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remco breuker

Prof. dr. Remco Breuker is hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden. Hij 
doet onderzoek naar de geschiedenis van Korea en naar het moderne Noord-Korea, 
met name naar mensenrechtenschendingen, verhalen van ballingen en de inzet van 
Noord-Koreaanse dwangarbeiders in het buitenland. Hij schreef diverse publicaties 
over het middeleeuwse Korea, de geschiedenis van Noordoost Azië en Noord-Korea. 
Van zijn hand verscheen het boek De B.V. Noord-Korea bij Uitgeverij Prometheus. 

studium generale universiteit leiden

Deze  uitgave  is  tot  stand  gekomen  in  samenwerking  met  Studium  Generale  Universiteit  Leiden.  Stu-
dium  Generale  Universiteit  Leiden  organiseert  lezingen  voor  studenten  en  andere  belangstellenden  
van  binnen  en  buiten  de  universiteit  die  over  de  grenzen  van  hun  vakgebied  heen  willen  kijken.

Voor  meer  informatie,  kijk  op:  http://www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
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