
Dinsdag 1 november Lezing ”Noord Korea, de verbeelde werkelijkheid” door dhr. M. Rot 

 Wat is waar en wat is de 

waarheid als we praten over 

Noord-Korea?  

En is de werkelijkheid die we daar 

te zien krijgen überhaupt wel 

waar?  

Dhr. M. Rot verzorgt een 

interessante lezing over Noord 

Korea. 

Met zijn reisorganisatie Roth 

Spark Travel organiseert hij onder 

meer reizen naar het meest 

gesloten land ter wereld en hij is 

er zelf ook enkele malen geweest.  

Zo is hij een tijdje geleden met 

twee gidsen en een chauffeur 

door een groot deel van het land 

getrokken om er zelf indrukken op 

te doen.  

Maar wat heeft hij er eigenlijk 

gezien en wat weet hij nu zeker?  

Hij weet dat je een groot deel van 

het land nog steeds niet kunt 

bezoeken en hij weet dat je niet 

alleen de straat op mag (vandaar 

de twee gidsen en de chauffeur.) 

Hij realiseert zich ook dat je in een  

soort ‘showroom’ terechtkomt, waar je alleen de dingen, plaatsen en plekken te zien krijgt waar het 

land trots op is.  

Dit alles wil echter niet zeggen dat je in een oneindig durend toneelstuk terechtkomt, aldus dhr. M. 

Rot, waarbij het totaal onmogelijk is om ook maar iets van de werkelijkheid te aanschouwen. Zeker 

als je alleen of met een kleine groep bent zijn er soms heus wel mogelijkheden om ‘buiten de 

gebaande paden’ te gaan.  

Een objectieve of absolute en niet buigzame waarheid is hier helemaal onmogelijk, want we hebben 

in de eerste plaats al geen duidelijk overzicht over de feiten en omstandigheden. Bovendien zijn deze 

dus vaak ‘geregisseerd’ en we kunnen ons ook afvragen of onze ‘Westerse’ kijk op dingen altijd  

per se waar is.  

Verbeelde werkelijkheid zie je in Noord-Korea ook op het gebied van de kunst, waar Socialistisch 

Realisme de enige toegestane stroming is. Deze kunst is altijd ingebed in een ideologisch-esthetisch 

kader en schatplichtig aan het regime. Bovendien moet er meteen voor iedereen duidelijk zijn wat er 

met een werk bedoeld wordt, want anders heeft het geen waarde.  

De kunstenaars zijn technisch uitstekend onderlegd door hun jarenlange opleiding en er vindt onder 

de besten nog een selectie plaats, zodat alleen de allerbeste kunstenaars overblijven die de politieke 



en ideologische overtuiging van de Koreaanse Arbeiderspartij het meest overtuigend kunnen 

overbrengen.  

Dit wil overigens niet zeggen dat er helemaal niets van individualiteit en/of persoonlijkheid van een 

kunstenaar terug te vinden is in de werken, maar dit vereist vaak een uiterst nauwkeurige inspectie 

van de details in die werken.  

Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea en uithangbord van het land, is de laatste jaren enorm 

aan het moderniseren. In de Engelse krant The Guardian werd zelfs gesproken over het ‘Pyonghattan 

Project’ en hoe deze stad transformeert tot een ‘socialistische sprookjesstad’.  

Verbeelde werkelijkheid dus waar getracht wordt om een ideale samenleving te laten zien in een 

bijna surrealistisch decor.  

https://www.theguardian.com/cities/2015/sep/11/pyongyang-north-korea-capital-socialist-

fairyland-kim-jong-un  

Er is echter een groot verschil tussen Pyongyang en andere steden in het land, een verschil dat ik zelf 

heb kunnen aanschouwen. Wat is dus mythe en wat is realiteit? En kunnen wij daar überhaupt een 

oordeel over vellen met de informatie die wij hebben?  

We vergeten soms dat er meer dan 25 miljoen mensen in Noord-Korea wonen, mensen die ook een 

‘normaal’ leven proberen te leiden.  

Dhr. Rot heeft geprobeerd met zijn lezing een inkijkje te geven in ’s werelds ‘meest gesloten’ 

samenleving, maar ook hij heeft de waarheid helaas niet in pacht.  

Hij heeft echter wel geprobeerd om ‘de sluier een beetje op te lichten’ en hij beschikt bovendien 

over talloze anekdotes om zijn verhaal te ondersteunen. 

Een heel interessante lezing. 


