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Inleiding 
In mei 1994 is de cr~s~s rond Noord-Korea en het nucleaire 
programma van dit land verder verdiept . De aanleiding daarvan 
was de verwijdering van de brandstofstaven van Noord-Korea ' s 
belangrijkste nucleaire reaktor in de tweede helft van mei 
zonder voldoende controlemogelijkheden door IAEA inspekteurs 
die dit recht hebben volgens het ook door Noord-Korea onder
tekende Non Proliferatieverdrag (NPV) . 
Er was reeds sprake van een konflikt van meer dan een jaar 
over de weigering van Noord-Korea om twee specifieke gebouwen 
van het atoomcomplex van Yongbyon te laten inspekteren door 
het IAEA. Het betreft gebouwen waarvan deze organi satie denkt 
dat er nucleair afval in opgeslagen ligt. Bij onderzoek daar
van hoopt men alsnog de vraag te kunnen beantwoorden of Noord
Korea reeds in 1989 plutonium heeft gesepareerd uit de brand
stofstaven van zijn reaktor onder de verdenking hiermee een 
kernwapen te willen ontwikkelen . 
Genoemde gebeurtenis van mei jongstleden werd gevolgd door een 
offensief onder leiding van de Verenigde Staten om te komen 
tot een resolutie met sancties tegen Noord- Korea door de 
Veiligheidsraad opdat dit land zich alsnog zou voegen naar de 
verdragen dat het ondertekend heeft . 
De derde gebeurtenis van belang was het bezoek van oud-presi
dent Jirrany Carter aan Noord-Korea in de tweede helft van juni 
dat resulteerde in een belangrijke afname van de spanning 
tussen Noord~Korea en de voornaamste betrokken landen, de 
Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan. Bovendien werden door 
dit bezoek nieuwe perspektieven geopend op onderhandelingen, 
zowel tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea als tussen 
Zuid- en Noord-Korea, beide reeds in juli 1994 . Als onver
wachte dissonant komt dan het plotselinge overlijden van 
Noord-Korea' s sterke man, president Kim Il Sung op 8 juli 
1994. Noord-Korea schortte daarop alle lopende en toekomstige 
kontakten op, zodat, voordat enige onzekerheid over de toe
komst kon worden opgelost, het opnieuw afwachten was geblazen . 
Over de koers van Kim's opvolger, diens zoon Kim Yong IL is zo 
weinig met zekerheid te zeggen dat niet eens voorspeld kon 
worden of de dood van de •Grote Leider• positieve of negatieve 
gevolgen zou hebben met betrekking tot een oplossing van het 
nucleaire konflikt . 
De wereldgemeenschap, met de Verenigde Staten aan het voor
touw, ziet zich voor een uiterst netelig probleem geplaatst . 
Er kunnen in het nucleaire avontuur van Noord-Korea drie fasen 
onderscheiden worden . Een heeft al plaats gevonden, de tweede 
is nu aan de orde en de derde kan over een paar jaar spelen. 
Het zijn achtereenvolgens : 
1) De verdenking dat Noord-Korea reeds in 198 - · · 
heeft stilgelegd en vervolgens een hoeveelheid lu~~'jp4 ee tti'~'l] 
gesepareerd uit de brandstofstaven die minimaal eg i s voo~ 
een ruwe kernbom. Jl ... 1 ·~rg 1 

2) De mogelijkheid dat Noord-Korea de brandst9fste~J\à:;J.,.· el /flW 
verwijderd zijn uit de kernreaktor eveneens voor: de:=Nl 



van enige kernwapens zal gebruiken en zo een soort minimale 
afschrikking zal ontwikkelelen. 
3} De angst dat de plutonium van een veel grotere reaktor in 
aanbouw (200 megawatt) zal gebruikt worden om die te verkopen 
(als grondstof of als wapen) aan de meestbiedende. Namen als 
Iran, Irak, Syrie en Libie worden daarbij veelvuldig genoemd. 
Men kan stellen dat als ooit fase 3 werkelijkheid zou worden, 
het NPV praktisch ter ziele is. Er staat dus heel wat op spel. 
Nu al wordt de Amerikaanse regering door figuren als Kissinger 
(Herald Tribune 4-7-94) en McGeorge Bundy (HT 6-7-94) fel 
bekritiseerd vanwege een halfslachtige houding. Het zou de 
gebeurtenis van 1989 al als niet terug te draaien feit hebben 
geaccepteerd. Kissinger komt tot de uitspraak dat er geen 
tussenweg is tussen een kernwapenstaat en en niet-kernwapen
staat. 

DE INFRASRUKTUUR VAN NOORD-KOREA 
Ter aanvulling van de gegevens die reeds in een van de vooraf
gaande artikelen te vinden zijn het volgende: 
Relevante nucleaire aktiviteiten van Noord-Korea gaan terug 
tot 1967, toen de Sovjet unie een eerste kleine experimentele 
reaktor leverde. 
De reaktor waarom de huidige commotie is ontstaan is door 
Noord-Korea zelf gebouwd en het recht op inspektie is dus 
louter gebaseerd op de NPV overeenkomst die Noord-Korea (onder 
de nodige internationale druk) in 1986 is aangegaan en pas 
enige jaren later is gevolgd door een overeenkomst over in
spekties. Er liggen dus geen extra bilaterale inspekties aan 
ten grondslag die vaak bij levering van een reaktor door het 
ene aan het andere land afgesproken worden. De reaktor heeft 
een kapaciteit die vrijwel zeker ligt tussen 20 en 30 megawatt 
thermisch vermogen, maar, nogal verwarrend, soms ook naar het 
geschatte en niet zo relevante elektrische vermogen, als een 5 
megawatt reaktor wordt aangeduid. Deze reaktor heeft ver
moedelijk nu ongeveer 8 jaar (1986-1994) gewerkt, maar een van 
de punten van grote zorg is dat de reaktor in 1989 reeds 
ongeveer twee maanden heeft stilgelegen en er toen reeds ver
moedelijk verwisseling van brandstofstaven heeft plaats gevon
den. De plutonium uit deze staven zou inmiddels gesepareerd -
(opgewerkt) kunnen zijn en voor kernwapens gebruikt. Indien we 
uitgaan van een kapaciteit van 25 megawatt en een periode van 
2 jaar waarover de reaktor toen gewerkt heeft, kan zich on
geveer 10 kg plutonium hebben gevormd, zij het niet van een 
ideale samenstelling, omdat na 2 jaar het percentage on
gewenste plutonium isotopen (Pu-240 en hoger) reeds aanzien
lijk is en dit het maken van een bom bemoeilijkt. In een zeer 
recent rapport van ISIS (David Albright, ISIS rapport 24 juni 
1994) wordt een schatting met een ruime marge van 7 tot 14 kg 
gehanteerd. Kernwapenstaten met ervaring kunnen een bom maken 
uit 4-5 kg plutonium van hoge kwaliteit <weapon-grade quali
ty). In de meeste commentaren wordt vermeld dat het materiaal 
dat in 1989 mogelijk is gesepareerd goed is voor 1 tot 2 
kernwapens. Op grond van het feit dat onervaren landen moge
lijk tweemaal zoveel nodig hebben voor een eerste ruwe bom, 
ligt het echter zeer voor de hand dat Noord-Korea de reaktor 
in ieder geval lang genoeg heeft laten werken om er zeker van 
te zijn dat genoeg materiaal voor minimaal een bom'beschikbaar 
was, en niet voor twee. Daardoor is de gebeurtenis van het 



stilleggen van de reaktor in 1989 echter des te ernstiger, 
omdat men zich nog nauwelijks kan onttrekken aan de coinciden
tie van de twee aspekten, de stillegging en een hoeveelheiq 
plutonium voor een bom. Begin mei is een van medewerkers van 
de Noord-Koreaanse opwerkingainstallatie naar Zuid-Korea 
overgelopen en hij verklaarde dat in reeds in 1988 (en niet in 
1989, zoals meestal wordt aangenomen) 12 kg plutonium is 
gesepareerd, een bevestiging dus van de schattingen die hier
boven vermeld staan (HT 24-5-94). 

In de volgende 5 jaar zal zich dan een kleine 20 kg gevormd 
hebben, in de commentaren goed voor 4 tot 5 kernwapens, maar 
naar mijn mening eerder voor 2, hoogstens 3. Maar belangrijker 
dan de precieze aantallen kèrnwapens die mogelijk uit het 
gevormde plutonium gemaakt kunnen worden, zijn de gebeurtenis
sen als zodanig. 
welke technische achtergronden spelen bij de inspekties een 
rol? Reeds gedurende meer dan een jaar (van maart 1993 tot nu) 
speelt de kwestie dat de IAEA .inspekteurs de toegang ontzegd 
wordt tot twee gebouwen, die volgens de Noordkoreanen niets 
met het atoomprojekt te maken hebben en dus niet geinspekteerd 
behoren te worden en waarvan het IAEA op grond van Amerikaanse 
satellietfoto's aanneemt dat er nucleair afval in is opge
slagen. Door het nemen van monsters waardoor de hoeveelheid en 
de isotopensamenstelling van het plutonium kunnen worden 
bepaald, hoopt men alsnog te kunnen vaststellen of er zich in 
1989 een niet-gecontroleerde, half-illegale verwisseling van 
brandstofstaven heeft voorgedaan. Het woord half-illegaal 
slaat op het feit dat Noord-Korea op grond van het NPV ver
plicht was tot inspektie maar de overeenkomst daartoe nog niet 
afgesloten was. Bij de huidige crisis, waarbij dus of na 5 of 
na 7 jaar verwijdering van de 8000 brandstofstaven plaats 
vond, zijn IAEA inspecteurs een paar dagen later dan het begin 
van de verwijdering op 14 mei gearriveerd. Daardoor is er 
misschien geen volledige zekerheid over het aantal brandstof
staven, maar is men er ·wel in geslaagd om vast te stellen dat 
de staven in afkoelbassins zijn opgeslagen (een normale en 
noodzakelijke procedure overigens) en dat er waarschijnlijk 
geen staven zijn apart gehouden voor niet-geoorlofde doelein
den (HT 21/22-5-94) . Het is de inspekteurs echter steeds 
verboden, door het nemen van monsters percentage en samenstel
ling van het plutonium vast te stellen, waardoor ook nu geen 
zekerheid over de kwestie van 5 of 7 jaar verblijftijd in de 
reaktor is verkregen. Mocht die inspektie er ooit komen en 
nadelig uitpakken voor Noord-Korea, dan ligt echter het excuus 
voor de hand dat de reaktor effektief maar 5 jaar in gebruik 
is geweest, inplaats van 7 jaar. 
In Rusland circuleert in regeringskringen al sinds begin 1990 
een rapport van de KGB dat Noord-Korea een nucleair explosief 
gemaakt zou hebben. Maar minister Kozyrev hecht daar niet al 
te veel waarde aan, getuige zijn uitspraak dat hij verwacht 
dat het Noord-Korea nog drie tot zeven jaar zal kosten om 
zover te komen {HT 25/26-6-94) 
Naast de huidige zorg over deze reaktor en de bijbehorende 
opwerkingskapaciteiten is er ook grote zorg voor de toekomst. 
Er wordt gebouwd aan een reaktor van maar liefst ca. 200 
megawatt thermisch vermogen met een jaarlijkse produktie van 
50 kg plutonium of zelfs meer (afhankelijk van de frekwentie 



van verwisseling van de brandstofstaven; het gegeven getal 
slaat op een jaarlijkse verwisseling) . Deze zou volgens het 
genoemde ISIS rapport in 1997 kunnen werken. Daarnaast is een 
nog grotere ca. 800 megawatt reaktor in aanbouw die in 1998 of 
1999 klaar zou kunnen zijn. Ook zijn er bouwaktiviteiten waar
genomen aan een veel grotere opwerkingsfabriek. Dit alles wekt 
op zijn minst de schijn dat Noord-Korea zijn wapenprogranma. 
fiks aan het uitbreiden is. De extra politieke bezorgdheid met 
betrekking hiertoe wordt in de volgende paragraaf behandeld. 

POLITIEKE ACHTERGROND 
In het verleden heeft het land zich altijd verzekerd geweten 
van een bondgenootschappelijke verhouding met de Sovjetunie en 
China. Deze relatie is in de laatste 5 tot 10 jaar drastisch 
gewijzigd en Rusland kan gevoeglijk als specifieke bondgenoot 
geheel vergeten worden en ook met China zijn de betrekkingen 
de laatste jaren meer ambivalent van karakter. China zal zeker 
niet uit zijn op een herenigd, kapitalistisch georienteerd 
Korea, maar zal ook niet erg gecharmeerd zijn van een stali
nistische communistische staat, in het bezit van een of meer 
kernwapens . Voor China is er dus veel aan gelegen dat het 
konflikt niet op de spits wordt gedreven, maar vreedzaam wordt 
opgelost, in de zin dat Noord-Korea zijn aspiraties tot kern
wapens opgeeft. China is het meest geinteresseerd in een niet 
te machtig Noord-Korea dat dienst doet als afzetgebied voor 
Chinese produkten. 
De indruk bestaat heel duidelijk dat Noord-Korea zich bedreigd 
voelt, onder andere doordat het diplomatieke erkenning mist 
van de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea. Gezien de ont
staanswijze van de beide Korea's in de jaren veertig en het 
feit dat het Noorden de Koreaanse oorlog is begonnen nog 
altijd een heikel punt in de diplomatieke verhoudingen. De 
hoofdlijn die Noord-Korea vrijwel zeker heeft gekozen is om 
zich meer status en zekerheid op onafhankelijkheid te ver
schaffen door de status van nucleaire drempelstaat, het onof
ficiele bezit van een of meer kernwapens, te veroveren. Tevens 
is duidelijk dat de officiele politiek van zelfvoorziening 
niet zover gaat dat het land met niemand iets te maken wil 
hebben. In feite streeft het naar economische steun en ver
moedelijk is de leidende gedachte dat een land met een nucle
aire status wat dat betreft meer serieus wordt genomen dan een 
zonder deze status. De nucleaire status dus om economische 
concessies af te dwingen, naast het primaire doel van af
schrikking. Of men ooit bereid zal zijn bij voldoende economi
sche concessies het militaire projekt op te geven, is nog 
volslagen onduidelijk. Temeer, omdat Noord-Korea ontkent met 
het maken van kernwapens bezig te zijn, en men kan moeilijk 
onderhandelen over wat niet bestaat. De feitelijke handelingen 
wijzen echter hardnekkig op het tegendeel. Een prachtig voor
beeld van dubbelzinnigheid met betrekking tot deze ontkenning 
is te vinden in de Herald Tribune van 8 april 1994. Een Noord
koreaanse functionaris ontkent bezit en bouw van de bom, maar 
betoogt tevens dat, mocht zijn land hem toch hebben, deze 
uitsluitend tegen Japan (en dus niet tegen Zuid-Korea en de 
VS) bedoeld kan zijn. Dit vanwege de Japans-Koreaanse ver
houdingen als gevolg van de koloniale bezetting van Korea door 
Japan van 1910 to 1945. Het feit dat een uitzondering gemaakt 
wordt voor Zuid-Korea staat weer in schril kontrast met de 



oorlogszuchtige taal die bijna dagelijks richting Zuid-Korea 
wordt gespuid. 
Na maart 1993 is de poging de nuclaire status te verwerven en 
op zo goed mogelijke voet met het buitenland te komen, met 
elkaar in botsing gekomen. De conclusie is dat men, door de 
weigering van de toen gevraagde inspekties, voorrang heeft 
gegeven aan de nucleaire status en niet aan de goede betrek
kingen. 
Oe bezorgdheid voor de gevolgen betreft qiteraard in de eerste 
plaats de regio. Hoe reageren Zuid-Korera en Japan op de 
ontwikkelingen? Zijn zij bereid hun lidmaatschap van het NPV 
te continueren (uiteraard zonder in het geheim toch kernwapens 
te gaan maken)? Of laten ze op een gegeven moment het direkte 
eigenbelang prevaleren en stappen ze na drie maanden opzegtijd 
uit het NPV? 
Er is echter voor de toekomst nog een tweede punt van grote 
zorg ontstaan. De geplande 200 megawatt reaktor is nog steeds 
vrij onbeduidend als elektriciteitscentrale (vergelijkbaar met 
de kapaciteit van de centrale Doodewaard) maar een plutonium
producent die de behoefte van Noord-Korea om in de toekomst 
bijvoorbeeld 5 tot 10 bommen te willen hebben, ver te boven 
gaat. Bovendien is er, zoals vermeld, een nog grotere reaktor 
van ca. 800 megawatt in aanbouw. Dit is echter een kapaciteit 
waarbij met een elektrisch vermogen van ca. 200-250 megawatt 
elektriciteitsproduktie niet bij voorbaat als een fabeltje kan 
worden afgewezen. Er is grote zorg in de VS (HT 15-6-94) dat 
Noord-Korea in de toekomst mikt op export van karwapens of 
plutonium naar landen als Iran, Irak, Syrie en Libie vanwege 
het economisch gewin. Deze veronderstelling is niet geheel uit 
de lucht gegrepen. Nu reeds exporteert het land raketten met 
reikwijdtes van enige honderden kilometers aan de meest bie
dende. Daarom is er extra beduchtheid voor de bouwak
tiviteiten. 
De vraag rijst wat tegen een geisoleerd land als Noord-Korea 
valt te beginnen om het af te brengen van zijn plannen. Dat 
dit geen eenvoudige opgave is, daarvan is iedereeen overtuigd. 
De meest vergaande optie is een bombardement van de lokatie 
Yongbyon. Terecht wordt deze door vrijwel iedereen als on
realistisch aangemerkt, omdat men er niet zeker van is of niet 
geheime, niet bekende ondergrondse lokaties buiten schot 
blijven en de daad van het bombardement een vrijwel zekere 
inleiding op een tweede Koreaanse oorlog zou zijn. Begrij
pelijk wil op dit moment niemand daarvoor de verantwoor
delijkheid op zich nemen. Zeker in Zuid-Korea zal men zijn 
uiterste best doen compromissen te vinden. Seoul weet zich 
onprettig dichtbij de grens tussen Noord en Zuid. 
Daarom ging de meeste aandacht voor het bezoek van Carter aan 
Noord-Korea uit naar het treffen van sancties. 

SANCTIES 
Op 14 mei is Noord-korea begonnen de 8.000 brandstofstaven van 
zijn ca. 25 megawatt kernreaktor hieruit te verwijderen, 
zonder dat op dat moment inspekteurs van het IAEA in Wenen 
aanwezig waren (HT 16-5-94, NRC 20-5-94). Deze arriveerden 
eerst op 17 mei in Noord-Korea en het commentaar van Noord
Korea was dat de inspekteurs te laat waren afgereisd (HT 18-5-
94). Op 19 mei stelden de inspekteurs vast dat op bescheiden 
schaal· met verwijdering van de brandstofstaven was begonnen 



(HT 20-5-94) . Verwisseling van brandstofstaven zonder IAEA 
toezicht is echter in strijd met inspektieverdragen en het 
NPV. Een tweetal inspekteurs dat gebleven is kon de verwijde
ringaoperatie wel globaal blijven volgen. 
Enkele senatoren drongen reeds direkt aan op economische 
sancties, maar de Amerikaanse regering wilde eerst de IAEA 
rapportage afwachten, alvorens in aktie te komen. Met name het 
bericht dat geen brandstofstaven verdwenen waren werd als 
gunstig beschouwd. Aanvankelijk was er .nog hoop dat Noord
Korea de zaak in der minne zou willen schikken, omdat een 
onderhandelingateam van het IAEA werd toegelaten om de kwestie 
te bespreken (HT 23-5-94). Binnen enkele dagen werd echter 
duidelijk dat Noord-Korea volledige inspekties bleef weigeren 
en dat de impasse van het afgelopen jaar niet doorbroken kon 
worden (HT 30-5-94). In feite zat men nu met een tweede kwes
tie opgescheept: de weigering om monsters van de brandstof
staven te laten nemen. De nieuwe ontwikkelingen veroorzaakten 
ook een subtiele verschuiving in de belangrijkste doelstellin
gen van de Amerikaanse politiek. Tot half mei 1994 was alles 
erop gericht de gebeurtenissen van 1988/89 te ontrafelen, 
daarna had het voorkomen van "ontvreemding" van de gebruikte 
brandstofstaven voorrang (HT 1-6-94) . Begrijpelijk, maar ook 
discutabel. Het al of niet in bezit hebben van 10-12 kg pluto
nium en het werken aan of het reeds voltooide hebben van een 
bom is immers beslissend voor de vraag of Noord-Korea een 
drempelstaat is of niet. De Amerikaanse regering heeft later 
in het jaar scherpe kritiek gekregen op de glijdende schaal 
van prioriteiten (zie het boven aangehaalde commentaar van 
o~a. Kissinger) . 
Nadat de weigering van Noord-Korea tot volledige inspektie van 
de bewuste reaktor duidelijk vastgesteld was, is door de vs 
ongeveer een maand lang, tot na het bezoek van Carter aan 
Noord-Korea ingezet op sancties tegen Noord-Korea. Dit vergde 
een wekenlang proces om tot internationale overeenstemming te 
komen en dit proces was nog niet voltooid toen door de resul
taten van het bezoek van Carter andere mogelijkheden in zicht 
kwamen. Er zijn twee problemen met de sancties. De eerste is 
voldoende politieke ondersteuning in de Veiligheidsraad, 
inclusief die van Rusland en China. Het eerste land wil alleen 
sancties toepassen als alle andere middelen gefaald hebben. 
Zo'n middel is in de ogen van Rusland een internationale 
conferentie met de inzet de problemen op te lossen met alle 
betrokken landen, de VN en het IAEA (HT 3-6-94). De VS zagen 
daar niet veel in, maar gaven daaraan uiteindelijk (HT 11-6-
94) toe om Ruslands medewerking met de sancties te krijgen. 
China ziet niets in sancties als politiek drukmiddel en vreest 
verergering van de politieke situatie (HT 3-6-94). De hoop is, 
als het ooit op een stemming in de Veiligheidsraad aankomt dat 
China in ieder geval niet zijn veto zal uitspreken over de 
sancties. Deze hoop is niet zonder grond omdat de taktiek van 
China lijkt te zijn in het diplomatieke overleg te. besluitvor
ming zoveel mogelijk naar het eigen standpunt om te buigen, 
maar die in laatste instantie niet treffen door een veto. Bij 
het recente besluit van het IAEA eind mei om de technische 
steun aan Noord-Korea op te schorten was China in feite tegen, 
maar onthield zich van ~temming. 
In het geval van een Chinees veto blijven slechts sancties 
buiten de VN om mogelijk. Bij de onderhandelingen over sanc-



ties spelen ook Japan en Zuid-Korea een belangrijke, gecompli
ceerde rol. Officieel steunen zij de VS, maar zeker in Japan 
is er belangrijke oppositie. Er is een geldstroom van jaar
lijks minimaal 600 miljoen dollar (tot mogelijk tweemaal meer) 
van Japan naar Noord-Korea, verzorgd door in Japan verblij
vende Noordkoreanen. Japan staat bepaald niet te trappelen van 
ongeduld om dit geldtransport als eerste maatregel te ver
bieden (HT 9-6-94) en is blij met de voorlopige uitkomst dat, 
mocht het onverhoopt alsnog tot sancties komen, er eerst een 
wachttijd van 30 dagen is en daarna als eerste stap begonnen 
wordt met minder ingrijpende maatregelen als het bevriezen van 
culturele, wetenschappelijke en technische kontakten en het 
inkrimpen van vertegenwoordigingen (HT 23-6-94). Daarna komen 
maatregelen als verbod van geldoverdracht en een olieembargo 
aan de orde. Japan vreest onrust onder het Koreaanse bevol
kingsde~l in Japan en mogelijke represailles, geinsinueerd 
door het Noordkoreaanse regiem. Naast Japan is China het enige 
land dat kracht bij kan zetten aan sancties. China levert 
minstens een kwart en mogelijk 75% van de olie voor Noord
Korea en voorziet in graan- en rijstbehoefte (HT 17-6-94). 
Maar mocht China zich ooit onwillig schikken in het besluit 
van de Veiligheidsraad, dan kan men terecht vragen hebben bij 
de uitvoering van de sancties door het land. De wachttijd van 
dertig dagen zou dan moeten samenvallen met het beleggen van 
een internationale conferentie volgens het Russische voorstel 
(HT 23-6-94). 
Uiteindelijk is de vraag of niet een extra verharding door 
Noord-Korea het gevolg is van sancties. Noord-Korea spreekt in 
dit verband steevast van een vijandelijke daad en dreigt met 
oorlog bij uitvoering van sancties. Waarschijnlijk is dit 
rhetoriek, maar hoe zeker dit is, is weer een vraag op zich. 
Wat men hoopt bij de uitvoering van sancties is dat het regiem 
na verloop van tijd zal toegeven of, door onrust onder de 
bevolking, het uiteindelijk niet redt, maar ineenzakt. Als 
geen beide gebeuren, heeft men een flink probleem. 

HET BEZOEK VAN CARTER AAN NOORD-KOREA 
Het driedaagse bezoek van oud-president Ji~ Cart~r aan 
Noord-Korea kwam tot stand op persoonlijke uitnodiging van de 
Noord-Koreaanse leider en vond plaats van 15 tot 17 juni 1994. 
Daags tevoren had de confrontatie met Noord-Korea een nieuw 
dieptepunt bereikt door de Noordkoreaanse aankondiging het 
lidmaatschap van het IAEA (niet van het NPV dus) op te zeggen 
en de nog aanwezige IAEA inspekteure de deur te wijzen (HT 14-
6-94) . 
Carter reisde af als prive persoon maar werd vooraf ingelicht 

door Amerikaanse functionarissen over de stand van zaken en de 
Amerikaanse standpunten daarin. Na afloop heeft hij uitgebreid 
verslag gedaan aan de Amerikaanse regering. In feite kan men 
vaststellen dat de betekenis van het bezoek van Carter gelijk 
te stellen is met dat van een officiele afgezant van de presi
dent. 
Kenmerkend voor het gehele bezoek was de hartelijke sfeer, 
waarin het plaats vond, gesymboliseerd door de omhelzing 
tussen Kim en carter bij diens vertrek. Carter zelf durfde het 
succes van zijn missie te karakteriseren met de woorden dat de 
Koreaanse crisis tot het verleden behoort (HT 20-6-94). Niet 
iedereen van de betrokken Amerikaanse functionarissen was het 



daar hartgrondig mee eens en er ontstond veel verschil van 
mening over de gevolgen van zijn bezoek. Clinton zelf trok 
echter positieve conclusies en besloot de poging tot sancties. 
onder zekere voorwaarden uit te stellen en in te gaan op de 
geboden mogelijkheden CHT 21-6-94). 
Wat heeft Carter bereikt? In de eerste plaats heeft hij gedaan 
gekregen dat de twee nog aanwezige IAEA inspekteurs in Noord
Korea mochten blijven. Er was veel onzekerheid ontstaan over 
hun verblijf maar Noord-Korea had het dreigement om ze het 
land uit te zetten nog niet uitgevoerd. Dit betekent dat het 
IAEA ter plekke kan controleren dat de brandstofstaven in de 
koelbassins worden opgeslagen en daar blijven. 
In de tweede plaats wist hij een topontmoeting te arrangeren 
tussen de Noord-Koreaanse leider en de president van Zuid
Korea. Ook dit land stemde toe en er werden vrijwel onmiddel
lijk, op 28 juni, voorbesprekingen belegd waarin al een datum 
van 25 juli 1994 voor een driedaags bezoek aan ~ongyang werd 
afgesproken (HT 29-6-94). 
In de derde plaats wist hij gedaan te krijgen dat de Ameri
kaans-Noordkoreaanse besprekingen weer zouden worden hervat . 
De Amerikanen verbonden daaraan echter wel enige voorwaarden, 
naast onafhankelijke bevestiging van het aanbod. Tijdens de 
duur van de besprekingen zou het gehele Noord-Koreaanse atoom
projekt bevroren moeten worden, zowel de bouw van de toekom
stige grotere installaties als het bewerken van de brandstof
staven van de reaktor in de koelbassins (HT 21-6-94) . Dit 
laatste kan vanwege corrosieproblemen echter maar tot een 
maximum van een half tot een jaar. Daarnaast werd ook het 
aanbod van continuering van de inspekties als eis opgenomen. 
Het bezoek van Carter heeft dus openingen gegeven, maar de 
oplossingen moeten nog onderhandeld worden. Het probleem van 
de inspektie van de twee gebouwen zal moeten worden opgelost 
en dat van de bemonstering van de brandstofstaven van de 
reaktor. 
Daarbij zal de vs erop staan dat ook in de toekomst geen sepa
ratie van plutonium plaats vindt. Het liefst heeft men dat de 
brandstofstaven overgedragen worden aan de VS, eventueel zal 
men genoegen nemen met een controleerbare opslag in Noord
Korea of een ander land. Deze oplossing lijkt enigszins uto
pisch maar is het misschien toch niet. Noord-Korea heeft 
namelijk laten weten graag een grote licht waterreaktor te 
krijgen van de vs. Dit type dient bij uitstek voor elektrici
teitsproduktie en is veel minder geschikt voor ongeoorloofde 
onttrekking van plutonium. Het is weer een typisch voorbeeld 
van onberekenbaar Noordkoreaans gedrag. Is het voorstel mis
leiding om tijd te winnen of is het serieus gemeend? 
Het belangrijkste punt is om juist op grond van onderhandelin
gen een definitieve beeindiging van de separatie van plutonium 
en van de bouw van de niet voltooide reaktoren overeen te 
komen. Het aanbod van bevriezing geldt slechts voor de duur 
van de besprekingen. 

DE DOOD VAN KIM IL SUNG 
De· plotselinge dood van de 82 jarige leider op 8 juli 1994 
heeft roet in het eten gegooid met betrekking tot een spoedige 
oplossing van het nucleaire probleem. Noord-Korea heeft, 
gezien de struktuur van het leiderschap begrijpelijk, alle 
besprekingen opgeschort tot nader order. De Amerikaans-Noord-



koreaanse besprekingen waren juist op bovengenoemde datum in 
Geneve hervat. Uiteraard was het gissen of de dood van de 
leider positieve of negatieve gevolgen zou hebben voor de 
nucleaire problemen. We weten nu, sinds de hervatting van de 
Amerikaans-Noordkoreaanse besprekingen in augustus, dat er in 
ieder geval geen signifikant negatieve gevolgen zijn. De 
ontmoeting tussen de leiders van de beide Korea's, oorspronke
lijk vastgesteld op 25 juli, heeft echter half augustus nog 
geen nieuwe datum. · 

DE VOORLOPIGE ONTKNOPING 
Door de dood van Kim IL Sung werden de Amerikaans-Noordkore
aanse besprekingen op 8 juli enkele uren nadat ze begonnen 
ware, abrupt afgebroken. Ongeveer een maand later, op 5 augus
tus, werden ze in Geneve hervat, zonder al te veel hoop op een 
spoedige doorbraak. Maar het nieuws van 12 augustus bevatte 
reeds signalen dat er toch van bemoedigende ontwikkelingen 
sprake was en van een zekere bevriezing van het Noordkoreaanse 
programma sprake was (HT en Trouw 12-8-94) . Pas in de volgende 
dagen werd duidelijk dat op de valreep van de een week durende 
besprekingen sprake was van een zeer belangrijke doorbraak die 
wel eens zou kunnen betekenen dat het nucleaire konflikt met 
Noord-Korea tot een spoedige oplossing komt. Dit alles mits de 
grilligheid en onvoorspelbaarheid van het Noord-Koreaanse 
gedrag ons niet opnieuw parten speelt. 
De exacte reikwijdte van de afspraken is niet precies aan te 
geven omdat niet altijd duidelijk is of sprake is van bevrie
zing van aktiviteiten (voor een bepaalde periode) of van 
beeindiiging. 
Er zijn drie punten van overeenstemming te melden die niet 
direkt het Noordkoreaanse programma raken en daardoor boven
genoemde ondubbelzinnigheid missen: 
1) Noord-Korea blijft lid van het NPV en in lijn daarmee 
belooft het af te zien van kernwapens (Trouw 15-8-94, NRC 13-
8-94, HT, 15-8-94). 
2) De VS is bereid tot het aanknopen van diplomatieke betrek
kingen met Noord-Korea op een bescheiden niveau en te komen 
tot meer economische uitwisseling. Het gebrek aan diplomatieke 
erkenning zat Noord-Korea erg hoog en volgens sommigen kan het 
doorbreken van het diplomatieke isolement van het land van 
beslissende invloed zijn op de afloop van het konflikt Trouw 
15-8-94). 
3) De VS biedt Noord-Korea technische hulp aan in de vorm van 
licht water kernreaktoren ter vervanging van de naar westerse 
maatstaven verouderde grafietraaktoren in aanbouw. Tevens 
worden die grafietraaktoren (ca. 200 en 800 megawatt) gezien 
als gevaarlijke potentiele plutoniumproducenten (Trouw 15-8-
94, NRC 13-8-94). Dit gebaar heeft uiteraard alleen maar zin 
indien Noord-Korea Z~Jn bouwaktiviteiten voorgoed staakt. 
Inmiddels is Zuid-Korea hierop ingesprongen en heeft Noord
Korea konkreet deze raaktoren aangeboden, in de hoop dat Japan 
financieel bij zal springen (HT 15-S-94) . Een punt van on
zekerheid is of Noord-Korea niet wat meer voorkeur heeft voor 
Russische reaktoren omdat het meer met de Russische tech
nologie is vertrouwd. Het belangrijkste punt is dat bij een 
dergelijke transaktie de controle door de technische afhanke
lijkheid veel beter verzekerd is. De moeilijkheden in de 
wereld over proliferatie zijn, behoudens een enkele uitzonde-



ring altijd met produkten van eigen makelij. Noord-Korea is er 
zelf een voorbeeld van. 
Ten aanzien van de oplossing van de problemen met het Noord
Koreaanse programma vallen we terug op de drie punten, zoals 
geschetst in de inleiding. 
Wat betreft de verdenking van het separeren van plutonium na 
het stilleggen van de ·reaktor in 1988/89 en de bemonstering 
van de brandstofstaven die in mei uit de reaktor zijn gehaald, 
alsmede de inspektie van de twee beruchte gebouwen lijkt nog 
niets geregeld. Deze punten zullen ongetwijfeld terugkomen in 
een tweede ronde van besprekingen op 23 september 1994. Er 
kunnen wel enige lichtpunten in dit kader genoemd worden: 
Trouw meldt (15-8-94) als een van de punten dat Noord-Korea 
belooft dat het IAEA voledig inzicht in zijn atoomprogramma 
zal krijgen. Een volledige uitvoering van deze belofte zou 
bovenstaande moeten impliceren. Voorzover de commentaren 
melding maken van deze oude kwesties is dat echter om aan te 
geven dat ze nog niet zijn opgelost. Uiteindelijk hangt van de 
oplossing van dit punt af of we Noord-Korea als een de-facto 
kernwapenstaat moeten beschouwen of niet! 
Het tweede, wat betreft de tijd het meest nijpende probleem 
was de kwestie van de 8. 000 brandstofstaven. Het minste dat 
gezegd kan worden is dat ze voorlopig niet opgewerkt zullen 
worden (Trouw 15-8-94) en in het koelbassin zullen blijven. In 
de HT van 15 augustus 1994 staat letterlijk 0 

••• Pyongyang said 
it would freeze or abandon activities that could lead to the 
production of plutonium ... n, dus volstrekt dubbelzinnig wat 
betreft het tijdelijke of definitieve van de maatregel. Even
eens staat echter vermeld dat Noord-Korea alle opwerkinkings
arbeid voorgoed zou stoppen en afzien van de opwerking van de 
8.000 brandstofstaven. Om de zaak nog meer verward te maken: 
de New York Times (opgenomen in HT 16-8-94) meent dat Noord
Korea nog niet is overeengekomen om de 8.000 gebruikte brand
stofstaven op te geven en voor altijd af te zien van op
werking. 
De VS heeft al eerder de oplosing aangedragen (HT 1-7-94) dat 
de bewuste brandstofstaven uit Noord-Korea verwijderd worden 
en bijv. overgenomen worden door Rusland of China, waarschijn
lijk voor Noord-Korea eerder acceptabel dan vervoer naar de 
vs. Enige opheldering op dit punt is dus zeker nog gewenst. Er 
kan om technische redenen niet te lang gewacht worden met een 
oplossing. Na enige tijd verblijf in het koelbad ontstaan 
corrosieproblemen en extra radioaktief gevaar. 
Het derde punt van belang betreft de lopende bouwaktiviteiten 
aan de twee grote reaktoren. Uiteraard zijn aanbod van nieuwe 
reaktoren en stopzetting van de bouwaktiviteiten direkt aan 
elkaar gekoppeld. De belofte tot stopzetting van de huidige 
aktiviteiten (voorlopig, dus bevriezing of voorgoed, dus er 
totaal van afzien?) is volgens de Herald Tribune (16-8-94) en 
de NRC (13-8-94) reeds gedaan. Op lange termijn is dit het be
langrijkste punt. Het is immers beslissend of Noord-Korea ooit 
een plutonium- of bomleverancier voor derden zal worden of dat 
dit gevaar definitief van de baan is. 

EINDCONCLUSIES 
De onberekenbaarheid van de Noordkoreaanse politiek kent geen 
grenzen. De twee bladzijden tellende overeenstemming tussen de 
VS en Noord-Korea kunnen de basis vormen voor een totale en 



snelle overeenkomst tussen beide landen en daar.mee tevens het 
vooruitzicht openen op een toenadering tussen Noord-Korea 
enerzijds en Japan en Zuid-Korea anderzijds. De wel zeer 
optimistische uitspraken van Jiillll\Y Carter na zijn bezoek aan 
Noord-Korea zouden blijken terecht te zijn. Als een aspekt het 
probleem definitief ten goede kan keren, is het wel de zaak 
van de diplomatieke erkening en de doorbreking van het Noord
koreaanse gevoel dat de rest van de wereld meent dat het land 
eigenlijk geen bestaansgrond heeft. 
Toch moet een te groot optimisme om twee redenen getemperd 
worden. Zullen de Noordkoreanen bereid zijn om volledige 
opening van zaken te geven over de gebeurtenissen van 1988/89 
en eventueel, net als Zuid-Afrika, bereid zijn, zijn eventueel 
reeds voltooide bom alsnog te vernietigen, of blijft dit punt 
tot in lengte van jaren onzeker? 
Het tweede punt is dat we niet moeten vergeten dat rond de 
jaarwisseling van 1991/92 ook in grote sprongen vooruitgang 
werd geboekt, totdat die stukliep op de gevraagde inspektie 
van de twee verdachte gebouwen. De onberekenbaarheid van 
Noord-Korea blijft een belangrijke faktor. 
Mijn inschatting is echter dat, mede door de dreiging met 
sankties, bij de Noordkoreanen het besef is doorgebroken dat 
ze zich op een doodlopende weg bevonden. Maar ook het begin 
van een nieuwe politiek van de andere kant, namelijk dat 
Noord-Korea, al of niet officieel erkend, een realiteit is, 
kan veel goeds doen. Er is wat dat betreft een lering te 
trekken uit en een parallel te zien met de Ost-politiek van de 
Bondsrepubliek in de jaren zeventig. Een soort de-facto erken
ning die een dialoog mogelijk maakt. Ook in de beide Korea's 
is er het besef dat de tweedeling niet voor altijd kan blijven 
bestaan en een oude nasleep is van de 'r'tleede Wereldoorlog en 
de Koude Oorlog. 
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