Studium Generale Universiteit Leiden organiseert:

Over de grenzen van Turkije
Woensdag 20 februari 2008
Prof. dr. Martin van Bruinessen, International Institute for the Study of Islam in the
Modern World
Grensoverschrijdingen: geopolitiek & identiteitspolitiek
De grenzen van Turkije zijn voortdurend in het nieuws. Grenzen tussen Turkije en haar
buurlanden maar ook die tussen verschillende (etnische) identiteiten. Tijdens de eerste
avond van deze lezingenserie komen verschillende van deze grenzen aan bod. Wat zijn de
factoren die maken dat mensen zich als Turk of Koerd manifesteren? En hoe zit het met
kleinere etnische groepen, zowel in Turkije als in Noord-Irak, die zich noch zonder meer
Koerdisch, noch Turks, noch Arabisch noemen?
Maandag 25 februari 2008
Prof.dr. Erik-Jan Zürcher, Universiteit Leiden
De getrokken grenzen van modern Turkije
Over de grenzen van het huidige Turkije werd in 1923 besloten tijdens de conferentie
over het Nabije Oosten in Lausanne. Het verdrag dat in Lausanne werd getekend
verwerkte de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en de conflicten die daaruit
voortkwamen. De nieuwe grenzen brachten naast vrede ook gedwongen verhuizingen en
grote meningsverschillen. Hoe werden deze grenzen getrokken en worden ze vandaag de
dag door verschillende mensen ervaren?
Woensdag 27 februari 2008
René Cuperus, Wiardi Beckman Stichting
& Joost Lagendijk, Europarlementariër
Europa en Turkije: een brug te ver?
In een lezingenserie over de grenzen van Turkije hoort uiteraard een discussie over de
eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Aan het woord zijn Joost
Lagendijk, een verklaard voorstander van Turkse toetreding, en René Cuperus die daar zo
zijn bedenkingen over heeft. Is Turkije politiek stabiel genoeg en heeft de EU niet
genoeg interne problemen? Of is Turkije een onmisbare partner voor het Europa van de
21ste eeuw?
Woensdag 5 maart 2008
Dr. Kutsal Yesilkagit, Universiteit Utrecht
Leger, staat en politiek: de grenzen aan macht in Turkije
Het Turkse leger oefent achter de schermen aanzienlijke invloed uit op de Turkse politiek.
Hoewel militaire coups tot het verleden behoren, is het leger nog altijd een belangrijke
factor in de Turkse democratie en het hervormingsproces. De recente tweede
verkiezingsoverwinning van de religieus geïnspireerde AK-partij voegt nog een dimensie
toe aan de complexe civiel-militaire verhoudingen in Turkije.
Woensdag 12 maart 2008
Sinan Ülgen, Centre for Economic and Foreign Policy Studies in Istanbul
Turkey between East and West: a choice to be made?

Turkey is often considered the bridge between Europe and Asia, a unique blend of West
and East. Throughout the twentieth century however, the Turkish elite was more
interested in Europe and the US than in its Eastern neighbours. Is this now changing
because of the EU’s stance towards Turkey? What are the effects of the ongoing turmoil
in the Middle East? How will Turkey best combine its ‘Eastern’ with its ‘Western’
interests in the future?
Woensdag 19 maart 2008
Dr. Petra de Bruijn, Universiteit Leiden
Filmvertoning: ‘ Babam ve Oglum’ met inleiding
Dit ontroerende familiedrama trok in Turkije 3,5 miljoen bezoekers en kreeg zeer
positieve reacties van zowel pers als publiek. In Mijn vader en zoon komen meerdere
thema’s samen: de staatsgreep in 1980, politiek activisme, een generatieconflict en de
verschillen tussen stad en platteland. Excentrieke familieleden zorgen voor een soms
onverwachts humoristische noot. De film wordt van te voren besproken en in een bredere
context geplaatst. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Film: 2005, 110 minuten, Turks gesproken met Engelse ondertiteling.
Woensdag 26 maart 2008
Dr. Hans Theunissen, Universiteit Leiden
Cultureel verkeer tussen Nederland en Turkije
Culturele contacten tussen Nederland en het Osmaanse Rijk beginnen al meteen bij het
aangaan van officiële relaties in 1612. In de 18e eeuw krijgen de contacten een
geheel nieuwe dimensie als Nederlandse (kunstnijverheid)producten de Osmaans-Turkse
cultuur blijvend beïnvloeden. Dit is het verhaal van "typisch" Nederlandse producten als
bloembollen en blauwwitte tegeltjes die een onverwachte plaats in de Osmaans-Turkse
cultuur kregen en licht werpen op een weinig bekende episode uit de Nederlands-Turkse
betrekkingen.
Woensdag 2 april 2008
Dr. Ahmet Akgündüz, Institute for Migration and Ethnic Studies
Labour Migration from Turkey to the Netherlands, 1963-1974
At what stage and under which circumstances the Netherlands came to decide to recruit
workers from Turkey and in due course enlarged their numbers? For which sectors were
migrant workers recruited? From what perspectives did Turkey justify sending workers
abroad, and what roles did it play in the migration process? Migrants were a
heterogeneous group. Family reunification migration started in the last years of the
period, not after the recruitment halt. The migration was not a one-way trip; the return
rate was on average one-third.
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Woensdagavonden 20 februari tot en met 2 april en maandagavond
25 februari 2008
19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.
Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden
Zaal A144.
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