blijkt te kunnen aanvallen.40 

 
Later in de krant blijkt nog eens duidelijk hoezeer Trouw de Amerikaanse aanwezigheid in 

Vietnam betwist: 
 

De jongste gebeurtenissen in Saigon brengen naar ons besef aan het bestaansrecht van de 

Amerikaanse Vietnampolitiek de genadeklap toe. […] De Amerikanen verlenen niet meer 

hulp aan een bedreigd volk. Zij vechten tegen een volk dat zij bedreigd wanen en menen 

te helpen. Welk een tragedie!41 

 
In de periode van zes weken tussen 1 februari en 15 maart 1968 werden in Trouw 84 brieven 

geplaatst in 23 ‘Men schrijft ons’-rubrieken. 19 procent van die brieven betrof de 

Vietnamoorlog; iets wat – zeker gezien de diversiteit van de briefonderwerpen – een aanzienlijk 

aantal is. Geen van die brieven gaf direct een reactie op het Tet-offensief, maar ze geven wel 

een beeld van de meningen van de briefschrijvers betreffende de Vietnamoorlog in die zes 

weken na het offensief. Het grootste deel, 54 procent van deze brieven, viel in de categorie zeer 

negatief tot negatief in hun visie op de Vietnamoorlog.42 Zo schreef J. Boessenkool op 13 maart 

dat niet alleen Johnson de oorlogsmisdadiger was, maar dat geheel Amerika schuldig was.43 

‘Iedere soldaat die geen dienst weigert doet hetzelfde’, volgens deze briefschrijver. Ook B. 

Kraaijenbrink was er van overtuigd dat er bewijzen aangedragen kunnen worden om met 

zekerheid te zeggen dat Johnson volgens het oorlogsrecht en Neurenberg als oorlogsmisdadiger 

betiteld kan worden en dat de Nederlandse buitenlandse politiek met betrekking tot Vietnam 

																																																								
40	Trouw,	‘Saigon	nog	strijdtoneel’,	(1	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814237:mpeg21:p001	(geraadpleegd	29	december	
2017).			
41	Trouw,	‘Saigon’,	(1	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814237:mpeg21:p001	(geraadpleegd	29	december	
2017).		
42	34	procent	was	zeer	negatief,	20	procent	van	negatief.	Grafieken	zijn	als	bijlage	toegevoegd.		
43	J.	Boessenkool,	‘Johnson	(ik)	oorlogsmisdadiger’,	in:	Trouw	(13	maart	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814033	(geraadpleegd	29	december	2017).		
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veroordeeld moet worden.44 Een briefschrijver uit Sliedrecht citeerde een uittreksel uit het 

handvest van Neurenberg en stelt:  
  

Wie deze rechtsnormen alleen toegepast wil zien ten aanzien van nazi-misdadigers, maakt 

van de processen van Neurenberg een willekeurige oefening van de machtigen tegen de 

verslagenen. Wie de gebeurtenissen in Vietnam echter onder ogen durft te zien, zal niet 

twijfelen dat die normen nog gelden.45  

 
De brieven van A. Noorda en P. Schotanus vallen binnen de categorie ‘negatief jegens de 

Amerikaanse inmenging in Vietnam’ en zijn iets milder in hun bewoordingen, maar toch 

duidelijk tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam. Zo schrijft Noorda dat de 

Nederlandse regering samen met die van andere landen Washington ervan moet overtuigen de 

bombardementen te stopen, omdat dat een vereiste zou zijn ‘om een einde te maken aan een 

zinloze oorlog’.46 Schotanus schreef ‘het beleid van Johnson niet volledig te onderschrijven’, 

maar vroeg zich vooral af waar het protest bleef toen er zeer veel slachtoffers vielen onder het 

bevriende staatshoofd Soekarno van Indonesië.47 

 De brieven van M. Tolk en P. Graaff vallen als enige twee in de neutrale categorie; 

waarin geen duidelijke stelling wordt ingenomen tegen de Amerikaanse aanwezigheid in 

Vietnam, die hiermee 13 procent van het geheel inneemt. Graaff stelde simpelweg dat hij als 

theoloog zich ver wilde houden van politieke uitlatingen en dat andere theologen dit ook zouden 

moeten doen, omdat Christus en zijn apostelen ‘zich ook nimmer hebben ingelaten met 

politiek’.48 Tolk was genuanceerder en schreef dat aan beide zijden fouten werden gemaakt; 

volgens hem kwamen de communisten het Verdrag van Jalta niet na, maar negeerde het Westen 

de Akkoorden van Genève.49 Tolks advies was de communisten voor te zijn op de zwakke 

plekken in de vrije wereld, door die te verbeteren; niet door de communisten af te slachten.50 

																																																								
44	B.	Kraaijenbrink,	‘Prof.	Delfgaauw’,	in:	Trouw	(	28	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814283	(geraadpleegd	30	december	2017).		
45	Auteur	onbekend,	‘Neurenberg’,	in:	Trouw	(14	maart	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814034	(geraadpleegd	30	december	2017).		
46	A.	Noorda,	‘Vietnam	(1)’,	in:	Trouw	(5	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814256	(geraadpleegd	30	december	2017).		
47	P.	Schotanus,	‘Vervolg	ook	ons	(3)’,	in:	Trouw	(15	maart	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814035	(geraadpleegd	30	december	1968).		
48	P.	Graaff,	‘Vervolg	ook	ons	(2)’,	in:	Trouw	(15	maart	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814035	(geraadpleegd	30	december	1968).	
49	M.	Tolk,	‘Vietnam	(2)’,	in:	Trouw	(20	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814276	(geraadpleegd	30	december	2017).	
50	Tolk,	‘Vietnam’,	in:	Trouw	(20	februari	1968).	



	 16 

Zijn brief neemt hiermee niet duidelijk stelling in in het Amerikaans ingrijpen in Vietnam, maar 

wel tegen het communisme in het algemeen.  

 De briefschrijvers die zich op een positieve tot zeer positieve manier uitlaten over de 

Amerikaanse interventie nemen 33 procent van het geheel voor hun rekening.51 In deze 

categorie vallen de brieven waarin de Vietcong als de agressor wordt aangeduid en de 

Verenigde Staten worden beschreven als bevrijder of anderszins als redder. In Trouw zijn dit 

vooral brieven van schrijvers die zeer anti-communistisch zijn. Zo schreef L. de Kock dat de 

Vietcong geen bevrijdingsleger is, maar een internationale samenzwering met als doel de vrije 

wereld ondersteboven te werpen en dat praten met hen volstrekt zinloos is.52 ‘Als de vrijheid 

met de dictatuur gaat praten, is de nederlaag voor de vrijheid onvermijdelijk’, volgens De 

Kock.53 L. Goudswaard stelde dat we Johnson moeten steunen en bidden dat hij het 

communisme een halt weet toe te roepen.54 Ook D. Honig was ten zeerste tegen de linkse 

protesten en zei letterlijk dat ‘de schuldigen van de Vietnamoorlog niet in Amerika zitten, maar 

op andere delen van de aardbodem.’55  

 In Trouw zien we geen tekenen van grootschalige kritiek op de Vietnamoorlog, in een 

periode en dagblad waar deze wellicht toch te verwachten zou zijn. Het is opvallend dat, hoewel 

de krant zelf een zeer kritische houding aannam in haar berichtgeving over de Vietnamoorlog, 

de briefschrijvers in Trouw over het algemeen een vrij diverse mening was toegedaan. We 

zullen zien dat dit bij de ingezonden brieven uit de Telegraaf heel anders ligt. 

 

Ingezonden brieven – De Telegraaf 

De Telegraaf wordt door Rimko van der Maar gekwalificeerd als krant die sterk op de hand van 

de Verenigde Staten was.56 Dit blijkt ook uit de berichtgeving over het Tet-offensief. De nadruk 

ligt hierin sterk op het negatieve aspect van de Vietcong. Zo bericht de Telegraaf op 1 februari 

over ‘grote wreedheden van de guerrilla’s tegen de burgerbevolking’, waar Trouw juist keer op 

keer benadrukt dat de Zuid-Vietnamezen graag meewerkten met deze zelfde guerrilla’s.57 In 

dikke onderstreepte letters kopt de krant ‘kinderen werden als levend schild gebruikt’ en 

																																																								
51	13	procent	is	positief,	20	procent	is	zeer	positief.		
52	L.	de	Kock,	‘Vietnam’,	in:	Trouw	(13	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814263	(geraadpleegd	30	december	1968).		
53	De	Kock,	‘Vietnam’,	in:	Trouw	(13	februari	1968).		
54	L.	Goudswaard,	‘Vervolg	ook	ons	(1),		in:	Trouw	(15	maart	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814035	(geraadpleegd	30	december	1968).	
55	D.	Honig,	‘Vervolging’,	in:	Trouw	(15	maart	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814035	(geraadpleegd	30	december	1968).	
56	Van	der	Maar,	Welterusten	mijnheer	de	president,	122.	 	
57	Het	betreft	hier	15	van	de	62	brieven.		
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bewoordingen als ‘radicaal’, ‘zonder mededogen’ en ‘afschrikwekkend’ worden gebruikt om 

de Vietcong te beschrijven.58 Ook ligt de klemtoon sterk op Amerikaans succes en optimisme 

over de militaire vooruitgang van de Verenigde Staten. De koppen ‘Vietkong verliest veel 

aanhang’, ‘Amerika zal volhouden in Vietnam’ en ‘Saigon weer veilig’, geven dit duidelijk 

weer.59 

 In de periode 1 februari tot 16 maart stonden in de Telegraaf veertien brievenrubrieken 

‘Wat anderen ervan denken’. Een kwart van alle ingezonden brieven in deze zes weken betrof 

de Vietnamoorlog.60 Een hoog aantal, wat ons een idee geeft van de betrokkenheid van de 

Nederlandse krantenlezers. Opvallend, en in de lijn der verwachting, is dat 80 procent van de 

brieven positief tot zeer positief is over de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam.61 Uit deze 

brieven spreekt dan ook veel verontwaardiging over de protesten tegen de oorlog. De Verenigde 

Staten worden duidelijk als held en redder neergezet; zowel op dat moment als 23 jaar eerder. 

Er wordt bovendien veel gerefereerd aan de Tweede Wereldoorlog. ‘De Amerikanen waren in 

1945 de redders van een klein volk, en zijn dit nu weer. […] Wat denkt u van de dankbaarheid 

en van het medegevoel van eerstgenoemd klein volk?’, schreef Johanna Schalkwijk.62 En: ‘de 

dreiging voor vrijheid en onafhankelijkheid voor West-Europa is groter dan in 1940’, vond G. 

Sicco-Smit.63 Ook op Dutschke, de Duitse aanzetter van studentenprotesten die enkele dagen 

wordt verontwaardigd gereageerd:  
 

Is het niet erg genoeg dat we vijf jaar met Duits tuig hebben opgescheept gezeten! […] 

Wat voor een taal mag die snuiter uitslaan! […] Waar moet het heen met de fatsoenlijke 

mensen als men deze anarchie niet terstond te kop indrukt!’.64 

 
De demonstranten werden door andere briefschrijvers ook weggezet als ‘linkse terreur’, ‘links-

radicale elementen’ en ‘ongewassen, langharige, niet droog achter de oren, halfwassen 

																																																								
58	De	Telegraaf,	‘Vietkong	blijft	in	aanval,	“Saigon	weer	veilig,	zegt	bunker”,	(1	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011196517	(geraadpleegd	31	december	2017).	
59	De	Telegraaf,	‘Vietkong	verliest	veel	aanhang’,	(3	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011196530	(geraadpleegd	31	december	2017);	De	Telegraaf,	
‘Amerika	zal	volhouden	in	Vietnam’,	(13	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011196523	(geraadpleegd	31	december	2017);	De	Telegraaf,	
‘Vietkong	blijft	in	aanval,	“Saigon	weer	veilig,	zegt	bunker”,	(1	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011196517	(geraadpleegd	31	december	2017).	
60		
61	67	procent	is	zeer	positief,	13	procent	is	positief.		
62	Johanna	Schalkwijk,	‘Vergelijking’,	in:	De	Telegraaf	(16	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011196530	(geraadpleegd	31	december	2017).		
63	G.	Sicco-Smit,	‘Voor	de	deur	–	en	binnen’,	in:	De	Telegraaf	(7	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011196522	(geraadpleegd	31	december	2017).		
64	F.	Antonisse,	‘Aanzetten	tot	anarchie’,	in:	De	Telegraaf	(26	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011196538	(geraadpleegd	31	december	2017).		
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studenten’.65 Als reactie op deze linkse demonstraties, werden er pro-Amerika demonstraties 

aangekondigd, waar in de brieven ook meermaals toe wordt opgeroepen aanwezig te zijn. H. 

Nijhuis sprak van een ‘demonstratie op een waardige manier’, om de Verenigde Staten te 

steunen in hun strijd om vrede, omdat het zo vanzelfsprekend en hoopgevend werd gevonden 

toen zij vochten voor de vrijheid van de Nederlanders op de stranden van Normandië.66 Ook 

Meneer Quispel-Bol riep op ‘ieder die zich al maandenlang ergert, blijk te geven van een 

positieve houding tegenover een land dat vocht én vecht voor onze vrijheid’.67 

 Sommige briefschrijvers waren iets genuanceerder en stelden zich neutraal op.68 Zo 

vond J. Tremio dat de motie voor het stoppen van de bombardementen niet alleen aan de 

Verenigde Staten, maar óók aan de ambassades van communistisch Rusland en China moet 

worden gegeven.69 ‘De vrede moet van beide kanten benaderd worden’, volgens Tremio.70 Er 

is maar één schrijver die een licht negatieve ondertoon betreffende de Vietnamoorlog in zijn 

brief had: H. Bloem stelt dat de Nederlanders de Verenigde Staten ‘niet uitsluitend op haar 

Vietnampolitiek moeten beoordelen’.71 Uit deze bewoordingen blijkt toch dat Bloem niet 

geheel achter de Vietnamoorlog stond, al volgt na deze opmerking wel een lofzang op alle 

positieve zaken die aan de Verenigde Staten verbonden kunnen worden.  

 De brieven in De Telegraaf volgden sterk de lijn der verwachting: geheel in harmonie 

met de berichtgeving in de nieuwsartikelen van de krant waren de brieven sterk pro-Atlantisch. 

Kritische noten bleven bijna geheel uit en de nadruk lag sterk op de Verenigde Staten als redder 

en ontzetter; op dat moment in Vietnam en eerder in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

De linkse protesten werden gehekeld en er werd opgeroepen steun te bieden aan Amerika in 

rechtse demonstraties. Er bleek uit De Telegraaf in geen geval toegenomen kritiek na het 

debacle tijdens Tet.  
 

																																																								
65	J.	Ledeboer,	‘Linkse	terreur’,	in:	De	Telegraaf	(28	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011196540	(geraadpleegd	31	december	2017);	F.	Antonisse,	
‘Aanzetten	tot	anarchie’,	in	De	Telegraaf	(26	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011196538	(geraadpleegd	31	december	2017);	G.	Winters,	‘Rode	
terreur’,	in:	De	Telegraaf	(8	maart	1968)	https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011197618	
(geraadpleegd	31	december	2017).		
66	H.	Nijhuis,	‘Zaterdag	Malieveld,	in:	De	Telegraaf	(16	maart	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011197625	(geraadpleegd	31	december	2017).		
67	H.	Quispel-Bol,	‘Positief	vóór	Amerika’,	in:	De	Telegraaf	(16	maart	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011197625	(geraadpleegd	31	december	2017).			
68	Het	betreft	hier	13	procent	van	het	geheel.		
69	J.	Tremio,	‘Vredesonderhandelingen’,	in:	De	Telegraaf	(16	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011196530	(geraadpleegd	31	december	2017).	
70	Tremio,	‘Vredesonderhandelingen’,	in:	De	Telegraaf	(16	februari	1968).		
71	H.	Bloem,	‘Comité	Nederland	Vrij’,	in:	De	Telegraaf	(8	maart	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011197618	(geraadpleegd	31	december	1968).		
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Ingezonden brieven – De Volkskrant 

De Volkskrant nam de kritiek op de Vietnamoorlog eind 1967 toe en de krant verschoof hiermee 

dichter naar de scherpe Trouw.72 ‘Het is een vrijheidsoorlog, gevoerd door mensen die toevallig 

ook voor het merendeel communistisch zijn’, zo schreef de krant op 25 november 1967.73 In de 

berichtgeving over het Tet-offensief kwam deze positie in het debat echter niet terug; de 

reportage is neutraal en beslaat de feitelijke gebeurtenissen zonder hier ook maar ergens een 

nadrukkelijk waardeoordeel aan te verbinden.  

 In de periode 1 februari tot 15 maart 1968 verschenen er in De Volkskrant 24 ‘Geachte 

Redactie’-rubrieken. Van de 126 brieven die in deze rubrieken verschenen, betrof slechts 9,5 

procent de Vietnamoorlog; een aanzienlijk lager aantal dat in Trouw en De Telegraaf. Hoewel 

De Volkskrant door Van der Maar gecategoriseerd wordt als kritische krant, zien we dit niet 

direct terug in de analyse van de gecategoriseerde brieven.74 Hieruit blijkt dat een bijna precies 

even groot aantal brieven positief tot zeer positief, als negatief tot zeer negatief jegens de 

Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam was. Echter is 33 procent zeer positief en 34 procent 

gematigd negatief, dus over de gehele linie kan gezegd worden dat de opinie in de brieven uit 

de Volkskrant meer naar de positieve kant helde. Deze brieven die zich positief uitlieten over 

de Amerikaanse interventie in Vietnam richtten zich, net als die in De Telegraaf, vooral op het 

vijandsbeeld van het rode gevaar; het communisme. Zo schreef Theo Winkels: 
 

De tijd zal leren of het mensdom ten gronde zal gaan aan het heldere inzicht en de 

verbeten weerstand van een man als Johnson, tegen de diaboliek van het communisme, 

dat […] alleen in chaos een lugubere voldoening vindt.75 

 
Ook Marie Thérèse Sprokel vond de Vietnamoorlog noodzakelijk om ‘de communisten geen 

meter meer te geven’ en was er van overtuigd dat de regering van de Verenigde Staten hiermee 

een Derde Wereldoorlog voorkomt.76 Bovendien, zo stelde zij, werd Nederland duidelijk 

beïnvloed door Russisch propaganda, want de kritiek op de Amerikaanse regering achtte zij 

onbegrijpelijk.77 Deze argwaan jegens communistische grootmachten deed zich ook voor in een 

brief van H. Overvest. Deze schrijver was bang dat kranten zich niet bewust zijn van het 

																																																								
72	Van	der	Maar,	Welterusten	mijnheer	de	president,	92.		
73	De	Volkskrant,	‘Geforceerd	optimisme’,	(25	november	1967)	
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74	Van	der	Maar,	Welterusten	mijnheer	de	president,	92.		
75	Theo	Winkels,	‘Kortzichtig’,	in:	De	Volkskrant	(17	februari	1968)	
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76	Marie	Thérèse	Sprokel,	‘Verontwaardigd’,	in:	De	Volkskrant	(24	februari	1968)	
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010848688	(geraadpleegd	1	januari	2018).		
77	Sprokel,	‘Verontwaardigd,	in:	De	Volkskrant	(24	februari	1968).		
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communistisch Chinese gevaar, dat zij gelijkstelde aan de Vietcong.78 Zij vond het zorgelijk 

dat Nederlanders zich geen zorgen meer maakten, nu in het nieuws gesteld werd dat de Zuid-

Vietnamezen niet meer onwillig tegenover de Vietcong stonden. De Duitsers stonden in het 

begin immers ook niet onwillig tegenover Hitler, schreef Overvest.79  

 17 procent van de briefschrijvers in De Volkskrant stelde zich neutraal op. M. van Veen 

dacht bijvoorbeeld dat beide partijen afschuwelijke misdaden tegen de mensheid begingen en 

ook I. Verboon vond de ontwikkelingen in Vietnam tragisch, maar betreurde vooral dat het land 

volgens hem doof en blind wordt gemaakt door alle demonstraties en nieuwsberichten.80 

Verboon was tegen het communisme, maar vóór de stopzetting van de oorlog.81 

 Toch was ook bijna de helft van de briefschrijvers in Volkskrant tégen de Amerikaanse 

interventie in Vietnam.82 Jettie Hoekstra, Nederlands Amerikaanse, zei simpelweg dat ze van 

Amerika hield, en ervan overtuigd was dat het land met de oorlog haar eigen graf dolf en deze 

zodoende zo snel mogelijk moest beëindigen.83 H. Vergeer noemde alle pro-Amerika 

demonstranten ‘gewetenloze ja-knikkers’ en vond hun kritiek op ‘andersdenkende’ Dutschke 

walgelijk en een ‘opleving van het nazisme’, zij het in andere zin dan de briefschrijvers voor 

hem.84 Eén briefschrijver in De Volkskrant was uitgesproken negatief over de Amerikaanse 

aanwezigheid in Vietnam; W. Gerbrands vond dat er wel degelijk zware oorlogsmisdaden 

worden gepleegd door Johnson, die onvoorwaardelijk stop moesten worden gezet door het 

internationaal recht en strafrecht.85  

 Hoewel De Volkskrant door Rimko van der Maar gecategoriseerd wordt als ‘kritisch 

dagblad’, volgden de ingezonden brieven deze lijn niet direct. Het bleek dat grofweg de helft 

van de ingezonden brieven positief, en de andere helft negatief over de Amerikaanse interventie 

in Vietnam sprak. De publicatie van brieven met zulke gemengde perspectieven past echter wel 

bij de wijze waarop De Volkskrant bericht deed van het Tet-offensief: neutraal en met oog voor 

																																																								
78	H.	Overvest,	‘Ongerust’,	in:	De	Volkskrant	(17	februari	1968)	
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beide zijden. Uit de ingezonden brieven naar De Volkskrant vlak na het offensief blijkt dus 

zeker kritiek, maar niet de storm die wellicht verwacht werd in deze krant.  

 

Opiniepeilingen 

Begin 1968 liet televisieprogramma Achter het Nieuws door het bureau Intomart een publiek 

opinieonderzoek verrichten onder een steekproef van de Nederlandse bevolking.86 Er werd 

onderzoek verricht naar ‘hoe de grote groep tussen ‘zij die het Amerikaanse optreden 

verafschuwen en zij die dit toejuichen’  over de Vietnamoorlog dacht’87  

 De grootste groep, van bijna 50 procent van de ondervraagden, vond dat de Verenigde 

Staten er verstandig aan hebben gedaan zich te mengen in de strijd in Vietnam.88 Ook vond een 

meerderheid, van bijna 65 procent, dat de Verenigde Staten, afgezien van alles, het recht hadden 

om op verzoek van Zuid-Vietnam militaire bijstand te verlenen.89 Ruim 65 procent van de 

ondervraagden gaf bovendien in een open vraag aan dat de Amerikanen zich in het conflict in 

Vietnam hebben gemengd om het communisme tegen te gaan.90 Een antwoord dat op deze 

vraag ook herhaaldelijk terug kwam, was het thema van ‘De Verenigde Staten als redder en 

ontzetter: het idee dat de Amerikanen in Vietnam de vrijheid in het algemeen en de vrijheid van 

het Vietnamese volk beschermden.91. De groep die aangeven dat zij de meeste sympathie voelen 

voor Amerika en de Zuid-Vietnamese regering was bovendien ruim vijf keer zo groot als de 

groep die aangaf de meeste sympathie te voelen voor de Vietcong.92 In het verlengde hiervan 

zag slechts 13 procent de Vietcong als een onafhankelijke nationale bevrijdingsorganisatie, 

terwijl 64 procent de Vietcong beschouwde als een communistische verzetsorganisatie of een 

verlengstuk van het Noord-Vietnamese leger.93 Slechts 11 procent van de ondervraagden stond 

achter de stelling dat president Johnson, volgens de normen van Tokio en Neurenberg, een 

oorlogsmisdadiger is.94 Ruim 80 procent achtte dit onjuist.95 Wel vond het grootste gedeelte 

van de respondenten dat de Amerikanen de bombardementen op Noord-Vietnam 

																																																								
86	Leidse	Courant,	‘Achter	het	Nieuws	met	Vietnam-special:	‘de	oorlog	die	niet	nodig	was’,	(16	april	1968)	
https://leiden.courant.nu/issue/LLC/1968-04-16/edition/0/page/2?query	(geraadpleegd	28	december	
2017).		
87	Van	der	Maar,	Welterusten	mijnheer	de	president,	121.		
88	Achter	het	Nieuws,	‘Vietnam-enquête’,	256;	33	procent	vond	dit	onverstandig	en	17,5	procent	had	in	
deze	geen	mening.	
89	Achter	het	Nieuws,	‘Vietnam-enquête’,	256;	14,5	procent	vond	dat	de	Verenigde	Staten	hier	geen	recht	
op	hadden	en	20,5	procent	had	hier	geen	mening	over.		
90	Ibidem,	257.	
91	Ibidem.	
92	Ibidem,	258.;	Het	betrof	hier	9	procent.	33	procent	had	geen	mening.	
93	Ibidem,	259.;	22	procent	reageerde	anders,	of	had	geen	mening.		
94	Ibidem,	260.	
95	Ibidem.	
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onvoorwaardelijk moesten staken. Zij geloven bovendien dat het staken van de 

bombardementen tot onderhandelingen zal leiden.96 86 procent van de respondenten dacht 

bovendien dat Amerika bereid was om door middel van een compromis tot vrede in Vietnam 

te komen, terwijl maar 47 procent Noord-Vietnam tot hetzelfde in staat achtte.97 Tenslotte dacht 

bijna 75 procent van de ondervraagden dat via succesvolle onderhandelingen een beëindiging 

van het conflict in Vietnam tot stand zou komen.98 55 procent van deze groep dacht zelfs dat 

dit binnen twee jaar mogelijk moest zijn.99 

 Uit deze opiniepeiling blijkt dus duidelijk dat die ‘grote groep’ waar Achter het Nieuws 

over sprak, in het geheel niet zo tégen de Vietnamoorlog was, als wellicht gedacht werd. De 

Verenigde Staten werden toch vooral gezien als bevrijder, in haar recht staand en strijder tegen 

het communisme. Er was weinig sympathie voor de Vietcong en de Noord-Vietnamese regering 

en de meerderheid van de ondervraagden zag het bewerkstelligen van de vrede toch eerder uit 

Amerikaanse hoek, dan uit Noord-Vietnamese hoek komen. Bovendien zag maar een kleine 

groep van de ondervraagden de Amerikaanse president Johnson als een oorlogsmisdadiger, al 

doen de foto’s op de kaften van sleutelwerken over Nederland tijdens de Vietnamoorlog heel 

anders vermoeden.100 

 

Tussenconclusie 
Concluderend kan gezegd worden dat het opvallend is dat er in deze periode, zo vlak na het 

Tet-offensief, zowel uit de ingezonden brieven als de opiniepeiling relatief weinig kritiek op de 

Vietnamoorlog blijkt. Wanneer we alle brieven uit de drie kranten samen bestuderen, blijkt dat 

maar veertien procent een zeer negatieve mening over de Amerikaanse aanwezigheid in 

Vietnam is toegedaan. Dit terwijl ruim veertig procent van de briefschrijvers hier zeer positief 

over denkt. Het is sprekend dat slechts 17 procent een neutrale positie inneemt in het debat; dit 

suggereert dat Nederlandse krantenlezers over het algemeen wel een duidelijke mening hadden 

over deze kwestie. Het is hierin interessant dat we in de linkse Volkskrant géén sterke anti-

Atlantische houding aantreffen, terwijl we deze wel terugzien in de meer gematigde, 

Christelijke Trouw. Figuur 1 geeft de resultaten nog eens in een kort overzicht weer. 

 

																																																								
96	Achter	het	Nieuws,	‘Vietnam-enquête’,	261.;	het	betreft	hier	70	procent	van	de	ondervraagden.	
97	Ibidem,	262.	
98	Ibidem,	263.	
99	Ibidem.	
100	Van	der	Maar,	Welterusten	mijnheer	de	president,	kaft;	Van	Eekert,	Hellema	en	Van	Heteren,	Johnson	
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 Ook uit de - onder een steekproef van de Nederlandse bevolking verrichte - 

opiniepeilingen blijkt een overwegend positieve houding jegens het Amerikaanse optreden in 

Vietnam. De reacties uit de peilingen lopen bovendien voor een groot deel gelijk op met die uit 

de brieven. Dit ondersteunt het idee dat het kiezen van kranten uit de drie zijden van de 

samenleving (links, rechts, christelijk), een redelijke weerspiegeling van de maatschappij biedt. 

Zowel in de brieven, als in de opiniepeiling zien we een duidelijke angst voor het communisme 

terugkeren, wat als rechtvaardiging werd gebruikt voor het goedkeuren van het Amerikaanse 

optreden in Vietnam. Er blijkt, noch uit de brieven, noch uit de opiniepeiling, een grote mate 

van kritiek jegens de Vietnampolitiek van de Verenigde Staten. Ruim 65 van de ondervraagden 

in de opiniepeiling vond dat de Verenigde Staten in hun recht stonden in het verlenen van 

militaire bijstand aan Zuid-Vietnam en 53 procent van de briefschrijvers had een positieve tot 

zeer positieve houding tegenover de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam, tegenover 33 

procent negatieve brieven. Hoewel het in de verwachting lag dat in de periode na het Tet-

offensief de kritiek op de Vietnamoorlog in Nederland toe zou nemen, óók onder de 

Nederlanders die niet direct met een spandoek de straten in trokken,  blijkt dus dat de silent 

majority in de eerste weken van 1968 voor het grootste deel achter de Verenigde Staten stond.  
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3. Reacties na My Lai 
In dit hoofdstuk zullen indicaties van de publieke opinie over de Vietnamoorlog na het bekend 

worden van het bloedbad van My Lai bestudeerd worden. Het betreft hier wederom ingezonden 

brieven uit de dagbladen Trouw, De Telegraaf en De Volkskrant. Opiniepeilingen die precies 

rond deze periode afgenomen zijn, ontbreken. Wel werd er in de zomer van 1970 in een meer 

algemeen bevolkingsonderzoek over de buitenlandse publieke opinie een vraag over de 

Vietnamoorlog gesteld. Deze zal meegenomen worden, maar het leeuwendeel van het 

onderzoek naar de reacties op de Vietnamoorlog na dit moment, zal de ingezonden brieven 

beslaan.  

 Waar het Tet-offensief wellicht vooral een demoraliserende gebeurtenis was voor de 

Verenigde Staten, was het bloedbad in My Lai een gebeurtenis, die een schok veroorzaakte 

over de gehele wereld. Het is dus interessant om te zien of deze gebeurtenis ook een reactie 

opwekt bij de Nederlandse dagbladlezers, die na het Tet-offensief voor het grootste deel achter 

de Verenigde Staten bleven staan.   

 

Ingezonden brieven – Trouw 

Al op 19 november 1969 werd er in Trouw – weliswaar niet op de voorpagina - voor het eerst 

verslag gedaan van de ‘massa-moord in Vietnam’.101 In dit artikel, compleet met alle gruwelijke 

details, verschijnen de getuigenissen van twee overlevenden van de moordpartij.102 Ook in 

artikelen die later die week volgden werd een kritische beschrijving van de verschrikkingen die 

de Amerikanen hebben aangericht niet geschuwd: ‘Mannen, vrouwen en kinderen, zelfs baby’s, 

werden zonder pardon neergemaaid.’103 Bovendien lag de nadruk in veel stukken op de zeer 

slechte beurt die de Amerikanen hiermee maakten en wat dit zou betekenen voor de steun van 

haar achterban. Zo schreef Trouw op 22 november al dat het niet onwaarschijnlijk was dat de 

oppositie tegen de oorlog fel zou toenemen door deze ‘barbaarse behandeling van Vietnamese 

burgers’ en anderhalve week later verscheen een uitgebreid verslag van een persconferentie met 

Nixon, waarin in elke vraag gehint werd naar terugtrekking uit Vietnam en hoe de ‘slachting’ 

geresulteerd had in een verlies van steun voor de Vietnampolitiek.104 In geen van de artikelen 
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die in Trouw gepubliceerd werd, was sprake van ook maar enig voorbehoud of anderszins 

voorzichtigheid in het kiezen van de bewoordingen om het bloedbad te beschrijven. Er werd 

vanaf de eerste bekendmaking al uitgegaan van de opzettelijkheid van deze gebeurtenissen, 

waar in andere dagbladen ook nog andere scenario’s mogelijk werden gehouden.  

 De brieven die bestudeerd worden, zijn gepubliceerd in de zes weken tussen 20 

november 1969 tot 1 januari 1970. In deze periode verschenen in Trouw 22 brievenrubrieken. 

In tien van deze rubrieken stonden brieven die de Vietnamoorlog betreffen.105 Anders dan na 

het Tet-offensief, waar eigenlijk niet rechtstreeks op gereageerd werd, handelden al deze 

brieven over het bloedbad in My Lai. Waren de briefschrijvers van Trouw na het Tet-offensief 

al veruit het meest kritisch van de drie bestudeerde dagbladen, na My Lai bleek deze houding 

nog sterker. In lijn der verwachting was het overgrote deel, 77 procent, van de brieven na My 

Lai zeer negatief over de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam.106 Opvallend is dat in veel 

brieven werd gerefereerd aan de Tweede Wereldoorlog. Echter, waar dit in de brieven van 

Telegraaf veel werd gebruikt als argumentatie voor een pro-Atlantische houding, worden in 

deze brieven vooral vergelijkingen gemaakt met de oorlogsmisdaden die door de Duitsers 

waren gepleegd. Zo schreef C. Stuijfzand dat ‘zelfs Rauters SS’ers van het drama van Putten 

nog de ouden van dagen en de baby’s gespaard zouden hebben’.107 D. van der Ploeg vroeg zich 

af waarom de Verenigde Staten zich überhaupt nog zorgen zouden maken over gezichtsverlies, 

omdat ze volgens hem hun gezicht al verloren hadden in het oog van miljoenen over de hele 

wereld.108 ‘Het beestachtige optreden van hun legers […] heeft bij mij het aureool van ‘onze 

bevrijders’ volledig uitgewist’.109 Ook H. Meijers stelde dat de drie Duitse oorlogsmisdadigers, 

die een levenslange gevangenisstraf uitzaten in Breda, wel vrij kunnen worden gelaten, nu blijkt 

dat ‘Amerikaanse soldaten in Vietnam systematisch hele dorpen uitroeien’.110 Hij merkte 

cynisch op dat Calley wel zal moeten boeten, terwijl zijn meerderen vrijuit gaan onder het mom 

van ‘wir haben es nicht gewusst’.111 Deze kritiek op de militair en burgerlijk leiders in de 
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Verenigde Staten kwam vaker terug dan kritiek op de soldaten zelf. Zo werd geschreven dat de 

‘ware oorlogsmisdadigers’ in het Pentagon zetelen en dat de manschappen geen schuld treft.112 

Meijers stelde dat de meerderen in het leger in de Verenigde Staten van het begin af aan op de 

hoogte moeten zijn geweest en dat zuivering en vervolging van deze top dringend gewenst is.113 

Ook W. van der Vaart vond dat – hoewel de uitvoerende soldaten zeker oorlogsmisdadigers 

zijn – hun regering en legerleiders hen in deze situatie hebben gebracht en verantwoordelijk 

zijn.114 Er wordt ‘onvoorstelbaar veel leed toegebracht aan de jonge mensen die worden 

gedwongen in Vietnam te vechten.’115 Echter zorgde het (gedeeltelijk) vrij pleiten van de 

manschappen vanzelfsprekend ook voor kritiek. Zo vond ‘erkend gewetensbezwaarde militaire 

dienst’ P. Kouwenhoven dat iedereen die in dienst gaat weet dat hem te zijner tijd het bevel om 

te doden kan worden gegeven en – tenzij hij dienst weigert – zodoende verantwoordelijk is voor 

zijn eigen daden.116 

  Geheel in lijn der verwachting waren de reacties na My Lai in Trouw voor 85 procent 

gematigd tot zeer negatief jegens de Amerikaanse interventie in Vietnam. Positieve brieven 

bleven geheel uit. Opvallend is dat veel briefschrijvers de hoofzakelijke schuld bij de militaire 

en burgerlijke top legden.  

 

Ingezonden brieven – De Telegraaf 
Waar Trouw al op 19 november uitgebreid verslag deed van het bloedbad in My Lai, liet de 

eerste opmerking over deze dramatische gebeurtenissen in De Telegraaf op zich wachten tot 22 

november. Er verscheen bovendien geen artikel op de voorpagina of een uitgebreid stuk in het 

buitenland katern, maar het werd tussen neus en lippen door genoemd in een artikel over de 

Engelse voormalige minister van buitenlandse zaken die stelde dat, ondanks deze 

betreurenswaardige gebeurtenis, de Amerikanen hun karwei moesten afmaken.117 Pas op 24 

november verscheen een eerste groot artikel over My Lai. In dit stuk lag de nadruk sterk op de 

nadelige gevolgen die dit voor de Verenigde Staten kon hebben: ‘militaire en burgerlijke leiders 

																																																								
112	R.	Boers,	‘Song	my’,	in:	Trouw	(1	december	1969)	
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113	H.	Meijers,	‘Vietnam	en	de	drie’,	in:	Trouw	(6	december	1969)	
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114	W.	van	der	Vaart,	‘Oorlogsmisdaden’,	in:	Trouw	(13	december	1969)	
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115	Arend	van	Zoest,	‘Vietnam,	in:	Trouw	(13	december	1969)	
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vrezen dat de afslachting van burgers de roep om terugtrekking van alle Amerikaanse trouwen 

zal doen toenemen’.118 Er volgde een getuigenverslag waarin – onjuist – gesproken werd van 

een verdediging tegen sluipschutters in My Lai en nare details geheel achterwegen bleven.119  

Ook in latere artikelen bleek vooral veel twijfel, argwaan en vergoelijking. Er werden grote 

slagen om de arm gehouden met zinsneden als ‘Men neemt voorlopig aan dat de berichten over 

massamoorden gedeeltelijk waar zouden kunnen zijn’.120 De getuigenissen van overlevenden 

werden gebagatelliseerd door te stellen dat, toen verslaggevers Son My bezochten, de 

dorpelingen het aantal slachtoffers schromelijk hebben overdreven, om een grotere 

schadevergoeding van de Amerikaanse regering te krijgen.121 

 Opvallend is dat, in de onderzochte periode van zes weken, van de 75 in De Telegraaf 

gepubliceerde ingezonden brieven, slechts één brief de Vietnamoorlog betrof. Dit tegenover de 

vijftien brieven die in de zes weken na het Tet-offensief gepubliceerd werden. Het is zodoende 

niet mogelijk een grafiek op te stellen en een verdeling van categorieën te kunnen analyseren. 

De ene brief sprak van een ‘smerig bedrijf’ en de briefschrijver J. van Zuylen vroeg zich 

openlijk af waar de grens ligt in oorlog en waar het protest van kerken tegen álle 

oorlogsvoorbereidingen blijft.122 Het is alleen mogelijk om te gissen naar het volledig uitblijven 

van reacties in De Telegraaf op het bloedbad in My Lai. Het verschil met het aantal brieven na 

het Tet-offensief is echter te groot om het aan het toeval toe te schrijven. Wellicht wilde de - 

nog steeds sterk op de hand van Amerika zijnde - Telegraaf niet te veel kritische noten 

publiceren, waren er andere zaken in Nederland gaande die de Telegraaf-gemoederen bezig 

hielden, of zwegen voorstanders van de gebeurtenissen in My Lai liever over deze 

onverdedigbare misdaad . Op deze vraag is onmogelijk een sluitend antwoord te vinden.   

 

Ingezonden brieven – De Volkskrant 
Ook in De Volkskrant werden in de laatste zes weken van 1969 beduidend minder brieven 

gepubliceerd die de Vietnamoorlog betreffen dan in Trouw. In zeventien ‘Geachte Redactie’-

rubrieken handelden 6 van de 74 brieven over de Vietnamoorlog. Echter is dit wel in 
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verhouding met het aantal brieven dat verschenen in De Volkskrant na het Tet-offensief, 

waardoor het niet zo afwijkend is als dit bij De Telegraaf was.123 Het totaal aantal gepubliceerde 

brieven in De Volkskrant ligt simpelweg veel lager in deze zes weken. Ook voor zes brieven is 

het minder relevant een grafiek op te stellen, maar het verschil met de zes weken na Tet is zo 

opvallend, dat deze toch is bijgevoegd. Wel moet herinnerd worden dat het hier weinig data 

betreft. Waar na het Tet-offensief de meningen in de brieven over de Vietnamoorlog nog heel 

divers waren, zijn deze na My Lai unaniem zeer negatief over het Amerikaans ingrijpen in 

Vietnam.  

 Ook de artikelen die verslag deden van het bloedbad in My Lai hadden een meer 

kritische toon dan de artikelen over Tet. Evenals in Trouw verscheen op 19 november het eerste 

bericht in het buitenland katern van de krant: ‘Veteraan onthult massamoord’.124 De Volkskrant 

was weliswaar voorzichtiger in haar bewoordingen dan Trouw, maar hield zich ook verre van 

de twijfel en argwaan die De Telegraaf uitte in de artikelen. ‘Een onderzoek wordt nu ingesteld 

naar deze massamoord waarbij meer dan vijfhonderd onschuldige dorpelingen zouden zijn 

neergeschoten door de Amerikanen’, zo berichtte De Volkskrant in het eerste artikel over My 

Lai.125 In latere nieuwsberichten volgden onder andere interviews met slachtoffers en daders, 

maar ook met psychologen die verklaarden hoe deze tragedie heeft kunnen gebeuren.126 Deze 

stukken bevatten bovendien geen gruwelijke details, al werden er wel foto’s geplaatst van het 

volledig verbrande dorp en van slachtoffers die ledematen moeten missen.127 Er kan dus gezegd 

worden dat De Volkskrant kritischer verslag deed dan na Tet, maar wel zo veel mogelijk zijden 

belichtte en hierbij zo objectief mogelijk bleef, door niet in waardeoordelen te schrijven.  

 In de brieven in De Volkskrant werd niet alleen unaniem zware kritiek geuit, maar 

vooral opgeroepen tot het direct in actie komen om hiermee te protesteren tegen het 

Vietnambeleid van de Verenigde Staten. Zo schreef W. Hermans dat Christenen daadkrachtig 

‘NEEN’ moeten zeggen en dat kerkleiders bovendien ‘gelovigen zouden moeten oproepen te 

weigeren voor de oorlogsindustrie te werken, of te stemmen op een partij die direct of indirect 

																																																								
123	In	De	Volkskrant	verschenen	in	de	zes	weken	na	het	Tet-offensief	ruim	twee	keer	zoveel	brieven,	dan	
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124	De	Volkskrant,	‘Veteraan	onthult	massamoord’,	(19	november	1969)	
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een land in oorlog steunt.’128 Ook Dr. Vink vond dat Nederlanders hun walging van de oorlog 

concreet zouden moeten uitdrukken. Hij stelde voor dat dit al heel gemakkelijk kan door 

bijvoorbeeld het dragen van een rouwband.129 Mevrouw Boers reageerde tenslotte op de 

schrijnende woorden van de moeder van soldaat Meadlo, wiens zoon deelnam aan de 

slachtpartij in My Lai: ‘I sent the army a good boy and they sent home a murderer’. Zij riep 

moeders over de hele wereld op zich te verenigen ‘met het doel de komende generaties ervoor 

te behoeden opnieuw werktuigen van deze misdadigers te worden […] in een volgende 

oorlog.’130  

 Hoewel er in De Volkskrant maar een handjevol brieven over de Vietnamoorlog werd 

gepubliceerd in deze periode, zijn deze alleen zeer negatief over het Amerikaans ingrijpen in 

Vietnam. De wijze waarop er in De Volkskrant verslag werd gedaan over het bloedbad in My 

Lai volgde deze kritische trend, al bleef de krant zo objectief mogelijk en hield De Volkskrant 

zich ver van schokkende details.  

 

Tussenconclusie  

Als we de reacties in kranten na het bloedbad in My Lai beschouwen, vallen twee dingen op. 

Allereerst lag het aantal ingezonden brieven dat in de drie kranten gepubliceerd is, aanzienlijk 

lager dan na het Tet-offensief: slechts negentien brieven, waarvan twaalf in Trouw. Ter 

vergelijking: na het Tet-offensief werden er in de drie kranten 56 brieven gepubliceerd. Dit 

grote verschil wordt veroorzaakt door de bijna gehele afwezigheid van brieven over de 

Vietnamoorlog in De Telegraaf in deze periode. Het is vrijwel onmogelijk hier een sluitende 

verklaring voor te geven, maar het lijkt het meest voor de hand te liggen dat voorstanders van 

de gebeurtenissen in My Lai hun mening liever voor zich hielden. Immers: ook de publicatie 

van – meer in de verwachting liggende – vergoelijkende of brieven met een anderszins pro-

Atlantische boodschap, bleef uit.  

Het tweede dat opvalt, is dat in de ingezonden brieven die wél verschenen de houding 

jegens de Verenigde Staten geheel is omgeslagen. Waar na het Tet-offensief de reacties op het 

Amerikaans ingrijpen in Vietnam nog overwegend positief waren, is aan het eind van 1969 89 
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procent van de brieven na My Lai hier negatief tot zeer negatief over. Een overzicht van de 

attituden jegens de Amerikaanse Vietnampolitiek wordt weergeven in figuur 2.  

 
Uit enkele brieven bleek een neutrale houding, maar geen enkele briefschrijver sprak nog op 

een positieve manier over de Vietnampolitiek van de Verenigde Staten. In de brieven die 

ingezonden werden, werd met afkeer gesproken van de oorlogsmisdaden die door de 

Amerikanen gepleegd werden, waarbij regelmatig werd verwezen naar de Duitse 

oorlogsmisdaden uit de Tweede Wereldoorlog. De algemene visie was dat deze Amerikaanse 

slachtpartij in My Lay niet onderdeed voor de gruwelen die de Duitsers vijfentwintig jaar eerder 

hadden aangericht. Ook werd er, veel vaker dan na het Tet-offensief, opgeroepen actief te 

protesteren tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam.  

 Hoewel er van de zes weken na het bloedbad in My Lai geen opiniepeilingen zijn 

verricht, werd er in juni 1970 wel weer een onderzoek gedaan naar de meningen ten aanzien 

van de buitenlandse publiek onder het Nederlandse volk. Het betrof hier een vraag binnen een 

meer algemene buitenland-enquête. Uit de resultaten bleek dat het grootste deel van de 

respondenten, ruim vijftig procent van de volwassen Nederlanders, voor een onvoorwaardelijke 

terugtrekking van de Verenigde Staten uit Vietnam was. Slechts 28 procent was hierop tegen.131 

Eind 1967, vlak voor het Tet-offensief stond slecht 26 procent achter een onvoorwaardelijke 

terugtrekking.132 Deze resultaten volgen de trend die uit de brieven na deze momenten in de 

Vietnamoorlog blijkt en lijken zodoende te suggereren dat we – ondanks het geringe aantal 

ingezonden brieven – in het volgende hoofdstuk toch voorzichtige conclusies uit dit 

bronmateriaal mogen trekken.   
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Conclusie 
De jaren zestig worden in Nederland algemeen gezien als een decennium van protest: tegen de 

politiek gevestigde orde, tegen de vooroorlogse ouders van de babyboom-jeugd én tegen de 

Vietnampolitiek van Nederlands belangrijkste bondgenoot: de Verenigde Staten. In de decennia 

die volgden zijn verscheidene historische werken geschreven die dit Nederlandse protest tegen 

de Vietnampolitiek onderzochten en zich hierbij zonder uitzondering richtten op de invloed van 

de diverse protestorganisaties die ons land rijk was. Deze nadruk op de protestorganisaties heeft 

het standaard beeld van ‘Nederland als protestland’ teweeg gebracht, maar de visie van de silent 

majority op de Vietnamoorlog bleef danig onderbelicht. In deze scriptie heb ik er dan ook 

bewust voor gekozen om de aandacht te richten op de mening van de grote groep Nederlanders 

die níet met spandoeken de straten introkken om zodoende meer zicht te krijgen op de meningen 

van de silent majority in Nederland en een begin te maken dit hiaat in de historiografie te 

dichten. 

Deze visie is geprobeerd te vatten door het doen van een gemengd kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek naar ingezonden brieven in dagbladen uit de drie verschillende delen 

van de samenleving: de linkse krant De Volkskrant, de rechtse De Telegraaf en de christelijke 

Trouw. Zo is geprobeerd een onderzoeksgroep te creëren die zo representatief mogelijk is voor 

de Nederlandse bevolking. Deze ingezonden brieven werden aangevuld met de resultaten van 

verrichte opiniepeilingen uit dezelfde periode. Aan de hand van dit bronmateriaal is gepoogd 

zicht te krijgen op de Nederlandse publieksreactie op de Vietnamoorlog om de vraag te kunnen 

beantwoorden hoe deze reactie zich verhoudt tot het algemeen bekende beeld van Nederland 

als ‘protestland’. Dit onderzoek is gedaan naar twee specifiek gekozen momenten: het Tet-

offensief in de de eerste weken van 1968 en het bekend worden van het bloedbad in My Lai, in 

de laatste weken van 1969. Deze momenten zijn gekozen, omdat het in de verwachting lag dat 

men zich op zulke opvallende momenten in de discussie zou willen mengen. Ik vermoedde dat 

deze momenten voornamelijk negatieve reacties zou opwekken, in lijn met het bestaande beeld 

van Nederland als protestland.   

De conclusies die we uit dit bronmateriaal kunnen trekken over de Nederlandse publieke 

opinie tijdens de Vietnamoorlog, worden versterkt doordat de resultaten van de - onder een 

steekproef van de Nederlandse bevolking verrichte - opiniepeilingen en de attituden in de 

ingezonden brieven elkaar volgen. De schrijvers van ingezonden brieven zijn dus behoorlijk 

representatief voor de Nederlandse bevolking.  Over de Nederlandse publieke opinie tijdens de 

Vietnamoorlog kan in ieder geval gezegd worden dat het beeld van ‘Nederland als protestland’, 
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genuanceerd moet worden. Uit mijn bevindingen blijkt het geenszins zo te zijn dat het hele 

Nederlandse volk op haar achterste benen stond en de Amerikaanse Vietnampolitiek 

veroordeelde. Het bleek zelfs dat dit na het Tet-offensief in het geheel niet het geval was. In 

een tijd dat verschillende Nederlanders gearresteerd werden voor hun ‘beledigingen van een 

bevriend staatshoofd’, zag het grootste deel van de briefschrijvers en respondenten in de 

opiniepeilingen de Verenigde Staten nog steeds als redder. Zowel in de Tweede Wereldoorlog 

en op dat moment van de Zuid-Vietnamezen. Deze reacties zien we terug bij de lezers van 

zowel de linkse Volkskrant als de rechtse Telegraaf. Dit gevoel kwam vooral voort uit angst 

voor het communisme; de Vietcong werd zowel in een groot deel van de brieven, als in de 

resultaten van de opiniepeiling aangemerkt als de agressor; hiermee de aanwezigheid van de 

Verenigde Staten in Vietnam rechtvaardigend. Na de bekendmaking van het bloedbad van My 

Lai, sloeg deze houding echter om. De briefschrijvers echoden nog steeds de Tweede 

Wereldoorlog, maar nu werden de daden van het Amerikaanse leger vergeleken met de 

oorlogsmisdaden van de Duitsers. De briefschrijvers hadden vrijwel unaniem een negatieve 

houding jegens de Amerikaanse Vietnampolitiek aangenomen en ook uit de opiniepeiling die 

enkele maanden later werd verricht, bleek dat het grootste deel van de ondervraagde 

Nederlanders vóór een onvoorwaardelijke terugtrekking van de Verenigde Staten uit Vietnam 

was. Na deze schokkende gebeurtenis draaide de publieke opinie dus om en valt deze veel meer 

samen met het algemene beeld van Nederland als ‘land in protest’.  

Mede door deze ommezwaai is het lastig om een sluitende conclusie te trekken over de 

gehele Nederlandse publieke opinie aan de hand van slechts deze twee momenten in de 

Vietnamoorlog. Daar is dit onderzoek te beperkt voor. Wel kunnen we concluderen dat de 

Nederlandse publieke opinie in ieder geval lang niet altijd zeer negatief jegens de Amerikaanse 

aanwezigheid in Vietnam was; zoals de historiografie die zich zo nadrukkelijk op de 

protestgroepen richt, suggereert. Pas na My Lai waren de reacties in Nederland veel heviger. 

Wellicht omdat de schok na de moord op vrouwen, kinderen en ouderen zo universeel is en 

vanzelfsprekend een heftige reactie opwekte. Als we een meer algemeen geldende conclusie 

over de Nederlandse publieke opinie willen trekken, zou het interessant zijn dit onderzoek 

verder uit te breiden naar meerdere momenten over de gehele duur van de Vietnamoorlog. Dit 

zou bovendien meer zicht geven op de ontwikkeling van de Nederlandse publieke opinie tijdens 

de Vietnamoorlog. Met meer data kunnen we dan ook beter bepalen of de Nederlandse publieke 

opinie inderdaad zo duidelijk reageert op schokkende momenten waar veel onschuldige 

slachtoffers vielen. Vooralsnog lijkt dit zo te zijn en hiermee wijkt deze af van de Amerikaanse 



	 33 

publieke opinie, die – zoals Mueller geconstateerd had – relatief lineair afnam gedurende de 

Vietnamoorlog.  

Er moeten echter ook kritische kanttekeningen bij deze conclusie worden geplaatst. Zo 

was het opvallend dat in De Telegraaf na het bloedbad in My Lai in zes weken tijd slechts één 

brief verscheen. Uit de hoek van de Nederlandse samenleving die door dit rechtse dagblad 

gerepresenteerd werd, kwamen zodoende geen resultaten. Het is onwaarschijnlijk dat de 

Telegraaflezers geen mening hadden over dit belangwekkende moment in de Vietnamoorlog. 

Immers, na het Tet-offensief verschenen er in De Telegraaf de meeste brieven van alle drie de 

kranten. Het is goed mogelijk dat er onder de Telegraaflezers toch een aanzienlijk aantal 

voorstanders van de Vietnamoorlog (of zelfs van het bloedbad in My Lai) was, die deze – op 

dat moment toch meer controversiële – mening liever voor zich hield. Dit zou betekenen dat de 

geheel unanieme negatieve houding die uit de resultaten bleek, wellicht te extreem is en dat 

hier meer nuance in moet worden aangebracht. Om hier met meer zekerheid iets over te kunnen 

zeggen, zal er verder onderzoek moeten worden verricht naar attituden van Telegraaflezers 

tijdens de Vietnamoorlog; een onderzoek dat bovendien verder zou moeten rijken dan de 

bestudering van ingezonden brieven. Ook zou zo’n onderzoek zich kunnen uitstrekken naar 

meerdere rechtse dagbladen.   

 Tenslotte moet, ondanks dat de resultaten van de opiniepeilingen de resultaten uit de 

ingezonden brieven bevestigen en zodoende versterken, rekening worden gehouden met de 

mogelijkheid dat er ook Nederlanders waren die zich weinig tot niet bezighielden met een 

oorlog die zich ver van de eigen achtertuin afspeelde. Immers; de Nederlanders die zich niet 

interesseerden in de Vietnamoorlog, zullen geen brieven aangaande dit onderwerp hebben 

ingezonden. Hoe groot deze groep is, is niet duidelijk. Echter, een Nederlander die zich niet 

bezig hield met de Vietnamoorlog, protesteerde ook niet. Deze mogelijkheid doet daarom niet 

af aan de nuancering die moet worden aangebracht in het beeld van Nederland als ‘protestland’.  
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Figuur 5: verdeling meningen in brieven in De Volkskrant na het Tet-offensief 

 

 
Figuur 6: totale verdeling meningen in brieven na het Tet-offensief 
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Figuur 7: verdeling meningen in brieven in Trouw na My Lai 

 

 
Figuur 8: verdelingen meningen in brieven in De Volkskrant na My Lai 
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Figuur 9: totale verdeling meningen in brieven na My Lai 

 


