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Voorwoord
Na de publicatie van mijn uitgebreide studie Een nieuwe geschiedenis van Vietnam in 2016
en het daarop gebaseerde kortere overzicht in de vorm van biografische schetsen Van
de Trungzusters tot Ho Chi Minh. Figuren in de geschiedenis van Vietnam in 2017 had ik het
gevoel dat er nog twee zaken met betrekking tot de geschiedschrijving van Vietnam
moesten gebeuren. Ik had in beide boeken aandacht besteed aan de rol van etnische
minderheden, die volgens gegevens van de volkstelling van 2009 veertien procent van
de bevolking van Vietnam vormen – dat wil zeggen ruim twaalf miljoen mensen. Maar
ik had hen met uitzondering van de Cham, de Nung en enkele bevolkingsgroepen in de
negentiende en twintigste eeuw slechts beperkte ruimte gegeven, de informatie was
verbrokkeld en hun waardering in de geschiedschrijving van Vietnam kwam slechts
zijdelings aan bod. In deze studie Verdrongen geschiedenis. Etnische minderheden en het nationale
verleden van Vietnam staan daarom de geschiedenis van Vietnamese minderheden, hun
betekenis voor het Vietnamese verleden en de plaats die zij in de geschiedschrijving
hebben gekregen centraal.
Het is geen geschiedenis van alle 53 minderheden die Vietnam kent of een
beschrijving van de hele geschiedenis van Vietnam vanuit het perspectief van die
minderheden. Dat zou het doel van deze studie ver overstijgen en een veelvoud van de
ruimte vragen die dit boek kent. Aan de hand van een achttal thematische hoofdstukken,
met als onderwerp steeds de rol van een of meer minderheden in een beperkt gedeelte
van het Vietnamese verleden, wil ik zowel hun betekenis voor de geschiedenis van
Vietnam als de wijze waarop die in de geschiedschrijving vaak is vergeten of miskend
en voor politieke doeleinden is misbruikt voor het voetlicht brengen. Een centrale vraag
is waarom dit laatste is gebeurd. Het antwoord hierop verklaart ook de titel van dit boek
Verdrongen geschiedenis. Een deel van het antwoord wil ik de lezer op voorhand niet
onthouden. Dat proces van verdringing, vergeten en een beeldvorming van de
minderheden die niet met de historische werkelijkheid van Vietnam overeenstemt had
alles te maken met de wijze waarop dat nationale verleden van Vietnam is vormgegeven.
Dit gebeurde zowel door nauw met de Vietnamese staat verbonden historici, etnografen
en antropologen als door wetenschappers uit het Westen.
Dit is bij mijn weten de eerste Nederlandstalige geschiedenis die de positie van
Vietnamese minderheden in het kader van het ‘hele’ verleden van Vietnam bespreekt,
waarmee ik overigens niet gezegd wil hebben dat er geen uitstekende Nederlandse
studies over Vietnamese minderheden zouden zijn. Vooral de Nederlandse historicusantropoloog Oscar Salemink wil ik in dit verband noemen. Zijn studies hebben voor
mij inspirerend gewerkt, zoals de lezer nog zal vaststellen.
Ik merkte hierboven op dat ik het gevoel had dat er nog twee zaken moesten
gebeuren. In mijn studie uit 2016 besteedde ik uitgebreid aandacht aan wat in de
geschiedschrijving meestal wordt aangeduid als de Vietnam Oorlog. Op basis van de
hoofdstukken uit dat boek hoop ik in de nabije toekomst een vierde boek te publiceren,
ditmaal gewijd aan de oorlogen die na de Tweede Wereldoorlog in Vietnam hebben
gewoed.
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Maar eerst dus de minderheden. In de inleiding ga ik in op de vraag wat
minderheden exact zijn, welke etnische minderheden Vietnam kent en welke
onderscheiden daarbij gemaakt kunnen worden. Ik verschaf verder enkele
cijfergegevens. Tevens geef ik daarin een kort overzicht van de verschillende
hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is enigszins een vreemde eend in de bijt. Daarin sta ik stil
bij de wijze waarop historici en etnografen in Vietnam na 1954 de etnische minderheden
een plaats gaven in hun versie van het geschiedverhaal van hun land. Dat is vooral van
belang omdat hier een belangrijke verklaring moet worden gezocht voor de miskenning
en vertekening van de rol van de minderheden. De hoofdstukken die volgen zijn zowel
chronologisch als thematisch geordend. In elk hoofdstuk staat de betekenis van een of
meer minderheden centraal, veelal in een afgebakend gedeelte van het Vietnamese
verleden. De lezer zal vaststellen dat dit in een aantal gevallen een stevige correctie
betekent van het geschiedverhaal. Hij krijgt op deze wijze indirect ook een beeld van de
geschiedenis van Vietnam. Als handreiking heb ik bovendien op bladzijde 12 een kort
overzicht hiervan gegeven en op bladzijde 17 tot en met 20 de geschiedenis van de
verschillende delen van Vietnam en de relatie met gebieden daarbuiten in een schema
weergegeven. In de epiloog vat ik de belangrijkste bevindingen van dit boek samen. In
de eindnoten vindt men de bronnen en de literatuur die ik bij deze studie heb gebruikt.
Er zijn geen uitgebreide bronnenpublicaties voor het verleden van de Vietnamese
etnische minderheden beschikbaar en ik ken ook geen studie die hun geschiedenis
bespreekt op de wijze zoals ik dat hier doe. Het betekent dat ik de gegevens uit een zeer
diverse literatuur bijeen heb moeten zoeken, voor een deel op het internet, en deze heb
aangevuld met persoonlijke ervaringen in Vietnam, Cambodja en Laos en de bezoeken
aan musea in die landen. Op bladzijde 237 treft de lezer een overzicht aan van de kaarten
en illustraties. In een afzonderlijke bibliografie wordt de literatuur chronologisch
geordend. De studie wordt afgesloten met een index.
De eenlettergrepige Vietnamese woorden krijgen verschillende betekenissen
door het gebruik van diakritische tekens. Ik laat deze hier, zoals in veel boeken die in
het Westen verschijnen, weg. Ik voeg verder lettergrepen (woorden) samen voor zover
dat in het Nederlands gebruikelijk is. Daarom schrijf ik Vietnam en niet Viet Nam en
Hanoi voor Ha Noi.
Ik dank opnieuw John Kleinen voor zijn opmerkingen bij mijn recente studies
over de geschiedenis van Vietnam en Andrew van Eck voor de hulp bij het ontwerp
van de kaft en enkele kaarten in het boek. Jammer genoeg was Oscar Salemink, op dit
moment hoogleraar aan de universiteit van Kopenhagen, door persoonlijke
omstandigheden niet in staat de tekst door te nemen. Anders had het boek zeker aan
kwaliteit gewonnen.
Ook voor dit boek geldt wat ik opmerkte in mijn studies in 2016 en 2017.
Zonder de stimulans van mijn vrouw Helma en onze stabij Pippa – de laatste meestal
liggend op de vloer van mijn werkkamer – was het schrijven veel moeizamer verlopen.
Pieter Meulendijks, Arnhem, april 2019

7

Inleiding
Historici, antropologen en etnografen hebben de laatste decennia zoveel
kanttekeningen geplaatst bij de beschrijving van het heden en verleden van etnische
minderheden in (Zuidoost-)Azië dat men zonder overdrijving kan beweren dat de
beeldvorming van deze bevolkingsgroepen volop in beweging is. Dat geldt ook voor de
etnische minderheden in Vietnam. Er is een uitgebreide literatuur beschikbaar met
allerlei theoretische en praktische inzichten over de vraag wat exact een etnische
minderheid is. Die laat ik hier buiten beschouwing. Ik beperk mij tot de kern: wat is een
gangbare verantwoorde omschrijving van etnische minderheden?
In westerse democratieën wordt de term minderheden ook gebruikt om de
bijzondere sociale of politieke positie van bepaalde groepen in de samenleving aan te
geven in het kader van hun emancipatie, een protest tegen vermeend of reëel onrecht,
het recht om anders te zijn, of om bepaalde vrijheden of gelijkheid op te eisen. Aan deze
invullingen ga ik hier grotendeels voorbij, omdat die minder relevant lijken door de
politieke situatie in Vietnam en omdat die vooral betrekking hebben op een volk. Voor
de situatie in Vietnam is het van belang dat wij een onderscheid maken tussen drie
soorten minderheden, te weten etnische, taalkundige en religieuze minderheden. Het
woord minderheid drukt om te beginnen natuurlijk een getalsmatig onderscheid ten
aanzien van een meerderheidsgroep uit, maar er is op gewezen dat dit alleen een groep
nog niet tot een minderheid maakt. Zoals de in Parijs werkzame Vietnamese historica
Tran Thi Lien schrijft kan men pas van een (etnische) minderheid spreken als de staat
een deel van de bevolking als een zodanige sociale groep bestempelt. Het is de overheid
die volgens haar de diversiteit tussen de bevolkingsgroepen versterkt door allerlei
politieke initiatieven, zoals het kweken van achterdocht, het zorgen voor een scheiding
en het bevorderen van vooroordelen. Door een andere onderzoeker, Thomas
Engelbert, is in dit verband opgemerkt dat diezelfde overheid vanzelfsprekend ook zorg
kan dragen voor tolerantie, acceptatie en sociale mobiliteit. Ik laat de religieuze
minderheden in Vietnam verder grotendeels rusten en beperk mij tot minderheden in
etnische zin, groepen met veelal een andere herkomst en verschillende kenmerken wat
betreft het uiterlijk en de cultuur. Een van de bepalende cultuurelementen is in veel
gevallen het taalkundige criterium. Om het niet te complex te maken laat ik het
onderscheid tussen etnische en taalkundige minderheden daarom hier verder rusten.
Wij zullen in dit boek regelmatig vaststellen dat de etnische minderheden van
Vietnam tot voor kort veelal van buitenaf werden beschreven en dat meestal pejoratieve
stereotypen werden gebruikt om hen te kenmerken, of dat een enkele keer juist
overdreven romantische of idyllische clichébeelden werden opgevoerd. Pas recent is er
meer aandacht voor een beschrijving van binnenuit met de minderheden niet als louter
de slachtoffers van initiatieven of acties die van buiten hun leefwereld komen, maar als
historische actoren die hun eigen levenssituatie in belangrijke mate bepalen. Aandacht
hiervoor kan een scherper beeld opleveren van wat er in het verleden is gebeurd met
betrekking tot de etnische minderheden of wat hen in de toekomst nog staat te wachten,
maar wij moeten niet overdrijven. Bovenstaande laat onverlet dat de etnische
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minderheden in Vietnam niet zelden in een ongelijke relatie ten opzichte van de
meerderheid verkeerden, dat zij van hen afhankelijk waren en te maken hadden – en
hebben, voeg ik er nadrukkelijk aan toe – met een staat die diversiteit zoveel mogelijk
wilde neutraliseren, of de minderheden onderwierp of discrimineerde. Het is dus geen
eendimensionaal beeld. Men lette alleen al op de rol van de staat, die enerzijds door het
benoemen van afzonderlijke groepen diversiteit bevorderde en anderzijds probeerde de
minderheden bij de nationale eenheidsstaat en -cultuur in te lijven.
Een belangrijk aandachtspunt in mijn studie is de wijze waarop de rol van de
minderheden in het verleden is beschreven in de historische, antropologische en
etnografische literatuur. In de geschiedschrijving van de minderheden in Vietnam
vinden wij talloze voorbeelden van eigentijdse projectie en dus van een anachronistische
en pragmatische geschiedschrijving. Ik spreek hier van ‘verdrongen geschiedenis’,
omdat de betekenis van de minderheden van Vietnam vaak is onderbelicht, hun
bijdragen aan het verleden zijn vergeten, miskend of vervormd, hun geschiedenis
dikwijls op onzorgvuldige wijze is ingelijfd bij de natievorming van Vietnam en hun
levenswijze zonder veel voeling met de realiteit of zeer negatief is geschetst of
verregaand is geromantiseerd of alleen maar tot een folkloristische bezienswaardigheid
is gemaakt. Tegenover deze verdrongen geschiedenis probeer ik de werkelijke rol en de
bijdragen van de minderheden aan de geschiedenis van Vietnam te plaatsen. Impliciet
krijgen wij zo ook een scherper beeld van de totstandkoming van wat wordt beschouwd
als de wezensaard van Vietnam. Het is dus een geschiedenis van Vietnam met dit keer
de focus op de etnische minderheden, met aandacht voor de wijze waarop eigentijdse
motieven in dat verleden zijn geprojecteerd, waardoor het pragmatische geschiedenis is
geworden met tal van anachronistische vertekeningen.
Naast de in politiek en economisch opzicht dominante Viet of Kinh, die
volgens de gegevens van de volkstelling van 2009 bijna 86 procent (73 miljoen) van de
Vietnamese bevolking van 85 miljoen mensen vormden (die in 2014 was gegroeid naar
negentig miljoen), kent het land nog 53 andere etnische groepen, die meestal worden
aangeduid als de etnische minderheden. Vaak wordt daarbij een onderscheid gemaakt
tussen de Viet (Kinh) samen met de Chinezen en de overige 52 minderheden, omdat de
eerste twee bevolkingsgroepen wat betreft hun welvaart en hun opleiding veel
overeenkomsten vertonen. De meeste minderheden trof en treft men aan in de bergen
in het westen en noorden. Zij bleven lange tijd, afgezien van handelscontacten en
onregelmatige tribuutbetalingen, grotendeels buiten de politieke en culturele
invloedssfeer van het machtsgebied van de mensen in het laagland, dat vooral van de
vijftiende tot in de achttiende eeuw sterk groeide. Dit waren in het noorden de Viet. In
het midden en zuiden van het huidige Vietnam was een complexere bevolkingssituatie,
waar twee volkeren die nu tot de minderheden behoren de grootste groepen in de
lagergelegen gedeelten waren, te weten de Cham en de Khmer. In de loop van de
negentiende en twintigste eeuw vonden belangrijke veranderingen plaats, eerst door het
optreden van de keizers van de Nguyendynastie, vooral Minh Mang, later door de komst
van de Franse kolonisatoren. Daarnaast kregen zowel de minderheden in de
Noordelijke als in de Centrale Hooglanden in de tweede helft van de twintigste eeuw te
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maken met de migratie van de Viet en daardoor in toenemende mate met een bedreiging
van hun oorspronkelijke levenssfeer. En wij mogen vanzelfsprekend ook de
verwoestende effecten van de Vietnam Oorlog en de gevolgen van de economische
politiek van de communistische regering na afloop daarvan niet vergeten.
Vormden de minderheden in 1943 nog 95 procent van de bevolking in de
Centrale Hooglanden en andere hooggelegen bergstreken in Vietnam, in 1999 was dat
minder dan de helft geworden. In sommige delen van de Centrale Hooglanden was het
aandeel van de Viet nog groter. In 1976 was daar al meer dan de helft van de bevolking
in de provincie Daklak1 van Kinh- of Vietafkomst, in 1979 61 procent, in 1999 meer
dan 70 procent en dat percentage steeg daarna nog verder. In 2001 waren in de
bergprovincies in het noorden 4,3 van de 9,6 miljoen inwoners en in de Centrale
Hooglanden 2,7 van de 4,1 miljoen van Vietafkomst. De minderheden vormen volgens
de volkstelling van 2009 veertien procent van de totale Vietnamese bevolking (ruim 12
miljoen mensen). De grootste minderheden leven in de Noordelijke Hooglanden: de
Tay (oude naam Tho, 1,6 miljoen), de Thai (andere namen Tai of Thay, 1,5 miljoen) en
de Muong (1,2 miljoen). In het zuiden leven 1,2 miljoen Khmer (ook wel Khmer Krom),
voor het grootste deel in de Mekongdelta. De volkstelling van 2009 gaf verder aan dat
er daarnaast nog grote aantallen Hoa of Chinezen (971 duizend), Nung (969 duizend),
Dao (751 duizend) en Hmong (ruim 1 miljoen) zijn. De als tweede en derde genoemde
minderheden leven in het noorden, de Hmong zijn een minderheid die aanvankelijk in
de noordelijke berggebieden leefde, maar zich in de tweede helft van de twintigste eeuw
voor een deel ook vestigde in de Centrale Hooglanden. Daarnaast kennen de Centrale
Hooglanden nog enkele omvangrijke minderheden: de Jarai of Gia-rai (411 duizend),
de Rhade of E-De (331 duizend) en de Bahnar (227 duizend). Er zijn 35 minderheden
die minder dan honderdduizend mensen tellen, een vijftal met minder dan duizend en
de kleinste minderheid de O Du heeft maar 376 leden.
De wijze waarop in de geschiedschrijving van Vietnam de betekenis van
minderheden is verdrongen en vervormd laat ik zien aan de hand van een aantal
casestudies.
- In het gedroomde homogene verleden van de Vietnamese natie worden de
Hungkoningen uit de prehistorie beschouwd als de voorouders van de huidige Viet.
Hun geschiedverhaal illustreert de pragmatische wijze van geschiedschrijving in
Vietnam. Het is nu duidelijk dat zij volledig ten onrechte tot de voorouders van de
huidige Vietnamezen zijn getransformeerd en dat de rol van een nu nog in Vietnam
aanwezige minderheid de Hoa of Chinezen bij de totstandkoming van de
Vietnamese bevolking en/of identiteit in het beeld van het verleden is
weggemoffeld.
- In de elfde eeuw vond een grote oorlog plaats tussen Dai Viet (de staat van de Viet
in het noorden van het huidige Vietnam) en het keizerrijk van de Song in China.
Deze oorlog krijgt veelal een centrale plaats in de verhalen over de vorming van de
Vietnamese identiteit. Aandacht voor de rol van de minderheid van de Nung en de
1

Zie de kaart van de provincies van Vietnam op bladzijde 238.
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lokale omstandigheden in de bergen in het noorden werpt een nieuw licht op deze
oorlog en op de kwestie van de identiteit van de Vietnamese natie. 2
De Cham waren de dominante bevolkingsgroep in het midden en een deel van het
zuiden van het huidige Vietnam van de tweede tot de zestiende eeuw (het midden)
en 1832 (het zuiden) met een hoogstaande cultuur. Nu vormen zij een kleine en
gemarginaliseerde minderheid en leven voor een deel in diaspora. Hoe is het zo ver
gekomen en op welke wijze hebben zij bijgedragen aan de vorming van de
Vietnamese identiteit? En hoe wordt dat in de geschiedschrijving gewaardeerd?
De Khmer Krom, een minderheid die vooral in de Mekongdelta leeft, krijgt meestal
negatief, beperkt of geen aandacht in de geschiedschrijving van Vietnam. Door stil
te staan bij hun verleden en door met hun eigen ogen naar hun omgeving te kijken
verbreden wij niet alleen het Noord-Vietnam-centrische beeld van het Vietnamese
verleden, maar krijgen wij eveneens een scherper beeld van de verbondenheid van
de geschiedenis van de staat van de Viet (Dai Viet) met de Khmer in het huidige
Vietnam en Cambodja én van de slimme wijze waarop de Khmer Krom zich
aanpasten aan de natuurlijke omstandigheden in de Mekongdelta.
De stereotiepe traditionele beelden over de relatie tussen de bergvolkeren in de
Centrale Hooglanden en de Viet in het laagland worden steeds meer vervangen
door nieuwe inzichten, waarin de contacten tussen deze groepen centraal staan, de
bergvolkeren een actievere rol krijgen toegemeten en de nadruk ligt op diversiteit
en fragmentatie. De relatie tussen deze minderheden en de Franse kolonisatoren
vanaf het midden van de negentiende eeuw laat zich niet onder een noemer vatten.
Romantische avonturiers, missionarissen die optraden als bestuurders, bestuurders
die minderheden met het behouden van elementen van hun eigen cultuur verder
wilden ontwikkelen en wilden afzonderen van de Viet in het laagland, militairen en
medici – zij allen ontwikkelden van elkaar verschillende visies. Wat betekende dit
voor de minderheden en welke invloed hadden zij zelf op de ontwikkelingen?
In het Chinees-Vietnamese grensgebied in het noorden van Vietnam bestond
eeuwenlang een complexe situatie met specifieke vormen van overheersing en
onderlinge contacten waarbij minderheden een grote rol speelden. De Fransen
lieten dit systeem aanvankelijk in grote lijnen bestaan. Wat waren de kenmerken
hiervan en welke consequenties had dit later? En welke rol speelden de Fransen bij
de beeldvorming van de minderheden?

Ik gebruik de namen Vietnam en China in een groot deel van dit boek vooral als een geografische
aanduiding. De naam Vietnam voor een staatkundige eenheid bestaat pas sinds het begin van de
negentiende eeuw. Op dat moment kregen ook de grenzen van de staat hun huidige vorm. Een groot deel
van de geschiedenis van het gebied dat het huidige Vietnam vormt wordt gekenmerkt door de aanwezigheid
van een groot aantal cultuursferen en staten, soms over de landsgrenzen van nu heen, die werden bewoond
door verschillende volkeren. Ook China was gedurende de vele millennia van de Chinese geschiedenis niet
steeds een centraal geleide staat met de huidige grenzen. Er waren grote keizerrijken (Han, Tang, Song,
Yuan, Ming en Mantsjoe) die heersten over een groot deel van het huidige China, maar daarnaast waren er
steeds perioden van staatkundige verbrokkeling en van een zwakker gezag over een groot deel van de
grensgebieden.
2
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Een dikwijls genegeerd element van de Vietnam Oorlog is de etnische factor.
Aandacht hiervoor geeft niet alleen een scherper beeld van deze oorlog, die een
ramp was voor de minderheden in de Centrale Hooglanden, maar werpt eveneens
een nieuw licht op de totstandkoming van de nationale eenheidsstaat Vietnam
tijdens en na deze oorlog.
- De afgelopen decennia hebben zich grote economische veranderingen voltrokken
in Vietnam. Brachten deze voor de minderheden een positieve of negatieve
ontwikkeling en is er sprake van consensus in de meningsvorming hieromtrent? En
stemt het door de staat naar buiten gebrachte beeld overeen met de feiten?
In hoofdstuk 1 schets ik de wijze waarop na 1954 historici en etnografen van de
communistische Democratische Republiek Vietnam (DRV) de minderheden een plaats
gaven die goed paste in het door de regering en de partij gewenste beeld van een in
etnisch opzicht homogeen Vietnamees verleden. Zij werden hierbij nadrukkelijk aan de
hand genomen door de politici. Het leverde een visie op die meer projectie dan
werkelijkheid was. Het is een beeld dat in grote lijnen werd overgenomen door
wetenschappers van de Socialistische Republiek Vietnam (SRV) na 1976.
Twee elementen van dat beeld wil ik hier al even kort aanstippen, omdat zij een
constante vormen in het Vietnamese geschiedbeeld en in dit boek regelmatig
terugkomen. Dat is in de eerste plaats de overtuiging dat er al vroeg in de Vietnamese
geschiedenis sprake was van een Vietnamees nationaal gevoel en een uitzonderlijke
Vietnamese identiteit. Dit had allerlei gevolgen voor de wijze waarop het verleden van
Vietnam werd beschreven. Het betekende onder andere dat de minderheden een
houding kregen toegemeten die volstrekt ahistorisch was, namelijk van degenen die
spontaan deze nationale mythe koesterden.
Een andere mythe in de Vietnamese geschiedschrijving betreft de expansie van
de Viet uit het noorden vanaf de vijftiende eeuw naar het midden en zuiden. Deze
zogenoemde ‘Nam Tien’ (mars naar het zuiden) zou een uiting zijn van de kracht en de
vitaliteit van de Viet. Ofschoon wij nog zullen vaststellen dat de verovering van
staatkundige eenheden en/of woongebieden van andere volkeren – of de huidige
minderheden, zo men wil – in het midden en zuiden heeft plaatsgevonden, is de wijze
waarop die wordt verklaard en geschetst veel te simpel. Het wordt voorgesteld als een
onvermijdelijk proces in een voor een belangrijk deel leeg gebied dat door de volkeren
die daar ‘toevallig’ leefden met genoegen werd geaccepteerd. De werkelijkheid was veel
gecompliceerder. Bovenstaande mythe is dan ook een etnocentrische visie, die de Viet
een handig verklaringsmodel voor hun overheersing bood. Het maakte immers de rol
van andere volkeren of de huidige minderheden, zoals de Cham, de Khmer en de
Chinezen in het laagland en allerlei bergvolkeren, minder belangrijk. Steeds vaker
plaatsen vooral westerse historici hier vraagtekens bij en spreken liever over een vorm
van interne kolonisatie door de Viet in een tijdsbestek van vele eeuwen. Het is een
denkbeeld dat vanzelfsprekend volstrekt niet past in de ideaaltypische duiding van het
verleden door Vietnamese historici, die juist het beeld omarmen van een heldhaftig en
eensgezind volk dat zich vanaf het begin van de geschiedenis tot het einde van de
twintigste eeuw moest verdedigen tegen bedreigingen van buitenaf.1
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Kort overzicht van de geschiedenis van Vietnam
De staat Vietnam met de huidige grenzen bestaat pas sinds 1802: het keizerrijk van de Nguyen (18021945). Voor die tijd kenden het noorden, midden en zuiden een zeer verschillende ontwikkeling. In het
noorden leefden de Viet (of Kinh), die hun geschiedenis drie millennia voor Christus in de prehistorie
laten beginnen met de mythische dynastie van de Hungkoningen. Daarna waren er in de derde en tweede
eeuw voor Christus de uit China afkomstige vorsten An Duong en Zhao Tuo. Vanaf 111 voor Christus
viel het noorden van het huidige Vietnam onder het nominale gezag van de Chinese keizerlijke
dynastieën, als eerste de Han, en begon een proces van beïnvloeding door de Chinese cultuur.
Omstreeks het midden van de tiende eeuw maakte dit gebied zich los van China en werd dit de staat
van de Viet, Dai Viet. Die werd eeuwenlang bestuurd door een beperkt aantal dynastieën: de Ngo, Dinh
en Vroege Le (939-1009), de Ly (1009-1225), de Tran (1225-1400) en de Ho (1400-1407). De Chinese
Mingdynastie overheerste daarna korte tijd Dai Viet (1407-1427). Vervolgens kwam de Ledynastie aan
de macht (1428-1788). Deze familie werd van 1527 tot 1592 tijdelijk van hun macht beroofd door de
Macdynastie. Na 1592 namen zij als koningen een ondergeschikte positie in en was de feitelijke macht
in Dai Viet in handen van de heren van de Trinhdynastie (tot aan het einde van de achttiende eeuw).
Het midden en zuiden kenden een heel andere ontwikkeling. In het midden vestigden zich vanaf de
eerste eeuwen voor Christus de Cham, een volk dat afkomstig was van het eiland Borneo. Zij vormden
ten zuiden van het woongebied van de Viet en de Chinese invloedssfeer een aantal koninkrijken, die
sterk door de Indiase cultuur waren beïnvloed. De nog zuidelijker gelegen Mekongdelta was aan het
begin van de christelijke jaartelling eerst een deel van het handelsrijk van Fu Nan en later van de staten
van de Khmer, eerst Chenla en later het grote rijk van Angkor.
Tussen de Viet in het noorden, de Cham in het midden en de Khmer in het uiterste zuiden van het
huidige Vietnam en Cambodja waren steeds culturele contacten, handelsbetrekkingen én oorlogen. In
1471 leed het belangrijkste Chamkoninkrijk een grote nederlaag tegen de Ledynastie uit het noorden en
verloor het grootste deel van haar gebied. Daar oefende vanaf ± 1600 een uit het noorden afkomstige
nieuwe dynastie de macht uit: de Nguyen. Zo waren er in de zeventiende en achttiende eeuw feitelijk
twee ‘Vietnams’: het noorden van de Le/Trinh en het midden van de Nguyen. De laatste dynastie
verwierf steeds meer gebied in het midden en het zuiden, ook in de Mekongdelta, die deel uitmaakte
van Cambodja. En er was tot 1832 nog een ‘derde Vietnam’, Panduranga, een kleine staat van de Cham.
Door een grote opstand in de jaren 1771-1802 (de Tay Son Opstand) kwamen de Le- en Trinhdynastieën
in het noorden ten val en werden de Nguyen tijdelijk verdreven. Deze laatsten veroverden omstreeks
1800 heel Vietnam en dat is het begin van het keizerrijk van de Nguyen (1802-1945). Tussen 1858 en
1884 werd dit door Frankrijk veroverd. In het zuiden was een Franse kolonie (Cochinchina) en het
midden (Annam) en het noorden (Tonkin) waren Franse protectoraten met nog nominaal gezag voor
het keizerlijke bestuur.
Na de Tweede Wereldoorlog riepen de communisten onder leiding van Ho Chi Minh de Democratische
Republiek Vietnam uit. In 1946 brak vervolgens de Onafhankelijkheidsoorlog uit, die in 1954 eindigde
met een Franse nederlaag. De Akkoorden van Genève verdeelden in dat jaar Vietnam tijdelijk in twee
delen: het communistische Noord-Vietnam en het westersgezinde Zuid-Vietnam. De pogingen van het
Noorden om Vietnam tot één staat te maken leidden tot de Vietnam Oorlog, waarin de Verenigde Staten
intervenieerden. Deze eindigde in 1975 met een overwinning van Noord-Vietnam, waarna Vietnam
werd verenigd in de Socialistische Republiek Vietnam. Een belangrijke verandering vond in 1986 plaats,
de Doi Moi, het begin van een ontwikkeling naar een minder strak van bovenaf geleide economie en de
opname in de wereldhandel.
De Cham en de Khmer (Krom) zijn nu minderheden geworden in een staat waarvan 86 procent bestaat
uit Viet. Daarnaast kent het land nog 51 minderheden, die grotendeels leven in de berggebieden in het
noorden en westen. Deze minderheden vormen het hoofdthema van dit boek.
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Kaart met de etnische groepen en de taalgroepen in Vietnam

De kaart geeft een globaal beeld van de verspreiding van de etnische minderheden
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Een meisje van een minderheid in de buurt
van Hue (waarschijnlijk van de Chut)

Een meisje van de Viet of Kinh ten noorden van
Dien Bien Phu dat een rok van de Hmong draagt

Vrouwen van de Zwarte en Witte Thai verkopen Propagandaprent: minderheden en Viet vieren
hun groenten op de markt van Dien Phu aan Viet gezamenlijk de 55e verjaardag van de DRV

Verplaatst dorp van een minderheid
(Thai) langs de Rode Rivier

Vrouwen van de Zwarte Hmong aan het
werk op hun rijstveld in de bergen
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Een echtpaar van de Dao aan het werk op hun
natte rijstveld in de buurt van Lai Chau

Vrouwen van de Bloemen Hmong verkopen
alcoholische drank op de markt in Bac Ha

Twee meisje van de Zwarte Hmong in Sapa – traditie en modernisering

Een man van de Cham die ons de weg wees Vrouwen en mannen van de Viet maken muziek
naar de Chamtempel Po Dam bij Phan Rang op de Parfumrivier in Hue
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Schematisch overzicht van de geschiedenis van Vietnam2
Jaartallen
‘Vietnam’

Noorden
(Bac Bo)

Midden
(Trung Bo)

Zuiden
(Nam Bo)

Vanaf
500.000
voor Chr.

Prehistorie

Prehistorie

Prehistorie

Vanaf 3e
millennium
voor Chr.

Mythologische Hungkoningen

Sa Huynhcultuur (5e eeuw voor
Chr. - 1e eeuw)

Sa Huynhcultuur (5e
eeuw voor Chr. - 1e
eeuw)

Dong Soncultuur (8e eeuw voor
Chr. - 2e eeuw)
An Duong (257-208 v. Chr.)
Zhao Tuo/Trieu Da (207137 voor Chr.)
111 voor
Chr. 938/975

Chinese ‘overheersing’
Trungzusters (40-43)
Si Nhiep (± 200)
Ly Bi (6e eeuw)
Ngo Quyen (938)
Dinh Bo Linh (975)
Rol Chinese ‘colons’ bij de vorming
van de ‘Vietnamese’ identiteit

Vanaf ±
200

China
Han keizerrijk (206 voor
Chr. - 220)
Liang keizerrijk (6e eeuw)
Tang keizerrijk (618-906)
Zuidelijke Han (± 900950)
Cham koninkrijken
Xitu in het Thu Bondal
Verschuivende zwaartepunten
Tempels (My Son)
Bhadravarman (± 500)

1e eeuw-650

Fu Nan (handelsrijk)
Oc Eo

650-800

Chenla (Khmer)

Vanaf 800

Angkor (Khmer)
[Dai Viet (939/975-1788)]

875-

939-1009
± 900

Buiten ‘Vietnam’

Chamkoninkrijken
Verschuivende zwaartepunten
Tempels (My Son,
Indrapura/Dong Duong)
Oorlogen met Dai Viet
Jaya Indravarman II (875898)
Vroege dynastieën
Dinh Bo Linh (968-979)
Angkor (Khmer)
Hoofdstad in Angkor

Zuidoost-Azië
Mekongdelta onderdeel
van rijken van Fu Nan,
Chenla en Angkor (vanaf
1e eeuw)
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Noorden
1009-1225

Midden

Lydynastie
Rol Nungminderheid in grensgebied
Nung Tri Cao (1025-1055)
Oorlogen tegen China
Ly Thuong Kiet (1073-1075)
Oorlogen tegen Cham

1000-

Chamkoninkrijken
Verschuivende zwaartepunten
Tempels (Po Nagar en Po Klong
Garai)
Oorlogen tegen Dai Viet
Culturele contacten met Dai
Viet
Oorlogen tegen en samen met
Angkor (12e eeuw)
Jaya Harivarman (1147)
Jaya Indravarman van
Gramapura (1167, 1183)

1226-1400

Trandynastie
Tran Minh Tong (13141357)

1400-1407

Hodynastie

1407-1427

Bezetting door de Ming uit
China

1428-1788

Ledynastie

1527-1592

Le Thanh Tong (1460-1497)
Ngo Si Lien (1479)

Macdynastie

Buiten ‘Vietnam’
China
Song keizerrijk (9601279)

± 1000 -

15e eeuw

Zuiden

Chamkoninkrijken
Che Bong Nga (Po
Binasuor) (1360-1390)

Chamkoninkrijken
Grote nederlaag Chamkoning
Tra Koan tegen Le Thanh Tong
(1471)
Culturele beïnvloeding VietCham

Angkor (Khmer)
Suryavarman II
(1113-1150)
Bouw Angkor Wat
Veldtocht tegen de
Cham in Vijaya
Jayavarman VII
(1181-1221)
Verblijf bij en steun
van Cham/bouw
Bayon
China
Yuan keizerrijk
(Mongolen) (± 12701369)
Ming keizerrijk (13691644)

Zuidoost-Azië
‘Val’ Angkor (15e eeuw)
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Noorden
1592-1788

Midden

De Le/Trinh

(Zuiden)
De Nguyen
De Chamstaat
Panduranga (tot 1832)

De Nam Tien
Relatie met de Cham en Cambodja (Khmer): interventie en
migratie
1627-1672
1771-1802

Burgeroorlog TrinhNguyen
Tay Son Opstand
Rol minderheden

China
Val Ming keizerrijk (1644)
Mantsjoe of Qing
keizerrijk
(1644-1911)

Burgeroorlog Trinh-Nguyen

1802-(1945)

Het keizerrijk van de Nguyen
Minh Mang (1820-1841)
Verovering laatste Chamkoninkrijk (1832)
Assimilatiepolitiek versus Cham en Khmer
Beperkt gezag in de berggebieden
Verovering door Frankrijk

1884-1954

Vietnam als Franse kolonie
Noordelijke berggebieden
Pavie
Een diffuus grensgebied
Etnografen
Missionarissen
De Deoclan
De Hmong en de Dao
Bendes in het grensgebied

Buiten ‘Vietnam’

Centrale Hooglanden
De Sedang en Mayréna
De Bahnar en de missionarissen
De Jarai in het ‘grensgebied’
De Lat en Yersin
De Rhade en Sabatier

Fransen bevorderen autonomie bergvolkeren
2 september 1945: uitroepen (communistische) Democratische Republiek Vietnam door Ho Chi
Minh

China
Republiek China (19111949)
Volksrepubliek China
(1949- )

Tweede Wereldoorlog
(1940-1945)

1945-1954 herstel Franse macht, vooral in het zuiden
Rol Bao Dai en (westersgezinde) De Staat Vietnam (na 1949)
Eerste Indochinese Oorlog (Onafhankelijkheidsoorlog) (1946-1954)
1954: overwinning in Dien Bien Phu en de Conferentie (Akkoorden) van Genève
1954-1975

De Democratische Republiek Vietnam
Tweede Indochinese Oorlog/Vietnam Oorlog (19581975)

De Republiek Zuid-Vietnam
Tweede Indochinese Oorlog/Vietnam
Oorlog (1958-1975)

‘Nieuwe geschiedenis’ van Vietnamese historici

Amerikaanse interventie in de Vietnam
Oorlog (± 1960/1965-1973/1975)
Effecten oorlogen voor de minderheden in
de Centrale Hooglanden

Zuidoost-Azië
Oorlogen in Laos en
Cambodja
Rode Khmer in
Cambodja
(1975-1978)
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Bajarakabeweging (1958)
FULRO (1963)
Hmongleger van Vang Pao
1976-

De Socialistische Republiek Vietnam (SRV)
Doi Moi (1986- )
Migratie van de Viet naar de gebieden van de minderheden
Consequenties van de maatregelen van de regering voor de minderheden
Doi Moi en de minderheden
Belang Centrale Hooglanden voor de economie van Vietnam

China
Chinees-Vietnamese
Oorlog (1979)
Cambodja
Interventie SRV in
Cambodja (1978-1991)
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Hoofdstuk 1. De plaats van etnische minderheden in ‘de nieuwe
geschiedenis’ van Vietnamese historici
Van 1946 tot 1954 woedde in Vietnam de Onafhankelijkheidsoorlog met als
voornaamste strijdende partijen de communistische Vietminh en het Franse leger. Na
de overwinning op de Fransen en de definitieve vestiging van de (communistische)
Democratische Republiek Vietnam (DRV) in het noorden van het huidige Vietnam in
1954 herschreven Noord-Vietnamese historici het verleden van hun land op een wijze
die nauw aansloot bij de politieke aspiraties van de leiders van de Vietnamese Arbeiders
(Communistische) Partij en de regering in Hanoi.3 De nieuwe machthebbers wilden
door middel van een hen welgevallige voorstelling van de geschiedenis vooral hun eigen
machtspositie en beleid legitimeren. Het was in de eerste plaats van belang dat de
geschiedschrijvers onderstreepten dat er sprake was van een ondeelbare socialistische
Vietnamese staat met als hoofdstad Hanoi en dat dit de logische uitkomst was van een
millennia durend geschiedproces. Een voorbeeld hiervan was de gerichte opdracht die
het Nationaal Congres van de partij in 1955 aan de historici gaf om de vechtlust van de
Vietnamezen in het verleden te onderstrepen.
Communistische historici die nauw waren verbonden met het door de staat in
1953 gecreëerde Comité van Onderzoek en vanaf 1959 met het Instituut voor
Geschiedenis spraken over ‘de nieuwe geschiedenis’. Het was een geschiedschrijving
waarbij het accent niet mocht liggen op het verhaal van de dynastieën en elites, maar
volgens het marxistische ideaal wel bij de boeren, soldaten en arbeiders. Het moest ook
een geschiedenis zijn die een lineair verlopende evolutie liet zien, een ontwikkeling die
onherroepelijk en noodzakelijkerwijs uit moest komen bij de Augustusrevolutie van
1945 en het uitroepen van de Vietnamese onafhankelijkheid door Ho Chi Minh op 2
september 1945. In dit nieuwe geschiedbeeld was geen plaats voor het gegeven dat de
oorlogen in Vietnam na 1945 ook burgeroorlogen tussen Vietnamezen waren. Een
dergelijke vaststelling paste niet in het door de staat en de partij gewenste beeld dat het
Vietnamese volk eensgezind – dat wil zeggen inclusief de 53 minderheden – steeds tegen
de indringers van buitenaf streed. Die buitenlandse vijanden waren in het verre verleden
de Chinese keizers, vanaf het midden van de negentiende eeuw tot 1954 de Fransen en
in de jaren zestig en zeventig de Amerikanen met hun vermeende stromannen in ZuidVietnam. Het was niet een geschiedenis van verval en achterstelling, maar een verhaal
dat de nadruk legde op het succes tegen de agressors.
Voor de communistische historici bleek het niet eenvoudig om
overeenstemming te bereiken over de definitieve versie van het geschiedverhaal. Zij
waren het niet eens over de periodisering, discussieerden over de moeilijke kwestie of
men de minderheden tot de Vietnamese natie kon rekenen en legden het accent op
verschillende perioden in het verleden voor wat betreft de betekenis die deze hadden
voor de ontwikkeling van Vietnam en zijn cultuur. De opdracht van de politieke leiders
en aanvankelijk ook het uitgangspunt van de historici was de geschiedenis volgens een
aan de Russische leider Joseph Stalin ontleende marxistische periodisering in vijf fasen
in te delen, respectievelijk primitief communisme, slavernij, feodalisme, kapitalisme en
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communisme. Ofschoon de partijleiders er regelmatig op aandrongen het hierover eens
te worden, slaagden de historici er niet in een definitieve visie naar buiten te brengen.
Een belangrijke belemmering voor dit grotendeels op de ontwikkeling van de
economische verhoudingen gebaseerde model vormde de rode draad die partijleiding
en historici in het verleden wilden leggen van de onophoudelijke strijd tegen indringers
van buitenaf. Toen in 1971 en 1983 de twee delen van de officieel goedgekeurde
Vietnamese geschiedenis verschenen ontbrak de indeling naar marxistisch model dan
ook en was er – zoals voor 1954 ook het geval was geweest – veel aandacht voor de rol
van de dynastieën in het verleden.
De Noord-Vietnamese historici verschilden ook van mening over de vraag naar
de oorsprong van de Vietnamese cultuur en het wezen daarvan. De regering en de
partijleiding hadden met deze vragen in 1955 niet zoveel moeite. De nieuwe nationale
cultuur moest volgens hen een aantal kernwaarden hebben. Zij noemden optimisme,
gezondheid, inspirerend voor de productiviteit, liefde voor werken en de klasse,
patriottisme en gerichtheid op (politieke) strijd. Een vraag die historici zich hierbij
stelden was hoe men de Augustusrevolutie van 1945 moest duiden: als de vernietiging
van het feodalisme, in het kader van een klassenstrijd tussen arbeiders en boeren tegen
de bourgeoisie of als een nationalistische opstand tegen het kolonialisme? Gezien het
door de staat bepleite belang van een eensgezinde strijd tegen de bedreigende krachten
van buitenaf kreeg dit laatste in de geschiedwerken de meeste aandacht.
Wat de historici verder duidelijk wilden maken was dat Vietnam niet een minder
goed gelukte verkleinde versie van China was, die steeds onderworpen was geweest aan
de grote nabuur. Er was immers voortdurend en met succes verzet geweest tegen een
overheersing door China. En bovendien construeerden zij oudere Vietnamese
dynastieke wortels dan de oudste – zij het volgens recente westerse inzichten omstreden
– Chinese dynastie de Xia, die tussen 2205 en 1766 voor Christus over een deel van
China heerste. Men maakte daarvoor gebruik van de geschiedschrijver Ngo Si Lien uit
de vijftiende eeuw, die de Vietnamese geschiedenis had uitgerekt tot de Hungkoningen
en hun koninkrijk Van Lang. De oorsprong van Vietnam lag volgens hem bij deze
dynastie in het jaar 2879 voor Christus, dat wil zeggen ruim zeshonderd jaar voor het
begin van de Xiadynastie. Dit jaartal dat voor Ngo Si Lien nog voor een belangrijk deel
een literair procedé was geweest om de ouderdom van de Vietnamese staat aan te tonen,
werd voor de historici van ‘de nieuwe geschiedenis’ nu de historische werkelijkheid.
Evenals Ngo Si Lien zagen de historici na 1954 de mythische Hungkoningen uit het
derde millennium voor Christus als historische figuren en zij maakten hen nu ook
nadrukkelijk tot proto-Vietnamezen. Dit betekende een duidelijke breuk met de
opvattingen van Franse en andere Europese historici. Die hadden namelijk in het
interbellum geschreven dat het koninkrijk Van Lang van de Hungkoningen nooit had
bestaan en dat sprake was van foutieve vertalingen uit een Chinese bron.
Het streven om de culturele invloed van China te mitigeren leidde er tevens toe
dat historici op zoek gingen naar diepere krachten die alle Vietnamezen
gemeenschappelijk hadden. Zij vonden deze in belangrijke mate bij de boeren in de
dorpen; die waren immers niet ‘besmet’ met de elitaire Chinese cultuur uit het verleden.
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Historici van ‘de nieuwe geschiedenis’ gaven boeren zo hun eigen plaats in de
geschiedenis als degenen die zich verzetten tegen onderdrukking en een belangrijke
bijdrage leverden aan het slagen van de revolutie van de partij. En hun volksverhalen
drukten volgens hen het wezen van de Vietnamese cultuur uit. Hier was natuurlijk
sprake van een pragmatisch gebruik van de beschreven en voor een deel veronderstelde
houding van de boeren in het belang van de DRV.
Historici kwamen uiteindelijk in de loop van de jaren zestig in de slipstream van
de leiders van de partij tot de conclusie dat het wezen van de Vietnamese cultuur en
bijgevolg de drijvende krachten in de Vietnamese geschiedenis het verzet tegen agressie
van buitenaf en het streven naar eenheid waren. Zij schetsten een opeenvolging van
succesvolle Vietnamezen die hun bijdragen hadden geleverd en schroomden daarbij niet
hen te gebruiken voor een analogie met het heden. De Trungzusters, die in de eerste
eeuw in opstand kwamen tegen China, misten de steun van de bevolking; dat was
gelukkig nu voor de revolutionaire strijders in hun oorlog tegen de Amerikanen anders.
En ook andere figuren uit de geschiedenis van Vietnam werden op deze wijze ingezet.
Het waren ontwikkelingen die op een natuurlijke wijze doorliepen in de strijd
tegen de Franse en Amerikaanse agressors in de twintigste eeuw en tegen de met de
laatsten samenwerkende regering van Zuid-Vietnam, die de eenheid van Vietnam
bedreigden. Tran Huy Lieu, de belangrijkste historicus in dienst van de staat, drukte het
helder uit: ‘Zoals iedereen weet, is onze nationale geschiedenis de geschiedenis van een
voortdurende strijd tegen invasies; en zo werden wij al vroeg een heldhaftig volk.’ 4
Elementen die ook tot het wezen van de Vietnamese cultuur en geschiedenis
behoorden, zoals een overwegend vreedzame relatie met China met een krachtige
cultuuroverdracht, tegenstellingen tussen de regeringen en degenen over wie zij
regeerden, etnische conflicten, spanningen tussen delen van de bevolking, eigen
ontwikkelingen of kenmerken van bepaalde regio’s, de grote invloed en de langdurige
machtspositie van de Cham ten zuiden van Hue of van de Khmer in de Mekongdelta
en de vele onderlinge oorlogen, werden allemaal genegeerd in ‘de nieuwe geschiedenis’.
Een lastig punt in de constructie van het nieuwe geschiedbeeld door de historici
in Hanoi was het onmiskenbare gegeven dat Vietnam naast de dominante en meest
talrijke Viet of Kinh nog een groot aantal andere etnische groepen telde. Uiteindelijk
leidde dit in 1979 tot de formele vaststelling in Besluit 121 van de Socialistische
Republiek Vietnam (1976-heden) dat Vietnam een multi-etnische staat was met 54
etnische groepen, die in het verleden steeds nauw met elkaar verbonden waren geweest,
vooral in de strijd tegen vijanden die van buitenaf kwamen. In het geschiedbeeld van
‘de nieuwe geschiedenis’ gold ook voor de minderheden dat zij zich tegen buitenlandse
agressie hadden verzet. Voor het gemak werd daarbij over het hoofd gezien dat die
‘buitenlandse’ agressors voor hen niet zelden de Viet waren geweest. Het was dus een
beeld dat de werkelijkheid van het verleden ernstig geweld aan deed. Voordat het in
1979 zover kwam had in de vijfentwintig jaar daarvoor een uitgebreide discussie
plaatsgevonden waarbij historici, taalkundigen, etnologen en etnografen waren
betrokken.5
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De geschiedvisie van het Instituut voor Geschiedenis verwees naar het streven
dat de Communistische Partij vanaf haar oprichting had uitgedragen om alle
bevolkingsgroepen binnen Vietnam als gelijkwaardig te beschouwen. Een tweede
zwaartepunt was dat tussen hen in het verleden geen wrijvingen waren geweest, maar
dat zij als leden van een familie elkaar steeds hadden geholpen. Dat betekende dat de
historici het Vietnamese verleden moesten herschrijven in pragmatische zin. De
onderzoekers konden echter niet ontkennen dat er op dat moment grote verschillen
waren of zelfs spanningen bestonden tussen de Viet en andere bevolkingsgroepen.
Sommige onderzoekers zochten de verklaring hiervoor in eerste instantie in het
optreden van de Fransen. Hun opvatting was dat aanvankelijk een respectvolle relatie
had bestaan tussen de Viet en de minderheden, waarbij deze laatsten bijvoorbeeld door
het leveren van goederen hun onderworpenheid aan de staat van de Viet lieten zien; in
ruil daarvoor hielden die zich zoveel mogelijk buiten de interne zaken van de andere
etnische groepen. De Fransen hadden echter in een soort verdeel-en-heers-politiek
groepen tegen elkaar opgezet en de minderheden van bepaalde rechten beroofd. Het
was een visie waarop natuurlijk nogal wat valt aan te merken. Wat in ieder geval wél in
de periode van de Franse kolonisatie gebeurde was dat steeds meer Viet naar de
leefgebieden van andere bevolkingsgroepen trokken, dat hierdoor de positie van veel
andere etnische groepen verslechterde, dat de kennis van die gebieden sterk toenam en
dat zo een scherper beeld ontstond van de verschillen tussen deze groepen.
Vanaf 1930, het jaar van de oprichting van de Indochinese Communistische
Partij, verkondigden de communisten regelmatig dat zodra sprake zou zijn van
onafhankelijkheid de verschillende nationaliteiten binnen Vietnam autonomie en het
recht op zelfbeschikking zouden krijgen. Wij mogen dit echter als niet veel meer dan
een interessante frase beschouwen. Dikwijls wordt die uitspraak uitgelegd als gelijkheid
van alle volkeren die in Vietnam leven. In feite plaatsten de Viet zichzelf buiten die
vergelijking en bedoelden zij daarmee de gelijkheid van alle niet-Viet volkeren. Uit
verscheidene publicaties en uitlatingen bleek bovendien dat de leiders van de (latere)
DRV er steeds van uitgingen dat de gezamenlijke strijd van de etnische Viet en de
minderheden tegen de Fransen een vaststaand gegeven was. Het is duidelijk dat de
leiders van de regering en de partij in Hanoi en ook hun ‘voorgangers’ in de Indochinese
Communistische Partij en de Vietminh (de gewapende tak van de Communistische
Partij) er veel aan was gelegen om de minderheden voor de strijd tegen de Fransen en
later de Amerikanen te winnen. Een groot aantal politiek getinte uitlatingen na 1930 die
betrekking had op de situatie van de minderheden liet dit zien. Dat men het als een lastig
probleem beschouwde om de minderheden voor de doeleinden van de partij te
mobiliseren blijkt uit een korte verhandeling van een niet met naam genoemde persoon
uit de hogere kringen van de Vietminh in 1947: ‘Wat de minderheden betreft is het van
de ene kant zinvol om de hoofden en mandarijnen met extra geld om te kopen. Wij
moeten de leiders goed in de hand houden. Aan de andere kant moeten wij krachtig
optreden tegen de reactionairen....hoe meer concessies wij doen...hoe meer zij willen
hebben...Toen wij in bepaalde gebieden hen met stevige hand controleerden werden zij
rustiger, en wat belangrijker is, kwamen sommigen zich zelfs overgeven.’6 Er werd in de
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documenten van de Vietminh en de DRV daarna niet meer gesproken over
nationaliteiten, maar over nationale minderheden. Het was een subtiele maar
betekenisvolle verschuiving in de typering van de niet-Viet bevolkingsgroepen.
Om de relatie tussen de Viet en de minderheden in goede banen te leiden
werden in de jaren veertig twee instellingen in het leven geroepen, het Nationaal Bureau
voor de bevolking in de Hooglanden en het Comité voor de Hooglanden; in 1950 werd
de eerste instelling vervangen door het Comité voor de cultuur van de minderheden.
Uiteindelijk culmineerde dat in 1968 in de vestiging van het Instituut voor Etnologie.
Op dat moment vonden op diverse terreinen met betrekking tot de minderheden al
onderzoeken plaats die in een groot aantal publicaties hun neerslag vonden. In 1960 gaf
de latere partijleider Le Duan in een toespraak zijn visie op de minderheden: ‘In het
noorden van ons land zijn veel etnische minderheden. In een geschiedenis van vele
duizenden jaren hebben etnische minderheden solidariteit getoond met het volk van de
Viet om tegen buitenlandse invallers te strijden, om het land op te bouwen en te
verdedigen. Gedurende de laatste dertig jaar, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog en
de negen jaren van de verzetsoorlog onder de leiding van onze partij, hebben de
minderheden heldhaftig zij aan zij met de Viet tegen het imperialisme gevochten om
het land te bevrijden. Vandaag de dag geven zij hun energie aan de opbouw in
socialistische zin en de strijd voor hereniging. De minderheden hebben duidelijk een
waardevolle bijdrage geleverd aan de revolutie van ons volk.’ 7 Dat waren natuurlijk
prachtige woorden, maar die gaven zeker geen correct beeld van het Vietnamese
verleden. Le Duan boog hier de historische werkelijkheid wel erg sterk om in de richting
van een beeld dat in zijn plannen voor de toekomst paste. Er waren op dat moment in
hoofdzaak twee redenen waarom de leiders van de DRV zo veel belang hechtten aan
de minderheden. Minderheden leefden in gebieden die in een aantal gevallen van groot
militair-strategisch belang waren. Men denke hierbij aan de Rhade en Jarai in de Centrale
Hooglanden en de Lao en de Thai in het grensgebied van Laos en Noord-Vietnam.
Bovendien stimuleerde de regering in Hanoi de migratie van Viet naar de berggebieden
en wilde zij de autochtone bevolking die daar leefde bij de natie trekken.
De belangrijkste vraag die men in de publicaties besprak was op welke wijze
men de relatie tussen de bevolkingsgroepen moest typeren en welke rol de Viet moesten
spelen. Het leidde niet onmiddellijk tot consensus. Dat er etnische verscheidenheid was
stond vast. Maar verder was er veel onenigheid. Mocht men, zoals Phan Khoi, stellen
dat de term ‘Vietnamese volk’ ook op de minderheden sloeg en hen op deze wijze bijna
achteloos incorporeren in de Vietnamese natie? Hij zag daarbij natuurlijk over het hoofd
dat Vietnamese auteurs voorheen dikwijls juist een scherp onderscheid hadden gezien
tussen de Viet of Kinh en de minderheden, die dan veelal waren aangeduid als ‘moi’
(wilden). Het was een opvatting die wij ook aantreffen bij Tran Huy Lieu toen die stelde
dat de etnische Vietnamezen samen met de etnische minderheden het Vietnamese volk
vormden. Of zouden in het verdere verloop van de geschiedenis de etnische verschillen
simpelweg verdwijnen? Dat was de visie van Nguyen Dong Chi. Was het bovendien wel
verstandig om de etnische verschillen zo zwaar aan te zetten, omdat dit de samenhang
van de nationale staat ondermijnde? Het Onderzoekscomité stelde in 1955 – op zijn
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zachtst gezegd, wel wat erg gemakkelijk – dat de Franse kolonisten weliswaar hadden
geprobeerd om de eenheid van Vietnam te vernietigen, maar dat deze eenheid van het
noorden tot in het zuiden voor altijd vaststond met een gemeenschappelijke taal, gebied,
economie en cultuur. Vietnam was één natie; er was geen sprake van verschillende staten
of naties. De afwijzing van de feitelijke verdeling van Vietnam in twee verschillende
staten in het midden van de jaren vijftig klonk in deze geschiedvisie door.
De regering in Hanoi besloot in 1955 en 1956 wel twee autonome zones te
vormen, de Thai-Meo (Hmong) zone in het noordwesten en de Viet Baczone in het
noordoosten. De eerste omvatte een gebied van 55 duizend km2, strekte zich uit over
een derde van het grondgebied van de DRV, of gemeten in de huidige termen een zesde
van de Socialistische Republiek Vietnam. Het was een gebied dat werd bewoond door
320 duizend mensen, die tot een twintigtal etnische groepen behoorden. Dit besluit was
zeker niet bedoeld als een eerste stap op weg naar meer zelfstandigheid voor de
minderheden die daar leefden, maar moeten wij vooral duiden als een poging greep te
blijven houden op deze gebieden. Deze politieke zet maakte in ieder geval aan
etnografen en historici wel duidelijk dat de staat erkende dat er andere
bevolkingsgroepen dan de Viet waren en het gaf een nieuwe slinger aan de discussie
over de positie van de minderheden en de Viet. Nguyen Luong Bich concludeerde op
basis van de taalverschillen dat Vietnam een staat was met veel naties en Tran Huy Lieu
benadrukte nog eens dat sprake was van een onwrikbare eenheid van noord naar zuid.
Etnografen vonden dat de Vietnamese geschiedenis vanuit een multi-etnische
invalshoek moest worden beschreven. Het resultaat was een groot aantal etnografische
studies dat in de eerste helft van de jaren zestig het complexe etnische palet van Vietnam
inkleurde. Een van de gemeenschappelijke trekken van deze werken was de grote
aandacht voor de vraag in welke mate de andere etnische groepen afweken van de norm
die de cultuur van de Viet aangaf. Van gelijkheid tussen de Viet en de andere groepen
was op deze wijze echter helemaal geen sprake meer. De waarde van de andere groepen
werd afgemeten aan de hand van de culturele kenmerken van de Viet. En verder valt
het op dat ook die groepen onderling in een soort hiërarchie werden geplaatst,
bijvoorbeeld naar de mate van geletterdheid. Op dit terrein verrichtte de staat de nodige
inspanningen om bevolkingsgroepen die nog niet over een schrift voor hun taal
beschikten dat te verschaffen en de taal zoveel mogelijk te standaardiseren naar het
model van het Vietnamees. In dat verband moeten wij de uitspraak van Nguyen Lan
duiden dat Vietnamezen slechts een taal hebben van noord naar zuid als wij de talen
van de minderheden uitsluiten en in een enigszins breder kader die van Dang Nghiem
Van dat de horizon van de etnische minderheden zich zou uitbreiden tot deze samenviel
met die van de natie. Hier is een proces van vietnamisering zichtbaar dat ook door de
migratie van Viet naar de berggebieden en de vermenging van leefgemeenschappen van
de Viet en de minderheden zijn beslag kreeg.
De etnografische studies vormden slechts een kant van de wetenschappelijke
beeldvorming van de minderheden. De officiële geschiedschrijving accentueerde bij
voorkeur de ongelijkheid van de bevolkingsgroepen in Vietnam maar ontkende soms
ook volledig de etnische heterogeniteit. De meeste historici probeerden de minderheden

