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VREDESINITIATIEF NOORD- & ZUID-KOREA
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Renée van Heteren 
Seoel

‘H
et raakt me
echt om dit
te zien’’,
zegt de dui-
delijk geë-
motio-
neerde Lee

Seul-ki. Normaal is ze rond deze tijd
aan het werk, maar gisteren niet. Net
als miljoenen landgenoten kijkt ze
live naar het ‘historische moment’.
Lee doet dat op het plein voor het
stadhuis van de Zuid-Koreaanse
hoofdstad Seoel.
Voor de Zuid-Koreanen zijn het

onvoorstelbare beelden. De Noord-
Koreaanse president Kim Jung-un –
dezelfde die een paar maanden gele-
den met hel en verdoemenis dreigde
– stapt vrolijk lachend over de beton-
nen grensdrempel naar Zuid-Korea
in de gedemilitariseerde zone. Daar
waar normaliter Noord- en Zuid-Ko-
reaanse soldaten pal tegenover elkaar
staan, wacht nu zijn goedlachse
Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in.
Kim weet dat alle ogen van de we-

reld op hem zijn gericht. De dictator
laat later weten ‘te zijn overmand
door emoties’ en maakt zelfs een
grap als hij zegt dat hij ervoor zal
 zorgen president Moon niet meer 
’s nachts wakker te maken. Een refe-
rentie aan de Noord-Koreaanse ge-

woonte de wereld op te schrikken
met atoom- en raketproeven in de
vroege ochtend. 
Mooie woorden te over. De leiders

van Zuid- en Noord-Korea beklem-
toonden aan het slot van hun topont-
moeting dat ze ‘een permanente en
solide vrede’ willen en ook een einde
aan alle onderlinge vijandelijke ac-
ties. De twee verklaarden dat ze ook
snel met de VS en mogelijk ook met
China aan tafel willen om formeel
met een verdrag een einde te maken
aan de Koreaanse oorlog, die in 1953
met een wapenstilstand is gestaakt.
Een vredesverdrag is nooit getekend
en de toenmalige frontlijn deelde het
land in een stalinistisch noorden en
westers zuiden.

Emotioneel
‘Bij ons op kantoor was iedereen
emotioneel. Nooit gedacht dat dit
mogelijk was’, zegt Han Na-eun in de
sociale media. Er zijn veel van dit
soort getuigenissen.
Lee Seul-ki volgt alles nauwgezet

op een videoscherm. ,,Het was maar
een klein stapje van Kim, maar het
staat symbool voor een grote sprong.
Mijn opa groeide op in Noord-Korea,
maar belandde na de oorlog in het
zuiden. Zijn familie bleef achter en
ze hebben elkaar nooit meer gezien.
Voor hen is het nu te laat. Maar ik
hoop dat na vandaag andere families
de kans krijgen herenigd te worden.’’
Het herenigen van families is een

van de concrete punten in de verkla-
ring die Moon en Kim op het einde
van de dag tekenden: vanaf komende
zomer kunnen door prikkeldraad en
mijnvelden gescheiden families el-
kaar misschien weer in de armen
sluiten. Andere concrete afspraken
zijn bijvoorbeeld dat Moon later dit
jaar afreist naar Pyongyang voor ver-
volggesprekken en dat beide partijen
stoppen met het uitzenden van pro-
paganda. De schreeuwende luidspre-
kers aan de grens wordt het zwijgen
opgelegd.
Noord-Koreaanse vluchtelingen in

het zuiden weten niet goed wat ze
moeten denken. Aan de ene kant zijn
ze opgelucht, aan de andere sceptisch
over het vervolg. ,,De Noord-Kore-
aanse regering heeft nooit om het ei-
gen volk gegeven. Ik kan het weten,
want ik heb er gewoond’’, zegt een
oud-soldate. Via China ontsnapte ze
een jaar of tien geleden naar het zui-
den. ,,Ik mis mijn geboorteland
enorm, maar tegelijkertijd vertrouw
ik het Noord-Koreaanse regime to-
taal niet. Noord-Korea verandert ge-
makkelijk van mening. Ze hebben
een lange geschiedenis van gebroken
beloften.’’
Even verderop in de stad zegt ba-

sisschoollerares Kim Inhye dat ze na
de ontmoeting toch hoopvoller is ge-
worden. ,,Ik weet niet beter of ik hoor
berichten over het feit dat Noord-Ko-
rea een dreiging voor ons is. Nu lijkt
vrede dichterbij. Stel dat die er daad-
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voor de Koreanen
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werkelijk komt. Dan kan al dat nutte-
loze defensiegeld aan betere zaken
besteed worden én is er gemoedsrust
voor alle Koreanen.’’

Heikel punt
Het heikelste punt wordt de door
Kim beloofde denuclearisatie. De
tentoongespreide eenheid behoeft
wel wat toelichting, want Noord-Ko-
rea verstaat onder ‘denuclearisatie
van het schiereiland’ iets heel anders
dan Zuid-Korea en de VS, aldus de
Nederlandse Noord-Korea-watcher
Jacco Zwetsloot in een koffiebar in
Seoul. ,,Noord-Korea verbindt het
bezit van nucleaire wapens van de VS
aan de aanwezigheid van Ameri-
kaanse troepen in Zuid-Korea. Als ze
het hebben over denuclearisatie, ei-
sen ze dus eigenlijk het terugtrekken
van het Amerikaanse leger uit Zuid-
Korea. En het is niet waarschijnlijk
dat dat gaat gebeuren.’’
Han Na-eun zal met een iets gerus-

ter hart gaan slapen. ‘Ik weet dat Kim
in Zwitserland heeft gestudeerd. Je
voelt dat hij – anders dan zijn vader
en zijn grootvader – tot een nieuwe
generatie hoort die de wereld durft in
te kijken. Misschien is daarmee een
nieuw tijdperk aangebroken.’

De ontmoeting tussen de twee Koreaanse presidenten was
historisch.Mooie beloften werden uitgesproken. Een volksfeest
werd het niet, maar de emoties waren soms voelbaar in Seoel. 

� Leiders van Zuid- en
Noord-Korea ontmoet-
ten elkaar al eerder. In
2000 (boven) en 2007
(midden). FOTO AFP

� Kim Jung-un (l) en Moon Jae-in
stappen lachend over de grens-
drempel naar Zuid-Korea. FOTO AFP

Korea Bekijk hoe de
Koreaanse leiders een stap
over de grens zetten.
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� �De Koreaanse first lady’s; Kim en Moon planten een
boom; op de foto met Zuid-Koreaanse kinderen; Noord-Ko-
reaanse beveiliging rent mee met Kims auto. FOTO’S AFP, EPA, AP

Alweer een
historisch

vredesaanbod
Moeten we Kim Jung-un

 voordragen voor een Nobelprijs
voor de Vrede? Beter even

wachten. Er klonken eerder
grote woorden uit Pyongyang.

Bob van Huët 
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De Koreaanse
lente begon
op de Spelen

Sport verbroedert, luidt een van
de olympische gedachten. Maar
het gebeurt zelden. Journalist
Rik Spekenbrink zag in olym-
pisch Pyeongchang met eigen
ogen hoe de eerste stappen

naar vrede tussen Noord- en Zuid-Korea
werden gezet.

We namen Google Maps er eens bij. Noord-
Korea vuurde op 28 november een ballistische
raket af, die 500 kilometer verder in de Japanse
Zee landde. Maar had die ook hier, bij ons in
Pyeongchang kunnen inslaan? Van het ant-
woord moesten we toch even slikken. Makke-
lijk. De grens met Noord-Korea lag slechts 100
kilometer verderop. Met één druk op de knop
kon Kim Jong-un dat hele olympische feestje
straks in een bloedbad veranderen. Zeg maar
eens dat hij er niet toe in staat is.

Twee keer was ik de afgelopen vijftien
maanden in Zuid-Korea. Eerst in februari
2017, toen de wereldkampioenschappen
schaatsen in Gangneung werden gehouden,
als testevenement voor de Spelen van een jaar
later. De sfeer op straat of onder de Zuid-Ko-
reanen was niet grimmig. ‘Noord’ leek ver van
hun bed, ook al klonk uit de tv’s dreigende taal
van de leiders van Amerika, Japan en China.
Toch sluimerde de angst. Vanaf het strand

zag je de marinefregatten op wacht liggen. En
al die ondergrondse bunkers in de duinen, wat
was daar precies het idee achter? Tijdens een
rondleiding stuitten we onder aan de olympi-
sche skischans op een groepje vreedzame
Zuid-Koreanen, die tegen de komst van een
Amerikaans raketschild protesteerden.

In onze voorbereiding op de Olympische
Winterspelen kwam het op de redactie seri-
eus ter tafel. Wat doen we als het onder inter-
nationale politieke druk helemaal niet door-
gaat? Een van de collega’s had thuis de nodige
moeite gehad om uit te leggen waarom hij
voor een sportevenement naar een buurland
van een gevaarlijke dictator zou gaan.
Maar hoe dichter de Spelen naderden, hoe

minder raketten er werden afgevuurd en hoe
vriendelijker de toon werd. Noord-Korea
mocht meedoen. Sterker nog, er werd zelfs een
groep atleten uitgenodigd die zich helemaal
niet hadden geplaatst. En tijdens de Spelen
maakten meer dan vierhonderd Noord-Kore-
aanse danseressen, muzikanten, journalisten
en officials de oversteek. Ze werden warm ont-
vangen, in de nieuwsuitzendingen ging het
nergens anders over.

Ik ging kijken bij een training van de Noord-
Koreaanse kunstrijders en zag de Zuid-Kore-
aanse vrijwilligers met open mond kijken.
Nooit eerder zagen ze buren uit ‘noord’ in het
echt. Ze klapten en genoten. Zoals de wave
rondging bij de wedstrijden van de gemengde
Koreaanse ijshockeyploeg, ook al ging iedere
wedstrijd met 8-0 verloren. En waar de chique
Noord-Koreaanse cheerleaders ook kwamen,
er was kippenvel na hun statige optreden. Was
dit nu de aartsvijand? Waarom werd er dan
volop gezwaaid met een vlag van één schierei-
land, gezongen over één Korea. En waarom
leek iedereen gelukkig?
Allemaal propaganda, klonk het soms cy-

nisch. Natuurlijk is het afwachten hoe lang de
gisteren gesloten afspraak standhoudt. Maar
nog maar een half jaar geleden leek oorlog veel
dichterbij dan vrede. Onder de vijf olympische
ringen kantelde het sentiment. Voor het eerst
droegen de Olympische Spelen serieus bij aan
wereldvrede. Sport kan dus echt verbroederen.

WANNEER WAS ER OOK
EEN VREDESAANBOD?
In 1992, 2000 en 2007 werden
grote woorden net als nu be-
groet als ‘historische ontwik-
kelingen’. Sommige teksten
van toen waren min of meer
gelijk aan wat nu is toegezegd. 
Toeval of niet: steeds zat er 
een liberale Zuid-Koreaanse
politicus tegenover een dicta-
tor genaamd Kim. De laatste
trok altijd zijn keutel in als
het aankwam op daadwerke-
lijk demilitariseren, het con-
troleren van militaire installa-
ties, de mate van economi-

sche hulp of mensenrechten.

K AN NOORD-KOREA
ZONDER WAPENS?
Nee. Zonder nucleaire slag-
kracht stelt het regime niets
voor. Door de belangrijkste
troefkaart op te geven zou
Kim Jung-un zijn eigen pa -
triottische doctrine verraden.
Pyongyang ijvert al decennia
voor Koreaanse hereniging in
de vorm van een onafhanke-
lijke socialistische staat. Kim
Jung-un en zijn enorme leger
hebben ook binnenlands al-
leen bestaansrecht bij een

permanente dreiging van bui-
ten. Die dreiging ontkrachten,
zet het hele systeem op de
helling. In daden heeft Kim
Jong-un meer kernwapens
ontwikkeld en getest dan va-
der en opa bij elkaar.

WAT IS ER NU ANDERS?
Donald Trump. De Ameri-
kaanse president heeft de
boel op scherp gezet met zijn
onvoorspelbare tweets.
Trump kan Noord-Korea mi-
litair gemakkelijk van de kaart
vegen. Nieuwe economische
sancties hangen het land bo-

ven het hoofd die het niet kan
hebben. Bovendien heeft
China Kim tot de orde geroe-
pen. De Chinezen hebben
hun eigen ambities en zitten
niet te wachten op buurlan-
den die zich herbewapenen
vanwege raketdreigingen uit
Pyongyang.

IS DIT DAN EEN SPEL?
‘De toekomst zal het uitwij-
zen’, twitterde Donald
Trump gisteren. De Kims
hebben in ieder geval eerder
bewezen uitgekookte strate-
gen te zijn.


