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Noord-Korea domineert al maanden het internationale 
nieuws. Wereldleiders kijken met angst en beven 
naar het land met 24 miljoen inwoners. Met zijn 
atoomprogramma brengt Kim Jong-un een kernoorlog 
angstaanjagend dichtbij.

Wat gaat er schuil achter deze dreiging? Voor 
buitenstaanders blijft Noord-Korea toch vooral een 
mysterie. Het regime laat geen pottenkijkers toe. 
De stalinistische Kim-dynastie houdt haar inwoners 
in een ijzeren houdgreep en verbanning naar een 
afschuwelijk concentratiekamp ligt elke dag op de 
loer. In plaats van een communistische heilstaat, is 
Noord-Korea een onmenselijke gevangenis. 

Maar is dit het complete beeld van Noord-Korea? 
Hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden, 
Remco Breuker, leert ons vanavond om op een 
andere manier te kijken naar Noord-Korea. Hoe 
kunnen we weten wat Noord-Korea echt wil?

Ook gaat Breuker in op hoe we moeten omgaan met 
kernmacht Noord-Korea. Is onderhandelen met Little 
Rocket Man zinloos, zoals president Trump beweert? 
Of is het regime toch gevoelig voor diplomatieke 
oplossingen? Met een beter begrip van het land kan 
zomaar eens een kernoorlog worden voorkomen.

Inhoudelijke goodiebag
Als dank voor uw komst bieden we u in samenwerking 
met Repro van der Kamp deze inhoudelijke goodiebag 
aan. Hierin vindt u een aantal artikelen over het leven 
en werk van Piet Mondriaan.

Houdt onze site haagschcollege.nl in de gaten voor 
de komende colleges. We hopen u de volgende keer 
weer te begroeten.

De initiatiefnemers van het Haagsch College,

Freek Ewals en Vincent Rietbergen



Agenda Haagsch College

19 oktober - Het Grote Robot College 
20:00 uur - TivoliVredenburg
De robot komt eraan. Maar wat betekent dit voor 
jou als werknemer? En voor onze economie? Met 
enthousiasme en humor neemt econoom Mathijs 
Bouman je mee in de wereld van de robots. Welk 
werk kunnen zij nu al van ons overnemen? En over 10 
jaar? Na eerder uitverkocht Koninklijke Schouwburg in 
Den Haag vertelt Bouman nu in Tivoli welke gevolgen 
de robotisering voor ons heeft. 

5 november - Het Grote Bubbel College
14:00 uur - Beeld en Geluid, Hilversum
In het Grote Bubbel College breekt Joris met zijn eigen 
comfortabele wereldbeeld.
In een interactief college vol filmpjes en verhalen 
neemt Joris neemt je mee naar de momenten 
waarop zijn wereldbeeld barstte. Voorbij de bekende 
verklaringen voor het groeiende populisme houdt 
hij het publiek een spiegel voor en breekt je uit jouw 
comfortzone.

7 november - Nieuwspoort Live!
19:30 uur - Perscentrum Nieuwspoort
In de tweede editie van Nieuwspoort Live nemen 
Xander van der Wulp, Joost Vullings en Vincent 
Rietbergen op een luchtige wijze de politieke 
gebeurtenissen van de afgelopen maand onder de 
loep. En er valt genoeg te bespreken! De langste 
formatie in de Nederlandse politiek is eindelijk voorbij. 
Wat staat ons de komende jaren te wachten? De drie 
heren van het bekende formatievlog vertellen je het.

27 november - Het nieuwe Europa
19:30 uur - Perscentrum Nieuwspoort
Geen Le Pen, geen Wilders. Maar Macron en Merkel. 
Het Europese verkiezingsjaar was spannend maar 
kende geen populistische lente. Van een verschrikt 
vogeltje is de Europese Unie opeens weer een 
trotse pauw. Wat heeft een zelfbewust Europa 
voor ons in petto? In dit college analyseert Mathieu 
Segers het Europese jaar 2017 en de huidige 
machtsverhoudingen binnen de EU. Waar zet de 
nieuwe Frans-Duitse as op in? Wat willen de Oost-
Europese landen? En wat betekent een vernieuwd 
Europa voor Nederland?





Noord-Korea 
laat zich niet 

ongestraft meer 
uitlachen

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad 
op 3 september 2017

Zo’n vaart zou het allemaal niet lopen, was de heersen-
de mening onder politici, wetenschappers en pers. Maar 
Noord-Korea heeft zondagochtend de grootste kernproef 
uit zijn geschiedenis uitgevoerd en is nu de trotse bezitter 
van langeafstandsraketten, waarschijnlijk met kernkoppen. 
Degene voor wie dit als een verrassing komt, heeft niet zitten 
opletten. Er is de afgelopen jaren consistent, en naar nu blijkt 
terecht, voor gewaarschuwd.
Waarom is het rampzalig dat Noord-Korea deze wapens nu 
heeft?

1.  De dreiging ten opzichte van 
    Zuid-Korea, een belangrijke 
    bondgenoot
Die zou direct en catastrofaal lijden onder escalatie. Pyo-
ngyang gaat het uiteindelijk om Zuid-Korea. Ooit was de 
wens van het regime om het schiereiland te verenigen op 
Noord-Koreaanse voorwaarden slechts een droom. Nu is 
dit, hoewel nog altijd onwaarschijnlijk, in principe mogelijk 
geworden. Deze ambitie is afhankelijk van Noord-Korea’s 
afschrikkingsmiddelen om Washington buiten een eventuele 
strijd te houden. Wat is daarvoor een betere garantie dan 
kernraketten die de Verenigde Staten direct bedreigen?

2.  Het ontketenen van een wapenwedloop 
in Oost-Azië

Al voor de kernproef, zondag, hadden verschillende pro-
minente politici in Seoul, tegen de eigen partijlijn in, gepleit 
voor het ontwikkelen van kernwapens in Zuid-Korea. Die 
stemmen zullen nu alleen maar luider klinken. Gaat Seoul 
om, dan volgt Japan, omdat het anders het enige land in de 
regio zonder kernwapens zou zijn. Beide landen hebben de 
technologie al, dus het ontketenen van een wapenwedloop 
is slechts een politieke keuze.

3. De gevolgen zijn groot voor de 
    mensenrechten
Noord-Korea is een stukje onkwetsbaarder geworden, zeker 
ook voor de VN en andere instanties die de gruwelijke men-
senrechtenschendingen in Noord-Korea aan de kaak stellen. 
VN-lidstaten zullen nog minder happig zijn om Noord-Korea 
op mensenrechtenschendingen te wijzen, Zuid-Korea helaas 
voorop.

4. Proliferatie
Noord-Korea is de staat die in 2007 een kernreactor bouwde 
in Syrië en die het afgelopen jaar minimaal twee keer che-
mische wapens naar Damascus probeerde te verschepen. 
Zonder Noord-Koreaanse wapenleveranties was het regi-
me-Assad al jaren geleden gevallen.



DE OPGAVEN VAN HET 
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Digitalisering, vernetwerking en verknoping van steeds grotere vraagstukken. 
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De vraag is: wat nu? Een militaire optie lijkt van tafel. De 
gruwelijke slachting die Zuid-Korea en Seoul in het bijzonder 
te wachten staat in het geval van oorlog is onvoorstelbaar. 
Daarnaast zou een pre-emptive strike het Noord-Koreaanse 
kernwapenarsenaal en de top van het regime niet kunnen 
uitschakelen. En dan is er nog het gevaar van wereldwijde 
escalatie als China zich met zo’n conflict bemoeit (wat het 
regime in Beijing al heeft toegezegd).

Onderhandelingen dan? De vraag is: waarover? Kernwa-
penbezit is onverbrekelijk verbonden met de legitimatie van 
de Kim-dynastie en ononderhandelbaar voor Pyongyang. 
Onderhandelen over het bevriezen in plaats van het opgeven 
van kernwapenontwikkeling is een mogelijkheid, maar daar 
profiteert alleen Pyongyang van. Dat creëert slechts een 
Noord-Korea dat kernwapens heeft, intimideert, concentra-
tiekampen onderhoudt en daar door de internationale ge-
meenschap de facto voor wordt betaald. De politicus die dit 
voorstelt, toont ons een amechtig brevet van onvermogen.

Wat dan wel? We moeten ons ten eerste realiseren dat we te 
laat zijn. Dat de put gedempt moet worden om andere kalve-
ren te redden, maar dat het kalf well and trulyverdronken is. 
De belangrijkste les die nu getrokken dient te worden, is niet 
alleen dat dit te voorkomen was geweest – bijvoorbeeld door 
de akelige optie van een militaire interventie – en dat hiervoor 
gewaarschuwd is, maar ook dat Noord-Korea al jarenlang 
een ernstig strategisch spel speelt en aan de winnende hand 
is. Twintig jaar geleden was er wellicht nog een mogelijkheid 
geweest voor het sluiten van een verdrag over het opgeven 

van nucleaire ambities, nu is dat ondenkbaar geworden. 
Noord-Korea laat zich niet ongestraft uitlachen.

Concreet moet het volgende gebeuren: investeren in de eni-
ge reële tegenkracht in Noord-Korea, namelijk de markthan-
delaren. Velen van hen steken de grens geregeld over om in 
China voorraad te kopen. Verleen hun microkrediet, laat ze 
groeien en empowered raken ten opzichte van de Partij. In 
een voormalig socialistische staat waar het openbare dis-
tributiestelsel ingestort is, is de zwarte markt vaak de enige 
levensader voor het gros van de bevolking.

Dan: investeer in ballingen. Zij hadden de moed om over 
te gaan tot actie omdat ze genoeg hadden van het regi-
me. Bovendien: het is hun land, niet het onze. Stel hen in 
staat gebruik te maken van hun ervaringen en contacten 
in Noord-Korea om een oppositiekracht te vormen. En last 
but not least: het in kaart brengen van de Noord-Koreaanse 
informele economische netwerken die de kerntesten moge-
lijk maken. We kennen er misschien 5 à 10 procent van en 
dat percentage moet omhoog om te kunnen sanctioneren. 
Het Noord-Koreaanse systeem moet deze keer financieel 
écht geïsoleerd worden. Dat lukt alleen met serieuze samen-
werking tussen VN, VS, Zuid-Korea en de EU. Hierin kan 
Nederland een voortrekkersrol spelen door te coördineren en 
expertise te leveren. Laten we dat vooral ook doen, want alle 
andere toekomstscenario’s zijn gitzwart. Het loopt namelijk 
wel zo’n vaart.

 



Het Grote Oorlogsfotografi e College
22 september, Perscentrum Nieuwspoort

Nieuwspoort Live!
10 oktober, Perscentrum Nieuwspoort



Het Grote Mondriaan College
6 september, Gemeente Museum Den Haag 

Het Grote Duitsland College, Margriet Brandsma
11 september, Perscentrum Nieuwspoort





Noord-Korea 
is geen staat, 

maar een 
bedrijf

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad 
op 11 februari 2016

In weerwil van internationale druk, lanceerde Pyongyang 
vorige week een langeafstandsraket met satelliet. Japan had 
nog gedreigd die zo nodig uit de lucht te schieten. Waar-
om blijft Noord-Korea toch volharden in gedrag waarmee 
het zichzelf isoleert? We zien het land vaak als irrationaal, 
automutilerend zelfs. Of als Stalinistische dictatuur, oosterse 
despotie of onbegrepen verschoppeling. Die metaforen hel-
pen echter niet bij een beter begrip van het land, terwijl dat 
nu juist zo belangrijk is. De lancering volgt op een kerntest, 
op drones over Zuid-Korea en het uitstrooien van een miljoen 
propagandapamfl etten over de zuiderbuur. Pyongyang zou 
alweer bezig zijn met een vijfde kerntest. En laten we de 
concentratiekampen niet vergeten, de extreme voedsel-
schaarste, de honger.

Hoe kom je tot een nieuwe metafoor? Door te kijken naar 
wat Noord-Korea de laatste jaren echt deed (en niet naar 
wat het zegt te hebben gedaan). En dat is het volgende: 
escalaties naar buiten om de binnenlandse status quo te be-
waren. Grootschalige export van mineralen en zeldzame me-
talen naar China, waarvan de inkomsten naar de elite gaan. 
Brute zuiveringen binnen die elite om zeggenschap over 
bronnen te krijgen. Enorme export van arbeiders (meer dan 
100.000) om overzee onder erbarmelijke omstandigheden 
geld voor het regime te verdienen. Instandhouding van con-
centratiekampen, ondanks internationale druk, om bevolking 
‘gemotiveerd’ te houden. Illegale internationale wapen- en 
drugshandel. Extreem dure kerntesten en satellietlanceringen 
om staatsimago en volksmoreel hoog te houden.

Al deze activiteiten stonden in het teken van het overeind 
houden van het regime en het binnenhalen van zoveel 
mogelijk buitenlandse valuta. Ook de in westerse media 
vaak aangekondigde (maar nooit gearriveerde) economische 
hervormingen worden keer op keer ondergeschikt gemaakt 
aan het overleven van het regime.

Noord-Korea lijkt een onvoorspelbare koers te varen als we 
het blijven zien als een staat als alle andere. Maar wat als we 
een contra-intuïtieve stap nemen en het niet als staat, maar 
als conglomeraat van bedrijven zien, met een hiërarchische 
structuur?

Een familiebedrijf waar, nu de vader dood is, in de boar-
droom hevig om de macht wordt gevochten. Wie zal win-
nen? De jonge, onervaren erfgenaam, die lang in het buiten-
land verbleef en slechts CEO naar buiten toe is, of de door 
de wol geverfde commissarissen die de bedrijven al decen-
nia besturen? Het is een conglomeraat dat geen vakbon-
den toestaat, arbeiders stelselmatig uitbuit, genegen is tot 
pr-stunts als raketlanceringen en als ultieme bedrijfswaarde 
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winstmaximalisatie voor de aandeelhouders heeft. Daarvoor 
wordt alles, zelfs het welvaren van werknemers, op het spel 
gezet.

In een absurd geval van ironie vertegenwoordigt Noord-Ko-
rea de waarden van het neoliberalisme als geen ander 
bedrijf: privatisering (toe-eigenen staatseigendom door de 
grote families), deregulering (het boven de wet verheven zijn 
van deze families), vrijhandel (illegale internationale handel in 
weerwil van sancties) en bezuinigingen op sociale uitgaven 
(wegvallen van het publieke voedseldistributiesysteem) zijn 
tot in het extreme doorgevoerd.
Zo valt hedendaags Noord-Korea veel beter te begrijpen. 
Zaken die tegen het staatsbelang indruisen kunnen goed 
voor de NV Pyongyang zijn. 100.000 uitgezonden arbeiders 
die 80 procent van hun loon moeten inleveren in Pyongyang, 
dat is rationeel voor de detacheringstak van een op winst-
maximalisatie beluste multinational. Zoals een bedrijf slecht 
functionerende werknemers ontslaat, doet Noord-Korea dat 
met burgers die te weinig bijdragen: zij krijgen geen steun 
meer van overheidswege.

Zelfs de concentratiekampen zijn nu duidbaar. De internati-
onale kritiek doet er voor Pyongyang niet toe, want dit zijn 
de plekken waar uit onwillige werknemers het laatste onsje 

economische gewin wordt geperst, in de mijnen. Zuiveringen 
van hooggeplaatste militairen en politici zijn geen myste-
rie meer, slechts gevolgen van ordinaire machtsstrijd. En 
natuurlijk wil de NV relatief geïsoleerd blijven: op het moment 
dat het dat niet meer is, zullen haar arbeiders naar andere 
bedrijven overlopen.

Noord-Korea is een ideaal neoliberaal conglomeraat dat erin 
slaagde de staat te privatiseren. Het land als staat behande-
len is dan ook zinloos: de staat is slechts een bij de VN ge-
registreerde lege huls voor de echte NV. Internationale kritiek 
wordt alleen gevoeld als het van invloed is op omzet, winst 
en uitkering aan aandeelhouders. De heersende logica is 
louter die van kapitaal en zelfbehoud, niet die van een staat.

Het is een metafoor die recht tegen de Noord-Koreaanse 
retoriek ingaat, maar die wel dichter op de werkelijkheid zit 
dan menig analytisch model. Een metafoor ook die nieuwe 
oplossingen ontvouwt. Die variëren van vijandige overname 
tot het stimuleren van vakbondsvorming, het uitkopen van 
aandeelhouders, het bedrijf overdoen aan Zuid-Koreaanse 
investeerders en voeding van de zwarte markt om concur-
rentie met het regime te stimuleren. Misschien zelfs een fusie 
met het naburige zuiden, al is de kans groot dat het zittende 
management dat niet overleeft.
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Aantekeningen Haagsch College - Het Grote Noord Korea College



YoungTheHague verbindt & inspireert

YoungTheHague is hét  stadsbrede netwerk waar overheid 
en bedrijfsleven samenkomen: een netwerk voor álle young 
professionals in Den Haag. Dankzij YoungTheHague 
kunnen young professionals contacten opdoen buiten hun 
eigen organisatie en een ‘kijkje over de schutting’ nemen. 

Benieuwd welke YoungTheHague evenementen eraan 
komen of wil je zelf actief worden? Check de agenda 
en vacatures op www.youngthehague.nl! 

Ben jij een young professional en woon of werk je in 
Den Haag? Dan wordt het tijd dat je YoungTheHague 
leert kennen!
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