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Woord vooraf 

You cannot walk straight when the road bends… 

‘Je kunt niet rechtdoor lopen als de weg afbuigt’… is een Roma spreekwoord uit de 

documentaire film When the Road Bends: Tales of a Gypsy Caravan (2006, Jasmine Dellal).
1
 

Bij het zien van deze film kwam ik voor het eerst in contact met de verschillende soorten 

zigeunermuziek die er bestaan. Het is dan ook een voornamelijk muzikale documentaire 

waarbij de zigeunermuziek in verscheidene landen in beeld gebracht wordt. Mijn interesse en 

fascinatie voor dit volk werd nog versterkt door enkele films te zien waar er een romantische 

beeld van hen gecreëerd werd waarin hun onbekommerde leven en muziek centraal in leken te 

staan. Met dit beeld in mijn achterhoofd begon ik aan de studierichting geschiedenis aan de 

Universiteit Gent. Tijdens de lessen van Prof. Bruno De Wever kwam ik meer te weten over 

WOII in al zijn facetten (waaronder nazi–Duitsland en de Holocaust) en de naoorlogse 

geschiedenis. Via keuzevakken in de Slavistiek over zowel de geschiedenis van Rusland, 

Centraal en Zuid–Oost Europa gedoceerd door Prof. Raymond Detrez kwam ik meer in 

contact met een andere vaak minder gekende wereld. Hierdoor kwam ik in aanraking met de 

oude koninkrijken in de Balkan, de Ottomaanse wereld, de Sovjet-Unie, Joegoslavië, 

postcommunistisch tijdperk, … Dit zijn allemaal zaken die een zekere invloed op mij hebben 

nagelaten. Verder viel mij bij mijn studies vooral op dat er heel weinig of zelf bijna niets over 

de zigeuners werd gezegd. Naast het feit dat zij ook één van de vele slachtoffers van WOII 

waren, wist ik zo goed als niets over hen. Ook volg ik de actualiteit op de voet waarbij mij 

vooral de zigeuner uitwijzing van de Franse President Sarkozy opviel en de op de regionale 

televisie (AVS) getoonde Roma problematiek in Gent. Deze combinatie van interesse in de 

zigeunermuziek, studies en het opvolgen van de actualiteit bracht mij tot het schrijven van een 

masterscriptie over zigeuners. Hierin wil ik het thema over zigeuners vanuit een breder 

maatschappelijk perspectief schetsen en de geschiedenis als spiegel voor het heden gebruiken. 

De opzet van mijn onderzoek is de mensen erop wijzen dat het romantische beeld die er van 

zigeuners is en dat zowel in film als door middel van muziek in stand gehouden wordt geen 

waarheidsgetrouw beeld is.  

Hierbij bedoel ik dat de mensen zich meer bewust moeten maken van de hedendaagse 

realiteit, die vaak heel slecht is waarin de zigeuners zich bevinden. Dit kan bijvoorbeeld 

                                                 
1
 De cover van deze film When the Road Bends: Tales of a Gypsy Caravan (2006, Jasmine Dellal) werd gebruikt 

als voorblad van deze scriptie. 
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bereikt worden door muziekfestivals te organiseren waarbij er naast de romantische, populaire 

zigeunermuziek ook aandacht moet zijn voor de andere kant van het zigeunerleven die vaak 

minder rooskleurig is.  

Ook kunnen de mensen die naar deze georganiseerde muziekfestivals en allerhande 

zigeunermuziek optredens gaan dan geconfronteerd worden met hun realistische negatieve 

(armoede, stereotypen van dieven, moordenaars, ...) en positieve (zigeuners en hun 

muzikaliteit) verhouding die er heerst tegenover hen. Dit romantiseren (dit was ook het geval 

ten tijde van nazi-Duitsland) werpt een sluier op de diepere sociaal-maatschappelijk 

problemen zoals achterstelling en discriminering waarmee deze doelgroep doorheen de 

geschiedenis mee geconfronteerd wordt. Realistische films of documentaires over het ‘echte’ 

zigeunerleven alsook zigeuner organisaties en muziekfestivals kunnen aanleiding geven tot 

debat over hun positie in Europa en mogelijks hun situatie verbeteren. Hierbij richt ik mij met 

dit onderzoek dus op zowel de wereld van de film (regisseurs) als de muziek (muzikanten) als 

de maatschappij (overheden, instellingen, het volk) die allen mits enige goede wil voor een 

verandering kunnen zorgen betreffende de situatie van de zigeuners. 
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Algemene inleiding 

Situering onderzoek en probleemstelling 

De aanwezigheid van de zigeuners in Europa zal ongeveer schommelen tussen de 600 (West–

Europa) en 800 jaar (Oost–Europa). In deze lange tijdsperiode is aan hun situatie nog niet veel 

veranderd. We zullen in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 teruggaan naar onder andere de 

oorsprong van de zigeunerbevolking, de wetenschappelijke studies omtrent zigeunergroepen 

in Europa en de maatschappelijke context in de welke zigeuners leefden ten tijde van nazi–

Duitsland. Tijdens WOII werden ongeveer 500 000 zigeuners het slachtoffer van de nazi’s. 

Deze zigeunervervolging wordt ook de ‘Porjamos’ genoemd. We gaan hierbij na welke 

voedingsbodem er aanwezig was die aanleiding gaf tot de systematische vervolging van 

zigeuners. Deze kunnen we voornamelijk situeren in het 18de /19de eeuwse Europa. Dit was 

namelijk de periode dat wetenschappelijke studies tot stand kwamen over de zigeuners, wat 

geduid wordt als de ‘Tsiganologie’. Dit, in combinatie met andere studies en socio-culturele 

en politieke stromingen van die tijd, heeft ertoe bijgedragen dat er een algemeen Europees 

gedachtegoed - vooral racistisch, criminogeen getint - ontstond dat dan heel specifiek en 

expliciet tot uiting kwam in aanvankelijk de Weimar Republiek en tenslotte nazi–Duitsland. 

In het derde en vierde hoofdstuk zullen we het hebben over vormen van stereotypering in film 

en muziek onder het naziregime (1933-1945). In hoofdstuk 3 ligt de focus op welke films er 

tot stand kwamen waarin een zeker beeld van zigeuners gecreëerd werd. In dit hoofdstuk 

zullen enkele films - waarvan sommigen enkel beschikbaar in het archief van Berlijn - 

uitvoerig besproken worden op basis van verhaallijn en vaak voorkomende thema’s in relatie 

tot zigeuners. Verder zal in het kort besproken worden hoe het met het nazistisch filmbeleid 

onder Propagandaminster Goebbels gesteld was. In hoofdstuk 4 gaan we het hebben over de 

houding ten opzichte van de zigeunermuziek onder het naziregime. De aandacht komt hierbij 

te liggen op de zigeunermuzikant Django Reinhardt die tijdens de oorlogsjaren zijn 

populairste periode kende en tevens de grondlegger was van de ‘zigeunerjazz’. Verder zal ook 

de situatie van verboden muziekgenres als jazz muziek (Afro-Amerikaanse oorsprong) en 

klezmer muziek (Joodse oorsprong) in het kort besproken worden om de unieke positie (de 

zogenaamde haat-liefde verhouding) van de ‘zigeunerjazz’ te beklemtonen.  

In het vijfde en zesde hoofdstuk maken we een sprong naar het postcommunistische tijdperk 

(1989-2012). Bij hoofdstuk 5 beginnen we met een uitweiding over de maatschappelijke 

toestand waarin de zigeuners in het postcommunistische tijdperk zich bevinden. Vervolgens 
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bespreken we hier een selectie van films waarin een beeld van zigeuners gecreëerd wordt. Een 

beeld dat opvallend enkele gelijkenissen vertoond met datgene wat we in de films over 

zigeuners onder het naziregime kunnen terugvinden. In hoofdstuk 6 zullen we ons focussen 

op de toestand van de zigeunermuziek in het postcommunistische tijdperk, met name de 

revival van de zigeunermuziek. We gaan hierbij na welke tendensen merkbaar zijn zoals het 

ontstaan van een nieuw genre de balkan beat. Verder bespreken we eveneens bestaande of pas 

ontstane zigeunermuziekfestivals, alsook allerhande voorbeelden inzake zigeunermuziek en 

muzikanten. Net zoals bij de zigeunerjazz onder het naziregime, kunnen we in de revival van 

de zigeunermuziek in de 20
ste

 en 21
ste

 eeuw een bepaald spanningsveld (haat-liefde 

verhouding) terugvinden ten opzichte van zigeuners als bevolkingsgroep. 

Het laatste, zevende hoofdstuk zal een samenvattend overzicht geven van de besproken films 

en muziek, die zowel onder het naziregime als tijdens het postcommunistische tijdperk tot 

stand kwamen. Hierbij zullen we dan ook oog hebben voor de gelijkenissen die aanwezig zijn 

in deze twee periodes, en waar mogelijk deze gelijkenissen ten opzichte van elkaar 

positioneren. 

Onderzoeksvragen 

In het eerste deel van deze masterscriptie gaan we op zoek naar welk beeld er van zigeuners in 

films onder het naziregime gecreëerd werd. Werden zigeuners als negatief, raciaal inferieur, 

crimineel, asociaal,.. bestempeld, wat dan zou passen in het kader van de nazi rassenideologie 

of werden zigeuners eerder beschouwd als romantische, exotische figuren, zoals deze 

beschreven zijn in de 19
de

 eeuwse literatuur van bijvoorbeeld Victor Hugo, George Borrow en 

Leo Tolstoy? Verder gaan we op zoek hoe men onder het naziregime stond ten opzichte van 

de zigeunermuziek en of deze muziek al dan niet verboden was of door zigeuners zelf mocht 

gespeeld worden. In het tweede deel focussen we op welk beeld er van zigeuners in films tot 

stand kwam tijdens het postcommunistische tijdperk. Ook gaan we op zoek naar de houding 

ten opzichte van de zigeunermuziek in het postcommunistische tijdperk. Tenslotte verkennen 

we de vraag in welke mate er in het postcommunistische tijdperk gelijkenissen zijn op het 

vlak van de zigeunermuziek en zigeunerfilm met die onder het naziregime, en wat we uit deze 

gelijkenissen kunnen leren met betrekking tot de maatschappelijke positie en beeldvorming 

van zigeuners? 
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Onderzoeksopzet 

Het werk van Wim Willems Op zoek naar de ware zigeuner: zigeuners als studieobject 

tijdens de Verlichting, de Romantiek en het nazisme (1995) geeft een goed overzicht hoe men 

over zigeuners dacht doorheen de tijd. Dit zorgde voor een inkijk op de visie van de 

belangrijkste namen binnen het onderzoek over zigeuners. 

Bij het eerste deel van het onderzoek komen we terecht bij de beeldvorming van zigeuners in 

film en muziek onder het naziregime. Het is een periode waar aan de ene kant de zigeuners 

massaal het slachtoffer werden van discriminatie en vervolging, terwijl aan de andere kant 

komische films gemaakt werden waarbij het Duitse volk (inclusief nazi-officieren) 

gefascineerd naar het zingende, passionele en dansende zigeunermeisje ‘Carmen’ zat te 

kijken. Ook zigeunermuzikant Django Reinhardt had een nazi-officier (Doktor Jazz) als één 

van zijn grootste fans en mecenas. Het is met andere woorden een periode waar er op het 

eerste zicht een nogal paradoxale houding heerste ten opzichte van zigeuners. Deze 

paradoxale houding duiden we hier als de haat-liefde verhouding.  

Voor dit eerste deel van het onderzoek, waar we het beeld van zigeuners onder het naziregime 

onderzoeken, maakten we een selectie van acht films. Op basis van samenvattingen via de 

Duitse filmdatabank filmportal.de kwamen we te weten welke films er voornamelijk 

handelden over zigeuners ten tijde van nazi-Duitsland. Op die manier kwamen we de 

volgende vijf films op het spoor: Carmen (1933/34, Lotte Reiniger), Zigeunerblut (1933/34, 

Charles Klein), der Zigeunerbaron (1934/35, Karl Hartl), Andalusische Nächte (1937/1938, 

Herbert Maisch) en der Barbier von Sevilla (1938, Benito Perojo). Via het werk van Brian 

Currid A national acoustics: music and mass publicity in Weimar and nazi Germany (2006) 

kwamen we vervolgens terecht bij ‘der Blaufuchs’ (1938, Viktor Tourjansky). De andere twee 

films die we geanalyseerd hebben zijn van de hand van de Duitse Leni Riefenstahl, met name 

das Blaue Licht (1932) en Tiefland (1954). Deze kwamen we op het spoor via werken van 

Stephan Bach Leni: leven en werk van Leni Riefenstahl (2007) en Thomas Leeflang Leni 

Riefenstah de macht van het beeld, de onmacht van het woord (2006). Verdere informatie 

over deze acht films verkregen we via het overzichtswerk van Albrecht Gerd 

Nationalsozialistische Filmpolitik: Eine Soziologische Untersuchungüber die Spielfilme des 

Dritten Reichs (1969). Met uitzondering van de twee films van Leni Riefenstahl, zijn de 

overige zes films niet beschikbaar in België en ook niet online te raadplegen. Daarom hebben 

we het filmarchief te Berlijn opgezocht om deze films te bekijken en om er de bijhorende 
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originele documenten (uitleg over acteurs, regisseur, filmfoto’s, reviews, …) in te zien. Dit 

gaf een goede en betrouwbare kijk op hoe de stereotypen van zigeuners in die tijd vorm 

gegeven werden. 

Deze selectie van acht films betekent niet dat er geen andere films hebben bestaan onder het 

naziregime waarin er zigeuners in voorkomen. Zo is het altijd mogelijk dat er in sommige 

films een beeld gecreëerd werd van zigeuners tijdens enkele korte scènes. Toch hebben wij 

uitsluitend films geselecteerd waarin er sprake is van een duidelijke (hoofd)rol van zigeuners 

en op die manier komen we aan deze selectie van acht films. Op basis van literatuur over de 

nazi-cinema zoals Felix Moeller The Film Minister: Goebbels and the Cinema in the Third 

Reich (2000) kwamen we te weten in welke context we deze selectie van acht films konden 

situeren en of deze al dan niet bijzonder waren. Bij elke film zijn we op zoek gegaan naar de 

inhoud, met name welk verhaal er verteld werd. Was de verhaallijn komisch, dramatisch, 

lichtzinnig, ernstig,..? Wat was de context van het verhaal, waar speelt het zich af, welke taal 

wordt er gesproken en welke muziek komt er in voor? Verder besteedden we aandacht op 

welke manier de zigeuners weergegeven en gestereotypeerd werden.  

Kwamen zij met andere woorden voor als stelende criminelen of als romantische, exotische 

figuren die zich met niets anders bezighouden dan muziek en dans. Ook onderzochten we de 

maatschappelijke houding in nazi-Duitsland om te zien of het beeld dat in de films van 

zigeuners gecreëerd werd wel in overeenstemming was met de nazi-ideologie. Belangrijke 

bronnen betreffende de maatschappelijke toestand en die we gehanteerd hebben in deze 

analyse (in hoofdstuk 2), waren die van Lydia Chagoll Sinti en Roma onder het Hakenkruis 

(2005), Gilad Margalit “The Uniqueness of the nazi Persecution of the Gypsies", In: Romani 

Studies 5 (2000) en Gunther Lewy, “Himmler and the 'Racially Pure Gypsies', In: Journal of 

Contemporary History (1999). 

Bij het onderzoek naar hoe het naziregime stond ten opzichte van de zigeunermuziek, 

begonnen we bij de grondlegger van de ‘zigeunerjazz’, namelijk zigeunermuzikant Django 

Reinhardt. Waarom Django? Django beleefde tijdens de oorlogsjaren als zigeunermuzikant 

een enorme populariteit en is door de nazi’s niet vervolgd geweest, wat in fel contrast staat 

met het lot van andere zigeuners onder het nazi bewind. Vooral het werk van Michael Dregni 

Django Reinhardt and the Illustrated History of Gypsy Jazz (1961) bood interessante 

informatie over zijn leven en het ontstaan van de ‘zigeunerjazz’. In navolging van Django 

gaan we na hoe het zat met de situatie van andere zigeunermuzikanten van die tijd, met name 
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wie werd vervolgd en wie niet? Werken als die van Ralph Willet “Hot Swing and the 

Dissolute Life: Youth, Style and Popular Music in Europe 1939-49”, In: Popular Music 

(1989) en Brian Currid A National Acoustics: Music and Mass Publicity in Weimar and nazi 

Germany (2006) boden ons hierin nuttige informatie. Hierin kwamen we meer te weten over 

de maatschappelijke paradoxale houding onder het naziregime ten opzichte van de 

zigeunermuziek en of deze muziek al dan niet verboden was of door zigeuners zelf mocht 

gespeeld worden. 

Het tweede deel van ons onderzoek handelt over het postcommunistische tijdperk. Deze 

periode is interessant en relevant aangezien het merendeel van de zigeuners, wonende in 

Centraal- en Oost-Europa, na de val van het communisme in hun herkomstlanden 

gediscrimineerd en werkloos werden. Deze uitzichtloze situatie zorgde ervoor dat vele 

zigeuners richting West-Europa trokken. Met andere woorden, de situatie van de zigeuners 

werd meer dan ooit een Europees probleem. Bovendien zijn zigeuners in vergelijking met 

vroeger, mondiger geworden. Er zijn in ieder geval meer media beschikbaar om deze 

mondigheid uit te drukken. Voorts kwamen zigeunerorganisaties tot stand, vooral met het oog 

op het verdedigen van rechten en het eisen van schadevergoedingen voor het onrecht 

aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het probleem waarmee zigeuners vandaag 

vooral af te rekenen krijgen is dat ze in Westerse landen vaak onvoldoende kansen hebben om 

een menswaardig bestaan te hebben. We zouden hierbij kunnen verwijzen naar de 

zigeuneruitwijzing van de Franse president Sarkozy en de gespannen toestand in Italië, alsook 

naar de mensonterende toestanden in bijvoorbeeld het Noordstation te Brussel. Het is hierbij 

wel belangrijk om niet van de veronderstelling uit te gaan dat alle zigeuners in West-Europa 

in erbarmelijke omstandigheden leven. De hedendaagse en historische realiteit is nu net te 

complex om zo’n veronderstellingen te maken.  

In dit tweede deel van ons onderzoek gaan we op zoek naar welk beeld er van zigeuners in 

films tot stand kwam tijdens het postcommunistische tijdperk. Hierbij maakten we een 

selectie van films over zigeuners, die voornamelijk geregisseerd werden door twee regisseurs 

namelijk Tony Gatlif en Emir Kusturica. De keuze en selectie van de films van deze twee 

regisseurs kwam er aangezien hun films internationaal veel weerklank en erkenning gekregen 

hebben, en aldus een breed publiek bereiken. Het gaat hier over de volgende films: Latcho 

Drom (1993), Gadjo Dilo (1997), Swing (2002) en Korkoro (2009) van Tony Gatlif, Time of 

the Gypsies (1989) en Black Cat, White Cat  (1998) van Emir Kusturica. Belangrijke bronnen 

om de analyse te flankeren waren hierbij Dina Iordanova Emir Kusturica (2002) en Wendy 
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Everett & Peter Wagstaff, Cultures of Exile: Images of Displacement (2004). Hiernaast 

analyseerden we ook nog drie andere films van minder bekende regisseurs waarin een ander, 

meer realistisch beeld van zigeuners gecreëerd wordt in vergelijking met deze hierboven 

vermeldde films, namelijk: Anđeo čuvar (1987, Goran Paskaljevic), Prendimi e Portami Via 

(2003, Tonino Zangardi) en Cigan (2011, Martin Šulík). In totaal hebben we voor het 

postcommunistische tijdperk dus een selectie van negen films onderzocht. In tegenstelling tot 

de films onder het naziregime waren deze wel allemaal in België te raadplegen.  

Bij het onderzoek van deze films hebben we ons naast onze eigen interpretatie ook gebaseerd 

op filmrecensies. Aangezien een film een cultuurproduct is en mensen deze op verschillende 

manieren kunnen interpreteren, is het beter om naast onze eigen interpretatie, ook die van 

anderen te hebben, om op die manier een breder overzicht te creëren. Net zoals bij de films 

die gemaakt werden onder het naziregime zijn we bij elke film opnieuw op zoek gegaan naar 

de inhoud, met name welk verhaal er verteld werd. Was de verhaallijn komisch, dramatisch, 

lichtzinnig, ernstig,..? Wat was de context van het verhaal, waar speelt het zich af, welke taal 

wordt er gesproken en welke muziek komt er in voor? Ook hebben we hier aandacht besteed 

op welke manier de zigeuners weergegeven en gestereotypeerd werden. Kwamen zij voor als 

stelende criminelen of als romantische, exotische figuren die zich met niets anders 

bezighouden dan muziek en dans. Verder hebben we hier aandacht besteed aan de 

maatschappelijke situatie van de zigeuners in het postcommunistische tijdperk op basis van 

werken als Guido Deraeck Zigeuners in ons Midden: De Karavaan Trekt Verder, een Spoor 

Blijft Achter (2001) en Angus Fraser The Gypsies, The Peoples of Europe (1995). Op die 

manier hebben we kunnen vergelijken wat het beeld is dat de regisseurs in de films gecreëerd 

hebben van zigeuners in contrast met hun echte maatschappelijke situatie. 

Ook gingen we op zoek naar de houding ten opzichte van de zigeunermuziek in het 

postcommunistische tijdperk. Een belangrijk artikel hierbij was dat van Ioanna Szeman 

“Gypsy Music” and “Deejays, Orientalism, Balkanism, and Romani Musicians”, In: The 

Drama Review (2009). Hierdoor kwamen we meer te weten over de populariteit en oorsprong 

van bepaalde zigeunerorkesten als bijvoorbeeld Taraf de Haïdouks en Fanfara Ciocarlia. Via 

dit artikel gingen we dieper in op het ontstaan van een nieuw genre binnen de 

zigeunermuziek, namelijk de Balkan beat. Over het algemeen viel op dat er van de 

zigeunermuziek tijdens het postcommunistisch tijdperk weinig boeken of artikels geschreven 

waren en er tot nu toe weinig onderzoek naar gedaan was. Hierdoor werden we (trouwens net 

zoals Ionna Szeman) als het ware verplicht om internetbronnen te gebruiken inzake recensies 
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van festivals, optredens, cd voorstellingen en enkele radio interviews (Tcha Limberger, 

Balkan Trafik festival, ..). Het is met andere woorden heel recent onderzoek waar nog veel 

mogelijkheden zijn. We vergeleken en bespraken zigeunermuziekfestivals en hun line ups, en 

haalden belangrijke citaten van betreffende artiesten aan. Dit openende verschillende 

mogelijkheden om eigen reflecties te creëren en tot bepaalde conclusies te komen. Naast de 

voorbeelden die zullen gegeven worden, zal er gefocust worden op welke invloed dit heeft op 

het steeds terugkomende romantische beeld dat hierdoor ge(her-)creëerd wordt.  

Ook proberen we met deze ‘postcommunistische’ of ‘moderne’ houding ten opzichte van de 

zigeunermuziek weer aan te knopen met de maatschappelijke situatie van de zigeuners. Zo 

zullen we enerzijds zien dat bepaalde muzikanten of festivals zullen opkomen voor de rechten 

van de zigeuners, terwijl er anderzijds mensen (zowel zigeuners als niet-zigeuners) zullen zijn 

die van deze revival eerder commerciële doeleinden zullen gebruiken, waarbij een bepaalde 

‘romantische’ beeldvorming versterkt wordt.  

Op basis van het onderzoek naar de zigeunermuziek en het beeld van zigeuners in de film 

over deze periodes, hebben we ons afgevraagd in welke mate er in het postcommunistische 

tijdperk gelijkenissen zijn met de beeldvorming van zigeuners onder het naziregime. We 

zullen ons in deze scriptie vooral focussen op het spanningsveld, wat kan geduid worden als 

een haat–liefde verhouding, die er heerste ten opzichte van zigeuners. Hiermee verwijzen we 

dus naar de paradoxale houding die mensen erop na houden als het enerzijds gaat om 

zigeunercultuur, en in het bijzonder muziek, en anderzijds om de maatschappelijke positie van 

zigeunergroepen. Het romantische beeld van de zigeuners die het exotische, de vrijheid, de 

muziek en de dans belichamen, was er vooral één dat ten tijde van de Romantiek gecreëerd 

werd. Toch was al vanaf de 15de eeuw een overwegend negatief beeld dat 

zigeunerbevolkingsgroepen beschouwde als heidenen, heksen, criminelen, dieven, 

moordenaars, kinderrovers. In de 19de eeuw kwam deze haat–liefde verhouding duidelijk 

naar voren, en deze verhouding kan tot op de dag van vandaag in onze maatschappij 

teruggevonden worden. Deze haat–liefde verhouding zal als een rode draad door deze scriptie 

lopen. We hebben in deze scriptie ook proberen aan te tonen dat de geschiedenis en het beeld 

van de zigeuners nog steeds niet veranderd is. Hier past dan ook de uitdrukking ‘geschiedenis 

als spiegel voor het heden’. Men mag zich namelijk niet (opnieuw!) blindstaren op media als 

film en muziek waar sprake is van een romantische weergave van ‘de zigeuner’, terwijl de 

hedendaagse maatschappelijke toestand van zigeunerbevolkingsgroepen vraagt om een 

dringende en doortastende verandering. 
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Hoofdstuk 1: De definitie van ‘zigeuners’ als ongrijpbare groep? 

“ We are an old people, and not what folks in general imagine… ” 
2
 

1.1 Middeleeuws negatieve beeldvorming en stereotypering. 

Wie of wat zijn zigeuners en vanwaar komen zigeuners nu eigenlijk? Kunnen zij gedefinieerd 

worden als een ‘ongrijpbare groep’, wat meestal verwijst naar hun mobiliteit en nomadisch 

bestaan. Op 26 mei 2011 verschenen volgende zinnen in een artikel in de Standaard: ‘Oost-

Europese bendes ongrijpbaar’, ‘de federale politie heeft gisteren op een persconferentie nog 

eens een overzicht gegeven van het profiel van deze bendes: het gaat vooral om Roma-

zigeuners, grotendeels uit Roemenië afkomstig, die in losse verbanden samenwerken om 

samen diefstallen te plegen en daarbij vaak minderjarigen inzetten’, ‘het grootste probleem is 

de mobiliteit van de daders'.
3
   

Een groep die, zoals we ook in deze verhandeling zullen zien, door de eeuwen heen steeds 

opnieuw verbonden werd met stereotypen en vooroordelen zoals dat van bedelaar, 

moordenaar, dief, heiden en vele andere. 

We kunnen ruim genomen vier partijen onderscheiden die een invloed hebben gehad op het 

beeld dat van zigeuners gecreëerd is. Deze zijn de zigeuners zelf, de autoriteiten (en met name 

de kerk en de staat), de wetenschap en de bevolking. Volgens Willems (1995) zijn diegene die 

het meeste verantwoordelijk zijn voor de negatieve beeldvorming ten opzichte van zigeuners 

voornamelijk de autoriteiten, en met name de Kerk en de Staat.
4
 In West Europa bijvoorbeeld 

heeft de stigmatisering door de kerk van zigeuners als heidenen in de periode 1450-1650, veel 

invloed gehad op deze negatieve beeldvorming. Willems argumenteert dat de kerk dit deed, 

om ervoor te zorgen dat de bevolking niet beïnvloed zou worden door zigeuners. Men was 

bang dat zigeuners, mensen gingen aansporen om ongelovig te worden, te roven, rond te 

trekken en dergelijke. Zo voerde de kerk de zogenaamde ‘heiden-jachten’ uit, waarbij bossen 

en velden volledig uitgekamd werden.
5
 

Aanvankelijk was de komst van zigeuners in Europa in het begin van de 15
de

 Eeuw geen 

probleem. In de middeleeuwse maatschappij was er immers een traditie van nomadisme. 

                                                 
2
 G. BORROW, Lavengro, Londen: George Woodfall and son, 1851, p. 227. 

3
Oost-Europese bendes ongrijpbaar, in: 

<http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=FE3AL3E4>, geraadpleegd op 10.04.2012. 
4
W.H. WILLEMS, Op zoek naar de ware zigeuner : zigeuners als studieobject tijdens de Verlichting, de 

Romantiek en het nazisme, Rijksuniversiteit Leiden, Utrecht : Van Arkel, 1995, p. 10-11.  
5
J.H.C. CUIJLE, Zigeuners in Vlaanderen. Antwerpen, Ecclesiola, 1973, p. 54.  

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=FE3AL3E4
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Leurders, kermisartiesten, krijgsvolk, vaklui, kunstenaars, pelgrims, enzovoort. trokken langs 

onze wegen en bedelden om onderdak. Deze nieuwe groep zwervers waren dus niet zo 

opmerkelijk Meer nog, het hiërarchische gilde systeem van de middeleeuwen, waar de relatie 

tussen meester en leerling centraal stond, sloot nauw aan bij het ook hiërarchische 

kastensysteem van India, waar de zigeuners hun oorsprong hebben (zie verder).
6
 De zigeuners 

behoorden tot de laagste van de vier kasten en behoorden tot de kaste van arbeiders. 

Uiteindelijk bracht hun komst een groeiende bezorgdheid met zich mee betreffende de 

handelspraktijken van deze zwervers, wat er toe leidde dat de gilden, omwille van 

concurrentie motieven, en de kerk omwille van hun ‘losse zeden’, meer en meer zigeuners 

begonnen te veroordeelden. In heel Europa kreeg men genoeg van de zigeuners en vonden de 

overheden het tijd om het straatbeeld te zuiveren van zowel landlopers, bedelaars als 

zigeuners. Dit ‘zuiveringsproces’ begon rond circa 1500 en het was vooral het humanistische 

gedachtegoed die hierin een belangrijke rol speelde. Zo moesten, onder het mom van 

rationalisme, waarzeggerij, tovenarij, zwarte magie, de vermeende zigeunereigenschappen 

bestreden worden.
7
 De humanisten wouden niet langer liefdadigheid verschaffen om in de 

hemel te komen.
8
 Dit was de periode dat het beeld van zwerven en de bedelarij begon te 

veranderen en men het ging beschouwen als een misdaad. Zo had bedelarij in de 

Middeleeuwen nog een functie, namelijk het geven van aalmoezen vergrootte het zielenheil 

van de elite. Vanaf het einde van 15
de

 werd dit gebruik meer en meer als ongewenst gezien. 

De combinatie van bedelarij en een zwervend bestaan werd als nog erger bestempeld door de 

overheden en al snel aangepakt door de eerste plakkaten tegen zigeuners.
9
 

Wat betreft de vroegste bronnen over de beeldvorming van zigeuners, waaronder publicaties 

van de overheden en kroniekschrijvers, die kunnen gedateerd worden tot in de 15
de

 eeuw, is er 

sprake van een negatief beeld. Dit heeft vooral te maken met de eenzijdige bronnenkeuze 

waarbij elke vorm van integratie bij de zigeuners genegeerd of niet genoeg benadrukt wordt.   

                                                 
6
J.H.C. CUIJLE, Zigeuners in Vlaanderen. Antwerpen, Ecclesiola, 1973, p. 50-51.  

7
N.BOGAART, P. VAN EEUWIJK & J. ROGIER, Zigeuners, de overlevering van een reizend volk, Elsevier, 

Amsterdam/Brussel, 1980,  p. 32. 
8
Ibidem, p. 32. 

9
N. DE MOL, Onbekend, onbemind? Beelvorming van ’zigeuners’ in België in de 19e en 20e eeuw. Gent 

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2010, p. 27, (promotor G. Deneckere) 
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Zo blijkt dat zigeunergroepen toch niet zo gesloten waren zoals ze wel eens vaak werden 

voorgesteld. Ze bouwden eveneens in vele landen een muzikale traditie op waarbij ze vaak 

vreemde muziekelementen opnamen in hun eigen repertoire. Sommige zigeunergroepen 

waren welvarende paardenhandelaars en soms vermengden ze zich met de sedentaire 

bevolking. Volgens Willems (1995) is het onveranderde beeld betreffende zigeuners van deze 

vroegste bronnen te wijten aan het feit dat de auteurs dachten dat de zigeuners ‘één volk’ 

waren.
10

 En dat is nu net een beeld dat niet klopt want zigeuners vallen niet zomaar te 

categoriseren als een bevolkingsgroep met daaraan typische eigenschappen gebonden. Er zijn 

wel degelijk verschillen onder de zigeunerstammen en een hechte groep vormen ze alleszins 

niet. De auteurs die over zigeuners schreven in die tijd waren er overwegend die in opdracht 

van de overheid werkten.
11

 

1.2 Zigeunerstammen en hun afkomst 

In literatuur over zigeuners komen verschillende benamingen naar voren zoals onder andere 

de Kalderasch, de Ursari, de Roma, de Sinti, de Manouches, de Lautari en de Bohemers. De 

Kalderasch is een benaming die verwijst naar Hongaarse ketellappers.
12

 Bosnische 

zigeunergroepen die beren leiden en africhten, worden geduid als de Ursari.
13

 De Roma is de 

benaming die men geeft aan de zigeunerbevolking die we voornamelijk kunnen situeren in 

Oost Europa. De Sinti zijn zigeunergroepen die afkomstig zijn uit Midden Europa en waarvan 

het merendeel heden ten dage in Duitsland leven. De Manouches zijn zigeuners die we in 

Frankrijk kunnen situeren, en de Lautari zijn een stam die vooral in Roemenië leven en aldus 

ook behoren tot de Roma. Soms worden zigeuners ook de ‘Bohemers’ genoemd wat verwijst 

naar het feit dat ze in doortocht waren door Europa en in het bezit waren van een 

aanbevelingsbrief van de in de 15
de

 eeuw heersende keizer Sigismund, koning van Bohemen 

(ongeveer het huidige Tsjechië).
14

 In deze verhandeling zullen vooral de term ‘zigeuner’ en 

‘zigeuners’ gebruikt worden en indien nodig zullen we specificeren als het om een of andere 

stam gaat. 

De zigeuners vallen aldus uiteen in verschillende stammen die elkaar soms ook vaak 

rivaliseren. Elke stam ziet zich hierbij als superieur ten opzichte van de andere. Zo achten de 

                                                 
10

W.H. WILLEMS, Op zoek naar de ware zigeuner : zigeuners als studieobject tijdens de Verlichting, de 

Romantiek en het nazisme, Rijksuniversiteit Leiden, Utrecht : Van Arkel, 1995, p.12-13. 
11

Ibidem, p. 13.  
12

L. LUCASSEN, ‘En men noemde hen zigeuners…’ De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti 

in Nederland: 1750-1944, Amsterdam : Stichting beheer IISG, 's-Gravenhage : SDU, 1990, p 63. 
13

Ibidem, p. 82.  
14

Ibidem, p. 8. 
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Lautari, die zich vooral professioneel bezighouden met muziek optredens, zich dan ook meer 

superieur tegenover andere zigeunerstammen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat bijvoorbeeld de 

Lautari zich op dezelfde voet zetten als de Roemenen en hierbij zelfs andere zigeuners 

verachten.
15

 Dit feit vermelden we om te illustreren dat er weinig sprake is van een hechte en 

eenduidige zogenoemde zigeunercultuur. Men kan deze rivaliteit soms ook terug vinden in de 

onderlinge music battles (vrij vertaald muziek wedstrijden) zoals weergegeven in enkele 

zigeunerfilms waaronder bijvoorbeeld Guca!(2006). Een music battle is een duel tussen 

bijvoorbeeld twee orkesten die om beurt een nummer spelen en elkaar proberen te imponeren.  

De term ‘zigeuners’ wordt meestal beschouwd, althans voor de mensen die zo worden 

genoemd door buitenstaanders, als een scheldwoord. De reden hiervoor is, dat door het 

gebruik van deze overkoepelende benaming, alle zigeuners als gelijkwaardig beschouwd 

worden. Dit is juist hetgeen dat de verschillende zigeunergroepen en de individuen die deel uit 

maken van deze groepen niet aanvaarden, want elke stam beschouwt zich beter dan de andere. 

Over de oorsprong van de term ‘zigeuner’ en ‘zigeuners’ zijn verschillende meningen. 

Sommigen beweren dat het woord zigeuners van het Griekse woord Athiganoi afstamt, wat de 

‘onaanraakbaren’ betekent. Anderen verwijzen naar de Duitse afstamming, namelijk 

ziehendeGauner wat ‘rondtrekkende boef’ betekent. Nog een andere mogelijkheid is de 

afgeleide van het Franse/Spaans/Engels woord gitans / gitanos / gypsies, dat dan op zijn beurt 

van het woord ‘Egyptiërs’ afstamt.
16

 Dit laatste brengt ons bij de herkomst van de zigeuners.  

Eén van de denkpistes betreffende de afkomst van de zigeuners, was dat deze uit Egypte 

kwamen, en meer specifiek dat het ging om een bevolkingsgroep van verjaagde christenen uit 

Klein-Egypte.
17

 Uiteindelijk kwam er eenduidigheid in hun oorsprong in de late 18
de

 eeuw 

door Duitse onderzoekers.  

Vooral de Duitser Heinrich Grellman speelde hierin een belangrijke rol en hij wordt dan vaak 

ook gezien als de grondlegger van de pseudo-wetenschappelijke bestudering van zigeuners.
18

 

Het prefix ‘pseudo-’ duidt weliswaar naar het feit dat zijn onderzoek niet echt volledig 

                                                 
15

M. H. BEISSINGER, “Occupation and Ethnicity: Constructing Identity among Professional Romani 

(Gypsy)Musicians in Romania”, In: Slavic Review, Vol. 60, No. 1 (Spring, 2001), p. 24-25. 
16

J.H.C. CUIJLE, Zigeuners in Vlaanderen, Antwerpen, Ecclesiola, 1973, p. 62-63. 
17

N. DE MOL, Onbekend, onbemind? Beelvorming van ’zigeuners’ in België in de 19e en 20e eeuw. Gent 

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2010, p. 27, (promotor G. Deneckere). 
18

W.H. WILLEMS, Op zoek naar de ware zigeuner : zigeuners als studieobject tijdens de Verlichting, de 

Romantiek en het nazisme, Rijksuniversiteit Leiden, Utrecht : Van Arkel, 1995, p. 62. 
18

Ibidem, p. 15.  
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wetenschappelijk betrouwbaar kan genoemd worden. Desondanks hebben zijn bevindingen 

aanleiding gegeven tot een verhoogde aandacht en meer grondig onderzoek, uit het welke al 

snel bleek dat het voormalige idee dat zigeuners van Egypte zouden afstammen, onwaar 

was.
19

 

India was dus de bakermat van de in Europa gevestigde zigeunerstammen (zie illustratie 1.1). 

Deze uitgeweken zigeunerstammen zouden behoren tot de kaste van de Paria’s, wat eigenlijk 

de laagste kaste is in het Indische kastensysteem. Mensen uit de kaste van de Paria’s deden 

(en doen nog steeds) het vuilste werk in de Indische samenleving. Interessant genoeg worden 

deze lagere kasten door de hogere kasten ook wel genoemd als de ‘onaanraakbaren’ of de 

Dalit, vanuit het geloof dat de mensen die deel uitmaken van deze lagere kasten onrein zijn en 

aldus niet mogen aangeraakt worden. De Paria’s - bestaande uit een overwegende christelijke 

geloofsgemeenschap - woonden op het Malabarse schiereiland in Hindoestan en zijn 

vermoedelijk gevlucht tijdens de veroveringsoorlog van de Mongolen leider Timur, in 1408-

1409, die probeerde de Islam in India op te leggen.
20

 Uiteindelijk zouden de Paria’s rond de 

15
de

 in West/Midden Europa arriveren (zie illustratie 1.2.). Een andere link betreffende de 

Indiase oorsprong van de zigeuners is de verwantschap tussen het Sanskriet (de klassieke 

Indische taal) en het Romani (zijnde de zigeunertalen). 

Grellmann’s visie op de zigeunerstammen creëerde een grondpatroon van ideeën over 

zigeuners die herkenbaar zijn in latere publicaties. Voorbeelden zijn publicaties van vooral 

19
de 

eeuwse auteurs zoals August Pott, Franz von Miklosich, George Borrow, Charles Leland, 

Michiel de Goeje, Heinrich von Wlislocki, Paul Bataillard, Alex Paspati, Bath Smart en 

Henry Crofton.
21

  

Grellmann’s autoriteit bleef zelfs gelden in encyclopedieën na de Tweede Wereldoorlog, wat 

duidelijk wijst op de weinige verandering qua beeldvorming die men over zigeuners had.
22

 Zo 

kwamen bepaalde onderwerpen naar voren die door deze latere auteurs zijn overgenomen, 

zoals de gemeenschappelijke geschiedenis, het etnografische portret (zeden, gewoonten, 

beroepsbezigheden, algemene karakterschets, uiterlijk) en de taal van zigeunergroepen.
23

 Om 

een evolutie in de beeldvorming van zigeuners op te merken, is het volgens Willems 

                                                 
19

W.H. WILLEMS, Op zoek naar de ware zigeuner : zigeuners als studieobject tijdens de Verlichting, de 

Romantiek en het nazisme, Rijksuniversiteit Leiden, Utrecht : Van Arkel, 1995, p. 62. 
20

Ibidem, p.65-66. 
21

Ibidem, p. 15. 
22

Ibidem, p. 15.  
23

Ibidem, p. 50. 
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belangrijk om deze onderwerpen bij de zonet genoemde auteurs over de eeuwen/jaren heen 

onder de loep te nemen.
24

 In dit opzicht is het dan ook niet verbasend dat Grellmann’s visie 

tegenover zigeuners negatief was, aangezien hij zich voornamelijk baseerde op bronmateriaal 

dat een éénzijdig negatief beeldvorming van zigeuners portretteerde. Zo werden zigeuners 

bijvoorbeeld ook in 18
de

 en 19
de

 eeuwse kinderboeken negatief afgeschilderd en beschouwd 

als kinderrovers hetgeen onderzocht en te zien valt in het werk van Commers (1993) 

‘Kinderroof of zigeunerroof? Zigeuners in kinderboeken’ (zie illustratie 1.3).  

1.3 Tsiganologie 

De wetenschappelijke studie van de zigeuners wordt de Tsiganologie genoemd en ontstond 

rond het einde van de 18
de

 eeuw onder invloed van voornamelijk Duitse 

wetenschappers/auteurs met als belangrijkste naam de eerder vermelde Grellmann. Zijn werk 

waarmee hij voor latere auteurs de basis legde voor het zigeunerbeeld was Die Zigeuner, Ein 

historischer Versuch Uber die LebensartundVerfassung, Sitten und Schicksaledieses Volks in 

Europa, nebstihrem Ursprunge (1783).
25

 Binnen de Tsiganologie vallen er twee stromingen te 

onderscheiden: de romantische en de criminele. De Duitser Grellmann kunnen we situeren in 

de criminele stroming. Desondanks er in deze stroming volgens Lucassen (1993) een zekere 

aandacht is voor ‘das lustige Zigeunerleben’, kan men echter een overwegende negatieve 

benadering vaststellen tegenover zigeuners.
26

 

                                                 
24

W.H. WILLEMS, Op zoek naar de ware zigeuner : zigeuners als studieobject tijdens de Verlichting, de 

Romantiek en het nazisme, Rijksuniversiteit Leiden, Utrecht : Van Arkel, 1995p. 50.  
25

Ibidem, p. 23. 
26

L. LUCASSEN, ‘En men noemde hen zigeuners…’ De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti 

in Nederland: 1750-1944, Amsterdam : Stichting beheer IISG, 's-Gravenhage : SDU, 1990, p. 12-13. 



 21 

Om een voorbeeld te geven van de omschrijving van zigeuners door Grellmann, citeren we 

hier uit het begin van hoofdstuk XIII uit het werk van 1783. Hij schrijft het volgende: 

Imagine people of a childish way of thinking; their minds filled with raw, undigested 

conceptions; guided more by sense than reaction; using understanding and reflection so far 

only as they promote the gratification of any particular appetite; and you have a perfect 

sketch of the Gypsies character. 

They are lively, uncommonly loquacious and chattering; fickle in the extreme, consequently 

Inconstant in their pursuits, faithless tot everybody, even their own cast; void of the least 

emotion of gratitude, frequently rewarding benefits with the most insidious malice.
27

 

De heersende negatieve stereotypen vinden hier dan ook hun oorsprong. Zigeuners werden 

ook in de 18
de

 eeuw opnieuw beschouwd als bedelaars, oplichters, dieven, met als 

karaktertrekken lui, lichtzinnig, sluw, wreed en onbetrouwbaar.
28

En ook al oefenden 

zigeuners beroepen uit in de maatschappij, dan toch nog werden ze niet beschouwd als 

betrouwbaar.Deze criminologische stroming zag hun integratie in de maatschappij als een 

dekmantel voor allerlei ongunstige zaken.
29

 Hiertegenover staat de romantische visie, dat 

eerder gematigd positief staat ten opzichte van zigeuners. De voornaamste protagonisten van 

deze visie waren George Borrow en de leden van de in Groot-Brittannië gevestigde Gypsy 

Lore Society (een in 1888 gestichte internationale associatie van personen die als doel hebben 

het bestuderen van de cultuur en geschiedenis van zigeneurs).
30

 De stereotypen die hier tot 

stand kwamen zijn zigeuners als vrijbuiters, ‘nobele wilden’, die niet stelen maar ‘vinden’, en 

niet zijn besmet door de kenmerken van industriële maatschappij zoals vervlakking, 

materialisme en de slaafse werkdiscipline. Bijvoorbeeld had de Britse schrijver George 

Borrow een zekere fascinatie en romantische visie van zigeuners. Twee van zijn werken zoals 

Lavengro en The Romany Rye gaan onder andere over zigeuners. Zelf de keuze van zijn titels 

bij deze werken verraden zijn fascinatie voor zigeuners.  
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De titel Lavengro is het Romani voor ‘de meester in woorden’(hiermee verwijst Borrow wel 

naar zichzelf, met name dit is het woord dat de zigeuners hem geven aangezien hij goed 

overweg kon met hun taal) en Rye is het Romani voor ‘jongeheer’.
31

 De beeldvorming is 

alleszins anders en overwegend positief in vergelijking met die van Grellman, wat blijkt uit 

een beschrijving van een zigeunerin uit het werk The Romany Rye (1857).
 32

 In het eerste 

fragment beschrijft Borrow het gastvrije element in de cultuur van de zigeuners, een thema 

dat vaak terug te vinden is in zijn werk. Het tweede fragment illustreert het wat romantische 

bijna idyllische beeld van hoe zigeuners leven. 

Gypsy Man: well! Now you are come, and are not going to do us any mischief, I hope you will 

stay, you can do us plenty of good if you will 

Borrow: What good can I do you? 

Gypsy Man: What good? Plenty! Would you not bring us luck? (...) Stay with us, you shall 

have a titled cart all to yourself if you like. We’ll male you our little God Almighty, and say 

our prayers to you every morning!
33

  

We had now arrived at a small valley between two hills or downs, the sides of which were 

covered with furze. In the midst if this valley were various carts and low tents forming a rude 

kind of encampment, several dark children were playing about, who took no manner of notice 

of us.
34

 

Opvallend in Borrow’s werk is dat we vaak door zijn neergeschreven gesprekken met 

zigeuners het beeld krijgen van zigeuners als een godsvruchtig (christelijk) volk. Opmerkelijk 

ook is dat uit Borrow’s zijn dialogen met zigeuners blijkt, dat men steeds Borrow aanspreekt 

als broeder (brother), wat dan weer wijst naar een soort van verbondenheid en 

gemeenschapsgevoel. Dat Borrow zich ook bewust was van de negatieve stereotypering van 

zigeuners als bevolkingsgroep kunnen we illustreren met het volgende fragment, in de welke 

Borrow schrijft hoe hij door het leren van hun taal, meer inzicht begon te krijgen: 
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I thought I could now clear up by means of this strange broken tongue, spoken by people who 

dwelt among thickets and furze bushes, in tents as tawny as their faces, and whom the 

generality of mankind designated, and with much semblance of justice, as thieves and 

vagabonds.
35

 

Niet tegenstaande deze romantische visie, zijn de leden van de Gypsy Lore Society van 

mening dat de zigeuners gedoemd zijn te verdwijnen omdat de levenswijzen van 

zigeunergroepen verouderd zouden zijn in deze moderne wereld, mede omdat zigeuners zich 

zouden blijven vastklampen aan hun oude beroepen die niet meer passen in de 

geïndustrialiseerde maatschappij.
36

 

Binnen de Tsiganologie kunnen we dus twee stromingen met betrekking tot zigeuners van 

elkaar onderscheiden, namelijk een romantische die vooral in Engeland aanhang kende, en 

een criminologische, die vooral in Duitsland voorkwam. Toch is er geen sprake van 

eenduidigheid op dit vlak. Zo waren er in beide landen mensen aanwezig die eerder neigden 

naar de andere visie dan diegene die in hun land heerste. De Duitse schrijver Goethe had, 

volgens Lucassen (1990) bijvoorbeeld een romantische visie van zigeuners zoals bijvoorbeeld 

in zijn boek Götz von Berlichingen uit 1773 waar het hoofdpersonage toevlucht zocht en 

kreeg bij een zigeunerleider die de rol van ‘nobele wilde’ speelde (zie illustratie 1.4). Ook 

waren er evenzeer aanhangers van de criminologische visie in Engeland.
37

 

1.4 Beeldvorming in de 20ste en 21ste eeuw 

Deze twee verschillende stromingen betreffende het denken over zigeuners, geven ons een 

beeld hoe men vroeger de zigeuners definieerden. Deze stromingen hebben nog steeds een 

dominante rol gespeeld met betrekking tot de beeldvorming van zigeuners in de volgende 

eeuwen. Vanaf de jaren 70’ van de 20
ste

 eeuw is er echter verandering gekomen in het denken 

over de romantische en criminologische visie. Volgens Lucassen (1990) was het ondermeer 

door toedoen van Britse antropologen en sociologen, zoals onder andere de socioloog Acton 

en de antropologe Okely, die zich afzetten tegen het idee dat zigeuners een apart ras of volk 

vormden.  
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Deze zijn van mening dat de hedendaagse maatschappij vooral naar de levenswijze kijkt om 

iemand als zigeuner te benoemen en niet zoals vroeger keek of men nu ‘rasecht’ of ‘gemengd’ 

was. In Duitsland kwam er eind jaren 70’ kritiek door de organisatie van Sinti und Roma, die 

de criminologische visie hekelden.
38

 Dit is een organisatie die opkwam voor de rechten van de 

zigeuners en beweerde dat de Roma en Sinti gedurende de Tweede Wereldoorlog wel degelijk 

om hun ras en niet omwille van hun criminaliteit vervolgd zijn geweest. Deze criminologische 

visie werd tot dan toe gebruikt om eventuele aanspraken voor schadevergoedingen te 

vermijden. Zo erkende op 17 maart 1982 Helmut Schmidt (toenmalig Duits bondskanselier) 

het tegen de zigeunerminderheid begane nationaalsocialistische misdaad als volkenmoord op 

basis van ‘ras’.
39

 De Joden hebben deze schadevergoedingen omwille van hun 

rassenvervolging wel gehad na de oorlog, terwijl de zigeuners daar tot midden jaren 80’ op 

moeten wachten hebben.
40

 

Ondanks deze meer sociale en maatschappelijke benadering, blijft het moeilijk om te 

achterhalen wie de zigeuners zijn en welke plaats ze innemen in de samenleving. De studies 

die hierna tot stand gekomen zijn, stellen dat het zogenaamde ‘zigeunerprobleem’ eerder door 

de samenleving dan door zigeuners zelf gecreëerd is en dat aldus zigeuners niet per definitie 

‘crimineel’ zijn.
41

 Door het recente onderzoek, en mede doordat de zigeuners zichzelf meer 

beginnen te organiseren zoals bijvoorbeeld de organisatie van de Sinti und Roma in 

Duitsland, het CMG (1959, World Gypsy Community)
42

, het CIT (1965, International Gypsy 

Committee)
43

, het IRU (1978, International Romani Union)
44

 is er meer interesse en kritiek 

ontstaan met betrekking tot de beeldvorming en huidige situatie van de zigeuners. Deze 

verhoogde belangstelling heeft ertoe bijgedragen dat het ‘criminele’ stereotype van de 

zigeuner in vraag gesteld en zelf verworpen wordt. Toch blijft tot op de dag van vandaag een 

overwegend negatief beeld bestaan tegenover zigeunergroepen dat vooral gepropageerd wordt 

door de media.  
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Dit is niet alleen het geval in hun herkomstlanden (voornamelijk Oost-Europa), maar ook in 

onze regio’s. Zo worden zigeuners onder andere geconfronteerd met allerhande problemen 

betreffende het migratie - en asielbeleid zoals blijkt uit verschillende krantenartikels 

verschenen in populaire Vlaamse media. Bijvoorbeeld in volgend krantenartikel uit het 

Belang van Limburg op 26 juli 2010 kunnen we een negatieve ongenuanceerde attitude 

bemerken tegenover zigeuners in België. Het krantenartikel luidt ‘Zigeuners moeten weide in 

Wingene verlaten’ waarin onder andere de Burgemeester van Wingene aan het woord wordt 

gelaten. 

Weinig respect. Burgemeester Hendrik Verkest was zondag al scherp in zijn bewoordingen. 

Volgens hem tonen de zigeuners weinig respect: ‘De mensen spreken me aan. Als zij hun 

wagen even foutparkeren, worden ze op de bon geslingerd. Hier komen 250 wagens een 

terrein bezetten en ze gaan vrijuit. Het kan niet dat de levensstijl van mensen die de wetten en 

het eigendomsrecht aan hun laars lappen, de bovenhand krijgt’.
45

 

In Frankrijk kunnen we gelijkaardige krantenkoppen terugvinden in de populaire media, 

zoals: ‘Weer zigeuners Frankrijk uitgezet’
46

, ‘Frankrijk begint met uitzetten zigeuners’
47

, 

‘Sarkozy gebruikt Kärcher tegen Roma-zigeuners’
48

. Deze vorm van stigmatisering lijkt een 

constante doorheen de eeuwen heen. Ook in de Balkan regio vormden zigeunergroepen 

eeuwen geleden de meest belasterde groep. Zo waren de Roma zigeuners, vooral in 

Roemenië, al slaven in de 14
de

 eeuw en dit zouden ze blijven tot de 19
de

 eeuw (meer bepaald 

tot 1865 toen de slavernij werd afgeschaft).
49

 In de context van zigeuners in Nederland werd 

deze zich door de eeuwen heen zelfversterkende stigmatisering door Lucassen (1991) als 

volgt beargumenteerd: 
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De sinds de jaren 1500 afgekondigde maatregelen ten aanzien van heidens of egyptiërs, die in 

de eerste decennia van de 18
de

 eeuw uitmondden in massale ‘heidenjachten’, leidden tot een 

zeer negatieve beeldvorming over deze groepen. Heidens (een term die in de 19
de

 eeuw 

geleidelijk werd vervangen door zigeuners) werden beschouwd als criminele vagebonden, die 

met name de plattelandsbevolking overlast bezorgen. Dit stigma bleef ook na hun verdrijving 

en uitmoording in de eerste helft van de 18
de

 eeuw voortleven. […] Het stigma ‘heidens-

zigeuner’ bleek zo sterk, dat correctie ervan nauwelijks mogelijk was.
50

 

Ondanks de negatieve stereotyperingen en discriminering, blijft de muzikale cultuur van de 

zigeuners overeind, en blijkt deze zelfs heel populair te zijn. Hier kunnen we bijvoorbeeld 

verwijzen naar de stijgende populariteit van zigeunergroepen zoals bijvoorbeeld Taraf de 

Haidouks en Fanfara Ciocarlia (zie verder hoofdstuk 6), tijdens circa de laatste 10 à 20 jaar. 

Deze wonnen zelfs beide grote prijzen zoals de BBC Radio 3 World Music Awards in 2002 en 

2006 en mochten in enkele documentaires als zelfs in Hollywood films meespelen.
51

 Ook 

mogen deze groepen optreden op zowel de kleine als grote Belgische, als op internationale 

festivals. Meer nog, de laatste jaren zien we het ontstaan van festivals waar er veel 

zigeunermuziek te horen valt alsook al reeds bestaande festivals die meer zigeunergroepen 

beginnen te boeken. Voorbeelden van dergelijke festivals zijn het Gipsyfestival in Tilburg, het 

Guca festival in Servië, Balkan Trafik in Brussel, Sfinks festival in Boechout, het festival van 

Django Reinhardt aan de Samois sur Seine in Frankrijk en verder ook op de Gentse feesten, 

Couleur Café in Brussel en op het Dour festival te Dour (België), valt dergelijke muziek te 

horen. We zullen hier meer aandacht aan besteden in het zesde hoofdstuk.  

In de films van befaamde regisseurs, zoals onder andere Emir Kusturica (Bosnische Serf) en 

Tony Gatlif (Fransman met zigeunerafkomst), worden zigeuners ten tonele gebracht, waarbij 

vaak de nadruk wordt gelegd op het muzikale talent en de unieke levensstijl van zigeuners 

(zie illustratie 1.5). Op deze wijze tracht men de interesse van het publiek te trekken voor de 

zigeunercultuur. Ook bekende films als Snatch (2000, Guy Ritchie )
52

 waar Brad Pitt een 

boksende zigeuner speelt en de film Chocolat (2000, Lasse Hallström)
53

 waar Johnny Depp 

de muzikale zigeuner speelt toont toch een zekere interesse en populariteit in het onderwerp. 
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We zouden aldus kunnen spreken van een opleving van de interesse voor zigeuners die begon 

met Grellman eind 18
de

 eeuw, waarbij vooral de criminologische stroming de bovenhand 

bleek te hebben. In de 19
de

 eeuw kwam er vervolgens een romantische visie die tegelijk met 

de criminologische zou blijven bestaan en verder zal leven in de 20
ste

 (en 21
ste

) eeuw. In de 

jaren 70’ zien we een toegenomen wetenschappelijke aandacht bij sociologen en antropologen 

als een reactie op de overheersende criminologische beeldvorming van zigeuners. Begin jaren 

90’ van de twintigste eeuw zien we dan weer een opmars, en tot op zekere hoogte 

romantisering, van de zigeunercultuur in populaire film en muziek. 

Dit staat echter in fel contrast met de maatschappelijke problemen waar verschillende 

zigeunerbevolkingsgroepen mee te kampen hebben. Dit contrast kunnen we, weliswaar heel 

scherp, terugvinden ten tijde van nazi-Duitsland. We zullen dan ook in hoofdstuk twee de 

maatschappelijke context schetsen van nazi-Duitsland en de maatschappelijke situatie van de 

zigeuners duiden gedurende deze periode.  
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Illustraties hoofdstuk 1 

Illustratie 1.1 Emigratie van de zigeuners uit India 

 

Bron: N. BOGAART, P. VAN EEUWIJK & J. ROGIER, Zigeuners, de overlevering van een 

reizend volk, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1980, p. 23. 
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Illustratie 1.2 Migratie zigeuners binnen Europa  

 
Bron: N. BOGAART, P. VAN EEUWIJK & J. ROGIER, Zigeuners, de overlevering van een 

reizend volk, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1980, p. 30. 
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Illustratie 1.3 Cover van Kindroof of zigeunerroof. 

 

 Bron: <http://www.boekenwebsite.nl/literatuur/kinderroof-zigeunerroof>, geraadpleegd op 

10.04.2012. 

Illustratie 1.4 Götz von Berlichingen zoekt toevlucht bij zigeuners.  

 

Bron: <http://www.wenner.net/?artikelid=G13353>, geraadpleegd op 10.04.2012 

http://www.boekenwebsite.nl/literatuur/kinderroof-zigeunerroof
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Illustratie 1.5 Scène fragment uit Black Cat, White Cat.  

 

Bron:<http://www.ioffer.com/i/emir-kusturica-black-cat-white-cat-chat-noir-chat-bl-

105915003>, geraadpleegd op 10.04.2012  
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Hoofdstuk 2: ‘Zigeuners’ als een folklore object in nazi-Duitsland.  

2.1 De geromantiseerde zigeuner  

De vroegste geschreven gekende bronnen binnen West-Europa over zigeuners dateren 

volgens Willems (1995) uit het 1
ste

 kwart van de 15
de

 eeuw. Deze bronnen zijn meer bepaald 

geschreven door Cornerius (1417), een dominicaner monnik uit Leipzig, en Andreas (1424), 

een kanunnik uit Regensburg. Bij deze schrijvers werden zigeuners overwegend voorgesteld 

als rondrondtrekkende heidenen en spionnen.
54

  

In het eerste hoofdstuk hebben we beschreven hoe zigeunergroepen rond 1500 - wanneer het 

humanisme in West-Europa op zijn hoogtepunt was - vaak het slachtoffer waren van een 

uitzuiveringsproces dat tot ongeveer het begin van de 18
de

 eeuw zou duren. In deze periode 

was weinig sprake van enige vorm van wetenschappelijk en sociaal-maatschappelijke 

interesse voor zigeuners als bevolkingsgroep. Zoals eerder aangehaald, kwam eind 18
de

 eeuw 

door het werk van de Duitser Grellmann de Tsiganologie tot stand. Dit zorgde voor een 

toegenomen interesse in zigeuners, wat echter niet leidde tot een meer genuanceerde en 

minder negatieve beeldvorming van deze bevolkingsgroepen. Wel was toen al een zekere 

belangstelling voor Das lustige Zigeunerleben of letterlijk vertaald ‘het vrolijke 

zigeunerleven’ aanwezig, ondanks de overheersende negatieve teneur in de welke volgens 

Lucassen (1991) ‘zigeuners door hun aangeboren karaktertrekken als luizen in de pels van de 

maatschappij leven’.
55
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In de 19
de

 eeuw, de periode van de Romantiek, zou dit negatieve en eenduidige beeld weer 

opnieuw bestendigd worden (net zoals dit trouwens zal gebeuren in de 20
ste

 eeuw en later). Zo 

suggereerde bijvoorbeeld de Zwitserse kroniekschrijver Johann Stumpf (1500-1578) in 1538, 

dat vanaf de 16
de

 eeuw de oorspronkelijke zigeuners teruggekeerd zouden zijn naar hun 

vaderland (India) en dat de huidige zogezegde zigeuners, die hij duidde als ‘gemengde 

bedriegersgroep’, nog maar weinig met deze oorspronkelijke zigeuner groepen te maken 

hadden.
56

 De onderliggende gedachte was dat er in de 15
de 

eeuw nog ‘goede’ zigeuners waren 

op het Europese continent, maar dat deze die er nu nog waren, alleen maar ‘gespuis’ zouden 

zijn. Dit kunnen we illustreren aan de hand van de typologie die werd gemaakt door de 

Nederlandse rechtshistoricus Van Kappen met betrekking tot de ontwikkeling van de 

criminaliteit van zigeuners in de periode 1420 tot 1750. We citeren hier uit Lucassen (1990): 

 Periode 1420 – 1530: over deze periode is weinig bekend. De zigeuners zijn nog 

vrijwel heel raszuiver. Hun criminaliteit beperkt zich tot kleine diefstallen en 

oplichtingen. 

 Periode 1530 - 1700: in deze periode is er sprake van ‘vermenging met inheems 

zwervers’, waardoor de criminaliteit stijgt, waaronder landloperij, bedelarij, diefstal 

en oplichting (waarzeggerij). 

 Periode 1700 - 1750: de in de vorige eeuwen begonnen ‘vermenging’ is in deze jaren 

snel toegenomen, met ‘degeneratie’ als onvermijdelijk gevolg. Dit leidt tot uiting in 

zware criminaliteit (bijv. roofmoorden, georganiseerd bendewezen).
57

 

Het negatieve beeld van zigeuners als landlopers die zich ‘verachtelijk’ vermengd hadden met 

lokale boeven, werd op deze manier opnieuw versterkt. Het beeld van een achtergebleven, 

niet zuivere en gemengde zigeunerbevolkingsgroep, gaf mede de aanleiding tot het idee van 

een ‘rassenvermenging’ tussen de enerzijds goede, rasechte zigeuner met de anderzijds 

slechte, lokale boef.
58

 Het idee van rassenvermenging was, zoals we later zullen zien, voor de 

nazi’s en hun nationaal socialistische rassenleer, een belangrijke voedingsbodem voor de 

systematische vervolging en uitmoording van zigeunerbevolkingsgroepen in Europa.  
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Ook de reeds vermeldde rondrijzende Engelse schrijver en geleerde, George Borrow (1803-

1881) deelde de 16
de

 eeuwse mening van Stumpf. Borrow had doorheen zijn reizen in Europa 

een zekere affiniteit (en empathie) opgebouwd voor de Roma. Interessant om op te merken is 

dat Borrow gefascineerd zou geweest zijn door de zigeuner muziek en dans van de Roma. 

Zijn ervaringen met de Roma in Europa heeft hij in 19
de

 eeuw neergeschreven in zijn 

autobiografische boeken, waaruit kan worden opgemaakt dat Borrow de ‘ware zigeuner’ zag 

als diegene die het sterkst de kenmerken vertoonde van het oude ras, die destijds uit hun land 

(zijnde India) waren vertrokken. Dit in tegenstelling tot de gemengde zigeuners, die zich met 

de onderste bevolkingsgroepen van Europa vermengd zouden hebben.
59

 

Eind 18
de

 eeuw, begin 19
de

 eeuw was er in met name in Nederland, Duitsland en Groot-

Brittannië, sprake van een intellectuele en sociaalantropologische geïnspireerde bewondering 

voor de zigeuners omwille van hun exotische, wilde en ongerepte uitstraling. Dit zorgde, in 

tegenstelling tot de periodes ervoor, voor een positief beeld van hun cultuur. Daarbij werden 

vooral hun folklore, muzikale talenten en levenswijze (nomadisch bestaan) geprezen. Het 

dient wel te worden opgemerkt dat deze bewondering voornamelijk eenzijdig (en vaak ook a-

historisch) was, indien we rekening houden met de verschillen tussen de verscheidene 

groepen zigeuners naar taal, uiterlijk, zeden, gewoonten, beroepen en maatschappelijke 

positie. De doorbraak in het leggen van de herkomst van zigeuners in India, droeg in enige 

mate ook bij tot deze eenzijdigheid ten opzichte van zigeuners als een apart ‘ras’ en 

homogene groep met een gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur.  

Deze geromantiseerde visie veranderde echter wanneer op het einde van de 19
de 

eeuw de 

tweede golf van industrialisering in Europa op gang kwam. De mechanisatie en de leerplicht 

zorgden er onder ander voor dat de kloof tussen de arbeidsklassen en de zigeuners groter 

werd. De mechanisatie creëerde eveneens een vervanging van hun ongeschoolde traditionele 

beroepen zoals paardenhandelaars, ketellappers, mandenvlechters, hoefsmeden en dergelijke. 

De leerplicht die er kwam in het begin van de 20
ste 

eeuw zorgde voor een nog grotere kloof, 

aangezien zigeuners minder geïntegreerd waren in onder andere het onderwijs.
 60

 Zigeuners 

stonden en staan namelijk nogal wantrouwig tegenover het onderwijs, aangezien ze dit zien 

als een middel van de staat om hen te beïnvloeden.  
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Deze wantrouwige relatie met de staat, dient te worden begrepen in het licht van een eeuwen 

lange, vaak door een overheid georganiseerde, discriminatie en vervolging.  

Bovendien kwamen eind 19
de

 eeuw ook nieuwe theorieën tot stand in verband met racisme die 

vooral ten tijde van nazi-Duitsland geleidelijk aan vorm kreeg en later in de praktijk omgezet 

zou worden. De Fransman Joseph Arthur Comte de Gobineau (1816-1882) wordt met zijn 

werk Essai sur l'inégalité des races humaines (1855) gezien als de grondlegger van het 

moderne racisme. In dit werk maakt hij een rangschikking van de verschillende 

mensenrassen, waarbij rassenvermenging werd beschouwd als bron van degeneratie van 

superieure volkeren, en van decadentie en beschavingsverval.
61

 Zo beweerde Gobineau in zijn 

werk dat er drie soorten rassen zijn, namelijk het witte, het zwarte en het gele. Het witte ras is 

superieur en daarin ook het Arische familie. Volgens Gobineau zouden er tien grote 

beschavingen geweest die allemaal gestart zijn door het witte ras. Hij is van mening dat de 

Indische beschaving, de Egyptische, de Assyrische, de Griekse, Chinese,….allemaal gestart 

waren door de Ariërs. Ter illustratie citeren we een deel van de lijst van beschavingen in 

volgend fragment uit zijn werk: 

 I.La civilisation indienne. Elle s’est avancée dans la mer des Indes, dans le nord et à 

l’est du continent asiatique, au delà du Brahmapoutra. Son Foyer se trouvait dans un rameau 

de la nation blache des Arians. II Viennent ensuite les Egyptiens ... Une colonie ariane de 

l’Inde, établie dans le haut de la allée du Nil, a créé cette society ... 62
 

Zijn werk beïnvloedde latere 19
de

 eeuwse antropologen en filosofen zoals Georges Vacher de 

Lapouge en Houston Stewart Chamberlain wiens geschrift doordrongen waren van 

sociaaldarwinisme, medische antropologie en raciale biologie.
63

 Deze nieuwe raciale ideeën 

kregen vooral een voedingsbodem in Duitsland. Zo werkten voor en vooral na de eerste 

wereldoorlog een groot percentage van de elite van Duitse antropologen, eugenetici, juristen 

al samen om de theorie van ‘hygiënische sterilisatie’ in een wet omgezet te krijgen, met als 

bedoeling dat ze dan legaal zou uitgevoerd kunnen worden. Al die Duitse specialisten maar 

ook hun collega’s van de buurlanden vertegenwoordigden in het begin van de 20
ste

 eeuw een 

intellectuele klasse binnen de West – Europese beschaving.
64
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Om dit gedachtegoed aan zowel de bevolking als overheid gangbaar te maken, verschenen er 

vele boeken en artikelen over dit onderwerp om het nut van deze sterilisatiewet te verdedigen. 

Het waren met name artsen, psychiaters, psychologen, biologen, etnologen, gynaecologen, 

criminologen, Tsiganologen, rechters en juristen (Chagoll vermeldt hier echter geen historici) 

die voor deze publicaties zorgden, en via films en lezingen werd getracht het volk te bereiken. 

Chagoll geeft in haar werk enkele voorbeelden van dergelijke titels hieromtrent: Die Freigabe 

der Vernichtung lebensunwerten Lebens; Die Unfruchtbarmachung aus eugenischen 

Grunden; Rassenforschung und Volk der Zukunft; Die Nationalsozialistsche Revolution; 

Eugenik und Kriminalwissenschaft; Das rassische Erwachen des Deutschen Volkes; Die 

Hygiene der menschliche Fortpflanzung
65

 

Het is hier belangrijk om op te merken dat al reeds voor het tijdperk van nazi-Duitsland, de 

basis gelegd werd voor een racistisch gedachten goed voor de zogenoemde ‘minderwaardige 

rassen’ als bijvoorbeeld Joden, zwarten en zigeuners. Op basis van dit gedachten goed zouden 

vanaf 1933, wanneer Hitler aan de macht kwam, dan ook wetten tot stand komen zoals 

bijvoorbeeld de Neurenberg rassen wetten en de sterilisatiewet. 

2.2 Zigeuners in de maatschappelijke context van nazi–Duitsland. 

In het kort historisch overzicht zoals hoger geschetst, viel in het bijzonder op dat Duitsland 

grote invloed heeft gehad met betrekking tot de bestudering van zigeuners, en de 

beeldvorming omtrent zigeuners als bevolkingsgroepen in Europa. We zullen ons in dit deel 

voornamelijk focussen op de bejegening van de Duitse overheid ten aanzien van de zigeuners 

in de context van nazi–Duitsland. We zullen het hier vooral hebben over de Sinti en de Roma. 

Deze twee zigeunerstammen worden vaak als één groep gezien en daarom is er soms wat 

verwarring bij het gebruik van deze termen. De Sinti zouden zich reeds ongeveer 600 jaar 

geleden in Duitsland gevestigd hebben. De Roma zijn de zigeuners die zich situeren in Oost-

Europa. Zo’n 80 à 150 jaar geleden zouden een deel van de Roma, grotendeels uit Hongarije, 

zich ook in Duitsland gevestigd hebben, voornamelijk in het Rurh gebied en Westfalen.
66

 In 

wat volgt, zullen we een historisch duiding geven van Duitsland onder het naziregime, 

alvorens verder in te gaan op de situatie van de Sinti en Roma zigeunergroepen gedurende 

deze periode. 
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In 1933 kwam Adolf Hitler aan de macht in Duitsland en werd Rijkskanselier. Tijdens deze 

periode werden de zigeuners die in Duitsland leefden, op zowel lokaal als nationaal vlak, vaak 

het slachtoffer van discriminatie of geweldpleging.
67

 Toch valt dit niet te vergelijken met de 

publieke antisemitische campagnes en geweldplegingen ten aanzien van de joodse bevolking 

ten tijde van nazi-Duitsland. Openlijke vormen van geweld en discriminatie in de vroege jaren 

van het Derde Rijk waren hoofdzakelijk gericht tegen de Joodse bevolkingsgroepen in 

Duitsland. Het bekendste voorbeeld hiervan is ‘Kristalnacht’ in 1938. Volgens de Neurenberg 

rassenwetten van 1935 behielden zigeuners hun Duitse burgerschap, wat in fel contrast staat 

met de Joden die bij de invoering van deze wetten hun burgerschap verloren. Het zou pas 

officieel in april 1943 zijn dat zigeuners hun Duits burgerschap zouden verliezen omwille van 

hun zogenaamde raciale onzuiverheid. In 1937 werd beslist door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en het Oorlogsministerie dat zigeuners niet opgeroepen mochten worden 

in het leger. In de praktijk werd echter hiermee weinig rekening gehouden en kwamen 

verschillende honderden Sinti in de Wehrmacht terecht toen de oorlog begon in 1939. Hitler 

zou dit pas te weten gekomen zijn in 1940 en vond dat de zigeuners een Artfremd of ‘vreemd’ 

element vormden in de Wehrmacht, waar een eind diende aan te komen. Echter zouden door 

communicatieproblemen tussen Hitler en Himmler nog tot 1942/43 zigeuners in de 

Wehrmacht zijn.
68

 Opmerkelijk is wel dat dat er verschillende honderden zigeuners die in 

1941/42 uit het leger gezet en naar Auschwitz gezonden werden, in 1945 terug ingezet werden 

in een Schutzstaffel gevechtsunie (SS, Hitler’s elitetroepen) en tegen het Rode Leger 

vochten.
69

  

Het belangrijkste jaar van het Duitse zigeunerbeleid kwam er in 1936 toen een nieuwe 

institutie opgericht werd, namelijk het Zentralstelle zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens of 

‘het Centrum voor het Bekampen van de Zigeuner Hinder’.
70

 Vanaf toen af aan werd de 

behandeling van zigeuners die verbleven op het Duitse grondgebied nationaal gereguleerd en 

werden zigeuners voor het eerst in een soort van kampen opgesloten. In de 2
de

 helft van de 

jaren 30 kwamen er in vele Duitse steden interneringskampen voor de Sinti en Roma. Zonder 

enige rechtsgrond werden hier complete families opgesloten.  
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De kampen waren omheind en stonden onder bewaking van de SS of politie commando’s, 

waarbij het veelvuldig kwam tot mishandelingen. Het doel van deze kampen was niet alleen 

opsluiting en ‘rassenregistratie’, ze fungeerden ook als een reservoir voor dwangarbeiders en 

als verzamelplek voor de deportaties naar concentratie- en vernietigingskampen.
71

  

Dokter Ritter (1901-1951), een vooraanstaande Duitse wetenschapper tijdens het naziregime, 

speelde een belangrijke rol in deze context. In 1937 begon hij, samen met andere 

wetenschappers, op het bevel van Himmler, met het verzamelen van gegevens van alle 

zigeuners in Duitsland. Hierbij werd hij gesteund door het zopas opgerichte instituut 

‘Centrum voor het Bekampen van de Zigeuner Hinder’. Ritter voorzag het naziregime 

eveneens van een theorie over zigeuners, waarin hij zowel racistische als asociale elementen 

met elkaar verbond.
72

 In één van de artikels van Duits artsentijdschrift Der Erbartz of ‘de 

erfelijkheidsarts’ met als voornaamste artsen Otmar von Verschuer en Eugen Fischer, valt 

onder kop ‘De zigeuners als asociale bevolkingsgroep’ het volgende te lezen: ‘aangezien zij 

asociaal zijn, moeten zij als erfelijke ziekte behandeld orden. Het doel is die karakteristieke 

defecte bevolkingselementen te liquideren’.
73

 Met asociaal werd bedoeld, dat zigeuners zich 

buiten de maatschappij bevonden. Een beeld dat we, zoals hoger beschreven, telkens opnieuw 

zien terugkomen doorheen de eeuwen heen. Verder maakte Ritter een onderscheid op basis 

van allerhande experimenten en berekeningen, zoals bijvoorbeeld de schedelgroottes, 

lichaamsbouw, foto analyses en dergelijke tussen de ‘gemengde’ zigeuners en de ‘rasechte’. 

Zijn idee was de ‘gemengde’ zigeuners te verhinderen zich voort te planten door middel van 

sterilisatie, terwijl de ‘rasechte’ zigeuners hun traditionele levensstijl en gewoonten mochten 

verder zetten.
74

 Ritter beschouwde deze laatste immers niet als een gevaar voor het Duitse 

volk. De zogenaamde rasechte zigeuners werden zelf beschouwd als afstammelingen van het 

Arische ras. Dit valt ook af te leiden als men het citaat leest van Gobineau, namelijk dat India 

is gesticht door Ariërs en als gevolg hiervan zijn de zigeuners afkomstig van India ook 

Arisch.  
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De door Ritter gehanteerde logica was dat de rasechte zigeuners asociaal en crimineel werden, 

door hun vermenging met sedentair crimineel Duits bloed en aldus op deze wijze ‘gemengde’ 

zigeuners werden. Ritter haalde dan ook zijn inspiratie voornamelijk bij de ideeën van de 

reeds eerder genoemde Stumpf en Borrow. 
75

  

We kunnen hierbij wel de opmerking maken dat in de praktijk het verschil tussen een rasechte 

en gemengde zigeuner niet zomaar kan worden vastgesteld en uit het toenmalige onderzoek 

bleek eveneens dat het overgrote merendeel van de zigeuners in Duitsland zogezegd gemengd 

waren (90%). Zo geeft Brian Currid in zijn onderzoek naar de zigeunermuziek ten tijde van 

nazi-Duitsland het volgende weer, gebaseerd op een artikel ‘What about Gypsies?’ uit 1942: 

The most important result of the studies was ... that almost all so-called gypsies are not true 

gypsies (stammechte Zigeuner), but rather mixed-breeds (Mischlinge) in the most various 

combination. Barely 100 families of the gypsies living in Germany are still somewhat “true” 

gypsies, while almost 90 percent are mixed breed. (Anonymous 1942, 260). 
76

 

Maar niet iedereen was voorstander van dit onderscheid tussen een ‘gemengde’ zigeuner en 

een ‘rasechte’, zoals onder andere Propagandaminister Joseph Goebbels (1897-1945)en 

minister van Justitie Otto Thierack (1889-1946).
77

 Terwijl er althans aanvankelijk nog sprake 

was van een haat – liefde verhouding ten opzichte van zigeuners bij Ritter en Himmler, was er 

bij Goebbels en Otto Thierack eerder sprake van een haatverhouding ten aanzien van 

zigeuners. Volgens Traverso (2010), dient de vervolging van de Roma geplaatst te worden in 

de ruimere context van het Duits oostwaarts offensief in 1941 wat het Generalplan Ost 

genoemd werd. Hierin werden verschillende nazi ideologische stellingen verenigd, zoals de 

vernietiging van de Sovjet Unie - en meer bepaald het communisme - en de verovering van de 

Lebensraum, wat letterlijk betekent de levensruimte die voor het Duitse volk voorbestemd 

was (en het recht om deze ruimte in te nemen). In het Generalplan Ost, zouden miljoenen 

Slavische volkeren gedeporteerd en/of vernietigd worden en hierbij zou dan ook een ander 

plan, namelijk de vernietiging van de ongewenste rassen.  
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Het is in het licht van deze nationaalsocialistische ideologie, dat de systematische vervolging 

en uitroeiing van in de eerste plaats de Joden, maar ook de zigeuners, kan worden 

gesitueerd.
78

 Zo werden in 1941 in bezet Servië verschillende honderden zigeuners met Joden 

opgesloten en geëxecuteerd als vergeldingsactie op de aanvallen van partizanen op Duitse 

soldaten.  

Rapporten van de Einsatzgruppen tonen aan dat het vermoorden van zigeuners frequent 

gebeurde. Op het Neurenberg oorlogstribunaal van 1948 kwamen er verschillende motieven 

van deze Einsatzgruppen met betrekking tot de zigeuners aan het licht. Zo werden de 

zigeuners door sommigen beschouwd als spionnen en anderen meenden dat het vermoorden 

van zigeuners deel uitmaakte van de opdracht van de Einsatzgruppen. Het is bijzonder om op 

te merken dat een van de aloude vooroordelen van ‘zigeuners als spionnen’ hier opnieuw 

opduikt. Het beeld dat Cornerius en Andreas in de 15
de

 eeuw al hadden, blijkt nog steeds heel 

prominent aanwezig te zijn in de beeldvorming van zigeuners ten tijde van nazi-Duitsland. 

Tijdens het Neurenberg proces gaf de hoogste officier van de Einsatsgruppen, Otto Ohlendorf 

(1907-1951), een opvallende verklaring. Hij verklaarde dat er wel degelijk sprake was van een 

algemeen bevel dat uitging van het vermoorden van zowel Joden als zigeuners.
79

 Het bestaan 

van het zogenaamde ‘vernietigingsbevel’ kon echter niet teruggevonden worden en 

vermoedelijk was dit een tevergeefs poging van Ohlendorf om aan de galg te ontsnappen, wat 

echter mislukte. Toch zijn er voorbeelden van vergassing van zigeuners zoals bij de Joden het 

geval was. In 1942, te Chelmno werden de eerste keer zigeuners vergast, terwijl de Joden al 

reeds voordien vergast werden en in grotere getalen.
80

 Himmler was weliswaar gematigder in 

zijn benadering ten opzichte van de zigeuners in vergelijking met zijn nationaalsocialistische 

collega’s. Zo vond Himmler dat alleen zigeuners die zich schuldig hadden gemaakt aan 

criminele activiteiten of collaboreerden met de partizanen, aangepakt dienden te worden door 

de Einsatzgruppen. Himmler was tegen de totale uitroeiing van de zigeuners. Dit heeft er 

volgens Margalit (2000) toe bijgedragen dat het leven van vele Roma en Sinti gespaard 

werden.  
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In de meeste bronnen die rapporteerden over de situatie van zigeuners ten tijde van nazi-

Duitsland komt het verhaal van de Joden terug. De vraag kan nu gesteld worden in welk 

opzicht de genocide van de zigeuners verschilde met wat de Joden zelf aanduiden als hun 

genocide namelijk de Shoah. Maar ondanks het feit dat zowel Joden als zigeuners vermoord 

werden, had de nazi-ideologie niet van beiden bevolkingsgroepen hetzelfde beeld. Gedurende 

de 19
de

 eeuw waren Duitsland, en ook Europa, door een antisemitisch gedachtegoed 

geïnspireerd en werd het Joodse ras bestempeld en beschuldigd van alles wat slecht was. 

Zigeuners werd echter niet in dezelfde mate openlijk en systematisch bestempeld en 

beschuldigd. Het waren slechts enkelen racisten die zich met het zigeuner ras bezighielden. 

Weliswaar zijn er vermoedens dat er in nazistische kringen bepaalde ideeën circuleerden 

betreffende oplossingen rond het ‘zigeuner probleem’. Maar toch zijn er geen bewijzen dat 

bijvoorbeeld Hitler, Himmler of andere nazi’s dit ‘probleem’ wel degelijk tot een einde 

wouden brengen via de systematische uitroeiing van deze bevolkingsgroep.
81

 

Het beleid van Himmler in 1942/43 werd vooral beïnvloed door het romantisch beeld van de 

zigeuners in de 19
de

 eeuw. Himmler was enorm gefascineerd door het verleden van Duitsland 

en richtte hiervoor in 1935 zelfs een Instituut, het Deutsches Ahnenerbe op om deze 

geschiedenis grondig te onderzoeken. Zoals reeds eerder beschreven, sprak gedurende de 19
de

 

eeuw (Romantiek), het wilde, natuurlijke en ongebonden karakter van de zigeuner tot de 

verbeelding. Dit zou ook verband kunnen houden met de toegenomen industrialisering in 

West-Europa en de interesse voor die andere ongebonden en vrije manier van leven. In deze 

romantisering van de zigeuner werd bijvoorbeeld met name het muzikale karakter enorm 

geprezen waar we later meer uitvoerig op zullen ingaan.
82

 Aangezien echter ten tijde van nazi-

Duitsland de criminologische visie overheerste in Europa, waren de zigeuners in deze tijd niet 

echt geliefd in Duitsland, en werd deze bevolkingsgroep dan ook meestal gezien als dieven en 

bedriegers.
83
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Niettegenstaande deze criminalisering van zigeuners, bleef het romantische beeld van de 

zigeuner een invloedrijke (tegen-)stroming ook in nazi-Duitsland, en aldus bepalend voor de 

beeldvorming van deze groep.
84

 Voor de Joden was een dergelijk mechanisme dat hen zou 

kunnen behoede tegen systematische vervolging en genocide niet aanwezig. Eind jaren 30
’ 

waren er bijvoorbeeld zo’n 20.000 zigeuners aanwezig in Duitsland. In vergelijking daarmee 

vormden de Joden met hun 500.000 een grotere minderheden bevolkingsgroep in Duitsland, 

wat hen meer kwetsbaar maakte voor discriminatie en erger. Bovendien werd er door de 

nazi’s nauwelijks gesproken over zigeuners in publieke toespraken. Volgens de studie van 

Margalit (2000) heeft Hitler slechts twee keer in het publiek iets over hen gezegd.
85

 Zijn 

weinige opmerkingen hieromtrent reflecteerden een zeker anti – gevoel, maar waren niet altijd 

racistisch. Zo beschreef Hitler zigeuners onder andere met negatieve stereotypes zoals dit van 

dieven, maar soms plaatste hij zigeuners ook onder dezelfde noemer als de Joden. Langs de 

andere kant gaf Hitler ook wel blijk van enige sympathie voor de zigeuners als volk. Hij zou 

onder andere het volgende gezegd hebben: ‘ the Gypsies are romantic, only in the bars of 

Budapest ’
86

 

Waar zigeuners gezien werden als spionnen of criminelen, werden zij in de meeste gevallen 

niet beschouwd als politieke vijanden van het nationaal socialisme (en in uitbreiding het 

Westen). Daarentegen werden de Joden gezien als hoofdrolspelers in de internationale 

samenzwering tegen Duitsland. De zigeuners vormden dan ook minder gevaar voor Duitsland. 

Iets heel opmerkelijk in de studie van Margalit (2000) is de vermelding dat bepaalde 

officieren van de SS (das Schwarze Korps), gedurende een periode van twee jaar (1938-1940 

), elke week de Zigeunerkeller in Berlijn bezochten. Dit was een café waar naar zigeuner 

muziek kon geluisterd worden. We kunnen hieromtrent het volgende citeren:  

No uniformly negative attitudes or opposition to Gypsy culture emerged even among the SS 

members, who formed the ideological spearhead of nazism. Almost every week for over two 

years (March 1938–May 1940), the SS organ, Das Schwarze Korps, carried an advertisement 

for the Gypsy Cellar (Zigeunerkeller)which operated in Café Vienna in Berlin. The 

divertissement was decorated by a figure of a Gypsy violinist dressed in Hungarian costume.
87
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Men is echter niet zeker of deze muziek effectief door zigeuners gespeeld werd.
88

 In de 

context van de vervolging van de Roma en Sinti, is dit toch een opvallend feit, aangezien het 

toont dat het spelen en beluisteren van zigeuner muziek in Duitsland enigszins 

maatschappelijk aanvaard werd. Dit wijst op het bestaan van een zekere een haat-liefde 

verhouding ten opzichte van de zigeuners en de zigeunercultuur. In zijn artikel The 

uniqueness of the nazi persecution of the Gypsies wijst Margalit (2000) op feit dat het 

ondenkbaar zou zijn dat hetzelfde zou kunnen gebeuren met de Klezmer muziek, de muziek 

van de Oost-Europese Joden. Toch is het zo dat op muzikaal vlak, zigeuner en Klezmer 

muziek vele gelijkennissen tonen met elkaar. Zigeuners werden vooral op basis van hun 

sociale status gedefinieerd, in tegenstelling tot de Joden, die eerder omwille van hun politieke 

rol werden vervolgd. Het waren niet Hitler, Himmler of andere hooggeplaatste nazi-

functionarissen die aanstuurden op een genocide van de zigeuners, wat weliswaar hun 

verantwoordelijkheid niet wegneemt voor de systematische discriminering, vervolging en 

doding van zigeuners. Het waren eerder de lagere rangen onder nazi’s zoals bepaalde leiders 

van de Einsatzgruppe die zigeuners op basis van raciale en criminogene motieven 

systematisch vervolgden.  

We zouden kunnen stellen dat er sprake is van een paradoxale houding, namelijk enerzijds het 

benadrukken van het negatieve, asociale aspect van de zigeuners, terwijl langs de andere kant 

er een romantisch beeld opgehangen werd van de zigeuner (en zijn cultuur). In het volgende 

stuk zullen we de houding van Heinrich Himmler ten opzichte van zigeuners nader bekijken 

en onderzoeken welke invloed dit gehad heeft op hun vervolging. 

2.3 Himmler en zijn houding ten opzichte van zigeuners  

‘Keine Vernichtung der Zigeuner’, een citaat van Heinrich Himmler, één van de nazi-

kopstukken.
89

 Letterlijk vertaald betekent dit ‘geen vervolging van de zigeuners’. Was 

Himmler tegen de uitroeiing van zigeuners en indien zo, waarom?  

In 1936 werd Himmler chef van de Duitse politie, dat via hem zou opgenomen worden in de 

SS (hiervan was hij al leider vanaf 1929). Dit maakte deel uit van reorganisatieproces dat 

uiteindelijk zou zorgen voor de totale militarisatie van nazi-Duitsland.  
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De nationaal socialisten wouden een raciale, wetenschappelijke theorie over de Sinti en de 

Roma, en hiervoor werd de hulp van onder andere Dr. Ritter ingeroepen. Deze richtte in 1936 

het Rassenhygienische Forschungsstelle of het ‘Rassenhygiënisch Onderzoeksbureau’ in 

Berlijn op.
90

 Twee jaar later gaf Himmler het bevel de Sinti en de Roma in het hele Duitse 

Rijk (dus vanaf 1938 ook in Oostenrijk) op te sporen en te registreren. Bij deze registratie 

werden zigeuners gedwongen hun familiale afkomst bekend te maken.  

De zogenaamde ‘rassenonderzoekers’ namen metingen op en legden alles hierbij fotografisch 

vast. Zo werden zo’n 24.000 ‘rasattesten’ van de Sinti en Roma opgesteld, hetgeen een 

voorbereiding vormde voor de volkenmoord.
91

 De gemengde niet raszuivere zigeuners 

werden als verantwoordelijk gezien voor de meeste criminele feiten die door zigeuners 

gepleegd werden. Men kreeg nieuwe identiteitskaarten. Zo kregen de ‘rasechte’ zigeuners een 

bruin identiteitspapier en de ‘gemengde’ een bruin papier met een blauwe streep. Deze vorm 

van registratie kan gezien worden als een van de eerste racistische maatregelen ten opzichte 

van de zigeunerbevolking. 
92

 Verder is het ook een opmerkelijk feit dat Hitler in Mein Kampf 

geen vermelding van de zigeuners maakte. Dit kan suggereren dat Hitler vermoedelijk weinig 

of geen interesse in hen toonde. Als hij het over hen had in het openbaar, was dit in de context 

van het dienen van hen in het leger.
93

 Maar hoe heeft dit dan kunnen leiden tot de 

systematische vervolging en genocide op dit volk? Volgens Dr. Ritter mochten de ‘rasechte’ 

hun traditionele gewoonten behouden, in tegenstelling tot de ‘gemengde’ die ofwel 

gedeporteerd moesten worden in kolonies of, als ze in Duitsland bleven, gesteriliseerd 

moesten worden. Ook Himmler volgde dit idee. Himmler had echter wel veel belangstelling 

voor de ‘rasechte’ en liet zelfs in 1942 nog nieuw onderzoek startten naar hun manier van 

leven.
94

 Volgens Rose (2010) zag Himmler de ‘rasechte’ zigeuners, die van India afkomstig 

waren, als afstammelingen van het Arische Ras.
95

 In oktober 1942 vaardigde hij een nieuw 

decreet uit dat aan de ‘rasechte’ zigeuners vrijheid gaf en de voortzetting van hun tradities 

beschermde.  
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Deze houding van Himmler was echter tegenstrijdig met die van Ritter.
96

 Zo kwam er in 

december 1942 zelfs een samenkomst, op aandringen van Himmler, met Hitler en Martin 

Bormann (baas van de Partijkanselarij) over de behandeling van de zigeuners. Sommige 

stammen kregen hierbij omwille van hun ‘rasechtheid’ bepaalde vrijheden. Ondanks het feit 

dat niet iedereen het hiermee eens was, slaagde Himmler erin om Hitler te overtuigen. Zo 

haalde hij het argument aan dat er wel degelijk een raciaal verschil was tussen de ‘rasechte’ 

en ‘gemengde’. Hierbij bezaten de ‘rasechte’ wel degelijk waardevolle ras elementen.
97

  

In 1943 stuurde Himmler zigeuners naar speciale concentratiekampen in Auschwitz-Birkenau. 

Het ging hier vooral om sectie B II in Auschwitz-Birkenau, dat het ‘zigeunerkamp’ werd 

genoemd. Andere kampen waar er vele Sinti en Roma terechtkwamen waren Chelmo, 

Treblinka, Majdanek, Sobibor en Belzec.
98

 Bepaalde stammen konden hier echter aan 

ontsnappen zoals de Sinti en de Lalleri (rasechte) stam. Men noemde deze de high-quality 

Gypsy Mischlinge ofwel ‘hoge gemengde kwaliteitszigeuners’, zigeuners die getrouwd waren 

met Duitsers en sociaal geïntegreerd waren. Ook werden zigeuners soldaten die actief in 

dienst waren of bepaalde medailles hadden verworven, gespaard.
99

 De ‘rasechte’ zigeuners, 

die in het Duitse Rijk mochten blijven, bleven wel geïsoleerd van de rest van de bevolking. 

Dit kwam dus in feite neer dat deze onder toezicht stonden van de politie en zich niet zomaar 

vrij mochten bewegen.
100

 Vanaf 1944 zou Himmler’s aandacht voor zigeuners echter 

verminderen door de militaire nederlagen van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit 

had negatieve gevolgen voor de zigeuners. Vanaf 1943 en vooral in 1944 werden ze, ongeacht 

de echtheid van ras, net als Joden het slachtoffer van vergassing.
101

 

Himmler’s beleid kan gezien worden als een combinatie van de twee fundamentele 

traditionele trends binnen de Duitse maatschappelijke context, namelijk enerzijds het 

racistische anti-zigeuner denken en anderzijds de romantische houding tegenover de zigeuner 

met als beeld het dansende zigeuner meisje en de vioolspeler.
102

 Het spanningsveld, of de haat 

-liefde verhouding ten opzichte van zigeuners, die al dateerde uit de vroege 19
de

 eeuw, 

bestond dus nog steeds in nazi-Duitsland. 
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Nu kunnen we ons de vraag stellen hoe dit spanningsveld invloed heeft gehad op de 

beeldvorming van zigeuners ten tijde van nazi-Duitsland, en meer specifiek hoe deze 

beeldvorming weergegeven werd in de context van film en muziek. Dit is dan ook het thema 

op de welke we in deze master proef zullen op ingaan. Een belangrijk figuur in het volgende 

hoofdstuk is één van die andere nazi kopstukken, namelijk Propaganda Minister Joseph 

Goebbels die onder andere de leiding had over de nazi–cinema. Tijdens zijn functie kwamen 

films tot stand waarin er een zeker beeld gecreëerd werd van zigeuners en het is dat beeld dat 

we zullen onderzoeken door verschillende films te analyseren.  
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Hoofdstuk 3: Films over ‘zigeuners’ ten tijde van nazi–Duitsland. 

3.1 Ter ingeleide 

In dit hoofdstuk willen we de nadruk leggen op de wijze waarop zigeuners in films ten tijde 

van nazi-Duitsland weergegeven werden. Gedurende de Tweede Wereldoorlog waren 

zigeuners vaak het slachtoffer van vervolging, omwille van hun zogezegde criminaliteit en 

ras. Tijdens deze periode zijn films gemaakt waarin een bepaald visie betreffende zigeuners 

naar voren komt. We zullen ons hier dan ook focussen op de wijze waarop zigeuners hierin 

afgebeeld werden. Typische stereotypen in nazistisch Duitsland en Oostenrijk waren dat 

zigeunerminderheden gecategoriseerd werden als asociaal, economisch onproductief, 

nomadisch, crimineel, raciaal inferieur. Deze stereotypen waren, zoals beschreven in 

hoofdstuk 1 en 2, reeds aanwezig in de klassieke Duitse literatuur, zoals bijvoorbeeld in de 

sprookjes van de Gebroeders Grimm (Jacob Grimm 1785-1863 en Wilhelm Grimm 1786- 

1859), en de werken van Grellmann (1756–1804) en Brentano (1838-1917). Zo komt in deze 

literatuur sterk het beeld naar voren van zigeuners als kinderrovers (bijvoorbeeld naar het 

verhaal van ‘de rattenvanger van Hamelen’ van de Gebroeders Grimm) en de 

zigeunervrouwen die vaak geportretteerd werden als waarzegster, waarbij de vergelijking met 

de heksen in sprookjes in onder andere de sprookjes van de Gebroeders Grimm niet ver 

stond.
103

 

We zullen ons in het derde hoofdstuk vooral focussen vanaf het jaar 1933 tot 1945. Het jaar 

1933 is slechts een richtpunt, dus ook oudere films kunnen ons nuttige informatie verschaffen, 

want zigeuners waren al langer het slachtoffer van discriminering. 

3.2 Films over/met zigeuners in nazi–Duitsland. 

Films die tijdens nazi –Duitsland tot stand kwamen, moet men zien in het kader van 

overheidspropaganda. Zowel de productie als distributie van films en andere 

cultuurproducten, was gericht op het overbrengen van een politieke, economische en culturele 

visie.  

Op 28 maart 1933 legde propaganda minister Joseph Goebbels, de basis voor de films die 

voortaan gemaakt zouden worden. Hij deed dit met de volgende woorden:  
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“Der Film sollte völkische Konturenerhalten, entscheidendsei, dass die nationalsozialistische 

Bewegung in die Wirtschaftund die allgemeinen kulturellen Fragen, alsoauch in den Film, 

eingreift. Kunst seinurdannmöglich, wenn sie mit ihren Wurzeln in das nationalsozialistische 

Erdreich eingedrungen ist ”.
104

 

Dit komt neer op het volgende: De film moet volkse (wat eerder het raciale aspect impliceert) 

elementen bevatten. Vooral omdat films het belang van de nationaal-socialistische beweging 

moet dienen. Dit zowel in de economie als in algemene culturele onderwerpen. Kunst is 

alleen mogelijk als het wordt doordrongen met nationaalsocialistische wortels. Dit ontnemen 

van culturele vrijheid was natuurlijk tegen de wil van de Duitse filmregisseurs, 

filmtechniekers en filmpubliek. Een bijkomend gevolg was dat alle Joden die voorheen 

verbonden waren met de Duitse filmindustrie, ontslagen werden en het land moesten 

ontvluchtten.
105

 Toch waren de films die in de cinema rond 1933/34 uitkwamen voornamelijk 

naïeve, apolitieke en melodramatische films zoals bijvoorbeeld Schwarzwaldmädel (1933, 

Georg Zoch), Das verliebte Hotel (1933, Carl Lamač), Liebe dumme Mama (1934, Carl 

Boese),…Deze toonden een zekere continuïteit met de films uit de laatste jaren van de 

Weimar Republiek. De tijdsperiode werd gedomineerd door het milieu van operettes en high 

society. Artistiek gezien waren deze films nogal laagwaardig en dat was juist hetgene 

Goebbels wou vermijden. Deze jaren kunnen eerder gezien worden als de overgangsjaren.
106

 

De jaren 35’ en 36’ worden gekenmerkt door een strenge financiële crisis binnen de 

filmindustrie. Het zorgde ervoor dat de filmmakers meer populaire films begonnen te maken 

zoals musicals en komedies. Toch wou Goebbels in zijn filmbeleid vooral de nadruk legen op 

de nationaal socialistische ideologie, die al dan niet subtiel aangebracht werd.
107

 1937 was het 

jaar waarin spanningen waren tussen Goebbels en het Ministerie van Propaganda, betreffende 

de selectie van het filmmateriaal. Zo vonden sommigen dat er een gebrek was aan politieke 

films. Dit was één van de redenen dat de filmindustrie genationaliseerd werd. De kwaliteit 

van de Duitse lichtzinnige films werd enorm bekritiseerd in 1937. Typisch voor deze genres 

waren de kluchten en operettes.  

Echter was het vertonen van dit soort films ook niet vreemd in het buitenland. Het Derde Rijk 

vond deze saaie, niet grappige films onder hun niveau en hier moest dan ook verandering in 
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komen. Toch kwamen er nog operettes tot stand zoals bijvoorbeeld ‘die Landstreicher’ en 

‘Zauber der Bohème’ (een Oostenrijkse productie). 

In 1938 kwam na enkele goede films voor de filmindustrie weer een zeker optimisme bij 

Goebbels (zie illustratie 3.1). Dit optimisme werd echter niet gedeeld door iedereen. Zo 

werden binnen sommige kringen van de Nationaal Socialistische Partij de filmthema’s 

betreurd. Dit was onder meer het geval bij de Hitler Jugend.
108

 Tijdens de oorlogsjaren 

draaiden de filmthema’s voornamelijk rond antisemitisme, euthanasie, anti- Brits en oorlog. 

Toch begon Goebbels zicht rond 1941/42 te concentreren op de entertainment in films, radio 

en theater. Zijn bedoeling was om de mensen tijdens de oorlog te vermaken, aangezien in 

1942 de oorlog nog lang niet gedaan bleek te zijn. Muzikale komedies en operettes bleken dan 

ook in dit kader te passen. Dit wordt soms ook het ‘escapistisch nazistisch filmbeleid’ 

genoemd, dat ontworpen werd om de bevolking af te leiden en iedereen in een goede 

stemming te houden.
109

 Goebbels steunde de productie ervan in tegenstelling tot vroeger, toen 

meer politieke/propaganda films die enorm duur waren, gemaakt werden.
110

 

Tijdens de nazi – periode kwamen ongeveer zo’n 1100 films uit. Onder de Duitse producties 

kwamen musicals en komedies het meeste voor (welgeteld 523).
111

 Naast deze bestonden ook 

de melodramatische films (in totaal zo’n 295), die het grootste deel van het budget namen, 

maar dan ook wel het meeste volk lokten.
112

 De melodrama’s die gericht waren op het een 

eerder vrouwelijk publiek, bestonden vooral uit liefdesverhalen, conflicten thuis en 

overtredingen van seksuele aard. Dergelijke thema’s werden vooral gehaald uit de 19
de

 

eeuwse burgerlijke tragedies.
113

 Het was eveneens in deze periode dat zigeuner films gemaakt 

werden (zie onderstaande lijst). Op basis van korte samenvattingen van deze films blijkt dat 

de eeuwenoude stereotypen hier wederom sterk naar voor komen.  

Wat bleek, is dat de films ten tijde van de Weimar Republiek eerder neigden naar een 

negatievere beeldvorming ten opzichte van zigeuners. Dit zou kunnen verklaard worden 

hebben door het feit dat de grootste filmmakers firma (UFA) al reeds voor 1933 in handen 

                                                 
108

F. MOELLER,The film minister : Goebbels and the cinema in the Third Reich, Stuttgart : Menges, 2000, p. 

70-76. 
109

<http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/nl/nazism_and_cinema>, geraadpleegd op 17.02.2012. 
110

F. MOELLER,The film minister : Goebbels and the cinema in the Third Reich, Stuttgart : Menges, 2000, p. 

106. 
111

E. RENTSCHLER, “The Testament of Dr. Goebbels”, In: Film History Vol. 8, No. 3, Cinema and Nation - II 

(1996), p. 316.  
112

Ibidem, p. 316.  
113

S. LOWRY, ‘Ideology and Excess in nazi Melodrama: The Golden City’, In: New German Critique, No. 74, 

Special Issue on nazi Cinema (1998), p. 128.  

http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/nl/Nazism_and_cinema


 50 

was van Alfred Hugenberg. Hugenberg was de leider van de nationaal conservatieve partij 

DNVP, waarmee Hitler samenwerkte.
114

 

Hier geven we een opsomming van films (titel, jaar van uitgave, regisseur) met een zekere 

beeldvorming over zigeuners circa ten tijde van Weimar en nazi –Duitsland. De in vet 

gemarkeerde films zullen verder kort besproken worden. 

- Zigeunerblut: die Vagabundin (1911) en Das Mädchen ohne Vaterland (1912), deze 

laatste is een spionfilm, beide van Urban Gad. 

- Die Zigeunerin (1912), Max Mack 

- Carmen (1918), Ernst Lubitsch 

- Zigeunerweisen (1918), Rudolf Meinert 

- Die Rose der Wildnis (1918), Walter Schmidthässler 

- Die Sterbende Salome (1919) en Das Ende des Abenteurers Paolo de Caspado, 

(1920), Franz Seitz senior. 

- Wahnsinn (1919) (stereotype van een zigeunerin als waarzegster komt hierin voor), 

Conrad Veidt 

- Der weiße Pfau, Tragödie einer Tänzerin (1920) (zigeunerin als danseres en 

liefdesverhaal met een gadje, het verhaal loopt slecht af ), E. A. Dupont 

- Die Liebe vom Zigeuner stammt...(1920), (titel is vernoemt naar een lied dat door 

Carmen wordt gezongen in Bizet’s opera), Hans Staufen 

- Marizza, genannt die Schmuggler-Madonna (1920/1921), F. W. Murnau 

- Ciska Barna, die Zigeunerin (1921), Hans Tintner (Oostenrijkse Jood, vergast in 

Auschwitz) 

- Zigeunerliebe (1922), Thomas E. Walsh (verschillende versies) 

- Frauen der Leidenschaft (1926), Rolf Randolf 

- Zigeunerliebchen, (1927/28), Tony D'Algy 

- Der Mörder Dimitri Karamasoff (1930/1931) en Živojtrup (1928/1929) ( 

Duits/Russische productie ), Fedor Ozep 

- Der Zigeunerprimas (1929), Carl Wilhelm 

- Zigeuner der Nacht (1932) en Ungarische Rhapsodie (1928), Hanns Schwarz 

- Gross-Stadt Zigeuner (1932), László Moholy-Nagy 
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- Die Tochter des Regiments (1932/33) (Duits/Oostenrijkse productie) en Frasquita 

(1934), (Oostenrijkse productie, verhaal over zigeunerin gebaseerd op een operette) 

Carl Lamac 

- Carmen (1933/34), Lotte Reiniger 

- Zigeunerblut (1920,1921, 1933/34), versie van Charles Klein uit 1933/34  

- Der Zigeunerbaron ( …, 1934/35, …. ), Karl Hartl, (ontelbare versies)  

- Andalusische Nächte, (1937/1938), Herbert Maisch 

- Der Barbier von Sevilla (1938), BenitoPerojo  

- Der Blaufuchs (1938), Viktor Tourjansky  

Das Ende des Abenteurers Paolo de Caspado. Om een voorbeeld te geven van een film 

gedurende de Weimar Republiek met een overwegend negatieve beeldvorming ten opzichte 

van zigeuners, kunnen we verwijzen naar de film genaamd ‘Das Ende des Abenteurers Paolo 

de Caspado’ (1920, Franz Seitz). Een van de filmmakers van deze periode is de Duitse 

filmmaker Franz Seitz. Deze schilderde in 1920 in ‘Das Ende des Abenteurers Paolo de 

Caspado’ zigeuners af als een wraakzuchtige bende, die uit was op de bezittingen van de 

gegoede burgerij. Ook in Nederland kwam deze film uit, onder de titel ‘Zigeunerwraak’. Een 

Nederlandse filmrecensent beschreef het als een film "die van begin tot eind speelt in een 

zwoele atmosfeer van misdaad, bijvoorbeeld moord, vals spelen en ontvoering". De 

Nederlandse overheid was niet echt opgetogen met deze film. De bezwaren van de overheid 

richtten zich niet tegen het beeld van zigeuners in de film, maar werden gevoed door de angst 

dat jongeren het criminele gedrag van zigeuners zouden imiteren.
115

Dat zigeuners 

onbetrouwbaar en misdadig waren, was een gedachtengoed dat velen aanvaardden. Zigeuners 

waren parasieten. In Duitsland verscheen in 1920, hetzelfde jaar dat Zigeunerwraak te zien 

was, de 'wetenschappelijke' brochure 'Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens', 

wat we kunnen vertalen als 'Het toestaan van de vernietiging van levensonwaardige levens'. 

Psychiater Alfred Hoche en jurist Karl Binding pleitten ervoor om 'mensonwaardige levens' te 

beëindigen. Het ging om 'Ballastexistenzen' die geen bijdrage leveren aan de samenleving. 

Wie zogenaamd ‘ongeneeslijk geestelijk ziek’ was, kwam in aanmerking voor de dood. 

Zigeuners werden niet bij naam genoemd, maar de lezer wist genoeg, want het criminele 

gedrag van zigeuners werd als 'ongeneeslijk' gezien. Misdadigheid zat hen in de genen.  
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De brochure was heel populair in Duitsland en volgens Jos van der Burg toont dit aan dat 

Hitler het idee van bepaalde bevolkingsgroepen uitroeien niet zelf heeft uitgevonden maar hij 

beïnvloedt werd door het gedachtengoed van die tijd.
116

 

Vergeleken met de voorafgaande periode zijn de films betreffende zigeuners, gemaakt onder 

het naziregime, veel minder in aantal. Het gaat om slechts vier speelfilms: Der Zigeunerbaron 

(1934/35, Karl Hartl), Zigeunerblut (1933/34, Charles Klein), Andalusische Nächte 

(1937/1938, Herbert Maisch) en Der Barbier von Sevilla (1938, Benito Perojo). Naast deze is 

er ook nog sprake van een korte animatiefilm van Lotte Reiniger uit 1933, genaamd Carmen. 

Ook moeten we de film Blaufuchs uit 1938 van Viktor Tourjansky vermelden vanwege één 

bepaalde zigeunerscène waar er een zigeunerfeest te zien/horen valt met muziek en dans dat 

zich afspeelt in Hongarije. Dit wel niet zeggen dat er geen andere films zijn gemaakt in deze 

periode, waarin er sprake is van bepaalde beeldvorming van zigeuners. Het kan steeds zijn dat 

in andere filmproducties een zigeuner afgebeeld werd. Maar dan zal er in deze films zeker 

geen sprake zijn van een hoofdrol of een volledige scène, die hieraan toegewijd wordt. 

Vandaar de selectie van zes films die we verder zullen bespreken. We zullen bij deze films 

vooral de nadruk leggen op de korte inhoud (welk verhaal wordt er verteld?) en de vraag 

stellen hoe de zigeuners in deze films gestereotypeerd worden? 

Der Zigeunerbaron (1934/35, Karl Hartl) (zie illustratie 3.2). Het verhaal is gebaseerd op de 

operette ‘zigeunerbaron’ van Johan Strauss (1825-1899). Het is een romantisch verhaal dat 

zich afspeelt in het 18
de

eeuwse Hongarije en Wenen. Naast het thema van de liefde, zijn het 

de rijke boer Zsupan, die eigenaar is van duizenden varkens en de zigeunerbaron Sandor von 

Barinkay die de hoofdrol opeisen. Zsupan’s dochter Arsena en Sandor worden aan elkaar 

gekoppeld. Wanneer echter Zsupan een feest geeft met veel Hongaarse wijn en Hongaarse 

volksdans (de Csardas genoemd) in het kasteel van de zigeunerbaron, merkt Sandor in het 

donker niet dat een ander meisje hem kust namelijk het zigeunermeisje Saffi. Saffi is dan ook 

heel verliefd op hem. Het feest wordt bij de zigeunerbaron gehouden omdat Zsupan vermoedt 

dat er een schat begraven ligt. Wanneer op het einde de schat gevonden wordt, wil Zsupan dat 

zijn dochter Arsena met Sandor trouwt waardoor de familie nog rijker zou worden.  

Dit zal echter niet gebeuren en Sandor zal met Saffi vertrekken om nog lang en gelukkig met 

z’n tweeën in een afgelegen huisje te leven. 
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Maar wat is een ‘zigeunerbaron’? In onder andere het 18/19
de

 eeuwse Hongarije en Roemenië 

werd een systeem uitgedacht waarbij zigeuners toezicht kregen over zigeuners en dus 

verantwoordelijk werden voor het werk (in het kader van de slavernij, aangezien de meeste 

zigeuners toen slaven waren). Op die manier ontstonden de zogenaamde ‘zigeunerbarons’.
117

 

In de openingsscène worden trekkende zigeuners getoond die met paard en kar aan het 

verhuizen zijn. Er komt ook een zigeunerin als waarzegster in voor die onder andere de 

toekomst voorspeld door het lezen van de hand. Ook komt het beeld van zigeuners als 

bereleiders (wat een verwijzing is naar één van hun beroepen) naar voren. De film is volledig 

in het Duits gesproken, het Romani komt niet voor. Er valt zowel klassieke muziek (van de 

componist Strauss) te horen als zigeunermuziek (mt name cimbalon) die beide gespeeld 

worden door een zigeunerorkest. Met andere woorden wordt hier de nadruk gelegd op de 

muzikaliteit van zigeuners. Het valt ook op te merken dat er in het algemeen veel muziek in 

deze film te horen valt (zie illustratie 3.3). Wat eveneens opvalt in Der Zigeunerbaron is dat 

er onderhuids toch enige sprake is van een negatievere houding ten opzichte van zigeuners. 

Zo stelen de zigeunerkinderen van de rijke boer, en ook op het feest van deze boer wordt 

onder andere het bestek gestolen. De regisseur brengt dit stelen zo in beeld dat het blijkt dat 

deze zigeunerkinderen goed zijn in het stelen, want niemand van de andere (niet zigeuner) 

gasten heeft het aanvankelijk door. De zigeunerbaron zag evenwel dat de kinderen zaken 

gestolen hadden en moesten het van de zigeunerbaron dan ook teruggeven aan de boer. Dit 

kan dan ook weer wijzen op een positieve beeldvorming aangezien de zigeunerbaron eerlijk is 

en alles teruggeeft.  

Verder speelt het verhaal zich af in een afgelegen plaats in een zigeunerdorp met daarin ook 

een kasteel. Het ziet er bovendien allemaal wat bouwvallig uit, maar toch wordt hierdoor 

enigszins een romantische sfeer gecreëerd. Wanneer op een bepaald moment niet-zigeuners in 

het zigeunerdorp aankomen, worden ze met stenen weggejaagd. Dit wegjagen in combinatie 

met de afgelegen plaats, kan mogelijks een onderhuidse verwijzing zijn naar hun asociaal 

gedrag. Op het einde van het verhaal is de situatie van de boer slecht aangezien zijn dochter 

niet met de zigeunerbaron trouwt. Dit staat in contrast met de zigeunerbaron die er op uit trekt 

met het zigeunermeisje Saffi.  

Het verhaal eindigt met andere woorden goed voor de zigeuners. In Der Zigeunerbaron valt 

dus op dat langs de ene kant wel een onderhuidse negatieve boodschap tegenover de 
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zigeuners (stelen, asociaal gedrag) doorheen het verhaal loopt, terwijl langs de andere kant er 

ook wel een positieve houding is (muziek, liefde).  

De haat-liefde verhouding is hier goed weergegeven en dat blijkt ook uit één van de nummers, 

meer bepaald O habet Acht!, die in de film gezongen wordt (zie illustratie 3.4). 

Zigeunerblut (1933/34, Charles Klein ) (zie illustratie 3.5). ‘Zigeunerblut’ is een romantische 

komedie, met vele muzikale elementen. Het verhaal speelt zich af tijdens een ski-vakantie. De 

vrouwelijke hoofdrol is weggelegd voor de oudere Adele Sandrock. Zij is ervan overtuigd 

haar neef te doen trouwen met een aantrekkelijke, rijke barones. Georg Alexander, de jonge 

oom van de toekomstige bruidegom, slaagt erin op het einde de erfenis buit te maken. De 

zigeunerdanseres Ilonka, vertolkt door Margit Symo, flirt in het hotel met vele gasten om de 

leider van het zigeuner (ook wel een ‘zigeunerprimas’ genoemd) orkest jaloers te maken. 

Bovendien heeft ze ook meegeholpen met de erfenis praktijk. De film eindigt met een happy 

end want de zigenerprimas en Ilonka worden uiteindelijk een koppel.
118

  

Er is in Zigeunerblut sprake van een romantisch zigeuner beeld. Het thema ‘zigeuner’ wordt 

gelinkt om een muzikale romantische komedie te schetsen en wordt niet in vraag gesteld. Dit 

leren we alvast uit de Duitse Film Kritik van die tijd:  

“Zigeuner – immer mal wieder blitzt der Titel auf bei dem Zigeunern des Films. Keiner hat 

bisher den Mut gehabt (von den ungarischen Rhapsodien abgesehen, die der Reichsverweser 

Ungarns, wenn sie aus Neubabelsberg stammten, stets mit höchstem Lob bedachte), die 

Zigeuner in ihrer musikalischen Romantik filmisch echt zu malen. Ein Thema - ohne 

Frage…”
119

 

 Het stereotype dat hier vooral voorkomt, is dat de zigeuners goed in muziek en dans zijn. Zo 

zingt Ilonka het nummer Lied und Tango, wanneer de zigeunerprimas haar begeleidt. Het is 

een zigeunerlied dat gemaakt is door de Duitsers Gunther Schwenn, Peter Schaeffers en Will 

Meisel, en het lied wordt dan ook in het Duits (zie illustratie 3.6).  

In dit nummer wordt een zeker positief beeld gecreëerd van zigeuners met vooral de nadruk 

op hun muzikaal en dans talent. Verder is Ilonka ook goed in de verleidkunst. Op het eerste 

zicht lijkt het dus dat in Zigeunerblut vooral een positief beeld getoond wordt van zigeuners. 
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Toch merken we een lichte onderhuidse kritiek inzake het meehelpen inzake de erfenis te 

bemachtigen en het stelen van Ilonka (weliswaar bij de zigeunerprimas). De rol van de 

zigeunerdanseres wordt gespeeld door Margit Symo, een Oostenrijks-Hongaarse actrice 

(1913-1992 ).  

Symo zong en danste in vele Duitse entertainment films ten tijde van nazi -Duitsland. Meestal 

speelde ze de rol van een zigeunerin, ook al was ze er geen. Haar eerste film waar ze in 

meespeelde was Zigeunerblut, wat een bewerking was van een Duitse operette, gebaseerd op 

Georges Bizet Carmen. Ook speelde Symo de hoofdrol in een Spaanse musical Carmen uit 

1938, waarin ze opnieuw de rol als zigeunerin vertolkte (zie illustratie 3.7) 
120

. 

Andalusische Nächte (1937/1938, Herbert Maisch )(zie illustratie 3.8). Het verhaal gaat hier 

over de liefde van twee mannen, Antonio, de stierenvechter en de brigadier, José, voor de 

zigeunerin, Carmen. Carmen is een danseres en José komt haar tegen in het café waar ze 

optreedt. José had ze vooraf leren kennen in de gevangenis, toen ze op bezoek was bij 

Antonio, die opgesloten zat vanwege het neersteken van een zigeuner. Wanneer ze als gevolg 

van haar temperament in conflict komt met een andere danseres, krijgt José het bevel haar op 

te pakken. Hij negeert dit bevel en hij wordt gedegradeerd en veroordeeld tot dwangarbeid. 

Wanneer José in de koets zit op weg naar het werkkamp, wordt deze overvallen door een 

zigeuner smokkelbende. Hij komt terecht in de schuilplaats van de bende en merkt Carmen 

op. Zij had uit liefde voor hem de smokkelbende bevolen José te helpen ontsnappen van zijn 

dwangarbeid. Vervolgens komt het tot een gevecht tussen deze bende en de politie waardoor 

José gewond wordt, maar hersteld. Terug in het café waar Carmen danst, komen José en 

Antonio, die beiden op haar verliefd zijn, elkaar tegen. Nog voordat het tot een treffen komt, 

wordt Antonio gedood in een stierengevecht. Later wordt José gedood in een tweede frontaal 

gevecht tussen politie en de smokkelbende. In deze confrontatie kiest José uiteindelijk weer 

de kant kiest van de politie. In de film kan Carmen gezien worden als de ‘femme fatale’. 

Beide mannen sterven of kwamen aanvankelijk in de problemen door verliefd op haar te 

worden.  

‘Ik doe wat ik wil, want ik ben een zigeuner’. Deze woorden zijn afkomstig van Carmen in 

Andalusische Nächte, die vertolkt wordt door de Argentijnse actrice Imperio Argentina. Zo 

wordt in het begin van de film haar bezoek aan de gevangenis in eerste instantie geweigerd, 

maar uiteindelijk krijgt ze toch haar zin. Dit doet ze door het proberen omkopen en verleiden 
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van de wachters. Ze speelt hier de mooie, temperamentvolle, dansende, zingende zigeunerin 

met al haar charmes (zie illustratie 3.9). Bij de introtekst valt te zien dat het verhaal gebaseerd 

is op de 19
de

 eeuwse novelle van Prosper Merimée, waar George Bizet later een beroemde 

opera van maakte.  

Ook de Hongaarse danseres/actrice Margit Symo van uit de hoger beschreven film 

Zigeunerblut speelt hierin mee als een zigeunerin. Wat ook opvalt is dat bijna alle acteurs 

volgens de UFA brochure Duits zijn, op Imperio Argentina en Margit Symo na. In deze 

brochure wordt naast Margit Symo, die slechts een bijrol speel, ook aandacht besteed aan 

Imperio Argentina die er als een uitgangsbord van het exotisme voorgesteld wordt en op een 

goede manier (zie illustratie 3.10) 

Het verhaal speel zich af in Sevilla/Andalusië waar de stierengevechten, de flamenco en de 

zigeuners talrijk aanwezig zijn. Ook zouden volgens Sinclair (1907) de meeste stierenvechters 

in Spanje zigeunerbloed hebben.
121

 Nu wat zijn de andere stereotypen ten opzichte van 

zigeuners die in Andalusische Nächte terugkomen? In het begin van de film wordt bij het 

bezoek van Carmen in de gevangenis door de soldaten beweerd dat ‘zigeuners niet goed 

genoeg zijn om soldaat te spelen’. Dit is een mogelijke onderhuidse verwijzing naar de 

oorlogstijd waar er honderden Sinti in het Duitse leger terecht kwamen ondanks het feit dat dit 

aan hen aanvankelijk verboden werd. De soldaten zijn minachtend tegenover haar want ze 

noemen haar geen ‘vrouw’ maar een ‘zigeunerin’. Ze wordt echter toch binnengelaten door de 

José. In de gevangenis zijn onder andere zigeuners opgesloten waaronder de stierenvechter 

Antonio. Stierenvechters zijn vaak van zigeunerafkomst net zoals Antonio. In het gevangenis 

begint Carmen ook te zingen en te dansen terwijl ze muzikaal op gitaar begeleidt wordt door 

Antonio. Ook zijn er vele scènes waar ze als danseres/zangeres optreedt in het café en waar er 

flamenco muziek of Spaanse zigeunermuziek gespeeld wordt. Hier wordt duidelijk dat ze dit 

doet als haar werk. Want op een bepaald moment wordt ze immers opgedragen door haar baas 

om tegen haar zin in te dansen met als doel volk te lokken.  

Ondanks de Spaans/Duitse productie zingt het personage Carmen de nummers allemaal in het 

Duits en dus niet in Spaans of het Romani. In het café wordt tijdens het optreden iets gestolen 

van José door een andere zigeunerin (zie illustratie 3.11). Carmen bemerkt dit echter en ze 

geeft het aan hem terug. Het komt zelfs tot een gevecht tussen beide zigeunerinnen waarbij 
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het temperament van beide getoond wordt. Carmen is bang dat er iets gaat gebeuren wanneer 

José met de smokkelbende op rooftocht trekt. Hierop zal ze een waarzegster raadplegen die 

haar voorspelt dat de iedereen die verliefd op haar is, zal sterven. Hierin komt dus zowel het 

stereotype van de waarzegster als een zigeunerin terug als het feit dat Carmen een ‘femme 

fatale’ is.  

Wanneer Antonio wordt vrijgelaten om zich voor te bereiden op de stierengevechten, komen 

beide mannen elkaar tegen. In de daaropvolgende ruzie die ontstaat komt Carmen tussenbeide 

om de gemoederen te bedaren. Bij het stierengevecht verliest Antonio zijn concentratie door 

naar Carmen te kijken en wordt hij door de stier gedood. Na dit incident zal ook José gedood 

worden door de smokkelbende wanneer hij de kant kiest van de politie. Het resultaat is dat 

Carmen verdrietig achterblijft en de waarzegster haar voorspelling uitkwam. Ook hier kan er 

zowat een dubbele houding ten opzichte van de zigeunerin Carmen teruggevonden worden. 

Haar muzikaliteit en haar schoonheid staan hier centraal maar beide mannen gaan wel dood 

op het einde van het verhaal, alsook de smokkelbende waarbij zigeuners als negatief worden 

voorgesteld. Met andere woorden kan er ook hier een haat – liefde verhouding teruggevonden 

worden.  

Een interessant weetje is dat, The Girl of Your Dreams, een film uit 1998 van Fernando 

Trueba met de Spaanse actrice Pénelopé Cruz, gebaseerd is op waargebeurde feiten tijdens de 

verfilmingen van ‘Andalusische Nächte’.
122

 

In 1936 begon de Spaanse burgeroorlog en werden de troepen van Franco geholpen door de 

nazi’s. Deze situatie opende nieuwe markten in de filmindustrie voor beide landen. In 1938 

kwam er officieel een samenwerking tussen Spanje en Duitsland tot stand. De Spaanse films 

werden dan in Berlijn opgenomen. De eerste film die tot stand kwam was ‘der Barbier von 

Sevilla’. De 2
de 

film werd in Spanje opgenomen, de musicalfilm ‘Andalusische Nächte’ met 

de Spaanse zangeres Imperio Argentina als actrice, onder de regie van de Duitser Herbert 

Maisch. Uiteindelijk bleek deze samenwerking niet echt succesvol. Dit was vooral te wijten 

aan het arme Spanje dat niet veel geld kon besteden aan de Duitse medewerking.  

Positiever voor Goebbels en Duitsland was dat door deze samenwerking een nieuwe markt 

openging van de export van Duitse films naar Latijns Amerika.
123
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Der barbier von Sevilla (1938, BenitoPerojo ) (zie illustratie 3.12). Deze film gaat over de 

liefdesavonturen van graaf Almaviva en zijn vriend Figaro. Het is gebaseerd op de 

gelijknamige opera van Rossini ( 19
de

eeuw ). Op een bal ontsnapt Almaviva aan de dood 

nadat hij Susanna, de vrouw van de gastheer Ehemann, probeerde te versieren. Wanneer hij 

vlucht van de razende Ehemann, belandt hij in de koets van de knappe Rosina en haar strenge 

voogd Bartolo, die op weg zijn naar Sevilla.  

Deze Bartolo wil zo snel mogelijk met de rijke Rosina trouwen. Wanneer Almaviva 

vervolgens ook zijn koffer pakt om naar Sevilla te gaan en zijn koets bestijgt, merkt hij dat 

Susanna erin zit. Ze wil hem begeleiden naar zijn bestemming. Dit past echter niet bij 

Almaviva’s plan. Vervolgens roept hij de hulp in van zijn oude vriend Figaro, de beroemdste 

barbier van Sevilla, die altijd raad heeft. Via de listige Figaro, die de hulp inschakelt van een 

zigeunerin, zal het uiteindelijk de graaf Almaviva zijn die haar liefde wint. Op het einde is 

iedereen gelukkig en eindigt het met een trouw. Almaviva en Rosina trouwen, Susanna en 

Bartolo trouwen en ook Figaro lijkt te zullen trouwen met de zigeunerin. Hier is er dus eerder 

sprake van een positieve beeldvorming ten opzichte van zigeuners. Maar welke stereotypen 

komen hier naar voor en worden bestendigd? 

Niet toevallig speelt het verhaal zich net als in ‘Andalusische Nächte’ af in Sevilla, dat 

gekenmerkt wordt door de zigeunercultuur met name hun flamenco muziek. Zo komt er een 

zigeunerin (vertolkt door de Spaanse Estrellita Castro, maar naamloos in deze film) voor die 

de listige Figaro helpt. Ze speelt hierin zijn handlanger/spion wat een subtiele verwijzing kan 

zijn naar het beeld (ze werden naast crimineel en asociaal ook gezien als ‘spionnen’) dat men 

destijds in nazi–Duitsland van zigeuners had. Maar weliswaar is ze Figaro’s handlanger voor 

een nastrevenswaardig doel, namelijk het doen slagen van de trouw tussen Rosina en 

Almaviva. Ze zingt in het Spaans de flamenco en deelt bloemen uit aan de soldaten, die haar 

allemaal bewonderen. Ook komt ze hier zingend en dansend voor bij haar optreden in een 

café en lijkt iedereen enorm gefascineerd te zijn door haar aanwezigheid (zie illustratie 3.13).  

Wat vooral opvalt is dat naast de flamenco muziek ook klassieke muziek te horen valt en de 

muziekkeuze het klassenverschil aantoont.  

Zo valt er bijvoorbeeld bij het bal in het kasteel waar de hogere bevolkingsklassen aanwezig 

zijn, klassieke muziek te horen. Daartegenover staat de flamenco muziek die gespeeld wordt 
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door de zigeuners voor de lagere bevolkingsklassen in het café. Wanneer Rosina in het Spaans 

zingt valt op dat dit geen flamenco muziek maar een Spaans lied waar ze zichzelf begeleidt 

door middel van piano. De rol van de zigeunerin wordt hier gespeeld door de toenmalige 

bekende Spaanse danseres/zangeres/actrice Estrellita Castro. Haar temperamentvolle karakter 

sloot perfect aan bij haar vertolking als zigeunerin. In tegenstelling tot ‘Andalusische Nächte’ 

spelen hier allemaal Spaanse acteurs/actrices in mee. Bij hierboven besproken films worden 

de rollen van de zigeuners niet vertolkt door zigeuners zelf. Het zijn de gadje’s of de niet–

zigeuners die deze rol aannemen. De films zijn eveneens gebaseerd zijn opera’s of operettes 

daterend uit de 19
de

 eeuw.  

De 19
de

 eeuw kadert in de Romantiek, die door nazi-Duitsland en vooral Himmler grondig 

onderzocht werd en geliefd was. Dit wil ook veelal zeggen dat de films een verhaallijn hebben 

die romantisch getint is en de zigeuners in de meeste gevallen op een positieve manier in 

beeld gebracht worden, vooral op vlak van hun muzikaliteit en schoonheid. Toch valt er ook 

wel op dat er onderhuidse kritiek gegeven wordt. Zaken als stelen komen bijna in elke film 

voor. Ook verwijzingen naar asociaal gedrag en stereotypen van waarzegsters komen voor. In 

deze films valt dus op dat er een haat–liefde verhouding ten opzicht van hen weergegeven 

wordt, ‘liefde’ op muzikaal/schoonheid vlak en ‘haat’ op maatschappelijk vlak. In de 

overzichtslijst van Gerd in zijn werk, Nationalsozialistische-Filmpolitik: 

einesoziologischeUntersuchungüber die Spielfilme des DrittenReichs (1969) van de Duitse 

speelfilms gemaakt tussen 1933-1945 zijn ‘Andalusische Nächte’ en ‘der Barbier von Sevilla’ 

niet opgenomen, aangezien het Spaans-Duitse producties zijn en vallen deze aldus onder de 

lijst van de co-producties. ‘Zigeunerblut’ en ‘Zigeunerbaron’ zijn echter wel in deze lijst 

terug te vinden. Ze worden aangeduid met een ‘H’, wat verwijst naar de categorie van de H-

film. Dit wil zeggen dat het onder de categorie valt van een komische film met een politieke 

subtiel verborgen boodschap. Enkel bij de ‘Zigeunerbaron’ staat er naast de H-film ook nog 

bij dat het ‘artistiek waardevol’ is.
124

 Als deze twee films gecategoriseerd worden als een H-

film kunnen ‘Andalusische Nächte’ en ‘der Barbier von Sevilla’ vanwege hun gelijkenissen 

(qua verhaal, thema, stereotypen) ook tot deze categorie gerekend worden.  

Na de analyse van deze vier speelfilms bespreken we nu kort nog twee andere films waarin 

een beeld van zigeuners gecreëerd wordt. Deze zijn Der Blaufuchs (1938, Viktor Tourjansky) 

en Carmen (1934, Lotte Reiniger) 
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Der Blaufuchs (1938, Viktor Tourjansky). Deze film is niet gebaseerd op een opera en 

bespreken we hier aangezien authentieke zigeuners gebruikt werden. Het heeft net zoals de 

vorige films een komische verhaallijn en bevat een scène van een dorp in Hongarije met echte 

zigeuners die traditionele zigeunermuziek spelen. Het verhaal speelt zich af circa dezelfde 

periode als de film gemaakt is en dus niet in een 18
de

 of 19
de

 eeuwse setting. Het gaat over het 

mislukken van een huwelijk tussen Stephan, de jonge professor en Ilona. Uiteindelijk zal de 

professor zijn aandacht vestigen op Ilona’s nichtje. Ilona zal in contact komen met een 

schoolvriend van Stephan, de piloot Tibor.  

Verder in het verhaal komt nog een derde man in het spel komen met name een opera zanger. 

Nadat Ilona haar trein mist, zal ze met Tibor in Hongarije terechtkomen en een zigeunerfeest 

meemaken.  

De sfeer en instrumenten zorgen ervoor dat de kijker een bepaald beeld heeft van ‘zigeuners’. 

Dit beeld dat over hen gecreëerd wordt, is een eerder positief beeld. Zigeuners worden als het 

ware in een romantische setting geplaatst met traditionele klederdracht en de typische 

muziekinstrumenten zoals onder andere de cymbalon en de viool. De zigeuners worden 

gezien als een volk op zich, tegenover de burgerlijke/stedelijke IIona en Tibor.
125

 Toch wordt 

hier de samensmelting tussen beide culturen getoond. Zo zingt Ilona, hier vertolkt door de 

actrice Zarah Leander, samen met de zigeuners een lied waarin Ilona hen ophemelt. Er komt 

tevens een scène waarin de zigeunerviolist en Ilona op de voorgrond komen met groep 

dansende zigeuners op de achtergrond (zie illustratie 3.14). In Der Blaufuchs is een andere 

soort zigeunermuziek te horen, met name de Midden–Europese zigeunermuziek in plaats van 

de Spaanse flamenco zoals in de vorige films. Er is dus sprake van een positieve, maar 

weliswaar romantische beeldvorming ten opzichte van zigeuners. Toch wordt de film ook 

aangeduid als een H-film.
126

 Dit wijst dus op een komische film met politieke subtiel 

verborgen boodschap. In deze film zijn drie mannen verliefd op Ilona en Ilona zelf bedriegt al 

snel haar man.  

Er is dus sprake van onzedig gedrag dat begint met de scène in het zigeunerdorp waar ze 

Tibor onder invloed van de zigeunermuziek/feest kust. Dit kan dus mogelijk verwijzen naar 

het gevaar van de invloed van de zigeuners en hun muziek, ondanks de romantische sfeer die 
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er hangt. Zo wijst Currid ( 2006) naar een artikel tijdens de oorlogsjaren van een reporter die 

deze zigeunermuziek als volgt omschrijft: ‘Een zigeunergroep speelt en de vrouwen werden 

er tot aangetrokken’
127

 Bij het lied dat het personage Ilona zingt, genaamd von der Puszta will 

ich traümen, bei Zigeunermusik, verbroedert Ilona met de plaatselijke zigeuners uit het dorp 

waarmee ze zingt en danst. Niet veel later bedriegt ze haar man op dit feest met Tibor. Dit 

onzedig gedrag is weliswaar ook weer een thema dat gelinkt kan worden met de onzedige 19
de

 

eeuwse Carmen. In vergelijking met de vorige besproken films, wordt hier gebruikt gemaakt 

van authentieke zigeuners.  

We kunnen hieromtrent echter geen vermelding vinden in het toenmalige film brochure en in 

recensie wordt hierover eveneens niets van gezegd. Het lijkt er op dat ze de medewerking van 

de zigeuners bewust niet vermelden. Zo mogen ze wel deel uitmaken van een romantische 

scène waar er muziek aan te pas komt maar zijn het toch eerder Duitsers en/of andere 

nationaliteiten die wel degelijk vermeldt worden. Dit kan weer wijzen op hun 

maatschappelijke negatieve associatie. Ook wordt er niet in de Romani taal gesproken, de 

zigeuners spelen enkel muziek en begeleiden hiermee Ilona die in het Duits een lied zingt.  

Ilona werd vertolkt door Zarah Leander, een Zweedse actrice die tevens de best betaalde 

filmactrice ten tijde van de nazi – cinema was (dit tot spijt van Dr. Goebbels die eerder wou 

dat dit voor een Duitse actrice zou zijn).  

Carmen (19933/1934, Reiniger). Het betreft hier een Duitse korte animatiefilm uit 1933/1934 

van Lotte Reiniger met als hoofdfiguur ‘Carmen’ naar de opera van Bizet.
128

 (zie illustratie 

3.15). Carmen speelt in dit verhaal de hoofdrol. Don José en Escamillo spelen de twee 

geliefden van Carmen. Het verhaal kan gezien worden als een feministische versie ten 

opzichte van de mannelijke opera van Bizet. Ondanks dat het stelen van Carmen hier 

voorkomt is er toch eerder sprake van een positieve en romantische beeldvorming. Het 

verhaal eindigt dan ook goed, wat nogal ongewoon is voor dit verhaal. Zo wou de kapitein 

Carmen doden tijdens het stierengevecht.  

Carmen kan de messteek ontwijken maar komt in de arena terecht. Daar bespeelt ze de stier 

door middel van haar dans, waardoor ze er uiteindelijk zelfs in slaagt om op de stier te gaan 
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zitten. Carmen en Escamillo, beide zigeuners, leven op het einde van het verhaal en dit in 

tegenstelling tot de meeste andere verfilmingen van Carmen. Over kapitein José wordt naar 

het einde van de film toeniets meer getoond. Op het einde rijden Escamillo en Carmen samen 

weg.  

Reiniger beweerde apolitiek te zijn, maar door haar feministische nadruk zet ze toch de 

mannelijke waarden in de schaduw. Deze animatieversie Carmen kan om deze redenen dan 

ook een feministische komedie genoemd worden.
129

 

Meestal zag Goebbels de films pas enkele dagen voor of na de première. Hierdoor was hij dus 

meestal te laat om ze al dan niet te verbieden of veranderen. 28 producties die gemaakt 

werden tussen 1933-1945 zouden geen première gekend hebben. De redenen waren in de 

meeste gevallen: politiek gericht, tegen wehrmacht activiteiten in films vanwege zijn 

ongenoegen met de leider ervan, zenuwachtige, depressieve en de contrasten tussen stad en 

land in films.
130

 Na het bespreken van deze selectie van zes films,waarin er sprake was van 

een zeker beeld (haat-liefde verhouding) over zigeuners, volgt nu een bespreking van twee 

films van één van de bekendste filmregisseurs ten tijde van nazi – Duitsland, namelijk de 

Duitse cineaste en fotografe Leni Riefenstahl (1902-2003). Hoe zat het met haar beeld ten 

opzichte van zigeuners, was er hier ook sprake van een haat–liefde verhouding? In het 

volgende deel, gaan we hier verder op in. 

3.3 Leni Riefenstahl: ‘Das Blaue Licht’ (1932) en ‘Tiefland’ (1954). 

Leni Riefenstahl (1902-2003), de Duitse actrice/regisseur, die voor, tijdens en na het Hitler 

tijdperk actief was, zal altijd bekend staan omwille van haar dubieuze samenwerking met 

Hitler in het nazistische Duitsland. Zo maakte ze in opdracht van Hitler de succesvolle 

propaganda films ‘Triumph des Willens’ (1934/35) en ‘Olympia’ (1936-38). Hier staat 

tegenover de minder succesvolle zigeuner speelfilms zoals ‘Das Blaue Licht’ (1932) en 

‘Tiefland’ (1954). Het contrast betreffende het onderwerp is hier dan ook groot, of zijn er hier 

ook politieke boodschappen aanwezig? In de volgende paragrafen, bespreken we kort deze 

films en hebben we aandacht voor de manier waarop zigeuners in beeld worden gebracht. 
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Das Blaue Licht (1932). Deze film gaat over Junta, een jonge vrouw die afgezonderd leeft 

van het dorp (zie illustratie 3.16). Ze heeft de aanwezigheid van een jonge herder, maar het 

meest van de tijd brengt ze alleen door. De dorpsgenoten schilderen haar af als een heks. Op 

de berg waar ze leeft, schittert elke avond een blauw kristalachtig licht dat opgemerkt wordt 

in het dorp. Vele jonge mannen willen weten wat dit blauwe licht was en trekken op 

verkenning. Ze kwamen allemaal om het leven en werd het geheim van het blauwe licht niet 

opgelost. Op een bepaald moment komt een zekere Vigo in het verhaal, een schilder uit de 

stad die op doortocht is in het dorp en verliefd wordt op Junta. Junta spreekt enkel Italiaans, 

het verhaal speelt zich dan ook af in de Dolomieten.  

Vigo spreekt enkel Duits, waardoor de communicatie niet vlot verloopt. Op een zekere dag 

achtervolgd Vigo haar naar het blauwe licht en ontdekt dat het licht afkomstig is van de vele 

kristallen die er zich bevinden. Vigo zal hierna een veilige route opschrijven om de 

dorpsgenoten van deze rijkdom op te hoogte te stellen om deze kristallen te gaan halen en 

ervoor te zorgen dat er geen doden meer vallen. Wanneer Junta dit merkt, is ze zodanig 

ontgoocheld in de verwoesting van het kristallen heiligdom door de dorpsgenoten en Vigo, 

dat ze zich van haar leven berooft door van de berg te springen. 

Het verhaal van deze film is oorspronkelijk afkomstig van het sprookje van de gebroeders 

Grimm. Zoals eerder vermeld gebruikten deze schrijvers typische negatieve stereotypische 

benaderingen voor zigeuners. Maar dat is hier niet echt het geval, ‘Das Blaue Licht’ was de 

eerste film die Riefenstahl volledig zelf regisseerde. Voorheen was Riefenstahl vooral te zien 

als actrice in verscheidene films die zich afspeelden in de bergen en die in de jaren 20’ en 30’ 

populair waren in Duitsland en Oostenrijk. Ondanks haar vergeefse zoektocht naar financiële 

steun zou de film er toch komen. Zelf zou ze het meeste ervan financieren en kwam de film in 

première in 1932.
131

 Zes jaar later, in 1938, zou ‘Das blaue Licht’ opnieuw uitgebracht 

worden maar in een andere context. Duitsland was veranderd en bij de aftiteling verdwenen 

de Joodse medewerkers.
132

 Ze vertolkte zelf de hoofdrol als Junta. Riefenstahl had een 

geïdealiseerd beeld van zigeuners, namelijk beeldschoon, onschuldig en vervolgd.
133

 Deze 

woorden ‘beeldschoon’, ‘onschuldig’ en ‘vervolgd’, kunnen wijzen op het lot van de 

zigeuners ten tijde van nazi-Duistland. Kenmerkend aan het zigeuner volk zoals in beeld 

gebracht in de film, is dat ze een donkere huid en haar hebben, wat in nazi Duitsland echter 
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niet als mooi werd ervaren. Nochtans waren er vele mannen die er verliefd op werden, kijk 

maar naar de vele ‘Carmen’ films. Volgens Hitler, in zijn streven naar raszuiverheid, moest 

men blond haar en blauwe ogen hebben om volmaakt te zijn. ‘Onschuldig’ zijn de zigeuners 

ook, althans zeker aan de oorlog. Het is een volk dat beweerd zich nooit met oorlog te hebben 

beziggehouden. Of ze ook onschuldig zijn op vlak van stelen is een andere kwestie en volgens 

nazi-Duitsland zijn ze vooral vervolgd vanwege hun asociale en criminele gedrag. De film 

was echter geen succes en kreeg kritieken zoals dat het een ‘vals romantische’ film was.  

Deze kritieken kreeg ze vooral van Joodse critici, mede omdat de Joodse medewerkers niet 

meer vermeld waren in de film.
134

 Maar nu wat zijn zoal de stereotypen in ‘Das Blaue Licht’? 

Junta wordt in de film voorgesteld als een natuurmens, halve wilde, levende in de bergen. Er 

zijn dan ook vele kenmerken die verwijzen naar het feit dat ze een zigeunerin is. Zo heeft ze 

donkere haar en wordt ze door iedereen in het dorp neerbuigend aangekeken. Dit komt omdat 

ze schuldig wordt gezien aan de dood van vele jonge mannen in het dorp die het geheim van 

het blauwe licht dat bij volle maan verschijnt willen ontdekken. Echter weet zij de enige 

veilige weg ernaar toe. Zigeuners worden ook meestal schuldig bevonden door de 

dorpelingen, stedelingen aan allerhande slechte dingen zoals diefstal, moord, enz. Uiteindelijk 

is Junta niet schuldig aan de dood van deze jonge mannen, ze zijn zelf verantwoordelijk voor 

het willen achterhalen van het geheim met als resultaat, de dood. Vandaar dat Riefenstahl, 

Junta dan ook beschouwd als ‘onschuldig’. Ook wordt ze gezien als een heks. Opnieuw is er 

een link met de zigeunervrouwen die het beroep waarzegster beoefenen en daardoor ‘heksen’ 

worden genoemd. Verder blijkt in de film dat wanneer het dorp haar achterna zit, ze 

onhoudbaar is. Niemand kan haar stoppen en al zeker niet wanneer ze de natuur intrekt. Dit is 

in overeenstemming met het beeld dat men had van zigeuners in de Romantiek, waarin ze 

bewonderd werden voor hun wilde, natuurlijke, onbedwongen leven. Net zoals in ‘Tiefland’ 

(zie verder) is er hier sprake van het ‘goede hoogland’ tegenover het ‘slechte laagland’. 

Wanneer Vigo de veilige weg naar de kristallen te weten komt, wil hij hiermee proberen 

zowel het dorp als Junta een beter leven te geven. Het probleem is dat in deze film, deze twee 

doelen onverenigbaar zijn. Dit is ook het geval met zigeuners en stads/dorps bewoners, 

wanneer beide met elkaar geconfronteerd worden. Wanneer Junta ontdekt dat de kristallen 

leeggeroofd zijn, pleegt ze zelfmoord. Junta zou van Vigo een rijker leven gekregen hebben 

met het weggekapte kristal, maar ze wou dit niet, in tegenstelling tot de dorpelingen. Net 
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zoals zigeuners niet persé rijk maar eerder vrij willen zijn. Ook de houding van het dorp 

tegenover de ‘schuldige vreemdelinge’ valt te vergelijken met wat men meestal dacht over 

zigeuners. We zouden aldus kunnen opmerken dat hier geen sprake van een negatieve 

beeldvorming ten opzichte Junta als zigeunerin of andere uitgestotenen van de maatschappij. 

Tiefland (1954) (zie illustratie 3.17). De productie van ‘Tiefland’ begon reeds voor de oorlog 

en de eerste opname vond al plaats in 1934 te Spanje.
135 

Het interessante aspect aan deze film 

is dat het gaat over de liefde van twee mannen, namelijk de schaapherder Pedro en Don 

Sebastian, markies van Roccabruno, voor het zigeunermeisje Martha. Riefenstahl kiest hier 

dus een film waarin zigeuners voorkomen en waarin men verliefd wordt op een zigeunerin. 

Deze verhaallijn kan gezien worden als een gelijkaardig verhaal in de lijn van ‘Carmen’ van 

Bizet. Dus zo een gewaagde keuze van haar om een zeker beeld van zigeuners te vormen is 

dit niet. In eerste instantie zou deze film kunnen doen vermoeden dat Riefenstahl hier een 

gewaagd onderwerp uitwerkt. Echter na het bespreken van de vorige films, blijkt ook dat 

Tiefland een typische verhaal bevat met betrekking tot zigeuners. 

‘Tiefland’ is gebaseerd op een opera uit 1903 van Eugend’Albert. De film is de duurste, die 

ooit in Duitsland is geproduceerd en Goebbels vond de productie ervan geldverspilling. Het 

was dan ook een gewone speelfilm en had niets te doen met propaganda. Uiteindelijk liet hij 

de productie ervan toe, wetende dat Riefenstahl een goede vriendin van Hitler was.
136

 Het 

eindresultaat van haar twee speelfilms zowel ‘Tiefland’ als het oudere ‘Das Blaue Licht’ was 

niet indrukwekkend. Recensies beschreven deze ‘neutrale’ films waarin ze zelf de hoofdrol 

vertolkte als ouderwets. De film lokte nauwelijks volk naar de bioscoopzalen.  

In tegenstelling tot andere films met/over zigeuners binnen het nazi –regime, werden er hier 

wel echte zigeuners gebruikt. Twee assistenten van Riefenstahl verbleven in 1939 in Salzburg 

in het zigeunerinterneringskamp Maxglan, een doorgangskamp, een tussenstation op weg naar 

de gaskamers van Auschwitz. Deze zochten daar in de dwangarbeidersgemeenschap, 

bestaande uit 250 Sinti en Roma, naar mogelijke fotogenieke mannen, vrouwen en kinderen 

die een Spaans uiterlijk vertoonden. Dit was omdat het verhaal van ‘Tiefland’ zich afspeelde 

in Spanje, waar er ook vele zigeuners aanwezig zijn, de zogenaamde ‘gitans’. Zelf deed ze 

daar de selectie! Ze was zeer enthousiast over het talent dat deze mensen hadden. Zodanig 
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zelf dat ze in 1942 voor de binnenopnamen 68 geschikte Sinti en Roma uit een ander kamp 

Marzahn bij Berlijn koos. Deze zigeunerfiguranten waren blij dat ze in deze film mochten 

meedoen. Uiteraard waren ze dan even verlost van het miserabele leven in het kamp. Geld 

voor hun rol kregen ze echter niet, dit werd gecompenseerd door hun tijdige vrijlating. Of 

Riefenstahl wist welk lot ze te wachten stond, valt niet met zekerheid te vertellen.  

Wat wel vaststaat is dat slechts enkelen zigeuners die in ‘Tiefland’ te zien zijn, de Holocaust 

hebben overleefd.
137

 Op 23 november 1949 publiceerde het blad Revue dat Riefenstahl een 

60-tal zigeuners uit het Oostenrijkse interneringskamp Maxglan gehaald had en dat ze na de 

opnames terug naar het kamp teruggestuurd werden. Omdat er enkele overlevenden waren die 

de aanwezigheid van Riefenstahl nog konden beschrijven, werden haar acties beschouwd als 

oorlogsmisdaad. Na de oorlog kreeg ze af te rekenen met allerhande processen tegen haar. 

Een overlevende en zigeuner actrice in ‘Tiefland’ getuigde in 2003 nog in het 

sociaaldemocratische blad Der Funke.
138

 Rosa Winter was toen 17 jaar en mocht van 

Riefenstahl een mooie Spaanse vrouw spelen. Ze beweerde dat ze het filmwerk heel 

opwindend vond en dat de zigeunermeisjes Riefenstahl’s gedrag aangenaam vonden. 

Weliswaar werd haar familie, die ook figureerde in de film, het slachtoffer van vergassing. 

Ook al was het moeilijk geweest voor Riefenstahl om de zigeuner figuranten destijds te 

redden, toch voelt Rosa geen haat ten opzichte van Riefenstahl. Wel beweert ze:‘Al had ze het 

maar geprobeerd, de Sinti en Roma zouden haar als een heilige hebben vereerd.’
139

 Na het 

zien van ‘Tiefland’ uit 1954 blijft het moeilijk Riefenstahls motief te achterhalen of met 

andere woorden, waarom koos ze nu dit onderwerp, een verfilming van een opera uit 1903? 

‘Tiefland’ zou bekend staan als 'lievelingsopera van Adolf Hitler'.
140

 Dit kan verklaren 

waarom Riefenstahl de productie van de film startte en, ondanks het feit dat het geen 

propaganda film was, toch mocht rekenen op financiële steun. Bovendien zou de productie die 

al in 1934(!) startte zo’n 20 jaar duren en pas na de oorlog in de zalen te zien zijn. Vandaar 

dat dan ook het tegenvallende succes van ‘Tiefland’ te verklaren valt, want wie wou nu 

Hitlers ‘lievelingsopera’ nog zien? Wat verder ook vreemd lijkt, is hoe dat deze opera 

‘Tiefland’ met een zigeunerin in de hoofdrol, Hitlers ‘lievelingsopera’ kan zijn? Dit leidt dan 

ook tot de vraag: hoe wordt Riefenstahl hier, als zigeunerin voorgesteld en met welke 
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stereotypen? We geven hieronder een bespreking van de inhoud gecombineerd met de 

beeldvorming van zigeuners. 

Het verhaal speelt zich af in Spanje en begint met de scene van herder Pedro, die een gelukkig 

leven kent in de bergen. Tegenover het bergleven staat het ‘Tiefland’, wat Duits is voor het 

‘laagland’. Hierdoor wordt er al een contrast van goed en kwaad in de film gecreëerd. In het 

laagland woont de ‘slechte’ markies Sebastian die de boeren weigert het nodige water te 

geven, om het vervolgens voor zijn stieren te gebruiken. De eerste scene waarin Marta, de 

zigeunerin, voorkomt, toont haar zittend in een typische zigeunerwagen, die het dorp 

binnenrijdt. De wagen wordt achterna gezeten door een stel kinderen die verwonderd en 

bewonderend naar Marta kijken hoe ze zich aankleed in een frivole jurk en opeens de typische 

Spaanse castagnetten bovenhaalt. Hoewel ze niets zegt in deze scene vertoond ze zich met een 

vriendelijke blik. De stijl waaraan Marta ons hier doet denken is het genre van de flamenco 

(meer uitleg over flamenco in hoofdstuk 4). Aangezien het verhaal zich afspeelt in Spanje is 

de vertoning van de zigeunerin als flamenco danseres dan ook niet toevallig.  

De zigeuners afkomstig uit India, die via het oosten richting Oost en Midden Europa trokken, 

kwamen ook terecht in Zuid-Europa met als voornaamste land, Spanje. Men noemt ze daar de 

‘Gitans’. De flamenco muziek, gebracht door zigeuners, maakt dan ook onderdeel uit van de 

zigeunermuziek en cultuur. ‘Tiefland’ belicht dus een deel van de zigeunercultuur met Marta 

als flamenco danseres. Zo is er een scene dat ze als danseres optreed in het dorpscafé en 

begeleidt word door een gitaarspeler. Zoals het vroeger de gewoonte was, wordt de nadruk in 

de flamenco hier gelegd op de dans en komt de gitaar meer op de achtergrond te liggen. 

Vervolgens worden de herder en de markies aangetrokken door de dansende zigeunerin in het 

dorpscafé. Iedereen die hier aanwezig is, kijkt gefascineerd toe, tot zelfs een van de 

dorpsgenoten zodanig van streek is dat hij midden in haar dans optreden, met haar wil dansen. 

Op dat moment echter komt de markies binnen en dwingt haar als het ware om alleen voor 

hem te dansen in zijn woning. Haar gitaarspeler mag ook mee, maar komt uiteindelijk bij de 

knecht van de markies terecht, terwijl Marta haar dans uitvoert bij de markies, die ook 

flamenco kan spelen en haar dus begeleid. Een niet–zigeuner of dus de markies doet hier mee 

aan de zigeunermuziek (in hoofdstuk 4 zullen we zien dat dit niet vreemd is). En aangezien 

ook iedereen in het dorp geen rancunes kent tegenover de aanwezigheid van de zigeunerin, is 

er dus geen sprake van een negatieve benadering ten opzichte van hen. 
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 Wat ons hier ook opvalt is dat, naast Martha en haar begeleider, er geen andere zigeuners of 

familie in het verhaal voorkomen. In een andere scene wanneer de knecht en de gitaarspeler 

aan tafel zitten te drinken, komt het goochelen met kaarten naar voren. Zo begint de 

gitaarspeler met het laten verdwijnen van een kaart, waarop de knecht bewijst dat hij net 

hetzelfde kan. Dit kennen van allerhande goocheltrucs is ook een typisch stereotype dat aan 

zigeuners wordt toegeschreven. Maar hier bewijst de niet – zigeuner dat hij dat ook kan. 

Verder wordt Marta als een goed mens afgebeeld. Dit wordt duidelijk als ze de boeren 

financieel wil helpen door het geven van geschenken die ze van de markies gekregen had. 

Wanneer de markies dit merkt,wordt hij boos op haar en vlucht ze uit wanhoop de bergen in 

waar ze Pedro tegenkomt. Marta wordt echter teruggebracht door de knechten van de markies 

naar het laagland. Daar is ze ongelukkig met haar toestand, opgesloten in het kasteel. De 

markies besluit op een bepaald moment te trouwen met een rijke vrouw en Marta uit te 

huwelijken met Pedro. De bedoeling hierachter is echter dat Marta zijn maîtresse is en in een 

molen in het laagland leeft, dicht bij de markies dus. Uiteindelijk komt het tot een treffen 

tussen Pedro, die ondertussen de liefde van Marta weet te winnen, en de markies. Bij dit 

treffen wordt de markies door Pedro vermoord en leven Marta en Pedro nog lang en gelukkig. 

Ze verlaten het laagland voor de bergen waar ze vrij kunnen leven. Wat blijkt is dat een 

zigeunerin trouwt met een niet–zigeuner, herder. Dat kan gelden als een opvallend feit 

aangezien hierdoor aan rassenvermenging gedaan wordt, iets waar Hitler althans voor zijn 

‘lievelingsopera’ zich blijkbaar niet aan stoort.  

Uit deze korte beschrijving valt te concluderen dat er over het algemeen in ‘Tiefland’ niet echt 

sprake is van een negatieve beeldvorming/stereotypering ten opzichte van zigeuners. 

Blijkbaar had Hitler toch een ander, eerder positiever, romantisch beeld voor ogen bij 

zigeuners dan bij Joden, anders had dit romantische verhaal nooit tot zijn favorieten kunnen 

behoren. Het lijkt dan ook nogal vreemd hoe het zover is kunnen komen dat er circa 500 000 

zigeuners zijn omgekomen tijdens WOII, terwijl ze in alle besproken films die in nazi – 

Duitsland tot stand kwam op een vrijwel (weliswaar schijnbare) positieve manier in beeld 

gebracht werden. Er kan hier dus wel degelijk gesproken worden van een haat – liefde 

verhouding. In sommige films hier was vooral sprake van een goede beeldvorming tegenover 

zigeuners of werd de discriminatie tegen hen getoond (vooral bij de films van Riefenstahl). 

Terwijl in andere films duidelijk de haat–liefde verhouding terug kan gevonden worden met 

positieve, romantische aandacht voor hun muzikaliteit, dans en schoon, tegenover hun 

negatievere maatschappelijke problemen met nadruk op hun stelen en asociaal zijn. 
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In tegenstelling tot de andere films betreffende zigeuners in deze tijdscontext zoals de 

Zigeunerbaron (1934/35, Karl Hartl), Zigeunerblut (1933/34, Charles Klein), Andalusische 

Nächte (1937/1938, Herbert Maisch), Der Barbier von Sevilla (1938, BenitoPerojo) en 

Carmen (1933/34, Lotte Reiniger) wordt er hier in ‘Tiefland’ wel gebruik gemaakt van ‘echte’ 

zigeuners (ook in Der Blaufuchs) Het thema van de ‘femme fatale’ naar de opera ‘Carmen’ 

van George Bizet komt hier weer terug. Twee mannen worden verliefd op het personage 

Marta en voor de ene loopt het slecht af. Net zoals de andere films is het verhaal gebaseerd op 

een opera. Deze weliswaar op het einde van de Duitse Romantiek. 

Aangezien er op het einde van het verhaal sprake is van ‘rassenvermenging’, zou dit moeten 

wijzen op het feit dat de zigeunerin, een ‘rasechte’ is. Want van stelen of andere slechte 

praktijken is hier geen sprake. De film zou kunnen gezien worden om aan te tonen dat er wel 

degelijk goede, ‘rasechte’ zigeuners bestaan. Dit staat dan wel in fel contrast met de 

zogenaamde slechte, ‘gemengde’ zigeuners die figuranten waren in deze film en vergast zijn 

geweest tijdens de oorlog. 

Ondanks het feit Goebbels, minister van Propaganda was en de hele filmindustrie zo goed als 

zelf in handen had, was Hitler nog steeds de hoogste autoriteit. Bovendien was Hitler een fan 

van sociale komedies met zwakke humor en sentimentele eindes. Ook hield hij van 

melodrama’s. Er moest vooral een spannend plot in de film zitten. Zijn liefde voor deze 

lichtzinnige genres binnen de entertainment films, kan ook gezien worden in het kader van het 

‘verzetten van zijn gedachten’.
141

 Dit kan dus mogelijk verklaren waarom deze films, vaak 

gebaseerd op operettes/opera’s, door hem aanvaard werden en door de bevolking. Dit alles 

was juist om te ontsnappen aan de alledaagse realiteit via de creatie van een romantisch decor 

en meestal vormden de zigeuners met hun muziek en dans, hiervoor een perfecte omkadering 

en ontspanning. Eén van de personages die een belichaming is van de muziek, dans en een 

romantisch kader is het zigeunermeisje Carmen. In het volgende deel gaan we wat dieper in 

op Carmen.  
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3.4 Carmen en de cafes cantantes 

In der Barbier von Sevilla, Andalüsische Nachte, Carmen, Tiefland en Zigeunerblut valt ook 

nog een ander aspect op. In deze films wordt vooral de Spaanse kant van de zigeuners 

weergegeven. Zo valt er bij de muziekscènes in deze films op dat er Flamenco te horen is, 

meestal in de context van een optreden in een café. Dit staat beter bekend als de cafes 

cantantes of letterlijk vertaald de ‘zingende cafés’ (zie voorbeelden hiervan bij de covers van 

deze films en scène afbeeldingen bij de illustraties). Dit was vooral het geval tegen het einde 

van de 19
de

 eeuw wanneer de flamenco een commercialisering onderging. De bazen van deze 

cafés (Senoritos genoemd) organiseerden en sponsorden privé flamenco optredens waar de 

flamenco artiesten betaald werden voor hun optreden. Het interessante aan de voorkeur van de 

weergave in nazi – Duitsland van de zigeuners in Spanje (ook Gitans genoemd), is het feit dat 

diegene die de flamenco dansen en zingen ‘rasechte’ zigeuners zouden zijn. Dit wordt althans 

beweert door verschillende geschiedenissen van de flamenco volgens Michelle Heffner Hayes 

om de authenticiteit (hiermee bedoelt hij dus de zigeunerafkomst) van het genre te blijven 

behouden.
142

 Deze weergave van ‘rasechte’ zigeuners, vooral dan de ‘rasechte’ muzikale 

Carmen bleek dus in nazi – Duitsland beter te zijn dan bijvoorbeeld ‘gemengde’ Sinti en 

Roma in films te tonen die in Duitsland aanwezig waren en waarvan maar tien percent 

zogezegd ‘rasecht’ bleek te zijn (geen enkele film ten tijde van nazi-Duitsland toont zigeuners 

in Duitsland zelf). Aangezien volgens de theorie van Dr. Ritter (in opdracht van Himmler) de 

‘rasechte’ de enige goede zigeuners waren werd dus vooral voor deze Spaanse context 

gekozen om zigeuners af te beelden en zo de nazi-ideologie gevolgd.  

Schrijvers uit de 19
de

 eeuw hadden in hun werken ook al bewondering over de flamenco 

danseressen. De Engelse schrijver Lord Byron (1788-1824) die in 1809 in Andalusië was, 

maakt vermelding van de flamenco in zijn werk Don Juan (1819) dat zich afspeelt in Cadiz. 

Hetzelfde geldt voor George Borrow (1803-1881) in werken als The Zincali: An account of 

the Gypsies in Spain (1841) en The Bible in Spain (1842) waar hij het dansen van de 

zigeunerinnen opmerkt.  
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Echter het werk dat het meeste invloed zou gehad en onder de Flamenco geleerden de meest 

realistische weergave zou geven van het Spanje in de 19
de

 eeuw, is Gatherings from Spain 

(1845) van de Engelse schrijver Richard Ford (1796-1858).
143

 Hij beschrijft deze dansende 

vrouwen als volgt: 

The ladies who seem to have no bones, resolve the problem of perpetual motion, their feet 

having comparatively a sinecure, as the whole person performs a pantomime, and trembles 

like an aspen leaf; the flexible form and Terpsichore figure of a young Andalusian girl- be she 

gypsy or not- is said by the learned, to have been designed by nature as the fit frame for her 

voluptuous imagination.
144

 

Ook in Frankrijk waren exotische beschrijvingen van flamenco danseressen populair. Dit was 

bijvoorbeeld het geval bij enkele Franse Schrijvers zoals Chateaubriand (1768-1848) in het 

werk Les Aventures du Dernier Abencerage (1826) en bij Victor Hugo (1802-1855) in Les 

Orientales (1829). Deze Franse romantici zagen in Spanje een land dat onaangeroerd was 

door de tijd en verandering, en een volk die een zekere uitdrukking en vrijheid bezat (vooral 

de zigeuners dan). De meest bekende en voortdurende voorstelling van een flamenco danseres 

en zangeres kwam er door het werk ‘Carmen’ (1847) van Prosper Merimée. Dit werk vormde 

de basis voor de latere opera ook ‘Carmen’ (1875) getiteld van George Bizet. Op die manier 

werd dus een exotische, romantische beeld van de flamenco gecreëerd wat mede aanleiding 

gaf voor de commercialisering van het muziek genre en weergave van het thema in films.
145

 

Dit beeld van ‘Carmen’ en de flamenco in het algemeen werd dus vooral gebruikt om 

zigeuners in de films te tonen tijdens de nazi periode met af en toe een politieke onderhuidse 

negatieve boodschap. Het type beeld van ‘Carmen’ en de flamenco paste dus perfect in het 

kader van de haat–liefde verhouding die er heerste ten opzichte van zigeuners ten tijde van 

nazi–Duitsland, namelijk enerzijds muzikaal en ‘rasecht’ maar anderzijds een negatievere 

maatschappelijke situatie ( inzake zedeloosheid, stelen,..). Ook buiten nazi-Duitsland kwamen 

er films tot stand die een zeker beeld creëerden van zigeuners. Welke thema’s werden daar 

vooral gebruikt als men zigeuners wou weergeven in films? In het volgende deel kijken we 

naar films die buiten nazi-Duitsland geproduceerd werden. 
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3.5 Voorbeelden van films over zigeuners buiten nazi–Duitsland. 

Naast Duitsland hielden ook andere Europese landen zich bezig met het ‘zigeunerprobleem’. 

In 1936 kwam er een internationale zigeunercentrale, een inlichtingsdienst met als doel zoveel 

mogelijk gegevens (afkomst, vingerafdrukken, foto's,…) van 'zigeuners' te verzamelen, tot 

stand. Twee jaar later hadden de volgende landen zich hierbij aangesloten: België, Duitsland, 

Frankrijk, Finland, Joegoslavië, Letland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal en Tsjecho-

Slowakije. Toch wordt in deze scriptie vooral de nadruk gelegd op de film(s) die in nazi-

Duitsland tot stand kwamen betreffende zigeuners. Want in tegenstelling tot andere landen 

was het wel vooral onder invloed van de nazi’s, dat er naar schatting zo’n 500 000 zigeuners 

de dood vonden. Ook in andere landen waren de zigeuners echter niet geliefd en in deze 

tijdsperiode, kwamen er ook daar films over hen tot stand. Er valt vooral op dat de 

beeldvorming hier vooral negatief was en dat het enkel bij de films zijn die rond het thema 

‘Carmen’ werken dat er sprake is van positievere beeldvorming. 

We noemen hier enkele voorbeelden: ‘King of the Gypsies’ (Frank R. Strayer, 1933), ‘An Old 

Gypsy Custom’ (Harry Edwards, 1934), ‘Rascals’ (H. Bruce Humberstone, 1938), ‘The Rogue 

Song’ (Lionel Barrymore, 1930). Deze films werden gekenmerkt door een negatieve 

beeldvorming ten opzichte van zigeuners. Thema’s als misdaad, moord, stelen en criminaliteit 

kwamen hierin veelvuldig voor. Er werd echter niet gekeken naar hun sociale situatie, die 

vaak bestond uit chronische en acute armoede waardoor stelen niet als een abnormaal 

verschijnsel kan worden gezien. Eerder zag men deze slechte karakteristieken bij zigeuners 

als ‘aangeboren’.
146

 Dit laatste kan men betrekken in de eugenetica, een wetenschapstak dat 

ontstond eind 19
de

eeuw. Hierbij werden verschillende eigenschappen, meestal slechte, 

toegeschreven aan minderwaardige rassen bijvoorbeeld Joden en zigeuners. Een uitspraak 

zoals ‘ het zit hen in de genen’ is hier dan ook niet vreemd en het publiek geloofde dit.  

Een ander thema die bij enkele films met zigeuners uit deze vroege jaren terugkwam is 

‘zedeloosheid’. Het prototype hier was wederom Carmen. Het gaat hier om de femme fatale 

Carmen, een Spaanse zigeunerin op wie iedereen verliefd wordt, inclusief de gadje’s (niet 

zigeneuners). Meestal leidde deze verliefdheid tot problemen tussen minnaars onderling. De 

temperamentvolle zigeunerin zorgt met andere woorden voor veel problemen en zelden loopt 

het verhaal goed af.  
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Wel staat in deze films meestal hun talent voor muziek en dans centraal. De beeldvorming 

schommelt hierdoor zowel tussen een positieve als een negatieve benadering ten opzichte van 

zigeuners. Voorbeelden van films waarin dit thema central staat zijn: ‘The Loves of Carmen’ 

(Raoul Walsh, 1927) 
147

, ‘The Blackbird’ (Tod Browning, 1926), ‘Caravane’ (Erik 

Charell,1934), ‘Wings of the Morning’ (Harold D. Chuster, 1937), ‘Gypsy Wildcat’ (1944, 

Roy William Neill). 

Nog een ander interessant en vermeldenswaardig film is deze van Charlie Chaplin ‘The 

Tramp’ (1916).
148

 Hierin komt het thema van ‘zigeuners als kinderrovers’ terug. Hierin redt 

Chaplin het meisje van een bende zigeuners en keert ze op het einde terug bij haar 

oorspronkelijke familie. Hetzelfde thema keert ook terug in de film ‘The Bohemian Girl’ 

(1936) van James W. Horne en Charley Rogers. Bekende acteurs als Stan Laurel, Oliver 

Hardy en Thelma Todd, vertolken hierin de hoofdrol. 

3.6 Ter uitgeleide 

We hebben hier in dit hoofdstuk gezien dat tijdens de nazi–cinema onder leiding van 

Goebbels lichtzinnige films, komedies, operettes/opera’s, melodrama’s heel populair waren. 

Ze vormden een soort van escapisme waarin de bevolking kon vluchtten. Na een analyse uit 

een selectie films ten tijde van nazi–Duitsland waar er een zeker beeld gecreëerd werd van 

zigeuners, valt op dat ze eigenlijk overwegend positief afgebeeld worden. Dit staat natuurlijk 

wel in fel contrast met hun vervolging tijdens WOII. Af en toe valt er wel een negatiever 

maatschappelijk beeld te zien in de films waarin zigeuners voorgesteld word als dieven, 

waarzegsters, spion, zedeloos of als ‘asociaal’. Echter wordt deze negatieve voorstelling vaak 

direct overspoelt door de nadruk te leggen op hun talent voor dans, muziek en schoonheid die 

prominent naar voren komen. Dit wijst toch op een zekere haat – liefde verhouding ten 

opzichte van zigeuners. Verder komt de inspiratie om zigeuners weer te geven vaak ook van 

operettes uit de 19
de

 eeuw (de eeuw van de Romantiek), vooral dan die van ‘Carmen’ van 

Bizet. Deze weergave van een zigeunermeisje en de flamenco in Spanje paste in het kader van 

de nazi ideologie. Want in tegenstelling tot de vele Sinti en Roma in Duitsland (slechts tien 

percent ‘rasecht’ ) zouden de flamenco spelende zigeuners in Spanje wel ‘rasecht’ zijn en het 

waren alleen de ‘rasechte’ die volgens de nazi ideologie deugden.  
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Het lijkt er op dat hun keuze van het afbeelden van zigeuners op een positieve manier, 

hierdoor beïnvloed is. Vandaar dus dat in nazi -Duitsland vaak hun keuze viel op romantische 

operettes uit de 19
de

 eeuw waaronder het verhaal van ‘Carmen’ of het tonen van andere 

flamenco danseressen om zigeuners af te beelden.  

In het volgende hoofdstuk zullen we het domein van de film verlaten en terecht komen bij de 

situatie van de zigeunermuziek ten tijde van nazi–Duitsland. Ook daar zullen we onderzoeken 

in welke mate er een haat–liefde verhouding was ten opzichte van zigeuners op vlak van hun 

muziek. Dit zullen we onder andere doen door het verhaal van de zigeunermuzikant Django 

Reinhardt te analyseren. Ook Goebbels speelde als Minister van Propaganda een belangrijke 

rol op het vlak van het al dan niet toelaten van muziek die in die jaren populariteit kende met 

in het bijzonder de jazz muziek. Verder zullen we een analyse geven wat zigeunermuziek in 

het algemeen inhoudt en ook hier dit betrekken met de haat–liefde verhouding die er heerst 

ten opzichte van zigeuners. 
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Illustraties hoofdstuk 3 

 

Illustratie 3.1 Goebbels(rechts naast de camera) samen met Mussolini op een filmset van 

Preussische Liebesgeschichte 

 

Bron:<http://planetkorda.com/wordpress/?attachment_id=378>, geraadpleegd op 03.05.2012. 

http://planetkorda.com/wordpress/?attachment_id=378
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Illustratie 3.2 Cover van de film ‘Zigeunerbaron’ 

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 19743 
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Illustratie 3.3 Beelden van onder andere muziek filmscènes in de ‘zigeunerbaron’ 

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 19743 
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Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 19743 
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Illustratie 3.4 Het nummer O habet Acht! 

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 19743 
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Illustratie 3.5 Cover film ‘Zigeunerblut’ 

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 19749 
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 Filmscènes uit Zigeunerblut (1934) 

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 19749 
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Illustratie 3.6 het nummer ‘Lied und Tango’ 

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 19749 
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Illustratie 3.7 Actrice Margit Symo 

 

Bron: <http://filmstarpostcards.blogspot.com/2009/12/margit-symo.html>, geraadpleegd op 

15.01.2012. 

http://www.flickr.com/photos/truusbobjantoo/408467193
http://filmstarpostcards.blogspot.com/2009/12/margit-symo.html
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Illustratie 3.8 Cover film Andalusische Nächte 

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 620 
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Illustratie 3.9 Carmen(actrice: Imperio Argentina) in actie  

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 620 
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Illustratie 3.10 Imperio Argentina 

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 620 
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Illustratie 3.11 Zigeunerin Margit Symo probeert iets te stelen van de kapitein (links 

onderaan) terwijl Imperio Argentina aan het optreden is. 

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 620 
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Illustratie 3.12 Cover film Barbier von Sevilla 

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 1260 
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Illustratie 3.13 filmscène in een café 

 

Bron: Bundesarchiv-Filmarchiv, uit archiefnummer 1260 
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Illustratie 3.14 Cover film ‘der Blaufluch’s met hierop Zarah Leander die aan het zingen is 

met de zigeuner vioolspeler op de achtergrond. 

 

Bron: 

<http://www.google.be/imgres?q=der+blaufuchs&hl=nl&biw=1192&bih=540&gbv=2&tbm=

isch&tbnid=YhTX0fEzWJodbM:&imgrefurl=http://www.continentalbookshop.com/dmbfilm.

php&docid=IE_Gd-

6P1G_d2M&imgurl=http://www.continentalbookshop.com/images/dmbdvd/blaufuchs.jpg&w

=316&h=445&ei=sMKjT7KiKcvu-

gaistDLCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=1179&hovh=267&hovw=189&tx=

119&ty=157&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=151&tbnw=120&start=0&ndsp

=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73>, geraadpleegd op 13.05.2012. 

http://www.google.be/imgres?q=der+blaufuchs&hl=nl&biw=1192&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YhTX0fEzWJodbM:&imgrefurl=http://www.continentalbookshop.com/dmbfilm.php&docid=IE_Gd-6P1G_d2M&imgurl=http://www.continentalbookshop.com/images/dmbdvd/blaufuchs.jpg&w=316&h=445&ei=sMKjT7KiKcvu-gaistDLCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=1179&hovh=267&hovw=189&tx=119&ty=157&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=151&tbnw=120&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73
http://www.google.be/imgres?q=der+blaufuchs&hl=nl&biw=1192&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YhTX0fEzWJodbM:&imgrefurl=http://www.continentalbookshop.com/dmbfilm.php&docid=IE_Gd-6P1G_d2M&imgurl=http://www.continentalbookshop.com/images/dmbdvd/blaufuchs.jpg&w=316&h=445&ei=sMKjT7KiKcvu-gaistDLCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=1179&hovh=267&hovw=189&tx=119&ty=157&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=151&tbnw=120&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73
http://www.google.be/imgres?q=der+blaufuchs&hl=nl&biw=1192&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YhTX0fEzWJodbM:&imgrefurl=http://www.continentalbookshop.com/dmbfilm.php&docid=IE_Gd-6P1G_d2M&imgurl=http://www.continentalbookshop.com/images/dmbdvd/blaufuchs.jpg&w=316&h=445&ei=sMKjT7KiKcvu-gaistDLCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=1179&hovh=267&hovw=189&tx=119&ty=157&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=151&tbnw=120&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73
http://www.google.be/imgres?q=der+blaufuchs&hl=nl&biw=1192&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YhTX0fEzWJodbM:&imgrefurl=http://www.continentalbookshop.com/dmbfilm.php&docid=IE_Gd-6P1G_d2M&imgurl=http://www.continentalbookshop.com/images/dmbdvd/blaufuchs.jpg&w=316&h=445&ei=sMKjT7KiKcvu-gaistDLCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=1179&hovh=267&hovw=189&tx=119&ty=157&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=151&tbnw=120&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73
http://www.google.be/imgres?q=der+blaufuchs&hl=nl&biw=1192&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YhTX0fEzWJodbM:&imgrefurl=http://www.continentalbookshop.com/dmbfilm.php&docid=IE_Gd-6P1G_d2M&imgurl=http://www.continentalbookshop.com/images/dmbdvd/blaufuchs.jpg&w=316&h=445&ei=sMKjT7KiKcvu-gaistDLCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=1179&hovh=267&hovw=189&tx=119&ty=157&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=151&tbnw=120&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73
http://www.google.be/imgres?q=der+blaufuchs&hl=nl&biw=1192&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YhTX0fEzWJodbM:&imgrefurl=http://www.continentalbookshop.com/dmbfilm.php&docid=IE_Gd-6P1G_d2M&imgurl=http://www.continentalbookshop.com/images/dmbdvd/blaufuchs.jpg&w=316&h=445&ei=sMKjT7KiKcvu-gaistDLCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=1179&hovh=267&hovw=189&tx=119&ty=157&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=151&tbnw=120&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73
http://www.google.be/imgres?q=der+blaufuchs&hl=nl&biw=1192&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YhTX0fEzWJodbM:&imgrefurl=http://www.continentalbookshop.com/dmbfilm.php&docid=IE_Gd-6P1G_d2M&imgurl=http://www.continentalbookshop.com/images/dmbdvd/blaufuchs.jpg&w=316&h=445&ei=sMKjT7KiKcvu-gaistDLCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=1179&hovh=267&hovw=189&tx=119&ty=157&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=151&tbnw=120&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73
http://www.google.be/imgres?q=der+blaufuchs&hl=nl&biw=1192&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YhTX0fEzWJodbM:&imgrefurl=http://www.continentalbookshop.com/dmbfilm.php&docid=IE_Gd-6P1G_d2M&imgurl=http://www.continentalbookshop.com/images/dmbdvd/blaufuchs.jpg&w=316&h=445&ei=sMKjT7KiKcvu-gaistDLCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=1179&hovh=267&hovw=189&tx=119&ty=157&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=151&tbnw=120&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73
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Illustratie 3.15 animatiefiguur ‘Carmen’  

 

  

Bron: <http://www.trickywomen.at/index.php?id=240>, geraadpleegd op 13.05.2012. 

Illustratie 3.16 Leni Riefenstahl als ‘Junta’: 

 

Bron: S. Bach, Leni: leven en werk van Leni Riefenstahl, Amsterdam: De Bezige Bij, 2007, p. 

96 

 

 

http://www.trickywomen.at/index.php?id=240
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Illustratie 3.17 Cover film ‘Tiefland’ 

 

Bron: <http://www.google.be/imgres?q=tiefland&hl=nl&gbv=2&biw=1192&bih=540&tbm=isch&tbnid=zXsz-

p4_WfA4TM:&imgrefurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/film-

tiefland.htm&docid=wgcBjIb_1WyRGM&imgurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-

Homepage/images/Tiefland-Farbplakat.jpg&w=354&h=500&ei=vsajT6KSGYms-

gbDlpyhCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=138&hovh=267&hovw=189&tx=96&ty=231&sig=1

18114152354079754982&page=1&tbnh=158&tbnw=120&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:0,i:81>, 

geraadpleegd op 13.050.2012. 

http://www.google.be/imgres?q=tiefland&hl=nl&gbv=2&biw=1192&bih=540&tbm=isch&tbnid=zXsz-p4_WfA4TM:&imgrefurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/film-tiefland.htm&docid=wgcBjIb_1WyRGM&imgurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/images/Tiefland-Farbplakat.jpg&w=354&h=500&ei=vsajT6KSGYms-gbDlpyhCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=138&hovh=267&hovw=189&tx=96&ty=231&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=158&tbnw=120&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:0,i:81
http://www.google.be/imgres?q=tiefland&hl=nl&gbv=2&biw=1192&bih=540&tbm=isch&tbnid=zXsz-p4_WfA4TM:&imgrefurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/film-tiefland.htm&docid=wgcBjIb_1WyRGM&imgurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/images/Tiefland-Farbplakat.jpg&w=354&h=500&ei=vsajT6KSGYms-gbDlpyhCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=138&hovh=267&hovw=189&tx=96&ty=231&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=158&tbnw=120&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:0,i:81
http://www.google.be/imgres?q=tiefland&hl=nl&gbv=2&biw=1192&bih=540&tbm=isch&tbnid=zXsz-p4_WfA4TM:&imgrefurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/film-tiefland.htm&docid=wgcBjIb_1WyRGM&imgurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/images/Tiefland-Farbplakat.jpg&w=354&h=500&ei=vsajT6KSGYms-gbDlpyhCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=138&hovh=267&hovw=189&tx=96&ty=231&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=158&tbnw=120&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:0,i:81
http://www.google.be/imgres?q=tiefland&hl=nl&gbv=2&biw=1192&bih=540&tbm=isch&tbnid=zXsz-p4_WfA4TM:&imgrefurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/film-tiefland.htm&docid=wgcBjIb_1WyRGM&imgurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/images/Tiefland-Farbplakat.jpg&w=354&h=500&ei=vsajT6KSGYms-gbDlpyhCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=138&hovh=267&hovw=189&tx=96&ty=231&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=158&tbnw=120&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:0,i:81
http://www.google.be/imgres?q=tiefland&hl=nl&gbv=2&biw=1192&bih=540&tbm=isch&tbnid=zXsz-p4_WfA4TM:&imgrefurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/film-tiefland.htm&docid=wgcBjIb_1WyRGM&imgurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/images/Tiefland-Farbplakat.jpg&w=354&h=500&ei=vsajT6KSGYms-gbDlpyhCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=138&hovh=267&hovw=189&tx=96&ty=231&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=158&tbnw=120&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:0,i:81
http://www.google.be/imgres?q=tiefland&hl=nl&gbv=2&biw=1192&bih=540&tbm=isch&tbnid=zXsz-p4_WfA4TM:&imgrefurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/film-tiefland.htm&docid=wgcBjIb_1WyRGM&imgurl=http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/images/Tiefland-Farbplakat.jpg&w=354&h=500&ei=vsajT6KSGYms-gbDlpyhCA&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=176&dur=138&hovh=267&hovw=189&tx=96&ty=231&sig=118114152354079754982&page=1&tbnh=158&tbnw=120&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:0,i:81
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Hoofdstuk 4: Zigeunermuziek onder de nazi’s. 

4.1 Ter ingeleide 

Een zekere haat–liefde verhouding ten opzichte van zigeuners zouden we als een constante 

doorheen de tijd kunnen identificeren. De ‘haat’ jegens hen werd vooral gecreëerd door 

negatieve beeldvormingen die vaak in relatie gebracht werden met asociaal en crimineel 

gedrag. Daartegenover staat de ‘liefde’ of ‘appreciatie’ die men kent op het vlak van hun 

zogenaamde folklore cultuur, en in het bijzonder muziek. Het beeld van de vioolspelende 

zigeuner en het dansende zigeunermeisje is echter een ideaalbeeld, dat vooral tijdens de 

Romantiek (19
de

 eeuw) vorm kreeg. Niet alleen hun talent voor muziek, maar ook de 

ongedwongen, exotische levensstijl van zigeunerbevolkingsgroepen werden tijdens deze 

periode bewonderd, en tot op zekere hoogte geïdealiseerd en geromantiseerd.  

Tijdens nazi-Duitsland werd door onder andere Himmler deze periode grondig onderzocht en 

herbekeken. Dit was voornamelijk met name in het kader van de zigeunervervolging, in welke 

men antwoorden zocht op de vraag: welke zigeuner moet vervolgd worden en welke niet? Na 

(pseudo-) onderzoek bleek volgens de nazi-wetenschappers dat een verschil kon worden 

vastgesteld. Zo werd de ‘rasechte’ zigeuner gezien als een afstammeling van het Arische ras. 

Kenmerken van een goede muzikant werden immers gezien als iets typisch Arisch, vooral de 

Engelse schrijver Stewart Chamberlain (1855-1927, later werd hij Duitser) was van deze 

mening.
149

 Ik citeer hier enkele zinnen uit zijn werk: 

Bekanntlich ist man heute geneigt, in den ungarischen Zigeunern einen früh abgeworfenen 

Zweig der indischen Arier zu erblicken, und musikalische Fachmänner haben in der 

unvergleichlichen und eigenartigen musikalischen Begabung dieser leute das Analogon der 

echten indischen musik zu finden geglaubt….
150

 

Wer jemals sich eine ganze nacht hindurch von einem echten ungarischen Zigeunerorchester 

hat vorspeilen lassen, wird mir schon Recht geben, wenn ich behaupte: hier und hier allein 

sehen wir die unbedingte musikalische Genialität am Werke….
151

 

                                                 
149

G. MARGALIT, “The Uniqueness of the nazi Persecution of the Gypsies", In: Romani Studies 5, Vol. 10, No. 

2 (2000), p. 200. 
150

H.S. CHAMBERLAIN, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, München : Bruckmann, 1941, volume 

2, p. 1165.  
151

Ibidem, p. 1165.   
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Tegenover de ‘rasechte’ staat de ‘gemende’ zigeuner, die alleen maar deugde in zaken zoals 

stelen en dergelijke. Echter vervaagde dit onderscheid naarmate de oorlog vorderde en de 

Duitsers steeds meer terrein verloren. Zo’n ca. 500 000 zigeuners lieten het leven tijdens de 

oorlog of ze nu ‘rasecht’ of ‘gemengd’ waren, maakte in de praktijk geen verschil. Een in 

België geboren zigeuner ontsnapte hieraan. Zijn naam was Django Reinhardt. Door het leven 

van Reinhardt als zigeuner-muzikant te beschrijven en te situeren in de context van nazi-

Duitsland, zullen we het spanningveld, meer bepaalde de haat-liefde relatie, duiden. 

4.2 Django Reinhardt en de zigeunerjazz 

Django Reinhardt ontsnapte als zigeuner aan de massale zigeunervervolging tijdens de tweede 

wereld oorlog. Alvorens in te zoemen op de historische context ten tijde van nazi-Duitsland, 

geven we hier een korte biografische schets. Django werd geboren op een winteravond in 

1910 te Liberchies (Henegouwen). In het Belgische geboorteregister werd hij genoteerd als 

‘Jean’ Reinhardt, omwille van het feit dat het voor België een christelijke naam moest zijn. 

Zijn zigeunernaam werd ‘Django’, wat het Roemeens is voor ‘ik word wakker’.
152

 Zijn ouders 

waren Manouches (de zigeunerbevolkingsgroep uit Frankrijk) die heel Europa doorreisden en 

geld verdienden met muziek optredens. Django leerde al van jongs af aan muziek door eerst 

viool, dan banjo en tenslotte gitaar te leren. Deze muzikale aanleg staat in fel contrast met het 

feit dat Django nooit naar school is gegaan en nooit heeft kunnen lezen en schrijven. Op zijn 

13
de

 speelde hij al in vele Parijse cafés en nachtclubs, geassisteerd door accordeonisten en 

violisten. Naast de traditionele zigeunerstukken speelde hij ook walsen en tango’s. Dit was 

ook de periode van de ‘Musette’, een genre waarin vooral Manouches zeer bedreven in waren. 

Kenmerkend was hier vooral de banjo’s en gitaren en Django raakte spoedig in dit milieu. 

Django werd opgemerkt door de Franse fotograaf Emile Savitry (1903-1967) waardoor hij in 

contact kwam met de Amerikaanse jazz artiesten. Net zoals de meeste zigeuners die geen 

professionele opleiding hadden genoten, kon hij geen noten lezen. Echter had hij geen 

probleem alles ‘op het gehoor’ na te spelen, wat ook iets typisch voor zigeunermuzikanten is. 

Vanaf 1933 ging hij regelmatig naar de Hot Club de France.  

Dit was een gezelschap onder leiding van jazz expert Charles Deaunay (1911-1988) dat zich 

bezighield met het publiek bekend te maken met de nieuwe jazz muziek. Het gevolg was dat 

                                                 
152

M. DREGNI, Django Reinhardt and the Illustrated History of Gypsy Jazz, Speck Press, s.l., 1961, p. 18 
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in 1934 het Quintette du Hot Club de France opgericht werd, met als leden Django, Stéphane 

Grapelli, Louis Vola, Jozef Reinhardt en Roger Chaput.
153

 

Op 18 jarige leeftijd verloor Django Reinhardt twee vingers door een brand in zijn caravan, 

die hij echter weigerde te laten amputeren. Ondanks deze ‘beperking’ groeide hij uit tot een 

wereldberoemde jazzgitarist. Django wordt ook gezien als de vader van de ‘zigeunerjazz’, dat 

vooral populair werd in de ‘jazz periode’ van Parijs. Zijn populariteit bereikte ironisch genoeg 

een hoogtepunt tijdens het einde van de jaren 30’ en begin jaren 40’, wanneer de zigeuners 

meer en meer het slachtoffer werden van discriminatie en later vervolging door de nazi’s.
154

 

Tot zijn bekendste composities behoren vooral ‘Minor Swing’, ‘Nuages’ en ‘Djangologie’, 

die uitgroeiden tot jazzstandards of bekende jazz akkoorden.
155

 

Django’s muziek haalde zijn inspiratie uit de Amerikaanse jazzmuziek, met artiesten als 

bijvoorbeeld Louis Armstrong, Charlie Parker, Duke Ellington, Benny Goodman.
156

 In de 

vooroorlogse periode was de negatieve houding tegen jazz, vooral gericht tegen het feit dat de 

meeste jazz artiesten zwart waren. Het waren dan ook vooral zwarte artiesten die aan de basis 

lagen van dit genre en dat paste natuurlijk niet in de context van het racistische denken in 

Duitsland. Immers bestond er bij de Afrikaanse en Afro-Amerikaanse, in tegenstelling tot de 

zigeuners, geen haat – liefde verhouding bij de nazi’s en was er gewoonweg sprake van een 

haat verhouding. Jazz muziek werd ook wel eens genoemd onder de denigrerende term negro 

noise, aangezien de muziek geen Arische roots had en per definitie dan ook als 

minderwaardig werd aanzien.  

Toch is er een gelijkenis tussen de zigeuners en de Afro-Amerikanen, dat wel wijst op het 

bestaan van een haat–liefde verhouding bij deze laatste groep. Ter illustratie kunnen we hier 

verwijzen naar een artikel van Patrick Willems, Django: La rencontre du Jazz et des Tsiganes 

(Etudes Tsiganes, 1989). Williams wijst in zijn artikel op de analogie tussen de zigeuners en 

de Afro-Amerikanen.  

De zwarte bevolkingsgroepen in Amerika die gedeporteerd werden uit Afrika en de zigeuners 

die zich vanuit India over de wereld verspreid hadden, zijn twee volkeren die zo goed als 
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E. POESMANS. Een voorstelling van de zigeuners en de muziek die zij spelen in België en Nederland. Gent 

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2001, p. 98-100, (promotor: F.J. De Hen). 
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M. DREGNI, Django Reinhardt and the Illustrated History of Gypsy Jazz, Speck Press, s.l., 1961, p. 7. 
155

<http://keepswinging.blogspot.com/2010/01/django-reinhardt-100-de-naoorlogse.html>, geraadpleegd op 

02.03.2012. 
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M. DREGNI, Django Reinhardt and the Illustrated History of Gypsy Jazz, Speck Press, s.l., 1961,  p. 8. 

http://keepswinging.blogspot.com/2010/01/django-reinhardt-100-de-naoorlogse.html
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gedwongen zijn te leven in een omgeving die hen minacht en discrimineert. De pijn van het 

racisme, het verlies van het thuisland en de vrijheid zijn gevoelens die men evenzeer 

terugvindt in de jazz als in de zigeunermuziek.(zie voorbeelden hieronder). Bovendien kan 

vastgesteld worden dat zowel zigeuners als Afro-Amerikanen wél erkenning oogsten in een 

maatschappij die hen misprijst wanneer zij optreden in de hoedanigheid van muzikant.
157

 

Hieronder een voorbeeld van een zigeunerlied dat tegelijk het ‘volkslied’ van de zigeuners is: 

Djelem Djelem 

I have travelled over long roads 

I have met fortunate Roma 

I have travelled far and wide 

I have met lucky Roma 

Oh, Romani adults, Oh Romani youth 

Oh, Roma, from wherever you have come 

With your tents along lucky roads 

I too once had a large family 

But the black legion murdered them 

Come with me, Roma of the world 

To where the Romani roads have been opened 

Now is the time - stand up, Roma, 

We shall succeed where we make the effort. 

Oh, Roma adults, Oh, Roma youth
158

 

Hier een voorbeeld van een jazz nummer van Billie Holliday: 

Strange fruit 

Southern trees bear strange fruit 

Blood on the leaves and blood at the root 

Black bodies swinging in the southern breeze 

Strange fruit hanging from the popular trees 

 

Pastoral scene of the gallant south 

The bulging eyes and the twisted mouth 
 

Scent of magnolias, sweet and fresh 

Then the sudden smell of burning flesh 

 

Here is fruit for the crows to pluck 
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For the rain to gather, for the wind to suck 

For the sun to rot, for the trees to drop 

Here is a strange and bitter cry
159

 

Zie hier dus de overeenkomsten tussen deze twee bovenstaande nummers. Bij beide teksten 

valt op dat ze verwijzen naar hun verleden/heden waar ze het slachtoffer waren van 

discriminatie en vervolging. 

4.3 Zigeunerjazz onder het hakenkruis 

Zoals reeds eerder aangegeven richtte Django Reinhardt in 1934 samen met onder andere 

Stéphane Grapelli het Quintette du Hot Club de France op. Deze zouden optredens geven tot 

1939 en bekend worden voor hun unieke muziek waarbij ‘zigeunerjazz’ en ‘swing jazz’ elkaar 

ontmoetten. Toen de oorlog uitbrak verbleef Django in Engeland, maar verkoos hij terug te 

verhuizen naar Frankrijk, Grapelli bleef in Engeland. Grappelli’s keuze zou eerder emotioneel 

(leefde in Frankrijk) geweest zijn dan rationeel, aangezien het in Engeland veel veiliger 

vertoeven was. Het was tijdens deze oorlogsjaren in Frankrijk dat Djano zijn hoogtepunt 

gekend heeft. In tegenstelling tot Grapplei, bleef Django in bezet Frankrijk tijdens de oorlog, 

en bleef hij optredens geven in de Parijse clubs en bracht hij platen uit. Één van zijn grootste 

fans was de Dietrich Schulz-Koehn (1912-1999), ten tijde van nazi-Duitsland een van de 

bekendste radiomoderatoren en jazz experts. Schulz-Koehn werd in deze hoedanigheid dan 

ook ‘Doktor Jazz’ genoemd. Hij zou Django enkele malen uit benarde situaties gered hebben. 

Meestal speelde Django voor een publiek van Duitse officieren en vaak maakte hij in zijn 

muziek verwijzingen naar de Joodse Klezmer muziek. Of dit nu zijn bedoeling was weten we 

niet zeker. Alleszins zou dit wel een ironische verwijzing kunnen geweest zijn naar de 

vervolging van de joden.
160

 Het is dan ook heel opmerkelijk dat Duitse officieren naar 

‘zigeunerjazz’ luisterden, dat zowel Afro-Amerikaanse als Joodse invloeden had en 

bovendien door een zigeuner gespeeld werd (zie illustratie 4.1). Dit zijn dus met andere 

woorden bevolkingsgroepen die ten tijde van nazi-Duitsland als inferieur werden beschouwd.  

Zigeuner Django kende zijn beste jaren eind jaren 30’ en in de jaren 40’. Hij was, net zoals de 

meeste muzikanten van zijn tijd, beïnvloed door de toenmalige hedendaagse muziek. Eén van 

zijn invloeden was de Amerikaanse jazz die in de jaren 20’ en 30’ opkwam met als één van de 

bekendste artiesten van toen Louis Armstrong. Een naam die aan deze muziek werd gegeven 

was ‘hot swing’, wat een grote populariteit genoot bij onder andere de Franse en Duitse jeugd. 
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Zo zag de nieuwe generatie in de swing muziek, een symbool van verzet tegen de autoriteit en 

als tegenhanger van het Derde Rijk. Er kwam in 1935 een totaal verbod op de swing muziek 

wegens raciale gronden, het werd gelinkt met de Afro-Amerikaanse en de Joodse cultuur 

(door nazi’s aangeduid met het woord ‘Nigger-Jew jazz’.( zie illustratie 4.2)
161

 Desondanks 

werd de populaire swing gebruikt als Duits propagandawapen om te spotten met Churchill, 

Roosevelt en de geallieerden. Onder Propaganda minister Goebbels kwam het ‘Charlie and 

his Orchestra’ tot stand, waarvoor de beste jazz muzikanten uit Europa gekozen werden. Deze 

muziek werd vooral uitgezonden op de Britse radio om het volk te beïnvloedden.
162

  

Ondanks het verbod werd jazz ten tijde van het naziregime in Duitsland wel gespeeld, want 

volgens een studie van Willet (1989) omtrent populaire muziekcultuur in de jaren 1939-1949, 

vonden vele nazieofficieren jazz goede muziek. Alleen hadden volgens Willet (1989) deze 

Duitse officieren wat problemen met het feit dat de uitvoerders zwarte muzikanten of Joden 

waren (bijvoorbeeld Benny Goodman was een Amerikaanse Jood). Het was ook zo dat het 

geen Amerikaanse muziekanten mochten zijn, daarom waren het vooral Duitse swing bands 

die deze muziek brachten. Ook Belgische, Zweedse en Nederlandse bands kwamen in 

Duitsland optreden. Bovendien werden vaak de Amerikaanse namen van de nummers naar 

een andere taal vertaald, bijvoorbeeld het bekende nummer ‘St. Louis Blues’ werd ‘La 

tristesse de Saint Louis’.
163

 

Een groot deel van de Duitse jeugd zette zich in de jaren 40 af tegen alles wat met het Derde 

Rijk te maken had en vormden een subcultuur en clubs kwamen tot stand. De twee 

voornaamste waren de ‘Edelweiss Pirates’, die politiek gericht was en de ‘Swing Jugend’, die 

minder politiek actief was. Deze laatste had zijn gelijke in Frankrijk, vooral in Parijs en 

werden daar ‘Les Petits Swings’ of ‘Zazous’ genoemd. De ‘Zazous’ gingen vaak uit in de 

Parijse cinema’s, waar ze live hun favoriete jazz groepen konden horen.  

Of ze gingen naar Pigalle (in de buurt van Montmartre) om Django te horen. Ondanks het feit 

Django een zigeuner was, werd hij in vele gevallen door Doktor jazz beschermd. De ‘Jazz 

dance ‘ of het feesten/dansen op jazz muziek, vond plaats in de populairste cafés van de 

Boulevard Michelin, ondanks het feit dat er een verbod was. In 1943 had de dans rage zich 
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verspreid over heel het land en vond het meestal plaats in afgelegen gebouwen of dorpen. Ook 

in Duitsland was dit het geval en verspreidde de autoriteiten geruchten dat er hier sprake was 

van seksuele praktijken en andere mogelijke schandalen. Verder waren er ook bepaalde 

schuilplaatsen waar swing bands toegelaten werden. Eén van die plaatsen was het Lippmann 

restaurant in Frankfurt, waar de zoon van de eigenaar door het naziregime verboden jazz 

platen draaide voor zijn klanten. 
164

Dit zou uitgroeien tot de Hot Club van Frankfurt. De leden 

ervan bestond uit tieners die de nazi’s verachten en naar verboden jazz luisterden. Vaak kwam 

het tot een treffen met de Hitler Jugend, waarbij ze dan meestal een korte celstraf kregen. Het 

kwam zelfs zo ver dat Himmler in januari 1942 in een brief naar Generaal Heydrich (1904-

1942) schreef, de leiders van deze bendes op te sluiten in concentratiekampen. Dit fenomeen 

was niet beperkt tot de Duitse context. In Frankrijk bijvoorbeeld werd op een andere manier 

gereageerd op de populariteit van de jazz. Zo werd er een andere origine op de jazz geplakt, 

de Afro-Amerikaanse roots werd weggemoffeld en in de plaats werd er een Schotse en Frans-

Italiaanse oorsprong op gelabeld. 
165

 Wanneer men het over jazz en swing heeft van de jaren 

30’, 40’, mag één artiest niet vergeten te vermelden worden. De platen van Fats Waller, die 

uit bezet Frankrijk kwamen, waren bijzonder populair bij het publiek van het Lippmann 

restaurant. Waller’s muziek kon een tijdje ontsnappen aan het verbod dat door de nazi’s 

opgelegd werd, omwille van het feit dat ze aanvankelijk niet wisten dat hij zwart was.
166

 

De Duitse jeugd en hun voorliefde voor de jazz/swing muziek ten tijde van de nazi’s kwam 

onder andere voort uit hun voorliefde voor het exotische en onderdrukte karakter van de Afro-

Amerikaan. Dit is in analogie met de populariteit van de ‘zigeunerjazz’ en in het bijzonder, de 

zigeuner jazzmuziek van Django in die tijd. Dezelfde karakteristieken die aan de muziek of 

cultuur van de Afro-Amerikanen wordt gegeven, komt ook voor bij de zigeuners. Beide 

genres waren uiteindelijk geliefd in Duitsland, zelf door de nazi’s zelf.  

Wel was het verschil dat jazz niet door zwarten of Joden gespeeld mocht worden, maar wel 

door buitenlandse of Duitse bands. De ‘zigeunerjazz’ mocht in tegenstelling tot de ‘gewone’ 

jazz, wél door een zigeuner gespeeld worden. Anders dan de meeste Amerikaanse jazzbands, 

werden de platen van Django verkocht en waren ze beschikbaar in het Duitsland van de jaren 

30’. De zigeunerjazz werd zelfs nagespeeld door Duitse musici, zoals bijvoorbeeld Helmut 

Zacharias (een Duist violist en componist). Op deze wijze droeg Zacharias bij tot de 
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populariteit van de zigeunerjazz in het Derde Rijk. Bovendien werd hij gezien als een 

respectabel man van de Duitse gemeenschap.
167

 In het derde hoofdstuk over de beeldvorming 

van zigeuners in films hebben we aangetoond dat Goebbels de lichtzinnige komedies en 

operettes toeliet in het kader om het volk te vermaken. In de beschreven films was sprake van 

een zeker geromantiseerd beeld van zigeuners waarbij, in functie van puur entertainment, 

zowel hun manier van leven als hun muziek in beeld gebracht werden. Net zoals in de 

filmindustrie had Goebbels als minister van Propaganda invloed op andere media zoals 

bijvoorbeeld de muziek van die tijd. Zoals hierboven reeds vermeld waren de jaren 30’ en 40’ 

de periode van de jazzmuziek en het genre dat er door beïnvloedt werd, namelijk de 

‘zigeunerjazz’. In de volgende paragrafen gaan we op welke wijze Goebbels dit medium 

gebruikte in functie van zijn propaganda apparaat? 

Zoals hierboven reeds vermeldt richtte Goebbels een muziekgroep op. Hij deed dit natuurlijk 

niet zomaar uit zijn liefde voor de muziek, maar eerder om in te spelen op de mode van die 

tijd. Zo was de jazz of swing muziek heel populair, vooral dan bij de jeugd. Het was dan ook 

vooral deze doelgroep die hij wou bereiken en daarom richtte hij Charlie and his Orchestra 

op. Hiervoor werd door de muzikant en leider van deze groep Karl Schwedler, de beste jazz 

muzikanten uit Europa opgetrommeld.  

Het was de bedoeling om zowel de Britse als de Amerikaanse Geallieerden te demoraliseren 

met hun muziek. Zo kwamen er spottende teksten tegen onder andere Churchill, Roosevelt en 

de geallieerden tot stand. Verder waren deze teksten vooral pro – nazistische en 

antisemitische gericht. Zoals in het nummer you’re driving me crazy: Here is Winston 

Churchill's latest tear-jerker: Yes, the Germans are driving me crazy / I thought I had brains / 

But they shot down my planes...the Jews are not the kind of heroes who would fight for me… 

168
Het oprichtten van zo’n jazz muziek groep was nochtans vrij paradoxaal, en voor de 

volgende redenen
 169
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- de nazi’s waren tegen deze muziek die zijn origine kende bij de Afro - Amerikanen en 

de Joden.  

- leden en leiders van de Swing Jugend werden gevangen gezet. 

- jazz muzikanten werden vervolgd en hun muziek verboden. 

Het toont aan dat Goebbels zijn muziekbeleid, net zoals zijn filmbeleid, geen eenduidige 

richting kende. Zo zette hij dus tactisch (met het gebruik van Charlie and his orchestra) de 

zwart – Joodse jazz swing muziek in, ook al was dit tegen zijn principe (de nazi ideologie) . 

Terwijl zigeuners, Joden en zwarten vervolgd werden, maakte Goebbels toch gebruik van hun 

cultuur om het volk te entertainen en beïnvloedden. Joden en zwarten mochten echter zelf 

geen muziek optredens geven, terwijl Django als zigeuner, dit wel mocht. Dit brengt ons bij 

de vraag hoe het nu zat met de optredens van de andere zigeunermuziek en muziekanten van 

die tijd? De ‘zigeunerjazz’ die vooral onder invloed van Django het levenslicht zag, was een 

product van zijn tijd. Het was een mengeling van de opkomende jazz, die zigeuners hebben 

overgenomen en hun typische stijl aan gegeven hebben (iets wat we zoals beschreven hebben 

in hoofdstuk door zigeunerbevolkingsgroepen nog gedaan werd in andere tijdsperiodes). Het 

is een genre dat vooral overgenomen is door de Sinti en de Manouches. Echter is de 

‘zigeunerjazz’ slechts één onderdeel van de zigeunermuziek. Dit leidt ons tot de vraag ‘wat is 

nu precies ‘zigeunermuziek’? 
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4.4 Wat is zigeunermuziek, en wat is het niet? 

‘Zigeuners spelen geen zigeunermuziek’
170

 

Dit citaat komt van Tcha Limberger (1977-….), muzikant en afkomstig uit een 

zigeunerfamilie, die in de loop der tijd de Belgische buurlanden doorkruiste. In een interview 

op 04/02/2012 op radio 1 beweerde hij dus, dat hij geen zigeunermuziek speelt. Hij ziet zich 

eerder als een jazz muzikant. Dit is niet echt verwonderlijk aangezien zijn muziekstijl en die 

van zijn familie (Sinti / Manouches) eerder tot ‘zigeunerjazz’ behoort. Zijn grootvader, Piotto 

Limberger had zelfs nog samengespeeld met Django. Wel kwam zijn familie, net zoals die 

van andere zigeuners, ooit van India. Na het verlaten van hun vaderland, zijn ze onderhevig 

geweest aan verschillende culturele invloeden van zowel Oosterse als Oost-Europese landen. 

In hun doorreis richting Europa moesten ze trachten te overleven. Naast het feit dat ze veelal 

smeden, paardenhandelaars, bereleiders, enzovoort waren, was één van hun voornaamste 

inkomsten de muziek. In elk land waar men terecht kwam, namen ze de muzikale invloeden 

van dit land op in hun repertoire. Zo beweert Limberger dat zigeuners die in bijvoorbeeld 

Bulgarije optreden, Bulgaarse muziek zullen spelen. Weliswaar werd deze muziek gespeeld 

met een typische zigeunerstijl die zowel gecreëerd wordt door het ritme als door middel van 

hun instrumenten zoals de cymbalon. Dit werd gedaan vanuit de veronderstelling dat het 

integreren van deze elementen hun economisch gezien meer zou opbrengen, want 

bijvoorbeeld het brengen van Kroatische volksmuziek in Bulgarije zou hen niet veel 

opleveren. Hetzelfde geldt ook voor de andere Oost - Europese landen zoals bijvoorbeeld 

Roemenië, Kroatië en Servië. 

Toen in het interview Tcha Limberger de vraag gesteld werd of de zigeuners in België dan 

‘Belgische muziek’ spelen, stelde hij vast dat het ontbreken van dergelijke volksmuziek in 

België, ervoor zorgt dat het hier niet mogelijk is. Het volkse element in de muziek is echter 

wel nog aanwezig in de Balkan en dat is nu net wat de meeste mensen herkennen als 

‘zigeunermuziek’ (zie verder Hoofdstuk 5).  
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Hieronder enkele fragmenten uit het radio 1 interview met Tcha Limberger: 

Tcha Limberger: Als ik zigeuner ben in Servië, ga ik mij niet bezighouden met Kroatische 

liedjes te spelen.. 

Radio interviewer: Want dan kan je niet veel verdienen? 

Tcha Limberger: Nee inderdaad… 

Radio interviewer: Zigeunermuziek is rot commercieel, de zigeuner is eigenlijk een soort 

jukebox? Daar komt uit wat je graag hoort?  

Tcha Limberger: De zigeuner is commercieel ingesteld in het algemeen, er is maar heel 

weinig muziek, onder zigeuners die niet gebaseerd is op de muziek van het land waar zij 

woonachtig zijn… 

Radio interviewer: Je bevindt je in Belgie, ik mag niet zeggen ‘Tcha speelt zigeunermuziek’ 

mag ik dan zeggen‘Tcha speelt Belgische muziek?’ 

Tcha Limberger: Wat is Belgische muziek, meneer? 

Radio interviewer: Ja ik zou het ook niet weten, iets van Will Tura? 

Tcha Limberger: Daar loopt het fout, want er is hier geen volksmuziek meer. Onlangs had ik 

een gesprek met iemand die zei:’ ja maar er is toch zoiets dat je altijd erkent aan 

zigeunermuziek… ‘ En toen viel mij in dat dat zeker gewoon de noemer ‘Oost – Europa’ 

is….
171

 

In België leeft de perceptie dat de zigeunermuziek, wat dan vaak ‘Gypsy’ genoemd wordt, 

gelijk staat aan Balkan muziek. Dat komt onder meer door het ontbreken van het volkse 

element in onze muziek. Hierdoor zullen zigeuners eerder hun gemengde repertoire brengen, 

dat ze opgedaan hebben in de Balkan landen. Dit verklaard dan ook waarom we vaak als op 

de affiche van een of ander festival of muziekgebeuren vermeld staat, weliswaar foutief, dat 

er ’Gypsy’ te horen zal zijn.  

Men zal dan met andere woorden eerder naar volksliederen en melodieën uit de Balkan 

luisteren, weliswaar gespeeld door zigeuners of zelfs door niet-zigeuners. Wat houdt dan 
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‘Balkan zigeunermuziek’ in? Zoals hierboven vermeldt, is de Balkan zigeunermuziek, de 

typische volksmuziek van de Balkan, die op een zigeunerwijze gebracht wordt. Kenmerkend 

hier zijn vooral de orkesten van de rondtrekkende zigeuners. De landen die in zijn geheel of 

slechts gedeeltelijk tot dit gebied behoren zijn de volgende: Albanië, Roemenië, Bulgarije, 

Kosovo, Griekenland, Servië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kroatië, Slovenië, 

Montenegro en een klein deel van Turkije. Het zijn vooral in deze landen waar de Roma 

zigeuners rondtrekken om met hun muziek geld te verdienen. Verder zouden we ook sommige 

landen van Midden-Europa tot deze categorie kunnen rekenen, ook al is het geografisch 

gezien niet meer het Balkan gebied: Slowakije, Hongarije, Polen, Tsjechië. Gedurende de 18
de

 

en 19
de

 eeuw waren zigeunermuzikanten heel populair in de Balkan en Midden – Europa en 

vormden ze ensembles. Zo hadden zij in de meeste gevallen het voorrecht te kunnen spelen op 

verschillende aangelegenheden zoals bijvoorbeeld op huwelijksfeesten. Wel typerend voor al 

deze landen is volgens Beissinger (2001) een negatieve beeldvorming ten opzichte van 

zigeuners, tenzij het dan op hun muziek aankomt.
172

 Dit is onder meer het geval in Roemenië, 

waar de ‘Lautari’ een speciale plaats innemen. Deze zigeuners zijn de professionele 

muzikanten van hun streek die overal op publieke aangelegen en trouwfeesten mogen 

optreden. Beissinger (2001) beweert dat de Roemeense bevolking overwegend negatief staat 

ten opzichte van de Roma-zigeuners in hun land, terwijl ze dit niet zijn tegenover de Lautari-

zigeuners. Zo leven Lautari-zigeuners onder de Roemenen en spreken ze Roemeens. Volgens 

Beissinger (2001) is er aldus op dat vlak geen verschil tussen hen onderling.
173

 Echter werd 

deze zigeunergroep tijdens de Tweede Wereldoorlog wel het slachtoffer van de nazi 

vervolging.  

Tijdens het Interbellum kwamen in verschillende Roemeense steden bepaalde verenigingen 

tot stand die de zigeuner cultuur en hun sociale rechten verdedigde. Een van de verenigingen 

was het Junimea Muzicala (letterlijk vertaald: ‘muzikale jeugd’), met aan het hoofd ervan de 

bekende zigeuner violist Grigoras Dinicu. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog 

waren er vele Roma zigeuners, zowel de nomadische als de gevestigde Lautari, het slachtoffer 

geweest.  

Ze werden in kampen opgesloten in Transnistria, waar duizenden van hen omkwamen. 

Weliswaar kan hier weer de haat – liefde verhouding ten opzichte van zigeuners 
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teruggevonden worden. Zo stond Roemenië officieel aan de kant van nazi-Duitsland tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. Toen In 1942 de Roemeense fascistische leider Ion Antonescu 

zigeuners begon te verbannen naar Transnistria, greep Constantin Bratianu in. Deze was de 

leider van de Liberale Partij, die de Roemeense Lautari verdedigde met het argument dat ’Er 

bestaat geen vakantie waar mensen zich kunnen amuseren zonder hun muziek’
174

 Echter zei 

hij niets over die andere zigeuners, die getroffen werden door de systematische vervolging. 

Dit bewijst opnieuw hoe paradoxaal en complex de houding tegenover de zigeuners kan zijn. 

4.5 Zigeunermuziek in een internationale context 

Een deel van de zigeuners kwam ook in Spanje terecht waar ze dus ‘Spaanse muziek’ 

speelden en de ‘flamenco’ tot stand kwam (voor meer info zie Hoofdstuk 5). Ook opvallend is 

de gelijkenis tussen enkele van de basisdansbewegingen van zigeunerdansstijl en het 

flamenco. Het verschil met de andere zigeuners is dat in Spanje de zigeuners hun nomadisme 

hebben opgegeven en zich gesedentariseerd hebben. Het is een product ontstaan uit een 

mengeling van de lagere volksklassen uit Andalusië en de gevestigde zigeuners uit vooral 

Sevilla en Cadiz. In de 19
de

 eeuw ontstond een meer commerciële richting in de flamenco, 

namelijk de ‘flamenco opera’. De flamenco werd vooral gezien als een vorm van ontspanning 

en vonden er optredens plaats in plaatselijke cafés. Dit alles was wel bedoeld voor de hogere 

klasse. De teksten in de flamenco gaan meestal over liefde in een ahistorisch kader. Verdere 

kenmerken in hun teksten zijn gelinkt aan het zogenoemde ‘machismo’, wat meestal 

geassocieerd wordt met de waarden van Andalusië. Deze waarden houden voornamelijk drie 

voorname elementen in, namelijk fatalisme, trots en mannelijk zelf medelijden. Dit kan dan 

op zich weer in verband worden met de overwegende Spaans/Duitse filmproducties uit de 

nazi-periode waarin deze drie elementen ook tot uiting komen als het over zigeuners ging. In 

de 20
ste

 eeuw werden de teksten in de flamenco meer intellectueel onder invloed van de 

marxistische filosofie, bijvoorbeeld door Garcia Lorca.  
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Hieronder een stukje van één van zijn teksten genaamd ciudad sin sueño: 

No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie. 

No duerme nadie. 

Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas. 

Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan 

y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas 

al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros.  

No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie. 

No duerme nadie. 

Hay un muerto en el cementerio más lejano 

que se queja tres años 

porque tiene un paisaje seco en la rodilla; 

y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto 

que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase.
175

  

…… 

Onder Franco echter werd het linkse gedachten goed of andere vooruitstrevende gedachten 

verboden in de flamenco en circuleerden ze eerder rond in private kringen. Na Franco zou dit 

weer veranderen. De flamenco kunnen we aldus beschouwen al een genre dat nogal 

onderhevig geweest is door de politieke/sociale/culturele invloeden doorheen de tijd.
176
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De Russische zigeunermuziek is misschien in onze regio’s één van de minst gekende vormen 

van de zigeunermuziek. Vooral in de 19
de 

eeuw werd het zigeuner lied in Rusland heel 

gewaardeerd. Dit zou komen door de fascinatie van twee schrijvers, namelijk Tolstoj (1828-

1910) en Pushkin (1799-1837). Zo beschreef Tolstoj hen met veel plezier en hemelde hij hen 

op. Hij deed dit onder andere in lange passages in ‘Oorlog en Vrede’, ‘Twee Huzaren’ en het 

‘Het levende lichaam’. Hieronder fragmenten uit Tolstoj’s ‘Oorlog en Vrede’: 

"Ah, my boy, my head’s in a whirl!" said the old man with a smile, 

as if he felt a little confused before his son. "Now, if you would 

only help a bit! I must have singers too. I shall have my own 

orchestra, but shouldn’t we get the gypsy singers as well? You 

military men like that sort of thing."
177

 

 

A handsome, slim, and pale-faced gypsy girl with glittering black 

eyes and curly blue-black hair, wearing a red shawl, ran out with a 

sable mantle on her arm.
178

 

Verder kunnen we nog verwijzen naar artiesten Pisha, Grusha en Steyeska, die onder andere 

met het nummer Dark Eyes of Otchi Tjornije (één van de bekendste Russische zigeuner 

nummers) populair maakten.
179

 Volgens Limberger zijn het vooral de Russische zigeuners die 

meer hun eigen repertoire en stijl hebben. Dit zou kunnen te maken hebben met het feit dat 

zigeuners als bevolkingsgroep in Rusland algemeen aanvaardt zijn geweest in tegenstelling tot 

vele andere landen. Met ‘algemeen’ verwijzen we dat zigeuners niet enkel voor hun muzikaal 

talent geaccepteerd of gebruikt werden. Circa de 18
de 

eeuw kwamen de eerste zigeuners in 

Rusland aan.  
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Ze mochten van de overheid zich vestigen en hun traditionele beroepen verder uitoefenen, wat 

er toe leidde dat in de 19
de 

eeuw de zigeuners te vinden waren in verschillende lagen van de 

bevolking.
180

 In de 18
de

 en 19
de

 eeuw ontstonden er verschillende zangkoren van Russische 

zigeuners, vooral in Moskou en Sint – Petersburg. Het was zodanig populair dat aan het eind 

van de 19
de

 eeuw, één van de oprichters van zo’n koor namelijk Nikolai Shishkin, de eerste 

zigeuner theater groep oprichtte. Hun eerste optreden was in 1886 bij een operette ‘Gypsy 

songs in Faces’. Een jaar later traden ze op in de operette van Strauss der Zigeunerbaron. Op 

20 maart 1888 kwam de eerste operette die volledig in de Roma taal uitgevoerd was uit, 

namelijk Children of the Forests. Deze laatste bleek een enorm succes te zijn en zou zelfs 

voor 18 opeenvolgende jaren te zien zijn geweest. In 1892 werd door Shishkin een nieuwe 

operette tot stand komen, namelijk de ‘Gypsy life’. 

Ondanks de val van de Tsaristisch regime en de veranderingen die dit met zich meebracht, 

zouden gedurende de jaren 20’ de zigeuner optredens blijven doorgaan. In 1931 zou zelfs het 

eerste professionele zigeuner theater Indo-Romen tot stand komen in Moskou. Het blijft tot op 

de dag van vandaag het enigste professionele zigeuner gezelschap van de wereld. Hun 

bedoeling blijft het behouden van hun culturele identiteit en in Rusland heeft men daar geen 

problemen mee.
181

 Verder wouden de Sovjets wel dat de zigeuners zich vestigden in 

permanente woningen. Echter na WOII deden velen dit vrijwillig en werden ze boer, smid, 

ambachtslieden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten de zigeuners in Rusland (ookwel 

Ruska Rome genoemd) tegen de nazi’s. Ze deden dit zowel in het Russische leger als bij de 

guerrilla troepen. Velen konden in Rusland overleven dankzij het Russische volk dat hen 

behoedde voor het mogelijke gevaar en voor schuilplaatsen zorgde. In Rusland zouden er 

vandaag de dag zo’n 200 000 zigeuners zijn.
182

  

Wat ook niet mag vergeten worden in de zigeunermuziek, is de muziek vanwaar ze 

oorspronkelijk komen, namelijk India. Bepaalde Indische muziek behoort ook tot de 

zigeunermuziek. Van hieruit zijn ze in verschillende richtingen getrokken en kwamen er dus 

eerst en vooral Oosterse invloeden.  
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Zo behoren vele zangers en dansers in Iran tot stammen als de Karachi, Luli, luri, Mutribdie 

weliswaar zigeuners zijn. Verder zijn er ook te vinden in onder andere Syrië en Egypte.
183

 

Het wordt dus duidelijk dat de zigeunermuziek in zijn geheel bestaat uit verschillende 

culturele adaptaties, die ze hebben opgenomen door hun vele omzwervingen. Hun 

rondzwerven kwam voornamelijk door het feit ze moesten overleven en hun muziek werd 

hiervoor aangepast. Het is vooral in Spanje en Rusland dat ze zich meer vermengd hebben 

met de lokale bevolking en men positiever tegenover hen staat. Dit is in tegenstelling tot de 

Sinti en Roma, die zich doorheen de eeuwen verplaatst hebben en het nomadisme nog niet 

hebben opgegeven. Een uitzondering vormen hier de Lautari in Roemenië, die zich wel 

gevestigd hebben en aanvaard worden bij de Roemenen. Wat verder te concluderen valt, is dat 

zigeuners overal op muzikaal vlak al een gehele tijd aanvaard worden. De uitspraak Tcha 

Limberger waarmee we het hoofdstuk begonnen, namelijk: ‘zigeuners spelen geen 

zigeunermuziek’, was eigenlijk al een uitspraak van de Hongaarse componist BelaBartok, 

daterend uit de jaren 30’. Deze was van mening dat zigeunermuziek in feite Hongaarse 

volksmuziek is, dat gespeeld wordt door zigeuners.
184

 

4.6 De dualiteit en complexiteit van zigeunermuziek in nazi-Duitsland  

Ondertussen weten we dat Django optrad gedurende de Tweede Wereldoorlog en zijn 

zigeunerjazz heel geliefd was. Hij verbleef tijdens de oorlog wel in het bezette Frankrijk en 

niet in nazi – Duitsland. Hoe was dan de situatie van die andere zigeunermuziek en hun 

optredens in diezelfde periode in Duitsland? Waren zij zelf die deze optredens gaven of 

Duitse muzikanten, zoals gebeurde in de swing muziek? De populariteit van de zigeunerjazz à 

la Django werd in Duitsland vooral vorm gegeven en geïmiteerd door de Duitser Helmut 

Zacharias. Echter was dit niet de enigste zigeunermuziek dat er toen gespeeld werd. Zo was 

ook de zachtere muziek waarin de viool de hoofdrol opeiste toen populair met bekende namen 

als Georges Boulanger. Hij werd geboren in een zigeunerfamilie in Roemenië onder de naam 

Ghita Bulenca. Boulanger was beroemd omwille van zijn mengeling van het typische ‘Balkan 

geluid’ en klassieke elementen van Paganini.
185

  

                                                 
183

A.T. SINCLAIR, “Gypsy and Oriental Music”, In: The Journal of American Folklore, Vol. 20, No. 76 (Jan. - 

Mar., 1907), p. 16. 
184

B. BARTOK, “Gypsy Music or Hungarian Music?”, In: The Musical Quarterly, Vol. 33, No. 2 (Apr., 1947), 

p. 240. 
185

B. CURRID, B. A national acoustics: music and mass publicity in Weimar and nazi Germany, University of 

Minnesota Press, 2006, p. 173. 



 110 

Dit laatste brengt ons als wat dichter bij de traditionele volksmuziek uit de Balkan, die in 

Duitsland gebracht werd door de zigeuner orkesten of fanfares. Zo bestaat er een rapport uit 

1939 dat ons een indruk geeft over een zigeuneroptreden. In maart 1939 trad er een 

zigeunergroep op in het Duitse dorp Kassel. Dit voorval werd gerapporteerd en er werd 

eveneens een artikel over geschreven, getiteld: ‘Een zigeunergroep speelt en de vrouwen 

werden er tot aangetrokken’
186

 De auteur van dit artikel (van wie we geen gegevens hebben), 

die rechtstreeks getuige was van dit schouwspel, vond dit een reden tot schandaal. Namelijk 

vond hij het niet kunnen dat de zigeunermuziek bleef weerklinken in het hart van het Derde 

Rijk en zeker niet dat de vrouwen er tot aangetrokken werden. Een maand later werd zijn 

artikel gepubliceerd in Die Deutsche Bühne, een professionele krant voor Duitse populaire 

muzikanten. Zo beschreef hij dat de zigeunermuziek het volk verdorven, gek en zelfs 

waanzinnig zou maken. Vooral de misplaatste vrouwelijke participatie zat hem hoog. Zo ziet 

hij deze muziek en artiesten als een gevaar voor het behoud van de patriarchale familie.
187

 We 

zouden hierbij ook de link kunnen maken met de populariteit van Carmen ten opzichte van de 

zigeunerfilms ten tijde van nazi-Duitsland. Het thema bij Carmen films en opera’s verwijzen 

meestal naar zedeloosheid. Het personage van ‘Carmen’ of de zigeunerin in de zigeuner films 

de baas spelen op relationeel vlak vaak de baas. Daarom kan er dan ook meer van een 

feministisch kader gesproken worden dan van een patriarchaal. Zo werd bijvoorbeeld de 

zigeuner romantiek vaak gebruikt om verborgen betekenissen te kunnen leggen zoals onder 

andere de vrouwelijke erotiek en seksualiteit.
188

 Het zijn dan ook vaak de manlijke personages 

die het slachtoffer worden van Carmen, of de zigeunerin, en hier dan ook finaal ten onder aan 

gaan. Dit zouden we dan ook kunnen zien als de reden waarom deze auteur (van het zonet 

vermelde artikel) dat wil vermijden met de zigeunermuziek. Zo wil hij niet dat door toedoen 

van de zigeunermuziek en ‘loszedige cultuur’, vrouwen verdorven gaan worden en 

gelijkenissen gaan beginnen vertonen met Carmen, wat tot een verval van de patriarchale 

maatschappij zou kunnen leiden. 
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Zo valt dus te concluderen dat de deze auteur geen zigeunergroepen meer wou in Duitsland. 

Wat verder opvalt is dat hij bij zijn muzikale mening vooral ras, gender en seksualiteit aan 

elkaar verbindt.
189

 Deze zigeuner optredens zouden bovendien een gevaar voor de 

rassenzuiverheid betekenen waardoor de auteur de ideeën van de nazi’s volgt in het kader van 

de vervolging van de zigeuners. Dit is dus een voorbeeld van iemand die de muziek van de 

zigeuners niet apprecieert, niet omwille van het muzikale aspect, maar eerder de negatieve 

gevolgen die deze muziek teweeg brengt. De vraag is nu of dit artikel enige respons gekend 

heeft gekend en/of dit wel een juist beeld geeft van hoe men in nazi – Duitsland over deze 

zigeunergroepen dacht? Het antwoord op deze vraag weten we niet. Wel merken we hier 

opnieuw de complexiteit en het paradoxale van de zogenaamde haat-liefde verhouding ten 

opzichte van zigeuners. In de film Der Blaufuchs uit 1938 van Viktor Tourjansky wordt 

bijvoorbeeld getoond dat zigeuners ‘anders’ zijn. Echter is dit ‘anders’ zijn op een positieve 

manier in beeld gebracht, onder meer dankzij hun muziek. Zo zingt de Duitse actrice samen 

met de zigeuners, waarbij de zigeuner violist op de voorgrond wordt gebracht. Dit zou kunnen 

verwijzen naar de perceptie, gevoed vanuit de nazistische rassenleer, dat de rasechte zigeuners 

tot het Arische ras behoren, waarbij het dan ‘logisch’ is dat beiden uitmunten in muziek. Het 

lied dat in deze film gezongen wordt, kwam tot stand via de twee meest succesvolle figuren in 

de populaire muziek in het Derde Rijk.
190

 Dit wijst dan weer, paradoxaal genoeg, op een 

positieve benadering van de zigeunermuziek. Het artikelvoorbeeld (artikel getiteld: ‘Een 

zigeunergroep speelt en de vrouwen werden er tot aangetrokken’ ) van de auteur waar hij 

negatief staat tegenover de zigeunermuziek en het filmvoorbeeld waarbij er een positieve 

benadering is, karakteriseert het gebruik van de zigeunermuziek tijdens de nazi periode.  

In 1941 kwam er een nieuw nummer, Gypsy fantasy genaamd van Heinz Stahlberg en dit was 

bedoeld als een soort van cafémuziek voor de hogere klassen. Typisch voor zigeunermuziek 

was het gebruik de cimbalon naast de viool (zie illustratie 4.3). Dit instrument werd in deze 

versie wel vervangen door een piano. Maar met het nummer en de met de stijl in de welke het 

gespeeld werd, had men in Duitsland geen probleem. In de jaren 30’, maar vooral vanaf de 

jaren 40’ kwam de zigeunermuziek in een positief licht in tegenstelling tot de zwarte 

jazzmuziek en Joodse klezmer muziek.  
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Zo zou het in die tijd totaal ondenkbaar zijn geweest dat een Joodse klezmer muzikant op een 

positieve manier weergegeven zou worden in een Duitse film. Ook zou het niet kunnen dat 

een nummer in die tijd bijvoorbeeld Jewish fantasy zou heten. Er was met andere woorden 

sprake van een romantisch beeld van de zigeunermuziek. Zodanig dat het zelfs deel uitmaakte 

van de populaire muziek in het Derde Rijk en het zorgde voor ontspanning.
191

 Met andere 

woorden, de muziek alsook het beeld van zigeuners in de films, waren louter bedoeld voor de 

mensen in nazi-Duitsland te laten ontspannen. Dit alles stond echter wel in schril contrast met 

de brute realiteit die de staat ten tijde van nazi-Duitsland in werkelijkheid ten toon spreidde 

tegenover zigeunergroepen Zo kwamen er onderzoeken over hen tot stand met als 

belangrijkste conclusie dat de meeste geen ‘rasechte’, maar ‘gemengde zigeuners waren (zie 

hoofdstuk 2). Ondanks het feit dat al een onderzoek hierover gevoerd was in de jaren 30’ door 

Himmler en Dr. Ritter, had deze publicatie over de daadwerkelijke cijfers over zigeuners een 

serieuze invloed. In 1942 kwamen officiële lijsten tot stand waarin aangeduid werd welke 

muzikanten niet meer mochten optreden in Duitsland. Hiertussen waren ook vele zigeuner 

muzikanten te vinden. Het resultaat was dat voortaan de ‘gemengde’ zigeuners, ondanks hun 

geliefde muzikaliteit, verboden werd hun muziek te brengen. 

Bij deze lijsten die in 1942 tot stand kwamen, waren er ook andere groepen muzikanten die 

verboden werden. Zo werd het concept van de zogenaamde ‘Bolsjewistische muziek’ al van 

ten tijde van de Weimar Republiek afgekeurd. De Joodse klezmer muziek werd hieraan 

verbonden en aldus ook verboden. De jazz muziek werd aan verschillende negatieve zaken 

verbonden. Het werd gelinkt aan zijn zwarte oorsprong en zo kreeg het een negatief geladen 

raciaal karakter. Bovendien speelden soms ook Joden deze jazz muziek, zoals Benny 

Goodman. Eveneens werd jazz verbonden met losse zeden en beschouwd als een seksuele 

obsessie. Dit laatste werd ook gedaan in het artikel voorbeeld dat we hoger besproken hebben, 

waarin de auteur het had over de zigeunermuziek die de vrouwen waanzinnig maakten. Wat 

de gedragenheid en de impact van dit artikel geweest is op de publieke opinie, weten we niet. 

In tegenstelling tot deze zonet vernoemde muziekstijlen zou de zigeunermuziek en hun 

muzikaliteit toch een positieve bron van fantasie blijven in het Derde Rijk. En dit zelfs 

wanneer het uitroeiingproces volledig aan de gang was. 
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4.7 De oneigenlijke liefde-verhouding voor zigeunermuziek 

Op basis van deze analyse van zigeunermuziek, wordt duidelijk dat de situatie van de 

zigeuners en hun muziekcultuur op zijn minst vrij paradoxaal kan genoemd worden. 

Zigeuners zijn enerzijds heel geliefd, mogen overal optreden, althans wanneer ze ‘rasecht’ 

waren. Maar anderzijds werden de ‘gemengden’ massaal het slachtoffer van vervolging 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderscheidt dat gemaakt werd tussen ‘rasecht’ en 

‘gemengd’ vervaagde bovendien ook nog eens hoe langer de oorlog bezig was, en vormde dan 

geen criterium meer om bepaalde zigeuners al dan niet te redden. In het boek van Brian 

Currid, A national acoustics: music and mass publicity in Weimar and nazi Germany ( 2006 ), 

haalt Currid een argument aan van Katie Trumperer om deze paradoxale houding te verklaren. 

Trumperer was namelijk van mening dat zigeuners in de nasleep van de ideologie van de 

verlichting, gevreesd werden voor hun ‘anders’ zijn en geïdealiseerd werden voor hun vrijheid 

en autonomie. Terwijl velen tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten, zagen de 

zigeuners zich toch nog gedwongen om in de Duitse fantasie van hun zogenaamde vrijheid 

voor te leven. Een voorbeeld hiervan is de Duitse cineaste en fotografe Leni Riefenstahl 

(1902-2003) die zigeuners tijdelijk uit een concentratiekamp haalde om ze te gebruiken in 

haar film Tiefland (zie illustratie 4.4). In een ander voorbeeld werden zelf beelden gemaakt 

van onder andere spelende zigeunerkinderen in de concentratiekampen en idyllisch 

voorgesteld. Dit gebeurde in een film van Traugott Miuller’s uit 1942 Friedemann Bach.
192

 

De liefde–verhouding ten opzichte van de zigeuner, is vooral gebaseerd op het idyllische 

beeld van de vrije zigeuner en zijn aanleg tot muzikaliteit. In Duitsland en Centraal – Europa 

was dit al het geval sinds het midden van de 19
de

eeuw. Componisten van die tijd zoals de 

Hongaar Franz Liszt en de Duitser Johannes Brahms maakten de zigeuners tot het middelpunt 

van de culture fantasie van deze streken. Op hetzelfde moment ontwikkelde er zich een 

muzikale populaire traditie dat gebaseerd was op de zigeunermuziek. Dit zorgde dat het beeld 

van de zigeuners ook veranderde in vergelijking met de periode daarvoor. Zo begonnen 

zigeuners hoofdrollen te vertolken in verschillende operettes zoals onder andere de Zigeuner 

Primas (1912) en Zigeuner Liebe (1908). Deze zorgden ervoor dat het beeld van de 

zigeunermuzikant en de verschillende soorten zigeunermuziek in zekere mate populair 

begonnen worden bij het kosmopolitische publiek.  
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Dit speelde zich af tijdens de eeuwwisseling, toen concert hallen, opera’s en populaire cafés 

begonnen gevuld te geraken met deze zigeuners en hun muziek. 

Toen er eind 18
de

 en 19
de

eeuw nog gesproken werd over het exotische, oer-achtige karakter 

van de zigeuner, veranderde dit eind 19
de

 en begin 20
ste

 eeuw. Er kwam een nieuw discours 

tot stand waarin alles uitgelegd werd in biologische termen. In 1940 werd een artikel 

uitgebracht, getiteld On the Psychology and Anthropology of the Gypsies in Germany. Er 

werd hierin gewezen op hun ‘biologisch probleem’, wat zorgde voor de verklaring waarom 

zigeuners cultureel en psychologisch verschilden met alle Europeanen. Desondanks de slechte 

eigenschappen werd er ook een korte muzikale karakterschets gegeven die positief was. De 

zigeuner werd ook gezien als een transnationaal onderwerp. Dit transnationale karakter werd 

enerzijds verdacht gevonden en vaak werden ze daarom beschuldigd van spionage. 

Anderzijds werd deze ‘vreemde’, ‘buitenstaander’, als iets positiefs gezien. Namelijk hun 

muziek werd gebruikt als een icoon van het reizen en werd een uitgangsbord voor het 

exotische. Ook tijdens de Weimar Republiek was ondanks al het negatieve dat aan de 

zigeuners gekoppeld werd, het muzikale landschap gedomineerd door hen. Op straat vormden 

ze een alledaags beeld en waren het meestal Hongaarse zigeunergroepen die voor de nodige 

ontspanning zorgde. Tijdens de nazi-periode bleef hun muziek populair, alsook de 

zigeunerjazz die deel uitmaakt van de zigeunermuziek en toen zijn hoogtepunt beleefde.
193

 

In de volgende hoofdstukken zullen we aandacht vestigen op zigeunerfilms en 

zigeunermuziek tijdens een andere periode, namelijk die tijdens het postcommunistische 

tijdperk. Daar zullen we voorbeelden geven en onderzoeken of deze haat-liefde verhouding 

ten opzicht van zigeuners ook aanwezig is. 
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Illustraties hoofdstuk 4 

Illustratie 4.1 Django Reinhardt (uiterst links), vier Afro-Amerikaanse mannen en een Joodse 

man naast een Duitse officier in de buurt van La Cigale tijdens bezet Frankrijk. Foto genomen 

door Dietrich Schulz-Koehn.  

 

 

 

 

 

 

Bron: <http://www.bbc.co.uk/radio4/factual/djangoreinhardt.shtml>, geraadpleegd op 

16.04.2012. 

Illustratie 4.2 Het door de nazi’s aangeduide ‘Nigger Jew jazz’:  

 

Bron: <http://danajohnhill.com/dana/2010/02/03/toward-entartete-musik/>, geraadpleegd op 

06.05.2012 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/radio4/factual/djangoreinhardt.shtml
http://danajohnhill.com/dana/2010/02/03/toward-entartete-musik/
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Illustratie 4.3 De ‘Cimbalon’  

 

Bron: 

http://www.google.be/imgres?start=157&hl=nl&biw=1192&bih=516&gbv=2&tbm=isch&tbn

id=TnhT6KslHbGqBM:&imgrefurl=http://www.bulgariankaval.com/french/frphotos5.html&

docid=dPjIZOiHLDN5KM&imgurl=http://www.bulgariankaval.com/images/27iordache.jpg

&w=550&h=360&ei=M3meT5-OHou0-

QawqfiGDw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=177&dur=3221&hovh=182&hovw=278&tx

=173&ty=64&sig=118114152354079754982&page=11&tbnh=143&tbnw=191&ndsp=16&v

ed=1t:429,r:7,s:157,i:174, geraadpleegd op 06.05.2012. 

http://www.google.be/imgres?start=157&hl=nl&biw=1192&bih=516&gbv=2&tbm=isch&tbnid=TnhT6KslHbGqBM:&imgrefurl=http://www.bulgariankaval.com/french/frphotos5.html&docid=dPjIZOiHLDN5KM&imgurl=http://www.bulgariankaval.com/images/27iordache.jpg&w=550&h=360&ei=M3meT5-OHou0-QawqfiGDw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=177&dur=3221&hovh=182&hovw=278&tx=173&ty=64&sig=118114152354079754982&page=11&tbnh=143&tbnw=191&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:157,i:174
http://www.google.be/imgres?start=157&hl=nl&biw=1192&bih=516&gbv=2&tbm=isch&tbnid=TnhT6KslHbGqBM:&imgrefurl=http://www.bulgariankaval.com/french/frphotos5.html&docid=dPjIZOiHLDN5KM&imgurl=http://www.bulgariankaval.com/images/27iordache.jpg&w=550&h=360&ei=M3meT5-OHou0-QawqfiGDw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=177&dur=3221&hovh=182&hovw=278&tx=173&ty=64&sig=118114152354079754982&page=11&tbnh=143&tbnw=191&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:157,i:174
http://www.google.be/imgres?start=157&hl=nl&biw=1192&bih=516&gbv=2&tbm=isch&tbnid=TnhT6KslHbGqBM:&imgrefurl=http://www.bulgariankaval.com/french/frphotos5.html&docid=dPjIZOiHLDN5KM&imgurl=http://www.bulgariankaval.com/images/27iordache.jpg&w=550&h=360&ei=M3meT5-OHou0-QawqfiGDw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=177&dur=3221&hovh=182&hovw=278&tx=173&ty=64&sig=118114152354079754982&page=11&tbnh=143&tbnw=191&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:157,i:174
http://www.google.be/imgres?start=157&hl=nl&biw=1192&bih=516&gbv=2&tbm=isch&tbnid=TnhT6KslHbGqBM:&imgrefurl=http://www.bulgariankaval.com/french/frphotos5.html&docid=dPjIZOiHLDN5KM&imgurl=http://www.bulgariankaval.com/images/27iordache.jpg&w=550&h=360&ei=M3meT5-OHou0-QawqfiGDw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=177&dur=3221&hovh=182&hovw=278&tx=173&ty=64&sig=118114152354079754982&page=11&tbnh=143&tbnw=191&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:157,i:174
http://www.google.be/imgres?start=157&hl=nl&biw=1192&bih=516&gbv=2&tbm=isch&tbnid=TnhT6KslHbGqBM:&imgrefurl=http://www.bulgariankaval.com/french/frphotos5.html&docid=dPjIZOiHLDN5KM&imgurl=http://www.bulgariankaval.com/images/27iordache.jpg&w=550&h=360&ei=M3meT5-OHou0-QawqfiGDw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=177&dur=3221&hovh=182&hovw=278&tx=173&ty=64&sig=118114152354079754982&page=11&tbnh=143&tbnw=191&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:157,i:174
http://www.google.be/imgres?start=157&hl=nl&biw=1192&bih=516&gbv=2&tbm=isch&tbnid=TnhT6KslHbGqBM:&imgrefurl=http://www.bulgariankaval.com/french/frphotos5.html&docid=dPjIZOiHLDN5KM&imgurl=http://www.bulgariankaval.com/images/27iordache.jpg&w=550&h=360&ei=M3meT5-OHou0-QawqfiGDw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=177&dur=3221&hovh=182&hovw=278&tx=173&ty=64&sig=118114152354079754982&page=11&tbnh=143&tbnw=191&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:157,i:174
http://www.google.be/imgres?start=157&hl=nl&biw=1192&bih=516&gbv=2&tbm=isch&tbnid=TnhT6KslHbGqBM:&imgrefurl=http://www.bulgariankaval.com/french/frphotos5.html&docid=dPjIZOiHLDN5KM&imgurl=http://www.bulgariankaval.com/images/27iordache.jpg&w=550&h=360&ei=M3meT5-OHou0-QawqfiGDw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=177&dur=3221&hovh=182&hovw=278&tx=173&ty=64&sig=118114152354079754982&page=11&tbnh=143&tbnw=191&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:157,i:174
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Illustratie 4.4 zigeuners uit het kamp Salzburg-Maxglan waar ze een deel van hen 

geselecteerd heeft voor haar film ‘Tiefland’. 

 

Bron: <http://www.doew.at/service/ausstellung/1938/19/19_18.html>, geraadpleegd op 

06.05.2012. 

http://www.doew.at/service/ausstellung/1938/19/19_18.html
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Hoofdstuk 5: Films met zigeuners vanaf ca. jaren 90’ tot nu. 

5.1 Ter ingeleide 

Media, zoals film en muziek, zijn twee zaken die elkaar gemakkelijk aanvullen. Zo bestaan 

weinig films waarin geen muziek te horen valt, al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Een 

voorbeeld hiervan zijn de films van het Deense Dogma 95 verbond, waarvan onder andere de 

controversiële regisseur Lars Von Trier deel uitmaakt. Eén van de afspraken onder de 

regisseurs is dat muziek niet mag worden gebruikt, tenzij het onbewust (bijvoorbeeld een 

voorbijgaande auto met luide muziek) ergens te horen is waar de scène wordt gefilmd en dus 

niet bewust deel uitmaakt de film. Echter, in films waar zigeuners ten tonele worden gebracht, 

is vaak (tot bijna meestal) altijd sprake van muziek. En dit doordat men vaak vertrekt van een 

romantische beeld van zigeuners, waarin hun muzikaliteit en vrijheid centraal staan. Dit heeft 

vooral te maken met het feit dat deze romantische benadering populair is en ook nog goed 

verkoopt. Daarom is het voor de meeste regisseurs soms moeilijk kiezen of ze nu het echte 

beeld van hen in de hedendaagse realiteit tonen of toch blijven vasthouden aan dat oude beeld. 

Dit is vooral ook een dilemma voor regisseurs van zigeunerafkomst, waaronder bijvoorbeeld 

Tony Gatlif. 

In dit hoofdstuk zullen we een sprong maken van de jaren 30’ en 40’ naar de naoorlogse 

periode. De nadruk zal hier vooral komen te liggen op de hedendaagse tijd vanaf circa eind 

jaren 80’/90’ tot nu. Hiermee verlaten we de racistische context van de zigeunervervolging 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is dus vooral de postcommunistische periode vanwaar 

we zullen starten, gekenmerkt door de val van Joegoslavië in 1992, de val van de Berlijnse 

Muur in 1989 en de val van de USSR in 1991. We zullen proberen na te gaan wat de situatie 

van zigeunersgroepen was na de val van het communisme, waardoor in Europa massale 

migratiestromen zijn ontstaan naar het westen. De focus ligt op de hedendaagse 

maatschappelijke situatie van zigeuners en hoe deze al dan niet in de films te zien valt. Is er 

met andere woorden iets of nog niets veranderd aan het romantische beeld en hoe komt dit tot 

uiting in de films die de laatste decennia tot stand zijn gekomen? 
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5.2 De toestand van zigeuners in het naoorlogse Europa 

‘Een vergeten genocide.’ 

Dit bovenstaande citaat is van de hand van Romani Rose en omvat het beeld dat hij heeft van 

de zigeunervervolging of de ‘Porajmos’. De notie ‘vergeten’ duidt hier vooral op het bewuste 

verzwijgen en/of vergeten.
194

 Hiermee geeft Rose de schuld aan het naoorlogse Duitsland, 

deze minderheid te negeren. Deze vergeten systematische genocide op zigeuners, staat in fel 

contrast met de erkennende genocide (holocaust) op de Joods bevolking ten tijde van nazi-

Duitsland. Na de nederlaag van nazi–Duitsland kwam aldus dus geen einde aan de 

discriminatie ten opzichte van de zigeuners. Dit falen van een zekere empathie tegenover de 

zigeuners die de oorlog overleefd hadden, was te wijten aan de nog steeds gebruikte nazi –taal 

van weleer. Zo geloofde men nog steeds dat de zigeuners vervolgd waren omwille van hun 

‘asociaal’ en ‘crimineel’ gedrag.
195

 

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen miljoenen zigeuners in Midden- en Oost – Europa 

terecht onder communistische regimes. In deze landen werd een assimilatiebeleid gevoerd 

waarbij aan zigeuners niet langer hun nomadenleven gegund werd. Verschillende 

zigeunerbevolkingsgroepen werden vaak ingeschakeld in de zware industrie, de bouw en de 

landbouwcoöperatieven. De voordelen waren dat zigeuners nu een vast, maar weliswaar 

bijzonder laag inkomen hadden. In feite kwam het er op neer dat ze ingeschakeld moesten 

worden in het arbeidscircuit, dat ze zich in gebouwen moesten gaan vestigen en dat ze hun 

kinderen naar school moesten laten gaan. Op zich waren dit positieve initiatieven, maar in 

feite waren deze totaal niet aangepast aan de zigeuner cultuur. Het integratiebeleid van 

bijvoorbeeld de Oost–Europese communistische regimes zorgde voor een daling van de 

economische en sociale–politieke uitsluiting van de Roma. Deze zaken stonden echter wel in 

contrast met hun tradities.
196

 Na de val van het communisme was de situatie van de zigeuners 

alles behalve veilig.
197

 Dit zowel in hun herkomstland (het vroegere Oostblok) als in hun 

nieuwe toevluchtsoord in het Westen.  
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G. DERAECK, Zigeuners in ons midden: de karavaan trekt verder, een spoor blijft achter, Leuven, Budel: 

DAMON, 2001, p. 15. 



 120 

De bekroonde vijfdelige documentaire reeks Roma Basta! van Gentenaar Luk Dewulf gaat 

over de situatie van de Roma in Gent en in Slowakije. Hierin komen verschillende Roma 

families aan bod waarbij getoond wordt dat in België, de ene familie zich in een al wat 

positievere situatie bevindt dan de andere. In de documentaire wordt in deze context vooral 

gewezen op het feit dat het leren van het Nederlands bijgedragen heeft tot werk en sociale 

integratie. Ook worden families getoond die in erbarmelijke omstandigheden wonen in Lunic 

IX, een zigeunerwijk in Kosice (Slovakije). Hierbij wordt de discriminatie van burgemeester 

Frantisek Knapik tegenover deze Roma getoond. Zo beweert de burgemeester het volgende in 

Roma Basta!:  

De Roma kunnen en willen zich niet aanpassen aan maatschappelijke regels. Volgens 

experten, zoals etnologen en sociologen maakt het deel uit van hun normale functioneren en 

normaal leven. Maar voor buitenstaanders zorgt dit voor problemen.
198

 

Naast de totale armoede die in beeld wordt gebracht, beweert een 60-jarige Roma dat hun 

situatie onder het communisme veel beter was.
199

 De migratiestroom van zigeuners naar het 

Westen vanaf de jaren 90’ mag men dus niet zien in het kader van hun nomadische 

levenswijze. Het heeft wel degelijk te maken met hun erbarmelijke toestand dat ze hun land 

van herkomst ontvluchtten. In het voormalige Tsjechoslowakije bijvoorbeeld, verloren vele 

zigeuners hun werk- en woongelegenheid na de val van het communisme. In hun zoektocht 

naar een woonplaats, botsten ze op het grote woningtekort. In een groot aantal gemeenten 

werd dit tekort met veel plezier tegen hen gebruikt. Men voerde er een segregatiebeleid 

waarbij vele zigeunergroepen gedwongen werden om in bepaalde wijken te gaan wonen. Op 

die manier werden zigeuners uit het maatschappelijke leven gehouden, met andere woorden 

actief gesegregeerd (bijvoorbeeld in de wijk Lunic IX in Kosice). Men zou bijna kunnen 

stellen dat het gaat om de zigeunergetto’s van de 20
ste

 en 21
ste

 eeuw. Op het Internationaal 

filmfestival van Vlaanderen te Gent in 2011 werd dit jaar deze zigeuner problematiek getoond 

in de film ‘Cigan’ van regisseur Martin Sulik. 

De situatie van zigeunergroepen is ook in Roemenië, Bulgarije en de vroegere deelstaten van 

de Joegoslavische Republiek gelijkaardig. Ook daar is zijn zigeuners veelal het slachtoffer 

van allerhande discriminaties, pesterijen en pogroms. Dat vormt dan ook de reden waarom 

velen naar West-Europa trekken met de hoop een beter leven te kunnen leidden.  

                                                 
198

L. DEWULF, Documentaire reeks Roma basta!, 2010. 
199

Ibidem  
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Ze proberen tevergeefs asiel aan te vragen als vluchtelingen, maar op basis van de 

vluchtelingen–conventie van Gèneve uit 1951, worden ze geweigerd. Zo behoren deze 

voormalige Oostbloklanden tot de eerder ‘veilige’ landen en worden de zigeuners dus meestal 

teruggestuurd.
200

 

Sinds het begin van de jaren '90 is er een groeiende aandacht vanuit internationale 

organisaties zoals de Navo (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie), de Raad van Europa, de 

OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) en de Europese Unie voor 

de situatie van de ongeveer 6 miljoen Centraal-Europese Roma. Internationale druk inzake 

behandeling van minderheden in postcommunistisch Centraal-Europa kan een aansporing zijn 

tot een beter beleid. Maar het gevaar dreigt dat wanneer de bewuste landen eenmaal zijn 

toegetreden, de behandeling van minderheden weer naar de achtergrond zullen geschoven 

worden. De situatie van de Roma in Duitsland en Oostenrijk is ook problematisch, maar daar 

hebben de internationale organisaties veel minder aandacht voor.
201

 Zo vormen de Sinti en 

Roma een inheemse minderheid die al een lange tijd aanwezig zijn op het Duitse grondgebied. 

Bovendien kennen ze een oorlogsverleden tijdens de Tweede Wereldoorlog en eisen ze 

erkenning als slachtoffers, net zoals de Joden dat gekregen hebben.  

Uiteindelijk zou op 17 maart 1982 toenmalig Duits bondskanselier Helmut Schmid het tegen 

de zigeunerminderheid begane nationaalsocialistische misdaad, als volkenmoord op basis van 

‘ras’, erkennen.
202

 In 1992 (val van Joegoslavië) waren van de 438 191 mensen die politiek 

asiel aanvraag deden in Duitsland, circa 100 000 ervan Roma. Velen van hen waren 

vluchteling van de pogroms die zich bijvoorbeeld in Roemenië, maar ook in hun andere 

Centraal en Oost–Europese landen, voordeden. Toch weigerden de Duitse overheid om deze 

Roma te erkennen als politiek vluchtelingen. Nochtans betekende veelal een terugkeer naar 

hun land, een verlies van hun vrijheid of hun leven.
203

 Vervolgens kwam er in 1992 een 

overeenkomt tussen de Duitse overheid en Roemenië. Dit hield in dat er een repatriatie werd 

geregeld van de Roma die naar Duitsland gevlucht waren en terug naar Roemenië zouden 

gezonden worden.
204
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Sinds de zigeuners eeuwen geleden hun vaderland India verlieten, behoorden ze niet meer tot 

een staat. Nooit hebben ze de intentie gehad om een militaire macht te vormen die eventueel 

Europa zou kunnen bedreigen. Zelfs is er weinig of geen interesse onder de 

zigeunersbevolkingsroepen voor het streven naar territoriale autonomie. Toch zijn er hierin 

uitzonderingen te bespeuren, zoals van onder andere de zigeunerleider Jouel Rotaru in de 

jaren 60’. Deze probeerde naar aanleiding van het Eichmann proces, die gezien werd als 

hoofdverantwoordelijke voor de vervolging van Joden en zigeuners, een eigen staat te 

creëren. Het falen van deze eis kwam er vooral door de slechte representativiteit van de 

toenmalige zigeunerorganisaties en gebrek aan consensus. Zelfs in de jaren 30’ zouden er 

gelijkaardige voorstellen geweest zijn in zowel Polen als Tsjechië. Deze zijn telkens mislukt 

omdat slechts een kleine minderheid van de eigen zigeuners achter dit plan stond. Zo was toen 

het nomadenleven veel aantrekkelijker dan het streven naar een vaste plaats. Vandaag komt 

geen enkele zigeunerorganisatie nog op voor gelijkaardige eisen.
205

 Door deze reden vormen 

zigeuners ook nu nog geen zwaar strategisch veiligheidsprobleem, maar laat dat nu juist 

hetgeen zijn wat vaak nodig is voor internationale organisaties om schot in de zaak te krijgen.  

Toch valt er een toenemende de interesse en aandacht voor de zigeunerminderheden vanaf de 

jaren 90’ te bemerken. In het kader van de groeiende aandacht omtrent democratie en 

mensenrechten, werden de voormalige Oostblok landen onder druk gezet door internationale 

organisaties. Zo vormt de behandeling van zigeunerminderheden één van de voorwaarden om 

toe te kunnen treden tot de Europese Unie. Het probleem is dat de nationale overheden van 

deze landen zich eerder druk maken om hun internationale imago dan om hun 

zigeunerminderheden. Bovendien komen deze landen ook binnenlands onder druk te staan. Zo 

worden nationale en lokale overheden door een deel van de bevolking van hun land zelf 

gedwongen om niet te ver te gaan in hun bekommernis om de zigeuners. Als men dit wel 

doet, dan keert te publieke opinie zich snel tegen deze overheden en maatregelen. Op die 

manier blijft de situatie van de zigeuners zo goed als onveranderd.
206

Een voorbeeld van de 

situatie van de zigeuners in één van de Miden–Europese landen kan aangetoond worden met 

Tsjechië dat in 2004 toetrad tot de Europse Unie. Volgend bericht verscheen op 6 januari 

2012 en geeft een beeld van de sociale spanningen tussen de lokale inwoners, zigeuners en 

overheden: 
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‘De Tsjechische stad Rotava heeft te kampen met sociale spanningen, die werden veroorzaakt 

door de massale komst van zigeuners. Burgemeester Jan Sliva vaardigde een verordening uit, 

die staan en zitten in het openbaar verbiedt en het “rondhangen” van zigeuners te bestraffen’ 

Intussen is er sprake van spanningen tussen de “Arbeiderspartij van de sociale 

gerechtigheid” (DSSS), die openlijk tegen de komst van zigeuners is, en groepen zigeuners: 

“Er zijn constante verstoringen van de nachtrust, drugsmisbruik, diefstal, bedreigingen en 

vooral lichamelijke aanvallen op onze burgers”, klaagt de DSSS.’
207

 

Volgens Vermeersch (1999) mag de zigeuner integratie zich niet enkel beperken tot een 

toetredingscriterium tot de Europese groep van de voormalige Oostblok landen. Het moet een 

pan-Europees project worden dat binnen de internationale organisaties meer aandacht 

verdient.
208

 Enkel op die manier is, volgens Vermeersch, een verbetering van hun lot 

mogelijk. 

Zigeuners komen in de meeste landen van Europa voor, maar er is een grote concentratie van 

gemeenschappen in Centraal- en Zuid-Centraal-Europa. Hoge werkeloosheid en een gebrek 

aan aangepast onderwijs zijn de belangrijkste kenmerken van deze gemeenschappen. Verder 

zijn ze oververtegenwoordigd in gevangenissen en mentale instellingen. Een inferieure positie 

in het onderwijs leidt tot een gebrek aan arbeidsmogelijkheden, sociale uitsluiting en 

criminaliteit. Het blijft echter niet beperkt bij deze sociaal-economische problemen. Human 

Rights Watch schrijft dat de toegang van de zigeuners tot jobs, huisvesting en onderwijs 

beperkt is omwille van hun etnische afkomst. Volgens Human Rights Watch maken de 

betrokken nationale overheden allesbehalve werk van het arresteren of vervolgen van daders 

van anti-zigeuner geweldplegingen. Dit heeft als gevolg dat velen nog steeds het slachtoffer 

zijn van mishandeling door de politie, manke juridische verdediging of irrationele 

toepassingen van anti-racismewetgeving.
209
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Naast het feit dat de internationale organisaties de situatie van de zigeuners willen verbeteren, 

hebben zigeunergroepen ondertussen ook eigen organisaties opgericht. Op deze wijze trachten 

gemeenschappen zich op internationaal en nationaal vlak te organiseren om zo hun zaak bij de 

internationale organisaties (zoals onder andere de VN en de Raad van Europa) te kunnen 

voorleggen. Het probleem hierbij is dat ze zwak blijven staan omdat ze slechts over weinig 

representatieve voorgangers en middelen beschikken. Daarom is het noodzakelijk dat zulke 

zelforganisaties bij organisaties in het Westen, die onafhankelijk van de overheid werken (niet 

gouvernementele organisaties), op de nodige steun mogen rekenen. Dit komt neer op steun bij 

de lokale projecten in de voormalige Oostblok landen, alsook bij de opvangprojecten in het 

Westen.
210

 Zo valt bijvoorbeeld in de documentatiereeks Roma Basta! te zien dat in Slovakije 

een bureau is waar zigeuners met hun problemen kunnen komen omtrent het zoeken van 

werk, gezondheidszorg en dergelijke. In de documentaire wordt getoond dat sommige Roma 

geen Slovaaks kunnen spreken en de persoon ter plaatse voor de nodige communicatie zorgt 

om deze mensen te helpen. Op het einde van de aflevering wordt wel gezegd dat het bureau 

niet meer zal gesponsord worden en ten gevolge zal moeten sluiten.
211

 Met andere woorden, 

de impact van dergelijke initiatieven op de maatschappelijke positie van 

zigeunerminderheden, blijft miniem. Het kan wel als een positieve evolutie gezien worden dat 

de zigeunerminderheden zich beginnen te organiseren om voor hun rechten op te komen.  

Toch worden zigeunerminderheden nog steeds in bijvoorbeeld de West–Europese landen als 

België, Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk het slachtoffer van discriminatie en in sommige 

gevallen vaak het land uitgezet. Een voorbeeld hiervan is dat het Belgische zigeunerbeleid op 

Europees niveau aangeklaagd werd. De klacht had vooral betrekking op de huisvesting van de 

betrokkenen. Zo wil de FIDH (De Internationale federatie voor de mensenrechten) het 

onvoldoende aantal opvangterreinen, het overmatig gebruik van uitzettingen en het niet 

erkennen van een caravan als woonplaats aanklagen bij het comité voor economische en 

sociale rechten van de Raad van Europa.
212

 Een ander voorbeeld is Frankrijk waaronder 

voormalig president Sarkozy grote groepen zigeuners het land moesten verlaten. Dit had te 

maken met Sarkozy’s campagne van de bestrijding van de misdaad en de illegalen. Er kwam 

hierop reactie van de Russische zigeunergemeenschappen dat dit alles indruiste op de 

mensenrechten.  
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Zo is de vice-president van de Russische internationale Romani Unie van mening dat de 

zigeuners gezien moeten worden als een Europees volk (na circa 800 jaar aanwezigheid in 

Europa) en dat de huidige discriminering moet stoppen.
213

 Zigeunerorganisaties eisen vooral 

dat de zigeunerminderheden op zowel Europees als internationaal vlak erkent worden als een 

volk zonder natie. Men zou op die manier kunnen spreken dat ze zich zien als soort van 

‘wereldburgers’ of althans ‘Europese burgers’. Dan kunnen ze onder de noemer van 

‘migranten’ geplaatst worden, wat bovendien het dichtste aanleunt bij hun ware identiteit van 

nomaden. Dit houdt dan ook volgens Deraeck (2001) in dat het minderhedenbeleid gebaseerd 

moet worden op positieve integratie- en inburgeringsvoorstellen, en niet langer op 

assimilatiepogingen.
214

 We zouden kunnen stellen dat, in vergelijking met de Middeleeuwen 

(zie hoofdstuk 1 en 2), er weinig veranderd is aan het beeld (en de maatschappelijke positie) 

dat de publieke opinie heeft van zigeuners heeft. Dezelfde stereotypen van weleer blijven 

doorleven. Toch zijn er in de naoorlogse periode zigeuner organisaties tot stand gekomen die 

zich bezig gehouden hebben met het verkrijgen van schadevergoedingen. Toen na de Tweede 

Wereldoorlog veel aandacht was om het lot van de Joden, werd er voor de zigeuners zo goed 

als niets gedaan. Andere organisaties die werden opgericht hielden/houden zich meer bezig 

met het verkrijgen van rechten om positieve toekomstperspectieven te openen. Eén van de 

belangrijkste organisaties die opgericht werd is het International Romani Union (IRU) in 

1978, dat opvolger was van ‘International Gypsy Committee’ opgericht in 1965. Deze telt 

leden van zo’n 70 Romani organisaties over 28 landen. Het World Romani ongres, waarvan 

nu ondertussen reeds zeven edities van zijn georganiseerd, werd voor het eerst in 1971 

gehouden. Daar komt men op voor hun allerhande problemen waar de zigeuners mee af te 

rekenen hebben inzake erkenning van hun rechten, discriminatie, schadeloos vergoeding en 

dergelijke. Bovendien zijn er ook andere niet–zigeunerorganisaties als het reeds eerder 

genoemde Human Rights Watch en Amnesty International die zich inspannen om de 

discriminatie tegen de Roma te tonen.
215  
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Ook in deze naoorlogse periode zijn films tot stand gekomen waarvan er sprake was van een 

tot op zekere hoogte eenzijdig, romantisch en gedecontextualiseerd beeld van zigeuners. 

Vooral tijdens circa de laatste 20 jaar hebben regisseurs zoals met name Tony Gatlif en Emir 

Kustorica films gemaakt over zigeuners. In hun films gaat het vaak over de Roma. Het thema 

‘zigeuner’ is zeker populair en alsook het beeld van hen dat vaak romantisch getint is. Dit 

zowel bij Gatlif als Kustorica alsook bij de populaire films als ‘Snatch’ en ‘Chocolat’. Het 

probleem is dat in het merendeel van deze films geen realistische weergave wordt gegeven en 

vooral het muzikale, romantische, vrije leven centraal staat. Zo hebben de regisseurs als het 

publiek alleen maar oog voor het goede van het zigeunerleven, terwijl dit zoals we hierboven 

geschetst hebben op maatschappelijk vlak meestal niet de realiteit is. Dit wijst op wederom op 

een haat–liefde verhouding ten opzichte van zigeuners, die vandaag de dag nog steeds 

aanwezig is in onze moderne samenleving. Ondanks het feit dat de zigeuners het op 

maatschappelijk vlak niet goed hebben is hun cultuur (alvast deze zoals weergegeven door 

bepaalde filmmakers) nog steeds geliefd, net zoals dit het geval was in de jaren 30’ en 40’. 

Meer nog, de zigeuner cultuur kent en geniet tijdens de laatste twee decennia meer dan ooit 

een opmars en populariteit. Dit is zowel te merken in de films die in deze periode tot stand 

kwamen als bij de zigeunermuziek die deze films een extra meerwaarde gaf. In dit hoofdstuk 

zullen we het vooral over de films hebben, waar in het zesde hoofdstuk de muziek aan bod zal 

komen. 

5.3 Het romantische tegenover het anti–romantische beeld van zigeuners in 

de films 

‘Once we were birds: Romani Cinema’ 

Dit was de naam van het filmfestival van Rotterdam in 2004 met als thema ‘De Beeldvorming 

van Zigeuners in Films’. Het bestond uit een selectie van in totaal zo’n 30 films en 

documentaires over én door zigeuners. Vooral twee mensen waren verantwoordelijk voor het 

samenstellen van het getoonde materiaal, namelijk de van oorsprong Tsjecho-Slowaakse 

Ludmila Cvikova en de in Rusland geboren Roma Edouard Chiline. Hun bedoeling was 

komaf te maken met het typische romantische, exotische beeld dat aan zigeuners wordt 

gegeven in de films. Typische stereotypen als vrolijke muzikanten, dansers of als 

waarzegsters, dieven moesten worden weggelaten. Het filmfestival probeert tegen alle 

vooroordelen en stereotypen die tegen zigeuners gericht zijn, in te gaan en een zo realistisch 

mogelijk beeld te geven.  
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Er is met andere woorden geen sprake van valse romantiek in deze films en dat is juist 

hetgeen de bezielers van het Filmfestival in Rotterdam wouden bereiken, namelijk de clichés 

doorbreken. Dit is echter niet volledig gelukt want veelal blijken dezelfde thema’s en 

stereotypen terug te komen waardoor de clichés haast ondenkbaar weg te denken zijn bij de 

representatie van zigeuners. In de volgende paragrafen bespreken we een selectie van films 

van de regisseurs Tony Gatlif en Emir Kustorica. Dit zullen we doen door een korte 

beschrijving en situering te geven van deze films. We hebben voor deze regisseur gekozen 

aangezien hun films ook international veel weerklank en erkenning gekregen hebben, en aldus 

een breed publiek bereiken. We zullen echter zien dat dit breed publiek (opnieuw) 

voornamelijk beeld op het netvlies geprojecteerd krijgt van een geromantiseerde en 

gedecontexualiseerde zigeuner. 

5.3.1 Tony Gatlif 

Eén van de films die op het festival van Rotterdam getoond werd, was Les Princes van Tony 

Gatlif. Dit was de eerste film die ooit door een zigeuner geregisseerd werd en kwam pas uit in 

1983.
216

 Bij deze film werd het romantische en exotische beeld van zigeuners zo goed als 

weggelaten en probeerde de regisseur een helder inzicht in het zigeunerbestaan te geven. 

Gatlif wou de kloof die tussen zigeuners en de samenleving gaapte, wegwerken door het 

aloude beeld van hen inzake beroepen en dergelijke te benadrukken. Zo komt men voor als tv-

reparateur en automonteur, wat een realistisch beeld geeft in vergelijking met hun traditionele 

beroepen waar ze niet meer van kunnen leven. Naast dit werd ook het racisme en de 

discriminatie tegenover hen in Frankrijk benadrukt.
217

 

In zijn latere films is Gatlif meer de romantische kant opgegaan en is zijn poging om komaf te 

maken met de aloude stereotypen moeilijk terug te vinden. Uit zijn omvangrijke collectie 

films zullen we kort vier films analyseren die een goed beeld geven van zijn stijl. Deze zijn 

Latcho Drom ( 1993 ), GadjoDilo ( 1997 ), Swing ( 2002 ) en Korkoro ( 2009 ). Bij de 

bespreking van de betreffende films zal vooral aandacht besteed worden aan de korte inhoud 

(welk verhaal wordt verteld?), de thema’s en de stereotypen van zigeuners die kunnen 

geïdentificeerd worden. Waar nodig zullen we proberen een link te maken met hun 

hedendaagse maatschappelijke toestand. Alvorens we de films bespreken geven we een korte 

cinemagrafische en biografische schets van de Tony Gatlif 
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 Biografie Tony Gatlif (1948). Gatlif ( 1948 ) is een in Algerije geboren Franse filmregisseur 

met zigeunerafkomst. Als filmmaker is hij een verdediger van de zigeuners en maakt hij, 

althans in zijn ogen, films waar zigeuners trots op zichzelf kunnen zijn als bevolkingsgroep. 

Kenmerkend aan zijn stijl na Les Princes is het veelvuldige gebruik van dans en muziek 

waardoor hij de kant van de exotische, romantische benadering kiest. Ook de taboes over de 

collaboratie met gadje’s (niet–zigeuners) komen vaak voor. Hierbij wordt getoond hoe een 

buitenstaander opgenomen wordt bij de zigeuners en aanvaardt wordt. Verder toont Gatlif ook 

de haat–liefde verhouding ten opzichte van de zigeuners waarbij hij als filmmaker het ‘gadje 

publiek’ probeert te raken en bekoren. Gatlif gebruikt hiervoor enerzijds beelden waar 

zigeuners gedemoniseerd worden als duivels, en anderzijds krijgt de toeschouwer een 

geromantiseerd beeld waarbij de zigeuner als een belichaming van liefde en passie worden 

gezien. In dit opzicht zouden we kunnen stellen dat Gatlif oog heeft voor de paradoxale 

houding die tegenover zigeuners heerst. Gatlif beweert dat het beeld dat men van zigeuners 

heeft het product is van eeuwenlange vooroordelen. Het is dit beeld dat hij wil demystificeren 

door de nadruk te leggen op de rijkdom en complexiteit van het zigeuner bestaan, inclusief het 

racistische geweld en vijandigheid waar zigeunerminderheden veelvuldig het slachtoffer van 

waren. In zulke films toont Gatlif belangrijke momenten van zelfreflectie, waarin hij aantoont 

hoe het stereotype van de zigeuner vormgegeven is door de samenleving. Bijvoorbeeld in Les 

Princes zijn er toeristen die foto’s van zigeuners nemen, waarop het hoofdpersonage Nara als 

reactie het fototoestel vernield. Verdere kenmerken zijn dat hij gebruik maakt van een 

authentieke cast en materiaal in een hedendaagse sociaal–historische context.
218

 

Latcho Drom (1993). De titel ‘Latcho Drom’ is het Romani voor ‘De Goede Weg’. Deze 

semi-documentaire film vertelt ons over de Indische oorsprong van de zigeuners en hun 

historische trek naar Europa.(zie illustratie 5.1) De openingsscène toont een lied gezongen 

door een jongen uit India die met zijn familie op doortocht is. Kenmerkend doorheen de film 

is de zigeunertaal, als al gesproken wordt (er zijn slechts weinig dialogen). De muziek dat 

vaak zang bevat, wordt vooral in het Romani gezongen( bij het tonen van flamenco wordt 

echter in het Spaans gezongen ) maar niet ondertiteld waardoor men als buitenstaander geen 

idee krijgt over wat men nu eigenlijk zingt. Over het algemeen wordt er vooral muziek 

gespeeld en Gatlif gebruikt dit medium om het zigeunerverhaal te vertellen. Toch is er enige 

voorkennis van het zigeunerbestaan vereist om volledig met de film mee te zijn.  
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Zo is bijvoorbeeld nergens enige vermelding van de plaatsen die getoond worden. Wat de 

kijker vooral moet weten is dat er een chronologische volgorde gehanteerd wordt doorheen de 

film. Zo komen de zigeuners oorspronkelijk van Rajastan in India en zijn ze achtereenvolgens 

doorheen Egypte, Turkije, Roemenië, Hongarije, Slovakije, Frankrijk en ten slotte in Spanje 

belandt. De historische tijd wordt op deze wijze weergegeven via deze landen, waarbij de 

groep reizigers begint in Rajastan/India en eindigt in Spanje.
219

 Opmerkelijk is dat men 

doorheen de film, afhankelijk van de plaats (en tijd) waar de rondtrekkende groep zich 

bevindt, de muziek ook telkens evolueert, waarmee de filmmaker wil aantonen dat zigeuners 

telkens lokale muziek elementen (en vaak ook instrumenten en dansbewegingen) integreren in 

hun eigen repertoire .  

Wie al wat achtergrondkennis heeft over de zigeunermuziek zal vanaf het Oost-Europese 

gedeelte de Roemeense muzikanten van Taraf de Haidouks (zie hoofdstuk 6) opmerken. In dit 

gedeelte vallen er ballades te horen over vergane tijden die handelen over de mishandelingen 

onder President Ceaucescu en de Holocaust. Wanneer het rondtrekkend gezelschap in 

Frankrijk terecht komt, valt een andere soort zigeunermuziek direct op, namelijk de 

zigeunerjazz à la Django Reinhardt met nadruk op de gitaar en viool. Daar wordt ook getoond 

dat er sprake is van discriminatie tegenover de groep en dat dit leidt ertoe dat de groep 

opnieuw verder doortrekt. Ook wordt hier de pelgrimstocht naar Saintes–Marie de la Mer 

getoond waar de zigeuners uit Europa één keer per jaar naar toe trekken. Het Spaanse gedeelte 

ten slotte gaat over de flamenco muziek met de nadruk op het ruwe zanggedeelte, gitaar en 

dans.
220

 

In Latcho Drom gaat het dus vooral over de doortocht van India naar Europa, waardoor de 

focus op het nomadisme komt te liggen. Echter zijn vandaag de dag maar een klein gedeelte 

van de Europese zigeuners nog nomadisch en is dit één van de vooroordelen die blijft hangen 

want nomadisme wordt vaak niet als iets positiefs beschouwd. Verder heeft Gatlif weinig oog 

voor de plaats van arbeid in hun leven.
221

 Muziek is een belangrijk element in het leven van 

een zigeuner en in sommige delen van Europa hebben ze, bijvoorbeeld de Lautari in 

Roemenië, monopolies als professionele muzikanten. Dit is een aspect dat nogal verwarrend 

overkomt in de film. Zo is het vaak dat ze voor zichzelf of voor het zigeunerpubliek spelen, 

waardoor de indruk wordt gewekt dat dit geen onderdeel van hun werk is.  
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Terwijl in de realiteit er wel degelijk zigeuners, professionele muzikanten zijn die voor het 

gadje publiek optreden en geld ermee verdienen als hun werk. Deze vormen echter wel niet de 

meerderheid en dit beeld creëert eerder een valse romantische voorstelling. Als filmregisseur 

met zigeunerafkomst heeft Gatlif een zekere aandacht voor het feit dat ze in de geschiedenis 

vaak het slachtoffer zijn geweest van discriminatie. Toch toont hij een eerder romantische, 

exotische benadering van zijn volk, wat een fel contrast vormt met zijn eerder realistische 

benadering in de film Les Princes. Zo wordt vooral het muzikale aspect en het nomadische 

leven doorheen de film benadrukt.   

Gadjo Dilo (1997). De hoofdrollen in deze film zijn weggelegd voor de Fransman Romain 

Duris (Stéphane) en de Roemeense actrice/zangeres Rona Hartner (Sabina). Duris speelt hier 

de rol als ‘gekke vreemdeling’, wat de letterlijke vertaling is van ‘Gadjo Dilo’. Hartner is een 

Roemeense zigeunerin en vertoond met haar temperament, uiterlijk en uitstraling alles wat 

mensen als een zigeunerin zouden herkennen. Het verhaal speelt zich af op het Roemeense 

platteland wat al een meer exotisch gevoel geeft dan de Parijse achterbuurten in Les Princes. 

Stéphane is een Parijzenaar die zijn familie verlaat om het lied van Nora Luca, een zigeuner 

zangeres, op te nemen. Dit was een nummer waar zijn vader op zijn sterfbed van sprak. In 

Roemenië aangekomen, komt hij de oude dronken zigeuner Izidor tegen. Deze ziet Stéphane 

als een geschenk van God, aangezien zijn zoon van dezelfde leeftijd door de politie opgepakt 

was. Vervolgens pakt hij hem mee naar het zigeunerdorp. Daar geeft Gatlif onderhuids kritiek 

op de Franse overheid want bij zijn intrede in het dorp worden de rollen omgedraaid. 

Stéphane wordt er vijandig en beangstigend aangekeken als een dief, kinderrover en 

moordenaar. Ondanks het feit dat de zigeuners wouden dat Stéphane wegging, bleef hij en 

werd hij zelfs geadopteerd omwille van zijn verlangen om te communiceren en interesse in 

hun cultuur. Het is daar dat hij verliefd wordt op Sabina. Zij had een relatie in België, maar ze 

had haar man verlaten. Hierdoor wordt ze in zekere mate in het dorp gestigmatiseerd maar 

kan ze wel een onafhankelijk leven leidden. Sabina wordt hier voorgesteld als een wilde, 

kleurrijke, danseres en gaat samen met Stéphane op zoek naar de opname van Nora Luca. Op 

een zeker ogenblik komt Izidor in conflict met een vijandige Roemeen. Bij de tumult die volgt 

gooit hij met een glas waarbij hij ongelukkig de Roemeen dood. Dit wordt gevolgd door een 

wraakactie van de Roemenen die het zigeunerdorp vernielen, waarop de zigeuners het nabij 

gelegen bos invluchten. De film eindigt zoals hij ook begon, namelijk op de weg. Stéphane 

keert terug richting Parijs en vernietigd zijn computer en opnames. Hiermee zorgt hij ervoor 

dat hij geen vaste bewijzen meer heeft over zijn zigeunergeschiedenis en muziek.  
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De reden waarom hij dit doet is niet echt duidelijk. Waarschijnlijk beseft hij dat de 

zigeunercultuur niet kan weergegeven worden met culturele objecten zoals bijvoorbeeld 

muziek, maar het alleen maar in zich kan voelen. In de laatste scene, danst dan ook op de 

vernielde tapes (zoals een ‘zigeuner’), waarbij Sabina vanuit de auto hem toelacht. Met andere 

woorden is hij op het einde van het verhaal een zigeuner geworden, wat gesymboliseerd wordt 

door de zigeunerdans die hij op de weg uitvoert.
222

 

Aangezien de hoofdrol in deze zigeunerfilm vertolkt wordt door een Fransman, wil Gatlif de 

nadruk leggen dat ook gadje’s perfect geïntegreerd kunnen worden. Dit kan gezien worden als 

een verwijzing naar zijn eigen leven, aangezien hij als zigeuner ook succesvol geïntegreerd is 

in de samenleving. Op die manier wil hij het gadje publiek bereiken en aan het denken zetten. 

Vaak komen er linguïstische en culturele uitwisselingen aan bod tussen de gadje en de 

zigeuners, die op een grappige manier vertoont zijn. Op het einde van het verhaal blijkt het 

leven van Stéphane verrijkt te zijn door zijn contact met het exotische ‘ander’. Wat echter 

minder duidelijk te zien valt is wat de zigeuners van hem geleerd hebben.
223

 

Ook armoede en alcoholisme komen vaak terug maar in tegenstelling tot Les Princes heeft dit 

geen effect op de interne cohesie van de groep. Ook wordt de autoriteit van de oude ‘vaak 

dronken’ Izidor niet in vraag gesteld. Verder informeert de films ons over verschillende 

zigeuneractiviteiten met de nadruk op hun vernuftigheid. De man – vrouw verhouding wordt 

hier ook duidelijk weergeven. Zo gaan de vrouwen hout gaan halen en voorzien ze het eten 

terwijl de mannen potten en pannen maken. Verder worden de culturele verschillen benadrukt 

wanneer Stéphane Izodor’s huis kuist terwijl dit normaal het werk is van de vrouwen. De 

vrouwen verzetten zich niet tegenover hun positie in de groep. Net zoals in Latcho Drom 

wordt er weinig gezegd over hun economische situatie. Stéphane’s focus op het lied van Nora 

Luca blijkt ook moeilijk aangezien er zoveel goede zigeunermuzikanten blijken te zijn. De 

identiteit van de zigeuners wordt in deze film vooral getoond door middel van muziek en 

dans, wat hun emoties en sensualiteit accentueren. Zo wordt Sabina voorgesteld als een wilde, 

kleurrijke, danseres wat zo goed als aanleunt naar de Carmen’s van de jaren 30’ en 40’. 

Hierdoor is wederom sprake van een geromantiseerd beeld.
224

 (zie illustratie 5.2)  
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Een ander aspect dat in deze film aan bod komt, is Gatlif’s verwijzing naar de gespannen 

houding met de Roemenen. Dit komt vooral tot uiting door de opsluiting van Izidor’s zoon 

Kidor en de latere vernieling van het zigeunerdorp.
225

 Wanneer Sabina in een gesprek met 

Stéphane vertelt over het geweld tegen de zigeuners ten tijde van het Ceaucescu regime, 

wordt duidelijk dat film zich afspeelt in de jaren 90’. Hiermee wordt er dus verwezen dat hun 

situatie in hedendaags Roemenië nog altijd niet veranderd is. 

Swing (2002). (zie illustratie 5.3) De titel ‘Swing’ verwijst zowel naar de naam van het 

zigeunermeisje in deze film, als naar het genre van de ‘zigeunerjazz’ of ‘zigeuner swing’ dat 

hier een hoofdrol opeist. Net als in zijn vorige films speelt de zigeunermuziek hier een grote 

rol met op de achtergrond een lichtzinnig verhaal. In Latcho Drom vertelde Gatlif, door 

middel van muziek en dans, de geschiedenis van de zigeuners waarbij de historische tocht 

doorheen de vele landen getoond werd. In Gadjo Dilo kwamen we vervolgens terecht in het 

Roemenië waarin de muzikanten van Taraf de Haidouks in voorkwamen. ‘Swing’ speelt zich 

af in het Elzas gebied en dus bevinden we ons nu in het Frankrijk van Django Reinhardt.  

De hoofdrollen zijn hier weggelegd voor de kinderen, namelijk de gadje Max, die bij zijn 

grootmoeder in de Elzas logeert en het zigeunermeisje Swing. Wanneer Max in een café een 

zigeuner ‘zigeunerjazz’, hier vertolkt door Tchavolo Schmitt, gitaar ziet spelen, wil hij dit ook 

kunnen. Hij laat zich de eerste de beste gitaar aansmeren door Swing en gaat in de leer bij een 

zigeuner. In ruil vervult hij taken als lezen en schrijven, die een zigeuner niet kan. In deze 

periode wordt hij ook verliefd op Swing, die als een nogal actief, wild zigeunermeisje 

gekarakteriseerd wordt. Ze pakt hem mee naar verschillende feesten waar hij in contact komt 

met de andere zigeunermuziek genres zoals de Oost–Europese zigeunermuziek en Joodse 

Klezmer muziek. Op het einde van het verhaal legt Gatlif de nadruk op de verschillende 

soorten zigeunermuziek en wordt het ‘Lied van de Vrede’ gespeeld. Hierin doen zowel de 

Franse zigeunerjazz muzikanten, als de Arabische, Oost-Europese en Joodse muzikanten aan 

mee, waardoor er een smeltkroes van culturen gevormd wordt. Ook dit kan weer gezien 

worden als een verwijzing naar de verschillende invloeden die de zigeunermuziek doorheen 

de geschiedenis ondergaan heeft. Ook toont het aan hoe dicht deze verschillende soorten 

muziek bij elkaar liggen, wat een verwijzing is naar hun verschillende culturen en het 

overeenkomen onder elkaar. Het lied noemt dan ook niet toevallig ‘Het Lied van de Vrede’. 
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De Nederlandse filmkrant geeft volgende kritische commentaar over deze film, wat een mooie 

illustratie is van de haat-liefde verhouding: 

In interview na interview benadrukt Gatlif dat het hem te doen is de stereotypen rondom 

zigeuners te ontmantelen. Helaas slaagt hij daar niet in. In zijn simplistische contrastering 

van onbegrepen Roma en onwelwillende buitenwacht, versterkt hij zelfs allerlei vooroordelen 

- weliswaar positieve stereotypen, maar desalniettemin stereotypen. In Gatlifs visie, die 

continu naar voren komt in Swing, zijn zigeuners zuivere natuurmensen met gouden harten. 

Geen scheldwoord komt ze over de lippen en de mannen zijn hoffelijke heren, zelfs als er een 

dozijn blonde deernes in korte zomerjurkjes langskomt voor zangles. In zijn strijd tegen 

vooroordelen schuwt Gatlif zelfs de omkering niet. Zo is Max' moeder voortdurend op reis 

terwijl de traditionele nomaden al een leven lang op een industrieterrein bij Straatsburg 

vastzitten. En Max' oma is in zakelijke onderhandelingen de zigeunerrestaurateur van haar 

antieke stoelen te slim af.’ Geschreven door Edo Dijksterhuis
226

 

In tegenstelling tot Les Princes maar in navolging van Latcho Drom en Gadjo Dilo kiest 

Gatlif hier weer volledig de kant van het exotisme en romantisme. Hij maakt hier overvloedig 

gebruik van muziek, waardoor het verhaal wat naar de achtergrond wordt geschoven. Wie 

echter een liefhebber is van de zigeunerjazz en een ontspannende film is bij deze wel zoet. 

Verder maakte Gatlif in 2000 nog de film Vengo waarin de flamenco muziek de hoofdrol 

opeist en deze vertoont veel gelijkenissen met Swing. Echter een realistisch beeld van de 

zigeuners in onze hedendaagse samenleving (zoals in Les Princes) wordt met deze tot nu toe 

besproken films niet getoond.  

Korkoro (2009). (zie illustratie 5.4) Dit is een recentste film van Tony Gatlif waar hij verwijst 

naar de zigeunervervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met Korkoro, het Roma woord 

voor ‘vrijheid’, wordt wederom eens het stereotype van de ‘vrije zigeuner’ bovengehaald. Het 

eerste wat op het scherm te zien is prikkeldraad met daarachter de concentratiekampen en 

doet de kijker direct aan Auschwitz denken. Hiermee wil Gatlif de nadruk leggen op een vaak 

vergeten deel van de zigeunergeschiedenis, namelijk hun massale vervolging tijdens WO II. 

Net als in zijn vorige vermelde films is er hier sprake van een gadje jongen die probeert bij de 

zigeunerfamilie te horen. Het verhaal speelt zich af in Frankrijk ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog. Het gaat hier vooral over enkele Franse burgers die deze zigeuners willen 

helpen om niet opgepakt te worden.  
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Op die manier komen ze zelf in de problemen. Er wordt voor de zigeuners naar een veilig 

onderkomen gezocht en uiteindelijk ze komen terecht in een oude bouwvallige woning. De 

situatie blijkt echter onhoudbaar en op het einde worden ze allemaal opgepakt. Het gadje 

jongetje dat zichzelf als een zigeuner ziet, kiest hetzelfde lot als hen.  

Net als in zijn vorige films is het muzikale element niet weg te denken. In haast elke scène 

valt er zigeunermuziek te horen. Het cliché van de voortdurend spelende zigeunermuzikanten 

wordt hier alleszins niet ontkent. Ook het leven in de woonwagens en de paardenhandel 

worden hier benadrukt. Op een bepaald ogenblik wordt een ruil geleverd tussen de zigeuners 

en de Fransen, waarbij de zigeuners een optreden geven in ruil voor eten. Dit kan zowel als 

een romantische als realistische benadering gezien worden (als deel van hun werk), want niet 

alle zigeuners zijn geboren muzikanten zoals Gatlif wel vaker in zijn films weergeeft Verder 

komt ook hun niet-geschooldheid in beeld wanneer een al wat oudere zigeuner samen met de 

zigeunerkinderen naar een Franse school gaat. Daar zet de oudere man echter de boel op 

stelten, waarmee Gatlif in de verf zet dat zigeuners en school niet samengaan. De relaties 

tussen de gadje’s en de zigeuners is één van de opvallende kenmerken die vaak bij zijn films 

terugkomen. Meestal is deze gadje enorm gefascineerd door hun cultuur. Echter omgekeerd 

tonen de zigeuners weinig of geen interesse in de cultuur van de gadje of wordt dit aspect niet 

echt benadrukt.  

Zowat in al de films van Gatlif, is er een overvloed aan exotische en romantische elementen, 

behalve dan op Les Princes na. Toch probeert Gatlif in vooral twee films, namelijk Gadjo 

Dilo en Korkoro ook de nadruk te leggen, echter vaak te weinig, op een zeker realisme. 

Bijvoorbeeld de slechte maatschappelijke toestand van zigeuners onder en na Ceaucescu in 

Gadjo Dilo, als in Korkoro hun massale vervolging tijdens WOII. Echter komt dit realistische 

aspect vaak niet genoeg in beeld en komt de kijker terecht in hun exotische, romantische 

leefwereld. Het lijkt dat Gatlif als regisseur ooit begonnen is om de toestand van de zigeuners 

in onze hedendaagse samenleving, alsook in het verleden in beeld te brengen, zoals bij Les 

Princes. Echter in zijn latere producties is hij teruggevallen naar de wat éénzijdige 

stereotypen van weleer en is slechts een vleugje realisme in zijn film overgebleven. Met 

Korkore brengt Gatlif ons in de context van de ‘vergeten’ zigeunervervolging tijdens WOII. 

Dit echter niet in die mate dat het choquerend overkomt à la ‘Shindler’s list’ (1993) en als een 

zekere aanklacht door de toeschouwer geïnterpreteerd zou kunnen worden.  
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De kritische verwijzingen doorheen de latere films van Gatlif zullen waarschijnlijk niet 

blijven hangen voor de kijker die weinig inzicht heeft in het de geschiedenis en 

maatschappelijke achtergrond van zigeunerminderheden. 

Echter lokt Gatlif via dit muzikale karakter bij zijn films wel juist veel mensen die het 

aangenaam kijken vinden waarbij hij af en toe wat aandacht geeft aan de maatschappelijke 

kritiek. Want indien hij films zou maken over zigeuners die overwegend maatschappij kritisch 

zijn, zou hij hoogstwaarschijnlijk niet zo’n breed publiek lokken. Maar net zoals geschiedenis 

is cultuur een spiegel voor de maatschappij, en cultuurmakers hebben hierin een 

verantwoordelijkheid. 

5.3.2 Emir Kusturica 

Biografie Emir Kusturica. Kusturica werd in een Servische familie als een Bosniak of 

Bosnische moslim geboren in 1954 te Sarajevo. Hij wordt gezien als iemand 

‘Joegonostalgisch’ met heimwee naar het vroegere Joegoslavië. Daarin voelde hij zich het 

dichtste verbonden met de Serven. Hij werd bevriend met zijn vaders beste vriend die 

filmmaker was en raakte zo betrokken in de filmwereld. Tussen 1973 – 1977 ging hij naar de 

bekende filmschool ‘FAMU’ in Praag, waar ook andere bekende regisseurs (althans toch in 

die regio) voor hem afstudeerden zoals Goran Paskaljevic, Srdjan Karanovic,…
227

 De 

kenmerken van deze filmschool waren voornamelijk het Italiaans – neo realisme en het Frans 

poetisch realisme. Kusturica werd er nooit echt helemaal geaccepteerd en kwam zelfs in 

conflict met Paskaljevic mede omdat die Kustorica beschuldigde van samenwerking met de 

Servische president Slobodan Milosevic.
228

 

In de jaren 80’ kwam Kusturica onder invloed van het Sarajevo New Primitivism (SNP). Deze 

beweging hield zich bezig met muziek, literatuur, theater en dergelijke binnen de grenzen van 

de volkscultuur en gekenmerkt door een anti- intellectualisme. Kusturica had in die jaren ook 

een eigen rockband ‘No Smoking’ genaamd en zijn latere filmmuziekmaker Goran Bregovic 

speelde in een band ‘Bjelo Dugme’. Deze twee muziekgroepen paste perfect in het kader van 

het SNP. 
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Het belangrijkste moment in zijn carrière kwam nadat hij in 1985 de Palme D’Or met de film 

‘When Father Was Away on Business’ wist te winnen. Hierdoor werd Kusturica niet meer als 

een talentvolle Joegoslavische filmmaker, maar als een filmmaker met een statuut van 

internationale allures gezien. Uiteindelijk kwam de film ‘Time of the Gypsies’ in 1989 tot 

stand. Deze werd geklasseerd als een Joegoslavische productie maar was in feite gemaakt met 

internationale financiële steun. Deze film zou kunnen beschouwd worden als het begin van 

Kusturica’s internationale carrière als regisseur.  

Joegoslavië was het enigste socialistische land waar de burgers vrij waren om te reizen. 

Kusturica maakte hier handig gebruik van en reisde vaak naar het Westen. Ondanks het feit 

hij geen zigeuner is, vergelijkt hij zichzelf er wel mee. Dit wordt duidelijk in het onderstaande 

citaat daterend uit 1990: 

‘I’m like a Gypsy myself. I like changes, I see myself moving all around for the next 10 years.’ 

Emir Kusturica
229

 

Kusturica’s films kunnen verdeeld worden in drie delen: (1) Zijn vroegste werken zoals 

enkele kortfilms en projecten bedoeld voor de televisie van Sarajevo; (2) gevolgd door de 

zogenaamde ‘Sarajevo films’ over de ervaringen van Bosnische moslims in Tito’s Joegoslavië 

(deze films zijn vaak psychologische drama’s); (3) en de laatste fase zijn films met als 

kenmerken verbeelding, temperament, fantasie, muziek, en begint met ‘Time of the 

Gypsies’.
230

 Vanaf Time of the Gypsies kwam Kustuica tot zijn specifieke cinematische stijl 

waarmee hij succes heeft gekend.
231

 Latere films zoals ‘Arizona Dream’ (met Johnny Depp), 

‘Underground’, ‘Black Cat, White Cat’, ‘Life is a Miracle’ zijn voorbeelden van deze stijl en 

zijn populair gebleken bij een internationaal publiek (zie tevens hoofdstuk 6).  

Net zoals bij Tony Gatlif zullen we hier enkele films van Emir Kusturica bespreken. De keuze 

valt hier op zijn twee zigeuner films, namelijk ‘Time of the Gypsies’ (1989) en ‘ Black Cat, 

White Cat ’ (1998). Ook hier zal de aandacht komen te liggen op een korte inhoud en een 

beschrijving van de stereotypen die van zigeuners worden weergeven. Verder zal, waar 

mogelijk, getracht worden deze films te linken met de maatschappelijke toestand van de 

zigeuners. 
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Time of the Gypsies (1989). Dit was Kusturica’s eerste film die buiten Sarajevo/Bosnië 

gefilmd werd. Zijn inspiratie voor deze film kwam na het lezen van een artikel over de 

illegale trafiek van zigeunerkinderen over de Italiaanse grens. In het toenmalige Joegoslavië 

waren die verhalen rond zigeuners populair in de media. Om het verhaal nog interessanter te 

maken zou hij er thema’s als opgroeien, verraad, liefde en dood aan toevoegen. Om een goed 

beeld te krijgen van de situatie, ging hij met een zigeuner jongen praten in een gevangenis in 

Skopje, juist omdat deze jongen een gelijkaardige situatie had meegemaakt. Hierbij had 

Kusturica wel de hulp nodig van een Roma vertaler. Toch is Kusturica’s interesse in het 

zigeuner thema niet echt uitzonderlijk in de context van de Balkan. Er waren namelijk reeds 

enkele films gemaakt over het zigeuner thema in de Joegoslavische cinema. Dit is natuurlijk 

ook niet verwonderlijk aangezien zigeunergroepen in deze streken met het grootste aantal 

aanwezig zijn. Zo hergebruikte Kusturica vele elementen uit oudere zigeunerfilms in ‘Time of 

the Gypsies’zoals een viering van een zigeunerfeest op het water (zie illustratie 5.5), 

accordeon spelende zigeuners en kleine bedelende zigeunerkinderen in de Westerse 

metropolis. Voorbeelden van deze oudere films zijn ‘I Even Met Happy Gypsies’ (1967), de 

documentaire film ‘Dae’ (1979), ‘Who is Singing Out There’ (1980) en ‘Guardian Angel’ 

(1986). De acteurs in ‘Time of the Gypsies’ zijn zigeuners. Hiervoor reisden twee van 

Kusturica’s assistenten de Balkan rond die zigeuners interviewden en fotografeerden. 

Kusturica deed uiteindelijk de finale casting.
232

 

De zigeunerjongen Perhan speelt in deze film de hoofdrol en hij wordt verliefd op het 

zigeunermeisje Azra.(zie illustratie 5.6) Zij mag echter niet met hem trouwen van haar 

grootmoeder omwille van financiële redenen. Vervolgens geraakt Perhan terecht bij de 

zigeunermaffia en trekt met de leider ervan naar de Italiaanse grens. Daar komt hij in de 

criminaliteit terecht en schopt het zelfs even tot baas. Bij zijn tocht naar Italië werd hem 

beloofd door zijn baas zijn ziek zusje te laten genezen in Slovenië. Met pijn in het hart neemt 

hij afscheid van haar in de hoop ze eenmaal genezen naar haar dorp terugkeert. Dit blijkt 

echter niet zo te zijn waardoor hij vijandig wordt ten opzichte van zijn baas. Uiteindelijk keert 

Perhan rijk terug naar zijn dorp om er te trouwen met Azra aangezien hij nu wel over de 

financiële middelen beschikt. Haar grootmoeder stemt deze keer wel toe maar hij merkt dat 

Azra zwanger is. Perhan gelooft aanvankelijk niet dat dit zijn kind is maar trouwt toch voor de 

schijn.  
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Op het einde van het verhaal sterven ze beide. Azra sterft bij de geboorte van hun kind. 

Perhan neemt wraak op het trouwfeest van zijn vroegere baas door hem te vermoorden, maar 

uiteindelijk wordt Perhan zelf vermoordt.  

Deze film wordt volledig in de Romani taal gesproken en moest dus in elk land ondertiteld 

worden. Dit duidt dus op een zekere erkenning van de zigeunercultuur door de gadje 

Kusturica. Toch kwam er bij de uitgave van de film kritiek van zigeuners in onder andere 

Frankrijk voor het tonen van alle negatieve stereotypen die met zigeuners geassocieerd 

werden. Echter waren ook zigeuners die vonden dat er een waarheidsgetrouw beeld geschetst 

werd.
233

 In de openingsscène komen er namelijk dobbelende zigeuners voor, een wenende 

bruid en een zatte bruidegom, spelende zigeunermuzikanten, ganzen, een arme wijk. Het 

overvloed aan drank bij deze zigeuners wordt ook genoeg in beeld gebracht. Verder zijn er 

vele scènes waarin muziek en dans een prominente plaats innemen.  

Naast deze romantische benadering maakt Kusturica plaats voor een realistische kijk door de 

armoede en allerhande geldproblemen te benadrukken. Zo wordt de zigeunermaffia 

weergegeven en hun link met de bedelende straatkinderen die door hen op de hoek van de 

straat afgezet worden. Ook de ligging van het zigeunerkamp wordt in tot op zekere hoogte 

stereotiep weergegeven. Het aan de Italiaanse grenzende zigeunerkamp lag op de rand van de 

stad, en op een bepaald moment in de film wordt het binnengevallen door de politie en 

worden zigeuners gedwongen om te vertrekken. Wat opvalt in Time of the Gypsies is dat de 

misdaad hier niet rauw wordt weergegeven maar eerder op een komische manier, waardoor 

dit realistisch beeld minder overtuigend overkomt naar de kijker toe. Liefde, verdriet, 

armoede, misdaad, muziek, dans en alcoholisme vormen, de rode draad in deze film. Hierdoor 

is er sprake van zowel romantische als realistische elementen waarmee Kusturica de zigeuners 

benaderd. Toch domineert eerder het romantische beeld met een overvloed aan muziek en 

dans. Het realisme in deze film ten opzichte van de zigeuners choqueert de kijker niet echt en 

wordt onder het mom van komedie en allerhande absurditeiten, zoals bijvoorbeeld vliegende 

lepels en messen en omhoog gerezen huizen (het stereotype van de zigeuner als magiër), naar 

de achtergrond verdrongen. De film eindigt met een negatief stereotype waar vermoedelijk 

vele zigeuners alvast niet mee opgezet zouden zijn.  
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Zo steelt (het stereotype van de zigeuner als dief) Perhan’s zoon op zijn begrafenis de munten 

die op zijn ogen gelegd worden die dienen als tolgeld in het dodenrijk (oorspronkelijke 

gewoonte bij de Oude Grieken). (zie illustratie 5.7)  

 Black Cat, White Cat (1998). (zie illustratie 5.8) Het verhaal is in deze film zeker niet het 

sterkste element, het zijn eerder de muziek en de absurditeiten die de kijker kunnen boeien. 

Het gaat over een zigeunerjongen Zare die verliefd wordt op een weliswaar blond 

zigeunermeisje, Ida genaamd. De liefde tussen hen wordt echter verstoord door de mislukte 

ondernemingen van zijn vader Matko. Deze kan gezien worden als een constant falende, niet 

succesvolle zigeunerhandelaar. Nadat Matko opnieuw bedrogen wordt bij zijn handel door 

een Duitse smokkelbende, raakt hij betrokken bij de zaken van Dadan, die hier het prototype 

is van de zigeuner gangster. Het beeld van Dadan is een cocaïne snuivende gangster in een wit 

pak met gouden kettingen. Dadan slaagt erin Matko te chanteren omdat deze in geldnood zit 

en hij zijn schuld kan aflossen door zijn zoon Zare te doen trouwen met Dadan’s dochter 

Afrodita die aan geen man geraakt. Hierdoor lijkt de liefdesaffaire tussen Zare en Ida niet 

gaan lukken. Zare’s grootvader, die zijn kleinzoon niet ongelukkig wil zien, zal hierop 

‘spontaan’ sterven (absurditeiten staan centraal in deze film) met de bedoeling het huwelijk 

niet te doen doorgaan. Maar Dadan negeert de dood van de grootvader (volgens de traditie 

van zigeuners mag men niet trouwen als iemand sterft, pas na 3 dagen wel). De trouw gaat 

diezelfde dag toch door, maar de kleine Afrodite weet te ontsnappen en komt onderweg de 

reus Grga Pitic Junior. De twee worden al snel op elkaar verliefd worden. Grga Pitic is de 

kleinzoon van de rijke zigeunerbaas Grga Pitic die zich bezighoudt met buitengewone 

wagens. Deze was ook op de trouw aanwezig maar sterft tijdens de trouw. Met andere 

woorden in de film overlijden de twee oude mannen op de trouwdag. Het verhaal eindigt 

enigszins goed want doordat Grga Pitic junior en Afrodite willen trouwen, kunnen Ida en Zare 

dit ook doen. Ook de grootvaders komen opeens weer tot leven (want er mag weer getrouwd 

worden).  

Zoals hierboven weergeven is hier sprake van een lichtzinnige film waarin Kustorica vooral 

de nadruk gelegd heeft op het muzikale aspect en weinig op de realistische situatie van de 

zigeuners. Anders dan bij ‘Time of the Gypsies’ is geen aandacht voor de armoede en sociale 

uitsluiting. Het zigeunerleven wordt hier voorgesteld als een groot avontuur waarin iedereen 

de hoofdrol speelt en alles te maken heeft met zwendel en smokkelen.  
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Verder eist ook de passionele dans, muziek en trouwfeesten zijn rol op. Iedereen lijkt er 

vrolijk, zelf de op bijna stervende grootvader na die uit het ziekenhuis bed stapt om 

vervolgens te gaan dansen op het geluid van de fanfares. Er is geen plaats voor melancholie in 

deze film, maar het constante gevoel van geluk en de zin in het leven heerst hier. Deze film 

staat met andere woorden in fel contrast met de hedendaagse situatie van de zigeuners in 

voormalig Joegoslavië. Zo hadden de zigeuners in 1998, het jaar waarin de film tot stand 

kwam, nog steeds dezelfde problemen als in 1989, ten tijde van ‘Time of the Gypsies’. Tot 

deze problemen horen namelijk nog altijd de armoede en de racistische uitspattingen 

tegenover hen. Het lijkt dat Kustorica in ‘Black Cat, White Cat’ geen interesse meer toont in 

deze zaken, aangezien het realisme alleszins ver te zoeken is. Iordanova ( 2002 ) schreef in 

haar werk Emir Kusturica dat de kritieken van ‘Black Cat, White Cat’ relatief goed waren, 

alleen vonden sommigen dat het zigeuner exotisme te ver ging.
234

 Net als de soundtrack van 

‘Time of the Gypsies’ is die van ‘Black Cat, White Cat’ gemaakt door Kustorica’s vriend 

Goran Bregovic. Deze muzikant heeft mede dankzij deze films een zekere bekendheid 

verworven en is regelmatig te horen op verscheidene festivals in Europa (meer informatie in 

hoofdstuk 6). 

Emir Kusturica is met andere woorden net zoals Tony Gatlif, weliswaar met een andere 

filmstijl, begonnen met een eerder realistische zigeunerfilm te maken. Zo had hij met ‘Time of 

the Gypsies’ - net als in Gatlif’s ‘Les Princes’ - en in sommige stukken van zijn latere films 

aandacht voor de problematiek waarmee zigeuners vandaag mee geconfronteerd worden. 

Weliswaar werd al duidelijk in Kusturica’s eerste zigeunerfilm dat hij het realistische aspect 

vermengde met romantische elementen waardoor de ruwe realiteit nooit volledig tot zijn recht 

kwam. Ongeveer tien jaar later kiest hij met ‘Black Cat, White Cat’ net zoals Gatlif zijn later 

films, resoluut voor een romantische, exotische (soms absurde) kijk op het zigeunerleven in 

een nochtans voor de zigeuners niet veranderde wereld. Hierdoor wordt de kijker niet 

geconfronteerd met de hedendaagse problematiek waarmee vele zigeunergroepen dagelijks 

geconfronteerd worden. Het ontbreken van deze kritische kijk op de situatie van deze mensen 

en het steeds maar blijven herhalen van hun romantische of criminele voorstelling zou er 

kunnen toe bijdragen dat er weinig aan hun situatie zal veranderen.  

 

 

                                                 
234

D. IORDANOVA, Emir Kusturica, London: British Film Institute, 2002, p. 88.  



 141 

5.4 De realistische zigeunerfilms 

Na een reeks voorbeelden te hebben gegeven over films waarin een romantisch beeld 

gecreëerd wordt ten opzichte van de zigeuners, zullen we aanvullend enkele films analyseren 

waarin sprake is van een andere beeldvorming. Het zijn films waarbij de hedendaagse harde 

realiteit en discriminatie getoond wordt tegenover de zigeuners. Met andere woorden, geven 

deze films de kijker meer aanzet tot nadenken en een kritische kijk op de slechte toestanden 

waarmee zigeuners geconfronteerd worden. Tegelijkertijd kan dit ook gezien worden als een 

oproep naar de democratische overheden toe om iets te doen aan de situatie van zigeuners. 

De films die we kort zullen analyseren zijn: Anđeo čuvar (1987, Goran Paskaljevic), 

Prendimi e portami via (2003, Tonino Zangardi) en Cigan (2011, Martin Šulík). De 

bespreking van deze films zal op dezelfde manier gebeuren als bij de hogervermelde films. 

Anđeo čuvar (1987, Goran Paskaljevic). Deze film werd ten tijde van ex – Joegoslavië 

gemaakt en is één van de belangrijkste films over zigeuners voor het verschijnen van 

Kustorica’s Time of the Gypsies (1989). Deze fictieve film handelt net als Time of the Gypsies 

over de illegale kinderhandel tussen Italië en Joegoslavië en is dus gebaseerd op waar 

gebeurde feiten. Het verhaal gaat over de televisiejournalist Dragan die in de openingsscène 

zigeunerkinderen interviewt over hun persoonlijke ervaringen in verband met kinderhandel. 

Vervolgens komt hij terecht in een zigeunerdorp in het toenmalige Joegoslavië. Typische 

kenmerken van dit dorp, zoals de vele dieren (onder andere kippen, varkens, paarden) die er 

rondlopen, worden in beeld gebracht. Een beeld dat wel vaker in andere zigeunerfilms 

voorkomt. Ook de armoede die in het dorp heerst, valt op aan de in slechte staat uitziende 

huizen. De zigeuners zelf maken de vergelijking tussen zichzelf en de zwarte 

bevolkingsgroepen in Amerika, door te verwijzen dat deze net als hen ook in armoede leven 

en geen werk hebben. Deze vergelijking tussen zigeuners en de Afro-Amerikanen is er één die 

ook in het artikel van Patrick Willems, Django: La rencontre du Jazz et des Tsiganes (Etudes 

Tsiganes, 1989) wordt weergegeven, zowel in hun muziek als in hun sociaal – economische 

toestand. 

In het dorp is Dragan op zoek naar informatie over een zigeunerjongen Shain waarvan hij 

vermoedt dat deze in Italië is en daar terechtgekomen is bij de zigeunermaffia. Wanneer hij 

vervolgens in het dorp de dronken vader van deze jongen tegenkomt, vertelt deze aan Dragan 

dat hij hem ‘uitgeleend’ heeft aan een zigeunerbaas in Italië.  
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Vervolgens komt Dragan terecht in Venetië waar het beeld van bedelende en musicerende 

zigeunerkinderen op het San Marco plein getoond wordt.(zie illustratie 5.9) Uiteindelijk vindt 

Dragan de jongen terug maar komt hij dan in conflict met de baas van de zigeunermaffia 

inzake het opeisen van de jongen. Zo vinden we in de film een scène dat Dragan wil 

onderhandelen met deze baas om de Shain af te kopen, waarbij Dragan terecht komt in een 

buitenwijk waar een zigeunerkamp is opgeslagen. In het zigeunerkamp wordt Dragan al snel 

buitengejaagd, en wordt tevens Shain mishandeld door achteraan een auto gebonden, 

meegesleurd te worden. Op een onduidelijke manier, wat in de film niet verder toegelicht 

wordt, komt Shain toch weer bij de Dragan terecht en reizen ze samen terug naar Joegoslavië. 

Shain wil echter zo snel mogelijk weer terug naar het zigeunerdorp en ontsnapt van het 

appartement van Dragan. Wanneer deze dan vervolgens ook naar het zigeunerdorp trekt merkt 

Dragan op dat er niets veranderd is en Shain al aan een andere zigeunerbaas beloofd is in 

Italië. Op het einde wordt Dragan in de donkere straten van het zigeunerdorp in mekaar 

geslagen en gedood. 

In Anđeo čuvar wordt de harde realiteit van het zigeunerleven op een choquerende en 

aangrijpende manier getoond. (zie illustratie 5.10) Zo vertellen de kinderen dat ze in 

vrachtwagens werden opgesloten en ze aan de bevelen van de zigeunerbaas moesten voldoen. 

Indien ze weigeren bevelen uit te voeren, worden ze daarvoor gestraft en mishandeld. Ook de 

politie komt hier een paar keer terug. Zo blijkt dat als bijvoorbeeld de zigeunerkinderen onder 

de veertien jaar opgepakt worden voor stelen, ofwel in een jeugdinstelling terecht komen 

ofwel teruggestuurd worden naar hun land van herkomst (meer bepaald Joegoslavië ). In de 

film wordt getoond dat de politie weinig of niets kan doen aan de zigeunermaffia en deze de 

politie meestal te snel af zijn. Zo wordt vermeldt dat de politie weldegelijk weten wie ze zijn, 

maar dat er onvoldoende bewijsmateriaal is om deze te berechten. Paskaljevic laat met deze 

film blijken dat de Italiaanse politie deze kinderhandel laat begaan, de reden vermeldt hij niet 

maar is vermoedelijk uit schrik voor wraakacties van deze maffia of het gebrek aan 

bekommernis tegenover zigeuners. Muziek en dans wordt ook wel getoond in deze film, 

alleen vervult deze totaal geen hoofdrol. Als er al muziek of een zigeunerfeest getoond wordt, 

valt dit op de achtergrond en wordt vooral de harde realiteit op de voorgrond getoond. Zo 

wordt bijvoorbeeld de televisiejournalist dood geslagen terwijl op de achtergrond een 

zigeunerfeest aan de gang is. Verder zijn de talen die hier gesproken worden zowel het 

Servisch, Italiaans en het Romani. 
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Kortom, deze film van Paskaljevic is er één die aan de ribben blijft kleven. Harde en ruwe 

realiteit vervullen hier een hoofdrol terwijl het romantische beeld hier onbestaande lijkt ( 

Paskaljevic versus Kusturica en Gatlif ). Het beeld van bedelende en stelende 

zigeunerkinderen in functie van de zigeunermaffia komen veelvuldig voor, evenals de 

armoede. Net voor de aftiteling begint, wordt nog eens verwezen naar de realiteit, dat dit 

verhaal wel degelijk gebaseerd is op waargebeurde feiten: ‘At this moment, over 20000 

Romani children from all over Yugoslavia are being left at mercy of modern children 

traficking lords all over Eruopa’
235

 

Prendimi e portami via (2003, Tonino Zangardi). (zie illustratie 5.11) Volgend citaat is 

afkomstig van de Italiaanse regisseur Tonino Zangardi met zigeuner afkomst: 'Met positieve 

folkloreverhalen schieten we helemaal niks op'
236

. Zangardi’s film uit 2003 maakte deel uit 

van de selectie zigeunerfilms ‘Once we were birds: Romani Cinema’ op het filmfestival van 

Rotterdam (2004). Het verhaal gaat over de spanningen tussen een zigeunergemeenschap en 

de gadje’s in een Italiaanse buitenwijk. Daar is namelijk een zigeunerkamp gevestigd, en de 

spanningen tussen het kamp en de lokale bevolking lopen hoog op. De hoofdrollen zijn 

weggelegd voor een gadje jongen die zich na het uiteengaan van zijn ouders eenzaam voelt, 

en een zigeunermeisje uit het zigeunerkamp. Deze twee tieners worden verliefd op elkaar en 

deze verliefdheid zal aanzet geven tot grotere problemen tussen de lokale bevolking en de 

zigeuners. De jongen leert het meisje kennen doordat ze in dezelfde klas zitten. In de film 

krijgt het meisje van de jongen tevens bijles. Bovendien woont ze ook tegenover zijn huis in 

een caravan.  

De reden waardoor de situatie uit de hand loopt komt nadat haar vader bij het gokken (een 

verloren kaartspel) haar wil uithuwelijk aan haar oom. Hierop vraagt ze hulp aan de jongen, 

die echter de absurde situatie niet begrijpt. Wanneer ze beiden in de buitenwijken lopen, 

wordt het meisje op een bepaald moment meegesleurd door een bende zigeuners in een grote 

auto (vermoedelijk maffia). De jongen tracht haar te redden maar wordt in het ziekenhuis 

geslagen, waarop de spanningen tussen beide gemeenschappen beginnen. Hierna besluit hij op 

zoek te gaan naar haar en zal haar terugvinden. Uiteindelijk wordt het zigeunerkamp 

vernietigd door een door de lokale inwoners aangestoken brand.  
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Uit de film Anđeo čuvar (1987, Goran Paskaljevic).  
236

<http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/698272/2004/01/27/Beeld-van-de-zigeuners-

zonder-valse-romantiek.dhtml>, geraadpleegd op 25.03.2012. 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/698272/2004/01/27/Beeld-van-de-zigeuners-zonder-valse-romantiek.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/698272/2004/01/27/Beeld-van-de-zigeuners-zonder-valse-romantiek.dhtml
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In Prendimi e portami via is weinig tot geen sprake van een romantische, exotische 

voorstelling van zigeuners. Muziek en dans zoals die in de films van Gatlif en Kustorica 

overvloedig voorkomen, maken hier plaats voor realisme. Het idyllische en zorgeloze beeld 

van het zigeunerbestaan verdwijnt hier en maakt plaats voor een harde realiteit. Zangardi 

slaagt erin als een van de weinige Italiaanse filmmaker van zigeuner afkomst een realistisch 

beeld te schetsen van de huidige situatie van zigeuners in Italië.
237

 Met andere woorden maakt 

hij duidelijk dat de integratie van zigeuners in Italië moeilijk verloopt en dat de overheid hier 

weinig aandoet. Om een beeld te schetsen van de hedendaagse situatie van de zigeuners in 

Italië en de houding van de bevolking en de overheid ten opzichte van hen, citeren we het 

volgende krantenartikel: ‘Italy's Gypsies suffer discrimination and prospect of draconian 

curbs’
238

 

One recent newspaper survey found 68% of people wanted all Italy's Gypsies expelled, 

whether or not they held Italian passports. Another poll said more than three-quarters of 

people want unauthorised camps demolished.’
239

 

Critics say Silvio Berlusconi, the recently re-elected Italian prime minister, has exploited 

anti-Roma feeling for political ends. His election campaign promised a severe clampdown on 

"Roma, clandestine immigrants and criminals" and his coalition's candidate for mayor of 

Rome pledged the expulsion of "20,000 nomads and immigrants who have broken the law". 

Other politicians have gone further. The head of the rightwing, anti-immigrant Northern 

League party, Umberto Bossi, argued the attack on the Naples camp was understandable, 

saying: "People are going to do what the political class cannot.”’
240

 

Toch kunnen volgens Zangardi de zigeuners zelf hun situatie verbeteren: 'Zolang Roma-

kinderen door hun ouders niet naar school worden gestuurd, is van sociale integratie geen 

sprake.'
241

 Hiermee verwijst hij dat beide kampen moeten bereid zijn tot het leveren van 

inspanningen om voor een toenadering te zorgen. 
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<http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/prendimi-e-portami-via/>, geraadpleegd op 25.03.2012.  
238

<http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/21/italy.race1>, geraadpleegd op 25.03.2012.  
239

Ibidem.  
240

Ibidem.  
241

<http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/698272/2004/01/27/Beeld-van-de-zigeuners-

zonder-valse-romantiek.dhtml>, geraadpleegd op 25.03.2012. 

http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/prendimi-e-portami-via/
http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/21/italy.race1
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/698272/2004/01/27/Beeld-van-de-zigeuners-zonder-valse-romantiek.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/698272/2004/01/27/Beeld-van-de-zigeuners-zonder-valse-romantiek.dhtml
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Cigan (2011, Martin Šulík). Deze film was te zien op onder andere het 38
ste

 Internationaal 

Film festival van Vlaanderen in Gent (2011). Martin Šulík is een Slovaakse regisseur die met 

‘Cigan’ de kijker confronteert met de zigeunerproblematiek in Slovakije. Hij wil met deze 

film vooral een realistische kijk geven over de hedendaagse situatie van zigeuners in 

Slovakije. Zo wordt er vaak weer verwezen naar de criminele activiteiten waarmee zigeuners 

zich bezighouden met hieraan de eeuwenoude stereotypen zoals dieven en moordenaars 

verbonden. Šulík gaat hier op in en legt de nadruk vooral op de armoede waarin deze 

zigeuners leven en de gevolgen die dat met zich meebrengt. (zie illustratie 5.12)We citeren 

hier Šulík:  

"We have done our best to make a film about a person in an existentially extreme situation. 

The problem of the settlements in eastern Slovakia is not one of nationality, but a social 

problem. It's a problem of education and poverty. The will to survive often forces people to 

break the law. The main protagonist, Adam, faces the problem of how to survive in life, like 

many other young people. He internally disagrees with the world around him and it is very 

hard for him to find a a way out of it. He runs up against both harsh conditions in the larger 

society and the deformed rules of the ghetto," 242 

et verhaal gaat over de zigeunerjongen Adam, woonachtig in een dorp in Oost – Slovakije 

waar zigeuners vaak gediscrimineerd en gemarginaliseerd worden. Zijn leven krijgt een 

andere wending na het plotse overlijden van zijn vader, die dood werd teruggevonden langs 

de weg. Hierop besluit zijn moeder te hertrouwen met Adam’s corrupte oom Zigo. Via hem 

geraakt Adam, tegen zijn wil in en om zijn nieuwe vader Zigo niet teveel voor de schenen te 

schoppen, in de criminaliteit terecht. Bij één van de overvallen, meer bepaald bij het aftappen 

van benzine, worden Adam en zijn broer opgepakt. In het politiebureau worden beiden 

vervolgens blootgesteld aan discriminatie en vernedering door zich te moeten uitkleden.  

Verder houdt Adam in de film zich bezig met boksen en zijn vriendin Julka (eveneens 

zigeuner). Bij beide zaken loopt het echter mis. Adam wordt uit de boksclub gezet wegens 

zijn criminele feiten en Julka wordt uitgehuwelijkt aan een rijke buitenlander. Op het einde 

ontdekt hij dat zijn oom Zigo zijn vader vermoordt heeft, waarop Adam hem vermoordt met 

een messteek. Kortom een tragische film waar de realiteit en tegelijk de stereotypen van 

zigeuners als moordenaars en dieven getoond worden. Wel doet regisseur Šulík dit niet 

zomaar.  

                                                 
242

<http://www.romea.cz/english/index.php?id=detail&detail=2007_2578>, geraadpleegd op 26.03.2012. 

http://www.romea.cz/english/index.php?id=detail&detail=2007_2578
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Hij verwijst namelijk naar de oorzaak van dit alles, en met name de onrechtvaardige armoede. 

Ook allerlei voorbeelden van racisme en discriminatie worden in de film in beeld gebracht. Zo 

wordt duidelijk getoond dat in het dorp de zigeuners uitgescholden worden en als Adam op de 

bus zit te wachten, rijdt deze hem zomaar voorbij. Het beeld van dansende en musicerende 

zigeuners komt hier niet naar voren. 

Met Cigan verwijst Šulík naar de circa 200 000 zigeuners, die in Slovakije in gelijkaardige 

omstandigheden wonen. Deze film kan dus gezien worden als een middel om de situatie van 

de zigeuners in Slovakije, maar ook in andere landen, zichtbaar te maken en te veranderen. Zo 

verwijst bijvoorbeeld de Slovaakse overheid naar zigeuners meestal met termen zoals ‘niet 

aanpasbare’ burgers of het ‘Roma probleem’.
243

 In de reeds hoger vermelde documentaire 

reeks Roma Basta! valt bijvoorbeeld deze houding op van de burgemeester van Kosice (zie 

infra). 

5.5 Ter uitgeleide 

Films moeten niet altijd een realistisch beeld geven van een zekere populatie. Zo kunnen films 

natuurlijk verschillende functies en doelen hebben. Vele mensen kijken graag naar deze 

zigeunerfilms, juist omdat er meestal een grappige en ontspannen sfeer gecreëerd wordt en 

ook meestal gecombineerd wordt met de zigeunermuziek die vaak geliefd is. Zowel Gatlif als 

Kusturica, die beide het genre van de hedendaagse zigeunerfilm omvatten, spelen hier maar al 

te graag op in want ‘het verkoopt’. Maar dit beeld in hun films is nu juist hetgene wat niet 

overeenkomt met de werkelijkheid,en meer nog het gevaar loopt om de aandacht af te leiden 

van de werkelijkheid en een bepaalde beeldvorming te versterken. Zigeuners vormen in de 

Europese landen een groep die al ongeveer 600 en 800 jaar gediscrimineerd worden. Het kan 

op zijn minst als problematisch worden gezien dat een groot publiek vandaag de dag maar al 

te graag naar de romantische zigeunerfilms en muziek kijken/luisteren, zonder een duidelijk 

beeld te hebben hoe ernstig hun situatie is en/of zelf nog altijd een negatief beeld hebben van 

zigeuners. Dit was ook het geval in de jaren 30’ en 40’ waar vooral Goebbels de mensen in 

oorlogstijd wou doen ontspannen met lichtzinnige films over hen, terwijl er duizenden 

omkwamen in de concentratiekampen.  

                                                 
243

<http://www.romea.cz/english/index.php?id=detail&detail=2007_2578>, geraadpleegd op 26.03.2012. 

http://www.romea.cz/english/index.php?id=detail&detail=2007_2578
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Wat verder ook opvalt is dat bij zowel de romantische als de realistische films ongeveer 

dezelfde verhaallijnen en thema’s terug komen. De verliefdheid tussen twee zigeuners of 

tussen een zigeuner en gadje is iets wat vaak terugkomt. Net zoals de vele slechteriken en 

zigeunermaffia. Alleen is de toon tussen beide soorten films verschillend en dat maakt voor de 

kijker het verschil of de film choquerend of grappig overkomt. Opvallend is dat de meeste van 

deze films, of ze nu gemaakt zijn door zigeuners of door buitenstaanders, weinig clichés over 

de Roma ontkrachten. Integendeel, dans, muziek, armoede, het uithuwelijken van jonge 

zigeunermeisjes, ongeletterdheid en stelen komen veelvuldig terug. Het lijkt er dan ook bijna 

op dat de clichés als waarachtig en representatief worden gezien en versterkt. Maar deze 

clichés bevatten vaak vervormde, vaak romantische en gedecontextualiseerde waarheden, 

waardoor we zulke clichés misschien beter zouden duiden als mythes.  

In dit hoofdstuk hebben we de films geanalyseerd die zowel gemaakt werden door zigeuners 

(Tony Gatlif, Tonino Zangardi) als door gadje’s (Emir Kusturica, Goran Paskaljevic, Martin 

Šulík). Daarbij hadden we oog voor de enerzijds romantische, exotische films over zigeuners 

waar voornamelijk dans en muziek centraal staan met al dan niet oog voor een realistisch 

aspect van hun armoede dat op de achtergrond geschoven wordt. Anderzijds hebben we ons 

gefocust op de realistische films over zigeuners waar vooral hun discriminatie, armoede en de 

hier aan gekoppelde criminaliteit centraal staat. In het volgende hoofdstuk zullen we ons 

voornamelijk richten op de populariteit van de zigeunermuziek inzake hun programmering op 

muziekfestivals en allerhande bekende zigeunerartiesten/groepen. Zigeunermuziek heeft altijd 

al een zekere populariteit gekend, zelfs in nazi-Duitsland, terwijl zowel toen als in de 

hedendaagse periode hun maatschappelijke toestand een negatiever verhaal kent. 
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Illustraties hoofdstuk 5 

Illustratie 5.1 cover Latcho Drom (1993) met hierop een dansende Indiër (ondanks de 

vrouwenkledij) 

 

Bron: <http://www.worldscinema.com/2010/09/tony-gatlif-latcho-drom-1993.html>, 

geraadpleegd op 19.05.2012. 

http://www.worldscinema.com/2010/09/tony-gatlif-latcho-drom-1993.html
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Illustratie 5.2 Scène uit Gadjo Dilo, Stephan(man links) is een nummer aan het opnemen met 

zijn recorder gespeeld door de zigeunermuzikanten waaronder Sabina (vrouw rechts) 

 

  

Bron: 

<http://www.google.be/imgres?q=gadjo+dilo&hl=nl&gbv=2&biw=1249&bih=566&tbm=isc

h&tbnid=kQiAKCC-Z4VXGM:&imgrefurl=http://www.videokedisi.com/gadjo-dilo-tutti-

frutti-

soundtrack.html&docid=Q7IgRQt5Wx8ykM&imgurl=http://vthumb.ak.fbcdn.net/hvthumb-

ak-

ash2/158712_203877156318051_147689618603472_59699_417_b.jpg&w=320&h=240&ei=

FHC3T9PNM8qPOpvg6b8L&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=10&dur=987&hovh=192&

hovw=256&tx=138&ty=134&sig=118114152354079754982&page=4&tbnh=167&tbnw=241

&start=51&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:51,i:187>, geraadpleegd op 19.05.2012. 

http://www.google.be/imgres?q=gadjo+dilo&hl=nl&gbv=2&biw=1249&bih=566&tbm=isch&tbnid=kQiAKCC-Z4VXGM:&imgrefurl=http://www.videokedisi.com/gadjo-dilo-tutti-frutti-soundtrack.html&docid=Q7IgRQt5Wx8ykM&imgurl=http://vthumb.ak.fbcdn.net/hvthumb-ak-ash2/158712_203877156318051_147689618603472_59699_417_b.jpg&w=320&h=240&ei=FHC3T9PNM8qPOpvg6b8L&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=10&dur=987&hovh=192&hovw=256&tx=138&ty=134&sig=118114152354079754982&page=4&tbnh=167&tbnw=241&start=51&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:51,i:187
http://www.google.be/imgres?q=gadjo+dilo&hl=nl&gbv=2&biw=1249&bih=566&tbm=isch&tbnid=kQiAKCC-Z4VXGM:&imgrefurl=http://www.videokedisi.com/gadjo-dilo-tutti-frutti-soundtrack.html&docid=Q7IgRQt5Wx8ykM&imgurl=http://vthumb.ak.fbcdn.net/hvthumb-ak-ash2/158712_203877156318051_147689618603472_59699_417_b.jpg&w=320&h=240&ei=FHC3T9PNM8qPOpvg6b8L&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=10&dur=987&hovh=192&hovw=256&tx=138&ty=134&sig=118114152354079754982&page=4&tbnh=167&tbnw=241&start=51&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:51,i:187
http://www.google.be/imgres?q=gadjo+dilo&hl=nl&gbv=2&biw=1249&bih=566&tbm=isch&tbnid=kQiAKCC-Z4VXGM:&imgrefurl=http://www.videokedisi.com/gadjo-dilo-tutti-frutti-soundtrack.html&docid=Q7IgRQt5Wx8ykM&imgurl=http://vthumb.ak.fbcdn.net/hvthumb-ak-ash2/158712_203877156318051_147689618603472_59699_417_b.jpg&w=320&h=240&ei=FHC3T9PNM8qPOpvg6b8L&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=10&dur=987&hovh=192&hovw=256&tx=138&ty=134&sig=118114152354079754982&page=4&tbnh=167&tbnw=241&start=51&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:51,i:187
http://www.google.be/imgres?q=gadjo+dilo&hl=nl&gbv=2&biw=1249&bih=566&tbm=isch&tbnid=kQiAKCC-Z4VXGM:&imgrefurl=http://www.videokedisi.com/gadjo-dilo-tutti-frutti-soundtrack.html&docid=Q7IgRQt5Wx8ykM&imgurl=http://vthumb.ak.fbcdn.net/hvthumb-ak-ash2/158712_203877156318051_147689618603472_59699_417_b.jpg&w=320&h=240&ei=FHC3T9PNM8qPOpvg6b8L&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=10&dur=987&hovh=192&hovw=256&tx=138&ty=134&sig=118114152354079754982&page=4&tbnh=167&tbnw=241&start=51&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:51,i:187
http://www.google.be/imgres?q=gadjo+dilo&hl=nl&gbv=2&biw=1249&bih=566&tbm=isch&tbnid=kQiAKCC-Z4VXGM:&imgrefurl=http://www.videokedisi.com/gadjo-dilo-tutti-frutti-soundtrack.html&docid=Q7IgRQt5Wx8ykM&imgurl=http://vthumb.ak.fbcdn.net/hvthumb-ak-ash2/158712_203877156318051_147689618603472_59699_417_b.jpg&w=320&h=240&ei=FHC3T9PNM8qPOpvg6b8L&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=10&dur=987&hovh=192&hovw=256&tx=138&ty=134&sig=118114152354079754982&page=4&tbnh=167&tbnw=241&start=51&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:51,i:187
http://www.google.be/imgres?q=gadjo+dilo&hl=nl&gbv=2&biw=1249&bih=566&tbm=isch&tbnid=kQiAKCC-Z4VXGM:&imgrefurl=http://www.videokedisi.com/gadjo-dilo-tutti-frutti-soundtrack.html&docid=Q7IgRQt5Wx8ykM&imgurl=http://vthumb.ak.fbcdn.net/hvthumb-ak-ash2/158712_203877156318051_147689618603472_59699_417_b.jpg&w=320&h=240&ei=FHC3T9PNM8qPOpvg6b8L&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=10&dur=987&hovh=192&hovw=256&tx=138&ty=134&sig=118114152354079754982&page=4&tbnh=167&tbnw=241&start=51&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:51,i:187
http://www.google.be/imgres?q=gadjo+dilo&hl=nl&gbv=2&biw=1249&bih=566&tbm=isch&tbnid=kQiAKCC-Z4VXGM:&imgrefurl=http://www.videokedisi.com/gadjo-dilo-tutti-frutti-soundtrack.html&docid=Q7IgRQt5Wx8ykM&imgurl=http://vthumb.ak.fbcdn.net/hvthumb-ak-ash2/158712_203877156318051_147689618603472_59699_417_b.jpg&w=320&h=240&ei=FHC3T9PNM8qPOpvg6b8L&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=10&dur=987&hovh=192&hovw=256&tx=138&ty=134&sig=118114152354079754982&page=4&tbnh=167&tbnw=241&start=51&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:51,i:187
http://www.google.be/imgres?q=gadjo+dilo&hl=nl&gbv=2&biw=1249&bih=566&tbm=isch&tbnid=kQiAKCC-Z4VXGM:&imgrefurl=http://www.videokedisi.com/gadjo-dilo-tutti-frutti-soundtrack.html&docid=Q7IgRQt5Wx8ykM&imgurl=http://vthumb.ak.fbcdn.net/hvthumb-ak-ash2/158712_203877156318051_147689618603472_59699_417_b.jpg&w=320&h=240&ei=FHC3T9PNM8qPOpvg6b8L&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=10&dur=987&hovh=192&hovw=256&tx=138&ty=134&sig=118114152354079754982&page=4&tbnh=167&tbnw=241&start=51&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:51,i:187
http://www.google.be/imgres?q=gadjo+dilo&hl=nl&gbv=2&biw=1249&bih=566&tbm=isch&tbnid=kQiAKCC-Z4VXGM:&imgrefurl=http://www.videokedisi.com/gadjo-dilo-tutti-frutti-soundtrack.html&docid=Q7IgRQt5Wx8ykM&imgurl=http://vthumb.ak.fbcdn.net/hvthumb-ak-ash2/158712_203877156318051_147689618603472_59699_417_b.jpg&w=320&h=240&ei=FHC3T9PNM8qPOpvg6b8L&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=10&dur=987&hovh=192&hovw=256&tx=138&ty=134&sig=118114152354079754982&page=4&tbnh=167&tbnw=241&start=51&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:51,i:187
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Illustratie 5.3 Cover Swing (2002) 

 

 

Bron: <http://movies.maxupdates.tv/swing-2002/>, geraadpleegd op 19.05.2012. 

http://movies.maxupdates.tv/swing-2002/
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Illustratie 5.4 Cover Korkoro (2009) 

 

Bron: <http://kuvvedenfiile.blogspot.com/2010/07/delphine-mantoulet-tony-gatlif-

liberte.html>, geraadpleegd op 19.05.2012. 

Illustratie 5.5 Viering van het zigeunerfeest op het water, genaamd ‘Saint George Day’ 

 

Bron: 

<http://www.google.be/imgres?q=time+of+the+gypsies&hl=nl&biw=1249&bih=566&gbv=2

&tbm=isch&tbnid=XWWiW8dk27zi5M:&imgrefurl=http://www.altcine.org/movie.php%3Fi

d%3D920&docid=y96R4Prxwx5i0M&imgurl=http://www.altcine.com/posters/photo/Time%

252520of%252520the%252520Gypsies%252520Poster%2525204.jpg&w=375&h=500&ei=

QnW3T6v6OMPFswasvY23Cw&zoom=1>, geraadpleegd op 19.05.2012. 

http://kuvvedenfiile.blogspot.com/2010/07/delphine-mantoulet-tony-gatlif-liberte.html
http://kuvvedenfiile.blogspot.com/2010/07/delphine-mantoulet-tony-gatlif-liberte.html
http://www.google.be/imgres?q=time+of+the+gypsies&hl=nl&biw=1249&bih=566&gbv=2&tbm=isch&tbnid=XWWiW8dk27zi5M:&imgrefurl=http://www.altcine.org/movie.php%3Fid%3D920&docid=y96R4Prxwx5i0M&imgurl=http://www.altcine.com/posters/photo/Time%252520of%252520the%252520Gypsies%252520Poster%2525204.jpg&w=375&h=500&ei=QnW3T6v6OMPFswasvY23Cw&zoom=1
http://www.google.be/imgres?q=time+of+the+gypsies&hl=nl&biw=1249&bih=566&gbv=2&tbm=isch&tbnid=XWWiW8dk27zi5M:&imgrefurl=http://www.altcine.org/movie.php%3Fid%3D920&docid=y96R4Prxwx5i0M&imgurl=http://www.altcine.com/posters/photo/Time%252520of%252520the%252520Gypsies%252520Poster%2525204.jpg&w=375&h=500&ei=QnW3T6v6OMPFswasvY23Cw&zoom=1
http://www.google.be/imgres?q=time+of+the+gypsies&hl=nl&biw=1249&bih=566&gbv=2&tbm=isch&tbnid=XWWiW8dk27zi5M:&imgrefurl=http://www.altcine.org/movie.php%3Fid%3D920&docid=y96R4Prxwx5i0M&imgurl=http://www.altcine.com/posters/photo/Time%252520of%252520the%252520Gypsies%252520Poster%2525204.jpg&w=375&h=500&ei=QnW3T6v6OMPFswasvY23Cw&zoom=1
http://www.google.be/imgres?q=time+of+the+gypsies&hl=nl&biw=1249&bih=566&gbv=2&tbm=isch&tbnid=XWWiW8dk27zi5M:&imgrefurl=http://www.altcine.org/movie.php%3Fid%3D920&docid=y96R4Prxwx5i0M&imgurl=http://www.altcine.com/posters/photo/Time%252520of%252520the%252520Gypsies%252520Poster%2525204.jpg&w=375&h=500&ei=QnW3T6v6OMPFswasvY23Cw&zoom=1
http://www.google.be/imgres?q=time+of+the+gypsies&hl=nl&biw=1249&bih=566&gbv=2&tbm=isch&tbnid=XWWiW8dk27zi5M:&imgrefurl=http://www.altcine.org/movie.php%3Fid%3D920&docid=y96R4Prxwx5i0M&imgurl=http://www.altcine.com/posters/photo/Time%252520of%252520the%252520Gypsies%252520Poster%2525204.jpg&w=375&h=500&ei=QnW3T6v6OMPFswasvY23Cw&zoom=1
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Illustratie 5.6 Azra en Perhan  

 

Bron: <http://www.listal.com/viewimage/1282966>, geraadpleegd op 19.05.2012.  

Illustratie 5.7 Perhan’s zoon steelt de munten. 

 

Bron: <http://k-stalker.blogspot.com/2007/09/time-of-gypsies-emir-kusturica-1988.html>, 

geraadpleegd op 19.05.2012. 

 

http://www.listal.com/viewimage/1282966
http://k-stalker.blogspot.com/2007/09/time-of-gypsies-emir-kusturica-1988.html
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Illustratie 5.8 Samenvattend beeld van verschillende scènes uit Black Cat, White Cat (1998) 

 

Bron: <http://www.dimka.com/daily/dd991011.html>, geraadpleegd op 19.05.2012. 

http://www.dimka.com/daily/dd991011.html
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Illustratie 5.9 Scéne op het San Marco plein (Venetië). Bedelende en musicerende kinderen te 

zien en Dragan die foto van Shain toont naar wie hij op zoek is.  

 

Bron: 

<http://filmarchiv.at/show_content.php?action=showsingle&pr_id=733&pr_filter_monat=9&

pr_filter_jahr=2007&pr_such_jahr=0&pr_such_begriff=>, geraadpleegd op 19.05.2012. 

Illustratie 5.10 Cover Andeo Cuvar (1987) Hierbij valt op dat er hier niet gekozen wordt voor 

een muzikale of dansende afbeelding van zigeuners. 

 

Bron: <http://www.backata.com/index.php?newsid=1463>, geraadpleegd op 19.05.2012. 

 

 

http://filmarchiv.at/show_content.php?action=showsingle&pr_id=733&pr_filter_monat=9&pr_filter_jahr=2007&pr_such_jahr=0&pr_such_begriff
http://filmarchiv.at/show_content.php?action=showsingle&pr_id=733&pr_filter_monat=9&pr_filter_jahr=2007&pr_such_jahr=0&pr_such_begriff
http://www.backata.com/uploads/posts/2009-07/1248016641_t8lms5.jpg
http://www.backata.com/uploads/posts/2009-07/1248016641_t8lms5.jpg
http://www.backata.com/index.php?newsid=1463
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Illustratie 5.11 Cover Prendimi e portami via (2003) een realistische film over het leven van 

zigeuners in Italië. Op de Cover zijn er zelfs geen zigeuners te zien. 

 

Bron: <http://trovacinema.repubblica.it/film/prendimi-e-portami-via/127011>, geraadpleegd 

op 19.05.2012. 

Illustratie 5.12 Zigeuner dorp in een Slovaakse dorp in de film Cigan waarop duidelijk de 

armoede in beeld wordt gebracht (2011). 

 

Bron: <http://www.romea.cz/english/index.php?id=detail&detail=2007_2578>, geraadpleegd 

op 19.05.2012. 

http://trovacinema.repubblica.it/film/prendimi-e-portami-via/127011
http://www.romea.cz/english/index.php?id=detail&detail=2007_2578
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Hoofdstuk 6: De populariteit van de zigeunermuziek: muziek 

festivals in België/buitenland en zigeunerartiesten/groepen 

6.1 De populariteit van zigeunermuziek 

Django Reinhardt beleefde ten tijde van nazi–Duitsland zijn beste muzikale periode en hij was 

de grondlegger van de ‘zigeunerjazz’, een muziekgenre binnen de zigeunermuziek dat 

vandaag de dag nog niet vergeten is. Integendeel zelfs, na Django kwam er een nieuwe 

generatie artiesten en spreekt men van de zogenaamde ‘manouche revival’.
244

 Naast de 

zigeuners die hem als de ‘zigeunervader’ zagen waren ook de gadje’s liefhebbers van deze 

zigeunermuziek, zelfs de nazi–kopstukken (bijvoorbeeld ‘Doktor jazz’) vergaten bij een 

optreden even wat er met Django’s soortgenoten gebeurden. In dit hoofdstuk zal ik mij 

focussen op de postcommunistische periode waarin de zigeuners het op maatschappelijk vlak, 

net zoals ten tijde van nazi–Duitsland niet makkelijk hebben en stel ik de vraag: ‘hoe is het de 

dag van vandaag gesteld met de ‘zigeunermuziek’? Aangezien er in nazi–Duitsland al een 

haat–liefde verhouding was ten opzichte van de zigeuners en hun muziek, vraag ik mij af of 

deze paradoxale houding gelijkaardig is in deze postcommunistische periode.  

Dit zal ik doen door enkele muziekfestivals te analyseren waar er voornamelijk 

‘zigeunermuziek’ te horen is, die al dan niet gespeeld wordt door zigeunerartiesten. Ook zal ik 

de verschillende genres binnen de zigeunermuziek analyseren en hoe deze al dan niet in de 

loop der tijd geëvolueerd zijn. 

 

                                                 
244

E. POESMANS, Een voorstelling van de zigeuners en de muziek die zij spelen in België en Nederland. Gent 

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2001, p. 104, (promotor: F.J. De Hen). 
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6.2 Manouche revival, flamenco pop, Oost–Europese zigeunermuziek 

(Taraf de haidouks, Kocani Orkestar,…). 

6.2.1 Manouche revival 

Na de oorlogsjaren en de dood van Django in 1953 kende de ‘zigeunerjazz’(andere 

benamingen zijn ‘gypsy swing’ en ‘jazz manouche’) een wat mindere periode. Dit had vooral 

te maken met de commercialisering van de muziek met bijvoorbeeld de opkomst van de 

rock’n roll die heel populair werd. Rock’n roll vertegenwoordigde na de oorlog het sterke 

uitgaansleven waarbij de oude balzalen werden verlaten en grotere concerthallen gebouwd 

werden. Deze nieuwe situatie was vooral ten nadele van de ‘zigeunerjazz’ die naar de kleinere 

cafés van bijvoorbeeld Parijs en haar randsteden werd verschoven, waar het oorspronkelijk 

allemaal was begonnen. Voortaan konden enkel de beste manouche gitaristen overleven van 

hun muziek en slechts zelden verschenen er opnames. Vanaf de jaren 90’ kent het genre 

langzaam aan weer een zekere populariteit en spreekt men van het fenomeen manouche 

revival. Deze ‘zigeunerjazz’ wordt gespeeld door een nieuwe generatie muzikanten waarbij 

velen van hen geboren werden tussen 1945–1955. Echter hebben deze ondertussen al zonen 

die ook in het begin van de 21
ste

 E dit genre blijven voortzetten. Kenmerkend voor het begin 

van de jaren 90’ was dat er ook weer meer van deze muziek uitgebracht werd en in 1991 

verscheen het eerste volume van de compilatie cd ‘Paris-musette’(musette is een verwijzing 

naar het genre van de voorloper van de zigeunerjazz). In België, Nederland, Frankrijk en 

Duitsland is de traditie weer springlevend zoals het in de jaren 30’ en 40’was. In Frankrijk 

zijn het net zoals vroeger nog altijd de Ferret’s, Babik Reinhardt (zoon van Djano), Bireli 

Lagrene en Angelo Debarre. In Duitsland zijn er Titi Winterstein, Tchavolo Schmid (dit is de 

zigeunergitarist in de film ‘swing’ van Tony Gatlif) en Zipflo Reinhardt en hun zonen. In 

Belgie vormen vooral de Limberger en de de Cauter families en ook Fappy Lafertin de 

generatie van de zigeunerjazz. Zo zijn Tcha Limberger, Fappy Lafertin en Koen de Cauter (en 

zonen Waso en Dajo) vaak te horen in België. In Nederland zijn het de Rosenbergs die deze 

muziek vertegenwoordigen.
245

Net zoals ten tijde van Django wordt deze ‘zigeunerjazz’ ook 

vandaag gespeeld door gadje’s zoals bijvoorbeeld Koen de Cauter en zijn zonen.  

 

                                                 
245

E. POESMANS, Een voorstelling van de zigeuners en de muziek die zij spelen in België en Nederland. Gent 

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2001,  p. 104-105, (promotor: F.J. De Hen). 
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Deze muzikanten hernemen vaak de nummers die vroeger ten tijde van de Hot Club de 

France gespeeld werden samen met de musette en natuurlijk veel nummers van Django zoals 

Nuages en  Minor Swing. Verder maken ook elementen van de traditionele zigeunermuziek, 

waarin vaak de viool kenmerkend is alsook klassieke muziek deel uit van het repertoire van 

de ‘zigeunerjazz’. Zelfs het Braziliaanse muziekgenre bossanova, dat ontstond in de jaren 50’ 

en gebaseerd is rond de jazzmuziek maar met meer exotische invloeden, maakt soms deel uit 

van het repertoire. Sommige groepen baseren zich voornamelijk op één stijl terwijl andere 

meer uit verschillende stijlen (zoals hierboven reeds opgesomd) de ‘zigeunerjazz’ vorm 

geven. Dit verschil van repertoire hangt vooral af van de voorgeschiedenis van de familie 

want het in stand houden van traditie is hier wel belangrijk.
246

 

Ondanks het feit dat deze muziek ontstaan is binnen de gesloten zigeunergemeenschap 

hebben wij als gadje ze toch leren kennen dankzij opnames en optredens. Her en der worden 

met regelmaat zigeunerjazz – festivals georganiseerd, enkele voorbeelden zijn het Gipsy 

swing Festival d’Angers
247

, Festival Django Reinhardt Samois sur Seine
248

 en het in Amerika 

(Madison, Wisconsin) georganiseerde Midwest Gypsy Swing Festival
249

. Zij kan zich 

moeiteloos integreren in het muzikale landschap. Men kan dus stellen dat deze gesloten 

gemeenschap een muziek produceert die zeer open staat tegenover de niet – zigeuners. Dit is 

vooral gegroeid uit het feit dat ze vroeger (en soms nu nog) moesten overleven van hun 

muziek en hierdoor vaak de traditionele muziek van het land waar ze moesten optreden 

overnamen en speelden op hun manier. Hierdoor ontstaat er langs beide kanten dus zowel bij 

gadje als de zigeuner een wederzijdse beïnvloeding van muziek die ervoor zorgt dat men als 

gadje deze zigeunermuziek toch kan aanvaarden. Meer zelfs, misschien vormt dat ook wel een 

reden waarom de gadje altijd al een zekere bewondering gehad heeft voor de zigeunermuziek. 

Zo herkent men als gadje elementen van hun vaderlandmuziek en maakt de muzikaliteit van 

de zigeuners en hun traditionele elementen het des te aantrekkelijker en ontstaat de 

zogenaamde ‘zigeunermuziek’. Ook hebben zigeuners er nooit een probleem van gemaakt 

samen met gadje te musiceren. Dit natuurlijk wel onder de voorwaarde dat zij even goed zijn 

als henzelf en ‘zigeunerjazz’ spelen. Bovendien zijn het ook voornamelijk de gadje die de 

optredens (waaronder festivals) en opnames voor de zigeunermuzikanten regelen.  

                                                 
246

M. LEFORT, “La musique des caravans“, In: Etudes Tsiganes 1 (1994), p. 10-12. 
247

<http://www.gipsyswing-festival.fr/>, geraadpleegd op 10.04.2012. 
248

<http://festivaldjangoreinhardt.com/spip.php?&lang=en#>, geraadpleegd op 10.04.2012. 
249

<http://www.midwestgypsyswingfest.com/>,  geraadpleegd op 10.04.2012. 

http://www.gipsyswing-festival.fr/
http://festivaldjangoreinhardt.com/spip.php?&lang=en
http://www.midwestgypsyswingfest.com/
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Het zijn ook zij die contacten leggen om verschillende families samen te brengen ter 

gelegenheid van een optreden.
250

 Ook nu pas zijn het weer de beste muzikanten die ervan 

kunnen leven, voor velen blijft het slechts een passie of een bijverdienste.
251

 

6.2.2 Flamenco pop 

De flamenco pop is net zoals de klassieke flamenco een product geweest van sociale, 

culturele, politieke en economische factoren. Na WOII bleef Franco aan de macht in Spanje 

en werd de rock muziek verboden omwille van het losbandige en misleidende karakter van 

deze muziek. Flamenco speelde onder Franco wel een belangrijke rol en hij wou er inkomsten 

uit halen inzake de toeristische sector, terwijl er velen al gedurende de burgeroorlog (1936) 

naar het buitenland vertrokken en in het buitenland (Parijs, New York) succes kenden. Het 

gevolg was dat de optredens in Spanje tot een laag peil zakten en flamenco en prostitutie haast 

synoniemen werden.
252

 Bovendien was de flamenco zich rond deze periode (40’,50’) aan het 

ontwikkelen. Belangrijk voor de ontwikkeling van de flamenco pop was de urbanisatie en 

massa migratie van de arme Andalusiërs (waaronder zowel arme Spanjaarden als zigeuners) 

naar Barcelona en Madrid. Hierdoor ontstonden er nieuwe sociale klassen met nieuwe 

culturele, sociale, economische en politieke behoeften. Dit zorgde er ook voor dat er een fusie 

kwam tussen allerhande muziek genres zoals rock (‘verboden’ maar maakte wel deel uit van 

de Spaanse muziekcultuur) en Cubaanse muziek of ook de rumba genoemd, waardoor er 

uiteindelijk een nieuwe soort flamenco tot stand kwam, namelijk de flamenco pop. De 

Catalaanse zigeuner Peret (Pedro Pubill Calaf) belichaamde het nieuwe genre waaronder 

namelijk de Spaanse rumba in de jaren 60’ wat een mengeling is tussen rock, Cubaanse 

muziek, flamenco en gitaarmuziek. In de jaren 70’evolueerde dit meer naar de rumba Catalan 

met groepen als Las Grecas, Los Chunguitos en Los Chichos. De groepsleden van deze 

muziek waren hoofdzakelijk zigeuners. De flamenco pop evolueerde nog verder in deze jaren 

onder invloed van de in Cadiz (waar velen zigeuners leven) geboren Spaanse gitarist Paco de 

Lucia, die vaak optrad met de Spanjaard (met zigeunerafkomst) El Cameron de la Isla. 

Kenmerkend voor deze muziek was een mengeling van commerciële rock, disco en cancion 

(sentimentele ballade muziek). Net zoals de vroeger flamenco muziek vindt de flamenco pop 

zijn oorsprong bij de zigeunergemeenschap. Deze associatie komt duidelijk naar voren in de 

teksten die meestal verwijzen naar de zigeuners.  
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Andere termen die ook naar de zigeuneroorsprong van deze muziek verwijzen zijn de rock 

Gitano (zigeuner rock) en poder Gitano( zigeuner sterkte). In deze teksten wordt er vaak 

verwezen naar de vervreemding en marginalisatie tegenover de zigeunergemeenschap, de 

werkloosheid, vijandigheid tegenover de regering, maar ook waarden van liefde en vrijheid 

vindt men hierin terug…  

Hieronder een voorbeeld van een liedtekst van Peret ‘El gitano Antón’ over de moord op een 

zigeuner: 

Mataron al gitano Antón, mataron al gitano Antón 

Ay señores que penita 

Porque al gitanito Antón todo el mundo lo quería 

Porque al gitanito Antón todo el mundo lo quería 

Y llegó la policía y apresaron al matón 

Y uno de la policía que también era caló 

En caló, en caló 

Mararon al gitano Antón, mararon al gitano Antón 

Ay señores que desgracia 

Porque al gitanito Antón to el mundo lo camelaba 

Porque al gitanito Antón to el mundo lo camelaba 

Chamela la pregunta que le hizo el caló 

¿Por qué lo maró, por que lo mató 

Chamela la respuesta que le dio el lacrón 

Yo lo mare por ser tan caló 

El gitanito sacó la pusky y le hizo, pam pam pam 
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Asesino esa no es razón 

Pa mararlo, esa no es razón 

Pa mararlo, esa no es razón 

No no no, no no no, no no no no, esa no es razón 

Pa mararlo, esa no es razón 

Pa mararlo, esa no es razón
253

  

Ook de Spaanse lagere sociale klassen die armoede leidden kunnen zich vinden in deze 

muziek van de zigeuners en vertegenwoordigen ook hun gelijkaardige problemen.
254

 

Vanaf de jaren 90’ is er een soort van debat ontstaan naar aanleiding van de toenemende 

professionalisering van de flamenco en de verdere commercialisering van de muziek. In dit 

debat wordt vooral angstig gekeken naar het mogelijke verlies van de authenciteit en hierdoor 

dus zijn zigeuner oorsprong. Zo wil men niet dat de traditionele flamenco verloren gaat voor 

de toekomstige generaties, want als het te toegankelijk wordt voor velen zal hiermee ook zijn 

waarde (dat vooral gericht is op de maatschappelijke situatie van de zigeuners) verloren 

gaan.
255

  

6.2.3 Balkan of Oost–Europese zigeunermuziek 

Zoals we in hoofdstuk drie reeds vermeldden verwijzen mensen vaak naar het woord Balkan 

als er ergens één of ander zigeunerorkest of deejay die deze muziek draait, te horen valt. De 

reden waarom deze zigeunermuziek Balkan genoemd wordt, verwijst naar het feit dat de 

Oost–Europese zigeunermuzikanten in hun herkomstlanden eigenlijk de traditionele 

volksmuziek van daar spelen maar op een zigeunermanier gebracht (instrumenten als 

cymbalon, snelle ritmes, veel blazerinstrumenten, accordion, viool,..).  
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In hoofdstuk drie gaven we een korte schets van de Roma tijdens de jaren 30’ en 40’ in 

Roemenië. Nu zal ik hun naoorlogse situatie analyseren zowel in Roemenië als meer 

algemeen in de Balkan. Na WOII werd de situatie van de Roma in Roemenië er niet beter op 

en werden ze vooral eind jaren 50’ het slachtoffer van sociale en economische discriminatie 

onder het communisme. Dit uitte zich vooral in de door de overheid opgelegde 

assimilatiepogingen tegenover de Roma want de Roemeense Communistische Partij wou een 

sociale homogeniteit bewerkstelligen. Zo kwamen er regels die de Romani taal, hun culturele 

uitingen (feesten en dergelijke) en de zigeunermuziek in het openbaar verboden.
256

 In vele 

steden in de Balkan werden voortaan folk orkesten (traditionele volksmuziek) gebruikt die 

door de communistische regering zelf geselecteerd werden. In Roemenië waren het 

desondanks deze discriminerende maatregelen tegen de Roma toch meestal de Lautari 

(professionele Roemeense zigeunermuzikanten) die het hoofddeel vormden van deze 

orkesten. Toch mocht er alleen maar ‘zuivere’ Roemeense volksmuziek gespeeld worden. Bij 

publieke aangelegenheden waar er muziek aanwezig was mocht men dus ook niet in het 

Romani zingen. Verder werden er door de staat de zogenaamde ‘folklore festivals’ gehouden 

in het kader van de sociale homogeniteit waarbij nationale genres gepromoot werden. Het 

waren hier vooral de etnische Roemeense muziekamateurs die hieraan meededen. De 

strengste periode voor de Roma kwam er tijdens de jaren 80’ toen er vooral gehamerd werd 

op het controleren en verbieden van allerhande zigeuner genres en optredens.
257

 Vanaf het 

begin van de jaren 90’ is er met de val van het communisme verandering gekomen in hun 

situatie. Zo ontstond er een nieuw klimaat waarin de Roma zorgden voor een politieke en 

culturele activiteit. Dit resulteerde in het vormen van politieke partijen waarin ze vooral 

streefden naar vergoedingen voor het onrecht dat hen werd aangedaan in de jaren voordien. 

Aan de ene kant is het anti–Roma gevoel na de communistische periode nog versterkt met 

geweld tegen Roma gemeenschappen en individuen. Verder zijn de armoede en massale 

werkloosheid kenmerken van vele Roma. Tevens worden in Oost–Europa de Roma ook als 

zondebokken gezien voor de negatieve economische politieke veranderingen. Maar ondanks 

hun discriminatie bleven de Roma muzikanten in Oost – Europa centraal staan in de publieke 

muziekoptredens. In het huidige Roemenië zijn er vandaag te dag vele groepen die zingen, 

accordion, viool, cimbalon, clarinet, synthesizer, drums, enzovoort spelen.
258
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Meer nog, de Roemenen hebben de neiging om de muzikale talenten van de Roma te 

romantiseren. Dit bleek onder andere via een in 1996 gehouden onderzoek door Roemeense 

universiteitsstudenten waarbij de Roma in drie groepen verdeeld werden namelijk de 

bedelaars, de ‘algemene’ zigeuners en de muzikanten. Wat bleek is dat de Roma muzikanten 

er in vergelijking met de andere twee groepen het minst negatief uit de test kwamen. Dit is 

natuurlijk niet zo verwonderlijk aangezien op bijvoorbeeld doop en trouwfeesten deze 

muzikanten (de Lautari) voor enthousiasme zorgen bij de gadje’s.
259

  

Sinds 1989 is er meer politieke beweging gekomen voor de Roma in Oost–Europa. Dus niet 

enkel in Roemenië maar ook in de andere Oost–Europese landen vormden zich politieke 

partijen en organisaties die opkwamen voor hun rechten. Eén van de bekendere Roma 

activisten is Gheorghe Raducanu. Maar net zoals in die andere Oost–Europese landen is er 

onder een groot deel van de Roma sprake van een politieke apathie en te weinig samenhang 

onder de Roma groepen. Bovendien hebben deze Roma ook vaak geen of te weinig ervaring 

met het vormen van politieke partijen en het rekruteren van intelligentsia onder de Roma.
260

 

‘We don’t do politics, we make music’
261

 

Dit bovenstaande citaat komt van een Roma accordeonist uit een Roemeens dorp wat een 

goed beeld geeft van de algemene heersende gedachte onder de Roma (en de meeste andere 

zigeunerstammen). Dit zal ons brengen bij enkele voorbeelden van zigeunerorkesten die vanaf 

de jaren 90’ bekend zijn geworden in het Westen waaronder de Roemeense zigeunerorkesten 

zoals Taraf de Haidouks, Fanfara Ciocarlia en Mahala Rai Banda, het Macedonische 

zigeunerorkest Kocani Orkestar en Esma Redzepova en het Servische zigeunerorkest van 

Boban Markovic en de gadje Goran Bregovic weliswaar ook met een zigeunerorkest. 

Allemaal leerden ze muziek te spelen toen het Ijzeren Gordijn (grens tussen het 

communistische Oostblok en het kapitalistische Westen) er nog was en hun muziek in het 

kader van de assimilatiepolitiek praktisch verboden was. 
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‘Gypsy music revival’
262

 

De Roemeense zigeunergroepen zoals Taraf de Haidouks, Fanfara Ciocarlia en Mahala Rai 

Banda zijn circa in het laatste decennia in het Westen bekend geworden. Ze mogen optreden 

op grote internationale festivals en mogen meespelen in allerhande documentaire films en 

Hollywoodfilms. Taraf de Haidouks hebben zelfs de acteur Johnny Depp als één van hun 

bekendste fans.
263

 Deze zigeunermuzikanten hebben niet de volledige controle over de export 

van de zigeunermuziek naar het Westen maar spelen er natuurlijk wel een rol in. Zo zijn deze 

muzikanten ontdekt door westerse managers in de afgelegen Roemeense dorpen maar spelen 

ze nu hoofdzakelijk in het Westen. Bovendien vertegenwoordigen en belichamen ze de 

authentieke Balkan zigeunermuzikant, die bekend is gemaakt door Emir Kusturica’s films 

zoals in Time of the Gypsies (1989), Black Cat, White Cat (1987) en Tony Gatlif’s Latcho 

drom (1993). Met andere woorden vertegenwoordigen ze het romantische, vrije en zorgeloze 

beeld van een zigeunermuzikant in Roemenië in het Westen. Deze groepen brengen vooral de 

traditionele Roemeense volksmuziek, weliswaar op een zigeunermanier gebracht (snelle 

ritmes, viool, accordion, cimbalon,…) terwijl in Roemenië de zigeunermuzikanten vooral 

manele spelen, een zeer populair en controversieel genre dat gelinkt is met het Ottomaanse 

Rijk en dus invloeden kent van Turkije en het Midden Oosten. De manele wordt vooral 

gebruikt door Mahala Rai Banda ( gesticht door dezelfde managers als Taraf de Haidouks ) en 

door deejays zoals Shantel (zie verder).
264

 

De Servische (film)muzikant Goran Bregovic wordt gezien als één van de pioniers van de 

zogenaamde gypsy music revival.
265

 Hij brak vooral door toen hij de soundtrack van Time of 

the Gypsies(1989, Emir Kustorica) componeerde, een film over zigeuners met 

zigeunermuziek, maar Bregovic is geen zigeuner. Bregovic toerde met zijn zigeunerorkest 

Wedding and Funeral Band internationaal rond van zowel het Guca festival in Servië tot het 

Sfinksfestival in het Belgische Boekhoudt. Wanneer het Amerikaanse magazine TIME ( 

09/06/2002) Bregovic interviewde in Belgrado zei hij dat de populariteit van zigeunermuziek 

in het Westen evenveel te maken heeft met het beeld en verbeelding (van de zigeunercultuur) 

als de muziek op zich. Verder zei hij nog deze woorden: 
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‘The Roma are Europe's cowboys. In a rule-bound world, they have come to symbolize a 

special sense of freedom and this special talent of dying for friendship and love. Everyone 

wants to be a gypsy for a day.’
266

  

Met deze woorden verwijst hij eigenlijk naar het romantische beeld van zigeuners dat in 

Kusturica’s films gecreëerd wordt, maar niet strookt met de werkelijkheid. 

Een ander aspect bij de zigeunermuziek is de zogenaamde musicbatlle zoals die in 2011 op 

verschillende plaatsen te zien was tussen het Servische zigeunerorkest van Boban Markovic 

en het Roemeense zigeunerorkest Fanfara Ciocarlia. Dit is een confrontatie tussen twee 

zigeunerorkesten waarin beide hun muzikaal talent tonen aan een publiek. De laatste tien jaar 

hebben deze orkesten concert zalen weten te vullen in onder andere Berlijn, Barcelona, Tokyo 

en New York. Daar kwamen ze elkaars muziek te kennen (via opnames) en probeerden ze 

elkaars muziek na te spelen maar dan elk op hun eigen manier. Echter op het Gypsy festival in 

Brussel (2009) hoorden ze elkaar pas voor het éérst in het echt spelen en kwam zo het idee om 

een musicbattle te organiseren. Ook in de Gentse handelsbeurs was deze muscibattle te horen 

in 2011. De Duitser Henry Ernst (huidige manager van Fanfara Ciocarlia) ontdekte in 1996 

enkele muzikanten in Roemenië en zou de basis leggen voor Fanfara Ciocarlia. Hij 

organiseerde een concert in Duitsland van de toen nog onbekende groep. Éen van 

groepsleden, Ivancea zei toen het volgende: ‘It was as if we'd been asked to do a concert on 

Mars’, ‘In Romania nobody was very interested in this music, but outside, they loved it.’
267

 

Midden jaren 90’ kwam Emir Kusturica's film Underground (1995) uit, een verhaal over de 

val van Joegoslavië en won hiermee de Palme d'Or in Cannes in 1995. Het zigeunerorkest 

van Boban Markovic speelde de soundtrack van deze film wat niet onopgemerkt voorbij ging. 

Toch kende Boban Markovic aanvankelijk minder geluk dan Fanfara Ciocarlia. Het waren 

namelijk de jaren 90’ die gekenmerkt werden door conflicten onder Slobodan Milosevic 

(voormalig Servisch President) en de bombardementen op Belgrado in 1999. Het waren deze 

problemen die deze muzikanten van het internationaal podium hielden. Fanfara Ciocarlia was 

toen al internationaal bekend maar onbekend in Roemenië, terwijl Boban Markovic in Servië 

de ster was maar in de buitenwereld toen onbekend.
268
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De ondertussen 68-jarige Esma Redzepova werd geboren uit een zigeunerfamilie in 

Macedonië. Zij wordt gezien als de ‘Gypsy Queen’. Haar muzikale carrière begon in 1956 bij 

een talentenjacht programma op de Macedonische radio. Het was toen blijkbaar ook de eerste 

keer dat er op de nationale radio een Roma lied gespeeld werd. Ze groeide uit tot één van de 

belangrijkste Roma zangeressen met nummers over het geluk en ellende van het nomadische 

bestaan, de sfeer op trouwfeesten en het eindeloze vluchtelingenbestaan. Ze reisde de hele 

wereld rond zoals New York, London, Sydney, Paris, Mexico en India. In India werd ze in 

1976 uitgeroepen als de ‘Koningin van de Romani nummers’ tijdens het eerste wereld festival 

van de Roma muziek. Om haar populariteit aan te tonen beweert ze meer dan 22000 concerten 

gedaan te hebben en over een repertoire van ongeveer 800 nummers te bezitten. 

Maar Redzepova is niet alleen een zangeres, ze werd ook ambassadeur voor de Roma cultuur. 

Tijdens haar reis rond de wereld adopteerde ze 47 Roma kinderen die op straat leefden en 

introduceerde hen in de muziekwereld. Ook houdt ze zich bezig met de Rom-Esma waar ze 

zich inzet voor de rechten van de Roma vrouwen maar ook de zigeunergemeenschap in het 

algemeen. In vergelijking met de situatie van de zigeuners in Frankrijk van Sarkozy is volgens 

Redzepova de toestand in de Macedonië veel gunstiger. Zo beweert ze: ‘It is the only country 

where the Roma are recognised,’
269

 

De Roma hebben er toegang tot onderwijs, cultuur (hebben zelfs twee privé Roma televisie 

kanalen) en het burgerlijke leven. Over andere landen (waaronder dus Frankrijk) zegt ze het 

volgende: ‘The Roma are not respected and must endure humiliation and persecution’.
270

 

Verder treedt ze op met zigeunerorkesten zoals onder andere het Kocani Orkestar en Fanfara 

Ciocarlia. Redzepova vormt dus eigenlijk een goed voorbeeld van een Roma zangeres die 

tegelijk door middel van haar muziek ook opkomt voor de rechten van haar volk. 

Het ironische of paradoxale aan deze gypsy music revival dat in het Westen met succes 

onthaald is en dat vooral door gadje’s wordt beluisterd, is dat de moeilijke situatie van de 

Roma in Midden en Oost–Europa dit zowat overschaduwd. Bij de oorlogen die er daar na de 

val van het communisme zijn uitgebroken zoals bijvoorbeeld de Bosnische en Kosovo 

oorlogen, behoorden ze niet tot een bepaalde etnische groep waardoor ze langs beide kanten 

het slachtoffer werden. Nog ironischer vind ik de houding van het Westen ten opzichte van 

zigeuners wat hun migratiebeleid betreft.  
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Zo kent hun muziek in het Westen een zogenaamde revival of populariteit maar worden ze 

ook in datzelfde Westen (kijk maar naar de situatie in Frankrijk, Italië, Portugal, België,…) 

het slachtoffer van armoede en discriminatie. Het is het een volk dat dus al eeuwenlang lijdt 

aan discriminatie maar dat lijden heeft ondertussen wel een belangrijk deel van hun muziek 

gevormd (inzake teksten, gevoel, emotie, …).  

Echter is deze zigeunermuziek die we hierboven vermeld hebben niet het enige dat de laatste 

decennia populair is geworden. Naast deze traditionele muziek is er een soort van mengeling 

ontstaan van deze muziek gecombineerd met elektronische muziek. Op die manier ontstond er 

een nieuw genre binnen de zigeunermuziek, namelijk de Balkan beat. 

6.3 Balkan beat  

6.3.1 Shantel 

We zullen hier beginnen met de bekendste naam, maar weliswaar niet de grondlegger van het 

genre. De Duitser Stefan Hantel van Roemeense afkomst staat beter bekend onder zijn deejay 

naam Shantel en reisde begin jaren 90’ naar de regio Bucovina waar hij familie had. Hij mixte 

zowel albums van Taraf de Haidouks als Mahala Rai Banda en won het BBC Radio 3 World 

Music Award in 2006. Hij toerde ondertussen al heel de wereld rond en gaf aan de 

elektronische muziek een nieuwe richting. Net als andere Westerse artiesten (Beirut, 

Basement Jaxx, Gogol Bordello,…) begon hij zijn inspiratie te zoeken in de muziek uit de 

Balkan. In 2007 bracht hij het album Disko Partizani wat volgens de Britse muziekrecensent 

Robert Jackman op 20/09/2007 als volgt werd omschreven: ‘A savvy Balkan record with 

strong commercial appeal. Once again, Shantel’s bravery has been rewarded.’
271

 

Het album werd inderdaad een succes en als Iona Szeman in haar artikel (2009) schrijft ‘The 

popularity of Gypsy music’ kan dit album zeker als één van die voorbeelden gelden.
272

 

Shantel’s muziek toont ook een zekere gelijkenis met dat van Goran Bregovic. Beide zijn 

geen zigeuners terwijl ze de Oost – Europese zigeunermuziek ‘plunderden’ om er een 

commerciële toets aan te geven.
273

 Een tendens dat ook op te merken valt, is het groeiende 

aantal van niet – zigeuner muzikanten die de traditionele muziek van de Balkanlanden spelen.  
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Alsook deejays die deze muziek mixen en optredens geven in combinatie met of zonder 

zigeunermuzikanten op het podium. Met andere woorden kent deze zigeunermuziek uit de 

Balkan een populariteit in die mate dat het zelfs aanzet geeft tot gadje’s om ook deze muziek 

te spelen of te mixen. De Belgische deejay Gaetano Fabri is ook geen zigeuner maar mixt 

deze muziek wel, al dan niet in combinatie met echte zigeunermuzikanten. Hij trad al samen 

op met bijvoorbeeld Mahala Rai Banda en is ondertussen ook internationaal bekend.
274

 

In vergelijking met andere Westerse artiesten die hun inspiratie zochten in de Balkan zoals 

bijvoorbeeld de groep Beirut is Shantel meer geïnteresseerd in het multiculturele verleden 

ervan en de achtergrond van de muziek. Zo heeft hij interesse in de regio als Bucovina 

(Roemenië, er leefden van circa 18
de

 E tot WOII veel Duitsers) en de vernietiging die de 

nazi’s er toebrachten. Zo wist de groep Beirut die hun Cd ‘Transylvania’ genoemd hadden zo 

goed als niets van de historische achtergrond van de zigeunermuziek of waarnaar 

‘Transylvania’ verwees.
275

 Om aan te tonen dat Shantel wel degelijk iets van de achtergrond 

van de zigeunermuziek kent geven we dit voorbeeld. In het artikel van Dorian Lynskey in The 

Guardian (2006) geeft hij een citaat van de DJ Shantel: “There is no music called Gypsy 

music, You can only talk about traditional music from different regions in south-eastern 

Europe."
276

 Onlangs bracht Shantel samen met de Israëlisch-Oostenrijkse kunstenaar Oz 

Almog nog een nieuwe Cd uit namelijk Oz Almog & Shantel - Kosher Nostra: Jewish 

Gangsters, Greatest Hits (2011). Hiermee tonen ze dat ze de hedendaagse Balkan beat 

klassiekers vaak gebaseerd zijn op oude Joodse nummers met verschillende genres als 

klezmer, vaudeville, swing, jazz en charleston, allemaal met een Joods/Jiddische twist. 

Voorbeelden van enkele bekende nummers zijn Hava Nagila origineel van het Solomon 

Schwartz et Son Orchestra en het vaak gesampelde Black But Sweet (1931) van 

calypsomuzikant Wilmoth Houdini, die de basis legde van Shantels hit Bucovina en zelfs deel 

uitmaakte van de soundtrack van de populaire film Borat.
277

 Een ander citaat van Shantel is 

het volgende:  
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I don’t think that there is a genre called ‘Gypsy music’, but I would say that all the things that 

are happening in urban places, like in Paris, Berlin and Frankfurt - all these little parties 

with music from Eastern Europe are not representing the original sound of Romania, for 

example. No, no. It’s a sound that has a strong influence from - has its roots in - music from 

south-eastern Europe, but it’s happening on a new level: it’s something new.  

Ook verwijst hij naar de zogenaamde Russendisko, een muziek genre dat te vergelijken valt 

met de Balkan beat maar zoals de titel het al inluidt meer Russisch gericht is.
278

Samen met de 

opleving van de Balkan beat kan er ook een opleving van de oude Swing (waarop Django 

Reinhardt zich voornamelijk baseerde) muziek waargenomen worden, beter bekend als 

electro swing. 

Andere voorbeelden van artiesten (we geven er nu slechts enkelen) die hun inspiratie haalden 

uit de Balkan zijn zoals het daarnet vermeldde Beirut, Basement Jaxx's met het album Gypsy 

Beats and Balkan Bangers album (2006). Alsook Gogol Bordello met het genre Gypsy punks 

dat de grote internationale festivals aftoert.  

Dit genre Balkan beat vloeide voort uit de populariteit van groepen zoals Taraf de Haidouks, 

Fanfara Ciocorlia, Mahala Rai Banda, Kocani Orkestar, Boban Markovic, Goran 

Bregovic,…De films van Kusturica en onder andere Bregovic en bovenstaande orkesten 

diedaarin de filmmuziek speelden, zorgden mede voor de ‘gypsy music revival’. Time of the 

Gypsies en Black Cat, White Cat zijn de weinige voorbeelden van films die voor een breed 

publiek gericht zijn, die ons informatie geven over de Roma. Echter lijken vele 

muziekgroepen (zoals de voorbeelden hierboven) en festivals (zie verder) waar er 

‘zigeunermuziek’ te horen is in het Westen rechtstreeks uit deze films te komen.
279

 Dit alles in 

combinatie met de elektronische muziek die vanaf de jaren 90’ de dansscène domineert 

ontstond de Balkan beat. Naast Shantel en Goran Bregovic mag ook Robert Soko zeker niet 

vergeten worden want het is eigenlijk hij die de basis legde voor dit genre.  

‘Balkan Beats has the power to transform a crowd of strangers into a circle of friends. This is 

the message: Unify the people! Move your body. Move your heart. Hajde!’
280
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6.3.2 Robert Soko 

Robert Soko verliet in 1990 zijn thuisland Bosnië en kwam na enkele omzwervingen tenslotte 

in Berlijn terecht. De Berlijnse muur was dan ook net gevallen en dit luidde een nieuw 

tijdperk in waar alles mogelijk leek te zijn. In 1992 zou in onder andere zijn thuisland Bosnië 

een oorlog uitbreken en Joegoslavië ophouden te bestaan. Als gevolg van dit bloedig conflict 

zou er een migratiestroom van Oost naar West – Europa ontstaan en vele voormalige 

Joegoslaven waaronder vooral Bosniërs, Kroaten en Serven zouden in Berlijn terecht komen. 

Het was in dat historisch kader dat de oorsprong ligt van de Balkan beat. Zo organiseerde 

Soko in 1993 een feest voor deze nieuwe immigranten met vooral muziek uit dit voormalig 

Joegoslavië zoals de Joegoslavische New Wave, rock, punk en ska muziek. Uiteindelijk 

begon hij dit enkele jaren later te combineren met de traditionele zigeunermuziek uit de 

Balkan die hij leerde kennen door de Kusturica’s films. Deze grote Roma orkesten die 

gevoelens van blijdschap, emotie, melancholie, mysterie, liefde en nog vele soorten gevoelens 

opriepen vielen bij Soko in de smaak. Bovendien paste dit bij zijn bedoeling om deze 

immigranten te verenigen door middel van allerhande muziek uit voormalig Joegoslavië. 

Deze muziek werd dan uiteindelijk gemixt met elektronische beats en zo ontstond een nieuw 

genre namelijk Balkan beat. Soko draaide al in Europese grootsteden als Boedapest, Londen, 

Napoli en Paris, maar ook veel verder als in Cape Town en Recife.
281

 Vorig jaar was hij zelfs 

te zien en te horen op het Polé Polé festival tijdens de Gentse Feesten. Dit genre met zijn 

typische karakter werd ondertussen door vele anderen voortgezet over heel de wereld. Om 

slechts enkele voorbeelden hiervan te geven: Shantel, Dunkelbunt, Max Pashm, !Deladap, Äl 

Jawala, Gaetano Fabri, Balkan Hotsteppers, ...  

Toevallig of niet maar Duitsland blijkt een belangrijke rol gespeeld te hebben in de opleving 

of ‘revival’ van de zigeunermuziek, vooral in twee steden namelijk Frankfurt (bakermat van 

Shantel’s feesten, genaamd ‘Bucovina Club’) en het Berlijn van Robert Soko (‘Balkan 

Beats’). Veel had te maken met de val van de Berlijnse muur waardoor het Oosten in contact 

gebracht werd met het Westen, en omgekeerd. Een nieuwe fusie ontstond en om het met de 

woorden van Shantel te zeggen: after the Berlin Wall came down, the young generation 

discovered eastern Europe. Before it was always the evil Communists. But then it became a 

funny, sentimental, romantic thing.
282
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Na het overzicht gegeven te hebben over de hedendaagse toestand van de zigeunermuziek met 

hier dus de nadruk te leggen op het ontstaan van een nieuw genre Balkan beat, valt vooral de 

populariteit ervan op. Tegelijkertijd valt ook op zoals we onder meer aantoonden in het vorige 

hoofdstuk dat de maatschappelijke toestand van de zigeuners minder rooskleurig is in 

vergelijking met de hun muzikale opleving. Met andere woorden is er dus weer sprake van 

een zekere haat – liefde verhouding die net zoals bij de situatie van de films (Kusturica en 

Gatlif) een gelijkaardige romantische richting opgaat. Na de opleving van de zigeunermuziek 

benadrukt te hebben zullen we nu kijken welke invloed dit gehad heeft op festivals waar deze 

muziek te horen valt.  

6.4 Festivals 

‘Ieder zichzelf respecterend festival heeft tegenwoordig een Roma orkestje geprogrammeerd 

alleen is dit festival alleen maar dat…’
283

 

citaat Kristien Bonneure 

6.4.1 Balkan Trafik  

Een van de festivals waarin de zigeunercultuur en de Balkan een centrale rol speelt, is het 

Balkan Trafik festival in Brussel. Naast de talrijke zigeuner en Oost – Europese muziek die er 

gespeeld wordt, wordt ook de problematiek in deze landen getoond via verschillende films. 

Dit kan met andere woorden gezien worden als een ‘eerlijk’ festival waar enerzijds de mensen 

kunnen genieten van hun muziek, die de laatste tijd een serieuze opleving kent en anderzijds 

ze geconfronteerd worden met de dagdagelijkse realiteit in allerhande films, documentaires en 

debatten. Op die manier krijgen de mensen meer inzicht in de maatschappelijke situatie van 

minderheden uit de Balkan en krijgen ze meer besef inzake de haat – liefde verhouding die de 

samenleving vooral heeft tegenover zigeuners.  

Naar aanleiding van de derde editie van het Balkan Trafik festival in de Bozar in Brussel werd 

er een interview op Radio 1 op 16/04/2009 gehouden met journaliste Kristien Bonneure (één 

van de organisatoren van Balkan Trafik). In deze editie zou de aandacht gevestigd worden op 

de problemen rond de islam in Bosnië (15 jaar na de oorlog in Bosnië) aan de hand van een 

documentaire. Hiernaast zou vooral de nadruk komen te liggen op de Roma muziek aangezien 

er vele Roma muzikanten in de Balkan aanwezig zijn.  
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Hierbij wordt er niet alleen naar hun muziek geluisterd maar komt ook een debat over hun 

politieke–economische situatie er aan bod. Verder was er aandacht voor andere minderheden 

zoals de Grieken die destijds uit Turkije gevlucht (onderlinge spanningen in de jaren 20’ van 

de 20
ste

 E) waren en verantwoordelijk zijn voor het genre van de rembetiko. Dit genre kan 

zowat vergeleken worden met onder andere de blues en flamenco op zowel het 

maatschappelijke gebied (discriminatie, armoede, conflict,..) als op vlak van de teksten die 

over armoede, liefde, pijn, spijt, hedonistische levenstijl,… handelen.
284

Een andere 

minderheid waar er aandacht aan besteed wordt zijn de Joden met hun klezmer muziek die 

oorspronkelijk in de Oost en Centraal – Europese getto’s woonden en nu over zowat heel de 

wereld zijn uitgezwermd. Bij deze muziek hoor je ook de verwantschappen tussen een Roma 

orkest en een klezmer orkest. Kenmerkend bij het festival is dat bij elke minderheid die ze 

onder de aandacht brengen er een muzikale vertegenwoordiger is en hierdoor wordt via de 

muziek aandacht besteedt aan de maatschappelijke politieke situatie. 

In 2012 werd ondertussen al de zesde editie van het festival georganiseerd. Bij de bekende 

namen hoorden onder andere de Taraf de Haïdouks, het Koçani Orkestar, Amsterdam 

Klezmer band,… Ook zakte de winnaar van de wedstrijd op het Guca festival (zie verder) in 

Servië af naar Brussel namelijk het Dejan Lazarevic Orkestar. Dit jaar werden er 5500 tickets 

verkocht en dat zonder een grote namen als Goran Bregovic en Esma Redzepova op de 

affiche die in de vorige edities aanwezig waren. Verder begint en eindigt het festival met een 

film over de maatschappelijke situatie in de Balkan. Dit jaar was ook Dina Iordanova, 

specialist in wereldcinema (schreef onder andere een boek over Emir Kusturica) aanwezig 

met informatie over de Balkancinema.
285

Wat blijkt is dat Balkan Trafik dus meer is dan een 

gewoon muziekfestival dat zich vasthoudt aan het tonen van de romantische clichés 

betreffende de zigeunermuziek dat het publiek wil horen. Neen, het zal aandacht geven aan 

het debat over de maatschappelijke situatie in de Balkan en over de vaak slechte toestand 

waar de minderheden (waaronder de zigeuners) zich bevinden. Deze aandacht eisen ze op 

door zowel muzikale vertegenwoordigers van de betreffende landen en minderheden in 

Brussel (hoofdstad van Europa) te doen optreden, als door het organiseren van allerhande 

workshops en het tonen van films/documentaires.  
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6.4.2 Guca festival 

"And the biggest miracle is that we can get all these people safely into and out of a village 

which is normally home to only 3,000 people.''
286

 

Dit bovenstaande citaat komt van de organisator Adam Tadic van het Dragacevo Trumpet 

Festival ofwel het Guca Festival genoemd en vindt al vanaf 1961 elk jaar plaats in het 

Servische dorpje Guca. Het is het grootste evenement ter wereld waar men een week lang 

naar de grote blazer orkesten uit de Balkan kan luisteren en zo’n gemiddeld 500000 man op 

afkomt. Het merendeel van de muzikanten zijn de Roma’s. Naast de vele optredens draait het 

daar allemaal om het winnen van de ‘Gouden trompet’, een wedstrijd of een soort van 

musicbattle tussen de muzikanten onderling. De winnaar verzekert zich van een 

platencontract en het mogen spelen op talrijke trouwfeesten in de Balkan.
287

 Dit jaar (2011) 

was Dejan Lazarevic de winnaar en deze was ook te horen op het Balkan Trafik Festival. Een 

van de bekendste namen die deze prijs meerdere keren wist te bemachtigen is Boban 

Markovic. Toch werd hij vooral bekend in het buitenland door de films van Emir Kusturica en 

zijn bijdrage aan de film muziek van Goran Bregovic. Hij was een van de eersten die de 

muziek moderniseerde met invloeden uit de funk en ska muziek en brak de traditionele regels 

van de ‘pure’ muziek die de conservatieve jury van Guca wilde horen, namelijk de Kolo 

(wordt gespeeld door de witte etnisch-Servische fanfares) en de Cocek (melancholisch muziek 

met sterk oriëntaalse invloeden en gespeeld door de Roma, zwarte koperblazers). Boban 

Markovic beweert dat de tijd van die muziek voorbij is. Het was de communistische periode 

onder de Joegoslavische Generaal Tito (1892-1980). Aangezien deze de regels van het festival 

bepaalde wilde hij voornamelijk militaire marsen horen ‘ter verheerlijking van zijn persoon en 

zijn socialistisch experiment Joegoslavië.’
288

 Het was dus een periode waar muzikanten op 

artistiek vlak nogal beperkt werden. Op het festival zijn de meeste mensen afkomstig uit 

Servië en de buurlanden, niet tegenstaande komen er elk jaar ook meer dan 100 000 toeristen 

af over de hele wereld om naar voornamelijk deze zigeunerorkesten te komen luisteren.
289

 

Ook komt de haat–liefde verhouding ten opzichte van de zigeuners op dit festival duidelijk 

naar voren. 
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In Guca is er tijdens het festival sprake van een overrompeling aan mensen en een overvloed 

aan muziek. Zowel op de festivalweide als in de dorp zijn de plaatselijke cafés gevuld met 

festivalgangers (mensen uit de streek, toeristen,…) en natuurlijk ook de Roma orkesten. In het 

artikel ‘Toeters en trompetten. Muzikale oorlog in de Balkan’ van Salvatore di Rosa, 

geschreven op 15/12/2003 beschrijft hij een situatie van een zigeunermuzikant op Guca: 

 ‘Uit een van de tenten komt een enorme basdrummer met zijn slagwerk doodmoe naar buiten 

gestrompeld. Het is Sinisa Alisanovic, een zigeuner uit het zuidelijke dorp Vladicin Han. 'Ik 

heb al twee dagen bijna niet geslapen', zegt hij. De man heeft er duidelijk de pest in: "Al die 

dronken idioten. Elk jaar wordt het hier erger: het publiek is slechter, de sfeer in de kafana's 

is agressiever en de organisatie wordt autoritairder. Je moet eens gaan kijken hoe ze ons in 

zo'n tent behandelen. Wij zullen altijd vieze zigeuners blijven. Terwijl wij juist het culturele 

geheugen van andere volkeren zijn. Wij nemen hun muziek in ons repertoire op en spelen die 

voor hen. Daarvoor moeten ze ons dankbaar zijn. Guca zou zonder de Roma niet meer dan 

een feest voor nostalgische oudjes zijn'.  

'Roma worden bijna nergens als professionele muzikanten gezien, alleen als er geld aan ons 

te verdienen valt - dan is het meneer hier en meneer daar.' Hij heeft het vooral over Goran 

Bregovic, die voor zijn soundtracks de diensten van Zuid-Servische zigeuners inriep, en hun 

daarvoor 'een grappig bedrag' betaalde. 'Nu is Bregovic miljonair in Parijs en staan wij nog 

altijd voor kruimels tussen de zwetende zatlappen te spelen.’
290

 

Uit de situatie van deze zigeunermuzikant blijkt dus zijn misnoegdheid over hoe men de 

zigeuners in Servië behandeld. Hij legt de nadruk op het feit dat ze wel degelijk belangrijk 

zijn als het op hun muziek aankomt, maar dan ook alléén maar voor datgene gerespecteerd 

worden. Op maatschappelijk vlak daarentegen worden ze nog steeds slecht behandeld. Het 

was deze paradoxale houding van de Serven ten opzichte van de zigeuners dat de Nederlandse 

cultureel antropoloog Mattijs van de Port met zijn werk Gypsies, wars and other instances of 

the wild (1998) onderzocht.
291

 Zo beweert hij dat de Serven ’s nachts naar cafés trekken waar 

ze zich ontspannen met zigeunermuziek maar overdag diezelfde zigeuners volledig negeren, 

discrimeneren,… Hij doet de volgende uitspraken, die we kort zullen analyseren: 
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‘de vlucht uit het benauwde bestaan van alledag naar een toevluchtsoord waar mensen hun 

hunkering naar de rauwere kanten van het leven kunnen bevredigen, het zigeunerkamp als 

een onweerstaanbaar dromenland.’
292

   

Dit kan in verband gebracht worden met een soort van escapisme waar zigeuners met hun 

entertainment op vlak van muziek en dans bij de Serven voor een ideale ontspanning zorgen. 

Het volgende fragment illustreert dit: 

"wilde zigeuners" spelen in de collectieve fantasieën van de Serviërs een opmerkelijk grote 

rol. De zigeuners zouden bepaalde aspecten vertegenwoordigen die de Servische 

maatschappij heeft verdrongen, omdat ze beschaafd, modern en Europees wil zijn. Zoals 

folklore bijvoorbeeld, een gegeven dat aan elkaar hangt van elementen die niet-Westers, niet 

urbaan en daardoor potentieel primitief zijn. De Serviër gaat in de kafana dus eerder zich zelf 

opzoeken, dan de zigeuner.’ 
293

  

Dit verwijst naar het exotisme waarmee zigeuners vaak mee verbonden worden zoals in de 

films van onder andere Kusturica en Gatlif maar ook al in de 19
de

 eeuwse literatuur en in 

films ten tijde van nazi Duitsland. Het langs de ene kant niet willen herkennen dat de zigeuner 

eigenlijk deel uitmaakt van de Servische cultuur en ze als de ‘Andere’ bestempelen. Dit 

terwijl zigeuners wel zorgen voor het instant houden van een deel van hun cultuur, namelijk 

hun muziek, aangezien zigeuners de muziek spelen van het land waar ze zich bevinden, alleen 

op hun eigen typische manier gebracht. 

‘Rond de verfoeide zigeuner wordt een imaginaire wereld geweven en daarin zijn drank en 

duisternis, passie en tijdelijkheid onmisbaar. Die schimmige realiteit dient uiteindelijk als een 

soort schuilplaats, waar de Serviërs naartoe kunnen vluchten met hun niet uitgesproken 

oorlogservaringen en met hun trauma's over het beeld dat de wereld over hen heeft. Om de 

zaken die achter de beschavingsdiscussie liggen -de taboes, de verzwegen dingen- zo nu en 

dan eens op te zoeken, biedt de kafana een welkome mogelijkheid’.
294
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Dit bovenstaande fragment illustreert de fantasie die de zigeuners oproepen bij de Serven, een 

soort van ‘drang’ naar een fantasie of niet – realistische wereld waar ze uit de realiteit kunnen 

ontsnappen. Deze ‘drang’ kan men verstaan in de context van de oorlog waarmee Servië in de 

jaren 90’mee af te rekenen kreeg. De uitleg die Mattijs van de Port geeft aan de paradoxale 

houding van de Serven ten opzichte van de zigeuners is enkel gericht op de situatie in Servië. 

Hij geeft een mogelijke verklaring waarom de Serven er deze houding op na houden door te 

verwijzen naar zaken zoals exotisme, escapisme, fantasie, oorlog,… 

Nu wat ons onderzoek betreft inzake de ‘haat–liefde’ verhouding is de situatie van Servië 

natuurlijk niet helemaal te vergelijken met bijvoorbeeld de andere Balkan landen en West – 

Europa. Toch zeker niet in het Westen op vlak van een traumatische oorlogservaring zoals de 

Serven die gekend hebben. Wel is er in het algemeen gezien wel sprake van een creatie van 

een romantisch beeld waarin het Westen met de ‘Balkan’ de setting creëert van een ‘Ander’ 

land, een soort van exotisme dat vooral vorm kreeg bij de films van Gatlif en Kusturica en 

ook de zigeunermuziek meer dan ooit zijn entertainment waarde kreeg.(Bregovic, Shantel, 

…). 

6.4.3 Les Saintes Maries de la Mer 

Elk jaar komen gedurende de maand mei in het Zuid–Franse dorpje Les Saintes Maries de la 

Mer duizenden zigeuners samen om een processie te houden voor hun heilige, namelijk de 

‘Heilige Sara’. Het is een soort van pelgrimsplaats waar er een smeltkroes gevormd wordt van 

culturen, namelijk die van de zigeuners, de plaatselijke inwoners en toeristen. Ook daar is er 

sprake van een gelijkaardige situatie (haat-liefde verhouding) zoals op het Guca festival. In de 

straten van het dorp alsook de plaatselijke cafés valt er overal zigeunermuziek te horen en zijn 

er dag en nacht optredens. Het is een pelgrimsplaats die als het ware de allures heeft van een 

zigeunermuziek festival. Echter is dit jaarlijkse evenement zeker geen moment waar de 

plaatselijke inwoners reikhalzend naar uitkijken. Ze aanvaarden dat de zigeuners daar elk jaar 

komen maar dan ook niet meer dan dat. De leider van dit evenement is de zigeuner Lefleur en 

deze vindt dat de plaatselijke inwoners er een negatieve visie op hen nahouden en alles doen 

om zo weinig mogelijk contact te hebben. Hij bewijst dit door te verwijzen naar de cafés en 

restaurants die gesloten zijn als de zigeuners er neerstrijken en er nog geen toeristen aanwezig 

zijn. Het is pas wanneer de toeristen beginnen toe te stromen dat de inwoners van het dorp 

hun deuren zullen openen om er zoveel mogelijk geld uit te slaan.  
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Het is dan ook daarvoor dat ze de zigeuners nog kunnen verdragen want ze verdienen er 

uiteindelijk geld mee. In de winkels behandelen ze hen als criminelen en schelden ze hen uit 

voor kippendieven. Dit feit wordt bevestigd door de winkeleigenaars zelf.
295

 Nog volgens 

Lefleur doen de toeristenbureaus en andere groepen die reclame maken voor deze 

pelgrimsplaats niet genoeg moeite om de relaties tussen de plaatselijke inwoners en de 

zigeuners te verbeteren.
296

  

Bovendien vervullen de zigeuners er de rol van romantische en exotische figuren uit het 

verleden, die door deze toeristenbureaus gepromoot wordt. Dit wordt duidelijk als men de 

officiële poster van deze pelgrimstocht bekijkt.
297

(zie illustratie 6.1) Het kan gezien worden 

als een soort van promotiestunt aangezien het beeld van zigeuners als romantische en 

exotische figuren aantrekkelijker is dan die van stelende zigeuners. Het gaat zelfs zo ver dat 

deze er in slagen enkele welwillende zigeuners ‘zigeuner kleding’ te doen dragen in het dorp, 

die de toeristen maar al te graag fotograferen (zie illustratie 6.2). Zelfs het kiezen van de 

leider van de processie gaat althans volgens Lefleur niet onbedacht voorbij: 

But both the village and the church, according to Lefleur, support a clichéd image of 

Romanies in their oversight of the procession, and originally chose him to be its leader 

because originally chose him to be its leader because-with his bushy mustache and dark 

features-he "looked like a Gypsy" In recent years, he has re-peatedly told his contacts in the 

church that he wants to shave his mustache, but they urge him not to do it. They also objected 

in 2000 when Lefleur, citing ill-ness, turned leadership of the procession over to his nephew, 

who has blonde hair and blue eyes. "They didn't like it," Lefleur said, adding that his contacts 

told him that, if his nephew were to lead it again, "he should at least grow a mustache". 
298

 

Les Saintes-Maries de la Mer biedt aan de toeristen het idee van een 19de eeuwse wereld met 

zijn plaatselijke inwoners en zigeuners, die in harmonie lijken samen te leven. In 

werkelijkheid zijn de meeste inwoners er echter defensief tegen hen door zoveel mogelijk 

contact te vermijden.  
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Maries-de-la-Mer”, In: TDR (1988-), Vol. 49, No. 2 ( 2005), p. 149. 
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Ibidem, p. 149.  
297
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Deze hierboven besproken festivals zijn natuurlijk niet de enige waar er zigeunermuziek te 

horen valt. Hieronder zullen we een korte opsomming geven van de andere festivals waar er 

onder andere zigeunermuziek te horen valt en dat wel degelijk de ‘revival’ aantoont. 

- Het Colora festival in Leuven ontstond in 1991 en is van de jaar al aan zijn 21
ste

 editie 

toe. Naast de vele wereldmuziek die er te horen is, waaronder dus ook de talrijke 

zigeunermuziek biedt het festival ruimte voor verschillende allochtone verenigingen en 

wereldorganisaties. Hierbij zijn er ook workshops en interactieve infostands aanwezig 

met uitleg over hun werking en programma.
299

 De groepen uit de Balkan en/of de 

swing jazz/zigeunerjazz maken deel uit van de line up.
300

  

- Het Sfinks festival in Boechout, bestaat al sinds 1975 maar maakte eind jaren 80’ een 

ontwikkeling mee die vorm gaf zoals we het festival vandaag kennen, namelijk tot een 

wereldmuziekfestival.
301

 Als we de line up bekijken merken we vooral op dat er vanaf 

het begin van de jaren 90’ zigeunerorkesten uit de Balkan geprogrammeerd werden. 

Voorbeelden hiervan zijn de optredens van het Roemeense zigeunerorkest van Taraf de 

Haidouks in 1992
302

 en in 1994 het Macedonische zigeunerorkest Kočani Orkestar.
303

 

Vanaf 2007 staat elke eerste vrijdag van het festival volledig in het teken van de 

Balkan en de zigeunermuziek met zowel orkesten als deejays uit België als 

internationale namen en echt zigeunerorkesten. Voorbeelden zijn DJ Gaetano Fabri, 

Mahala Raï Banda, Kočani Orkestar, Goran Bregovic And The Weddings And 

Funerals Orchestra, Gypsy Sound System, Va Fan Fahre, The Gypsy Queens and 

Kings, Merdan Taplak, Tsiganisation Project, Muzika Agresija, Robert Soko, Stereo 

Partizan en Emir Kusturica & The no smoking Orchestra.
304

 

- De Gentse feesten, op het Polé polé festival waar de wereldmuziek centraal staat stond 

in 2011 ook een hele avond in het teken van de zigeunermuziek en de Balkan met 

Robert Soko als belangrijkste naam.   
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<http://colora.org/geschiedenis>, geraadpleegd op 08.05.2012.  
300
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- Dour Festival, namen als het Roemeense Mahala Raï Banda, Shantel, Merdan Taplak 

passeerden er de laatste jaren al de revue. In contrast staat hierbij een krantenartikel die 

het heeft over de aankomst van een zigeunergroep in Dour. De burgemeester van Dour 

Carlo Di Antonio, kondigde aan dat de zigeuners er weg zouden moeten.
305

 Zie hier 

dus weeral de paradoxale houding terugkomen, niemand trekt zich aan wat er met de 

zigeuners gebeurt terwijl een paar kilometer verder duizenden mensen feesten op hun 

muziek….  

- Couleur Café in Brussel, ontstond in 1990 en was aanvankelijk gericht op Afrikaanse 

muziek. Uiteindelijk breidde het festival zijn interesse uit en kwamen ook andere 

soorten muziek aan bod.
306

 Dit jaar komt het Servische zigeunerorkest van Boban 

Markovic naar Brussel. Andere namen die Balkan/zigeunermuziek gericht zijn en 

komen zijn Gogol Bordello en Dj Gaetano Fabri. 

- Het Django Reinhardt festival in Samois sur Seine, opgericht in 1978 waar elk jaar 

artiesten spelen in het genre van de beroemde zigeunermuzikant en grondlegger van de 

zigeunerjazz Django Reinhardt.
307

 

- Het Sziget festival in Boedapest (Hongarije), opgericht in 1993 en een ruim aanbod 

aan muziekstijlen, waaronder ook de wereldmuziek. Namen zoals Basement Jaxx, 

Gogol Bordello, Goran Bregovic kwamen al optreden. Bij de line up van 2012 valt er 

een nog groter aanbod aan zigeuner, Balkan en Russische muziek te ontdekken: 

Amsterdam Klezmer Band, Shantel, Fanfara Ciocarlia, Goran Bregovic, Rotfront, 

Leningrad,…
308

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zigeunermuziek festivals zoals aangetoond in België, 

Frankrijk, Hongarije en Servië. Ook in andere Europese landen is deze ‘revival’ terug te 

vinden.  
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In dit hoofdstuk onderzochten we hoe het met de zigeunermuziek gesteld was in het 

postcommunistische tijdperk. Tijdens het communisme was er van artistieke vrijheid niet veel 

sprake en de zigeunermuziek was in vele Oost – Europese landen quasi niet te horen en 

verboden in het kader van assimilatiepogingen. Na de val van het communisme kwam er een 

soort van ‘revival’ van de zigeunermuziek. Verschillende zigeunerorkesten werden in de 

Balkan ontdekt door Westerse managers die dan vervolgens in goede grond vielen in het 

Westen. Dit in combinatie met de films van Kusturica die het Westen bereikten en waarbij 

Goran Bregovic voor de soundtrack gebruik maakte van deze orkesten, ontstond er een soort 

van romantisch en exotisch beeld van de zigeunermuzikant dat in het Westen terecht kwam en 

populair werd. Ook ontstonden er nieuwe muziekgenres binnen de zigeunermuziek met name 

de Balkan beat. Robert Soko wordt hiervan gezien als de ‘grondlegger’. Na de val van 

communisme kwam er vluchtelingenstroom vanuit het Oosten (Balkan) richting het Westen 

waaronder ook vele zigeuners. Robert Soko die in Berlijn verbleef kreeg te maken met een 

mengelmoes aan invloeden en organiseerde feesten voor deze nieuwkomers uit de Balkan. 

Hierbij combineerde hij de voormalige muziek uit de Balkan en werd geïnspireerd door de 

films van Kusturica en de zigeunermuziek. Dit alles in combinatie met een moderne 

elektronische westerse invloed ontstond de Balkan beat. De ‘revival’ en populariteit van de 

zigeunermuziek kan ook aangetoond worden met de programmatie van zigeunermuziek 

artiesten op verschillende festivals en ook met het aantal niet – zigeuners die zigeunermuziek 

beginnen spelen of draaien (Bregovic en Shantel zijn twee gadje’s maar wel de bekendste 

vertegenwoordigers van de zigeunermuziek). Hierbij valt op te merken dat er voor het eerst 

zigeunermuzikanten/orkesten afkwamen vanaf de jaren 90’ en dit in stijgende lijn zoals onder 

andere te zien valt op de programmatie van het Sfinksfestival. Verder ontstonden er festivals 

die zich naast het muzikale aspect ook bezig hielden met de hedendaagse realiteit van de 

zigeuners en de situatie in de Balkan, zoals het Balkan Trafik festival. 
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Deze ‘revival’ of populariteit staat echter wel in fel contrast met de slechte maatschappelijke 

hedendaagse situatie van de zigeuners. Deze zigeunerorkesten uit de Balkan die in het Westen 

succes kennen en als dusdanig rechtstreeks uit de films van Kusturica lijken te komen, zorgen 

voor een instandhouding van het romantische, exotische beeld van zigeuners. Ook worden op 

de meeste festivals bij hun optredens deze stereotypen in stand gehouden en aangemoedigd ( 

bijvoorbeeld de kledij)(zie illustratie 6.3). Het zorgt ervoor dat deze romantische en exotische 

stereotypen van zigeuners blijven bestaan en er eigenlijk een vals beeld gecreëerd wordt 

waarbij hun slechte maatschappelijke situatie quasi onbestaande lijkt. Dit was ook al het geval 

in het nazi tijdperk… 

‘Als ik aan de Balkan en aan cultuur denk, dan ken ik eigenlijk alleen Emir Kusturica en de 

muziek daarbij, meestal van Goran Bregovic…’ 
309

 

citaat van een radiojournaliste op radio 1 

In het laatste hoofdstuk zullen we een vergelijkend en samenvattend overzicht geven tussen 

het nazi – tijdperk en het postcommunistische tijdperk.   
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<http://www.radio1.be/programmas/mezzo/derde-editie-van-balkan-traffic-bozar>, geraadpleegd op 

03.05.2012. 
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Illustraties hoofdstuk 6 

Illustratie 6.1 Affiche van de pelgrimsplaats in Les Saintes Maries de la Mer 

 

Bron: E. WILEY, “Romani Performance and Heritage Tourism: The Pilgrimage of the 

Gypsies at Les Saintes-Maries-de-la-Mer”, In: TDR (1988-), Vol. 49, No. 2 ( 2005), p. 147. 
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Illustratie 6.2 Foto’s van zigeuners met traditionele ‘zigeuner kledij’ 

 

Bron: E. WILEY, “Romani Performance and Heritage Tourism: The Pilgrimage of the 

Gypsies at Les Saintes-Maries-de-la-Mer”, In: TDR (1988-), Vol. 49, No. 2 ( 2005), p. 146. 
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Illustratie 6.3. Vergelijkende foto’s van een scene’s uit films van Kustorica en een live 

optreden van Goran Bregovic en zijn zigeunerorkest: Let vooral op kledij en instrumenten! 

Het beeld gecreëerd in de films wordt ook nagestreefd tijdens optredens. 

 

Live optreden van Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band 

Bron: 

<http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoYDLVKpP6RsAu_GJzbkF;_ylu=

X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fimages.search.

yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3DGoran%2BBregovic%2Blive%26n%3D30%26ei

%3Dutf-8%26y%3DSearch%26fr%3Dchr-

greentree_ie%26tab%3Dorganic%26ri%3D33&w=507&h=380&imgurl=www.musicsense.it

%2FnewsGallery%2F728%2FbigGal%2Fbreg2_800_800.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.

musicsense.it%2Flive%2FGoran-Bregovic-2011-28732-

concerts&size=28.9+KB&name=Goran+Bregovic+Live+Tour&p=Goran+Bregovic+live&oid

=de918eb1f93fbd048656995ddc33f9b4&fr2=&fr=chr-

greentree_ie&tt=Goran%2BBregovic%2BLive%2BTour&b=31&ni=72&no=33&ts=&tab=or

ganic&sigr=120vrf3p3&sigb=13vmne33q&sigi=11q3jq261&.crumb=Hw7XXuySFh8>, 

geraadpleegd op 09.05.2012. 
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Scène uit Black Cat White Cat (1998) van Kustorica 

 

Bron: 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoKpyU6pPESYA502JzbkF;_ylu=X3

oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fimages.search.ya

hoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dkusturica%2Bblack%2Bcat%2Bwhite%2Bcat%26f

r%3Dchr-greentree_ie%26fr2%3Dpiv-

web%26tab%3Dorganic%26ri%3D54&w=400&h=311&imgurl=1.bp.blogspot.com%2F_W9

FlJzc-

AC0%2FSrqS7zDNgLI%2FAAAAAAAACGU%2FjenH1KZm1jQ%2Fs400%2F6a00c2252

8d9fa549d0100a806e50c000e-

500pi.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fkultuurilembene.blogspot.com%2F2009%2F09%2Femir-

kusturica-black-cat-white-

cat.html&size=33.8+KB&name=kultuurilembene%3A+Emir+Kusturica+%26quot%3BBlack

+cat%2C+white+cat%26quot%3B&p=kusturica+black+cat+white+cat&oid=1013c756ad610

5682f070a2661cc929f&fr2=piv-web&fr=chr-

greentree_ie&tt=kultuurilembene%253A%2BEmir%2BKusturica%2B%2526quot%253BBlac

k%2Bcat%252C%2Bwhite%2Bcat%2526quot%253B&b=31&ni=72&no=54&ts=&tab=orga

nic&sigr=12jpkv427&sigb=13uf9st8c&sigi=13kf4b778&.crumb=Hw7XXuySFh8, 

geraadpleegd op 09.05.2012. 
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Scène uit Kustorica’s film Underground (1995) met hierop een deel van het Boban Markovic 

Orkestar te zien. 

 

 

Bron: 
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Hoofdstuk 7: Het nazi tijdperk versus postcommunistisch tijdperk 

In dit hoofdstuk zullen we proberen in het kort een samenvattend overzicht te geven met 

hierbij oog voor de gelijkenissen tussen twee periodes, namelijk het nazi tijdperk en het 

postcommunistische tijdperk. 

7.1 Een vergelijking qua representatie van zigeuners op het vlak van de 

film.  

In hoofdstuk drie zagen we dat er onder het naziregime (1933-1945) verschillende films tot 

stand kwamen waarin er een beeld gevormd werd van zigeuners. We maakten een selectie van 

in totaal acht films waarin er een duidelijk beeld van hen naar voren kwam: 

- Carmen (1933/34), Lotte Reiniger 

- Zigeunerblut (1933/34), Charles Klein  

- Der Zigeunerbaron (1934/35), Karl Hartl   

- Andalusische Nächte, (1937/1938), Herbert Maisch 

- Der Barbier von Sevilla (1938), Benito Perojo  

- Der Blaufuchs (1938), Viktor Tourjansky  

- Das Blaue Licht (1932) en Tiefland (1954), Leni Riefenstahl 

Wat hierbij opvalt is dat er zes films gebaseerd zijn op opera’s/operettes. Zo zijn Carmen, 

Zigeunerblut en Andalusische Nächte gebaseerd op de opera van George Bizet uit 1875. Het 

is een verhaal waarbij twee mannen, een zigeuner en een gadje verliefd worden op Carmen en 

het verhaal slecht afloopt voor beide. Ondanks het feit dat het thema van zedeloosheid hier in 

voorkomt is het verhaal niet persé negatief wat het beeld van zigeuners betreft. Zo komt 

Carmen hier als zigeunerin centraal te staan in het verhaal en blinkt ze uit in muziek, dans en 

schoonheid. Ook der Zigeunerbaron en der Barbier von Sevilla zijn gebaseerd op 

gelijknamige opera’s/operettes uit de 19
de

 E. Het zijn vaak lichtzinnige komische verhalen 

waar de zigeuners er centraal staan en voorkomen als romantische figuren die zich bezig 

houden met muziek en dans. Verwijzingen naar politieke boodschappen inzake het criminele 

aspect van zigeuners komen weliswaar voor door het tonen van stelende zigeuners. Echter 

komt dit beeld niet prominent naar voren en als het stelen getoond wordt, wordt dit vaak weer 

goed gemaakt en teruggegeven door een andere ‘goede’ zigeuner. Ook Tiefland is gebaseerd 

op een opera, deze echter uit het begin van de 20
ste

 E (1903 van Eugene d’Albert) en was 

tevens de lievelingsopera van Hitler.  

http://www.filmportal.de/df/32/Uebersicht,,,,,,,,2CE92F88A4074783A8C04DF7DC5AC329,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.html
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Het is een verhaal gelijkaardig aan dat van Carmen van Bizet waarbij twee mannen verliefd 

worden op haar. Hier loopt het echter maar voor één van de twee fout af en is er sprake van 

een happy end. De zigeunerin Martha speelt de hoofdrol en vertolk net zoals in vijf vorige 

films het stereotype van de dansende, zingende, muzikale en beeldschone zigeunerin. Zaken 

als stelen komt hier weliswaar niet eens in voor. Ook in ‘Das Blaue Licht’ en ‘Das Blaufuchs’ 

komen er geen negatieve stereotypen voor. Verder valt ook op te merken dat er vijf films van 

de acht namelijk Carmen, zigeunerblut, Andalusische Nächte, der barbier von Sevilla en 

Tiefland Spaans getint zijn en zigeunerinnen eigenlijk flamenco zangeressen/danseressen zijn. 

De flamenco in Spanje is namelijk één van de genres binnen de zigeunermuziek en lijkt onder 

het naziregime de meest voorkomende representatie te zijn geweest om zigeuners af te 

beelden. De reden hiervan is vermoedelijk ontstaan omdat de nazi ideologie dacht dat de 

zigeuners in Spanje die uitblonken in muziek, ‘rasecht’ waren. Want onderzoek in Duitsland 

had uitgewezen dat slechts 10 percent van de Sinti en Roma daadwerkelijk ‘rasecht’ waren en 

deze konden dan natuurlijk moeilijk gerepresenteerd worden in de films. Hetzelfde geldt voor 

de Oost–Europese Roma’s die samen met de Slavische volkeren als ‘Untermenschen’ gezien 

werden en dus ook niet afgebeeld werden. weliswaar vormt een scène uit ‘Der Blaufuchs’ en 

de volledige film ‘Der Zigeunerbaron’ waar Hongaarse Roma getoond worden hierop een 

uitzondering. Er valt dus te stellen dat op basis van deze acht films er sprake was van een 

romantische, exotische voorstelling van zigeuners met de nadruk op schoonheid, muziek en 

dans. Andere zaken zoals stelen, asociaal gedrag en stereotypen als waarzegsters en spionnen 

komen soms voor maar worden naar de achtergrond verschoven door het romantische 

overheersende beeld. 

Dit romantische beeld staat natuurlijk in fel contrast met de toenmalige maatschappelijke 

situatie van de zigeuners. Zo’n naar schatting 500 000 zigeuners werden het slachtoffer onder 

het naziregime zogezegd omwille van hun criminaliteit en asociaal gedrag, terwijl het eerder 

op basis van hun ‘gemengde’ ras was dat ze vervolgd werden (maar de Duitsers dit 

aanvankelijk ontkenden omdat ze dan net zoals bij de joden hen schadevergoedingen zouden 

moeten geven). Aangezien hun muzikaliteit een teken was van het Arische ras werden ze dus 

vooral als muzikanten voorgesteld wat wijst op hun ‘ras echtheid’ en was er sprake van een 

romantische positieve beeldvorming van zigeuners op het vlak van de film. Deze romantische 

representatie van zigeuners onder het nazi regime valt heel goed te vergelijken met die tijdens 

het postcommunistische tijdperk.  
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Daarin hebben we een selectie gemaakt van een aantal films waarin er een voornamelijk 

romantisch beeld van zigeuners gecreëerd werd van regisseurs als Tony Gatlif en Emir 

Kusturica. Daartegenover hebben we nog drie andere meer realistische films over zigeuners 

besproken.  

De besproken films waren: Latcho Drom (1993), Gadjo Dilo (1997), Swing (2002) en 

Korkoro (2009) van Tony Gatlif. Time of the Gypsies (1989) en Black Cat, White Cat (1998) 

van Emir Kusturica. Anđeo čuvar (1987) van Goran Paskaljevic, Prendimi e portami via 

(2003) van Tonino Zangardi en Cigan (2011) van Martin Šulík.    

In 1983 verscheen ‘Les princes’ van Tony Gatlif en was tevens de eerste film die ooit door 

een zigeuner geregisseerd werd. Dit op zich was al opmerkelijk maar ook liet hij hier het 

romantische verhaal en stereotypen van zigeuners als muzikanten achterwege. In zijn 

daaropvolgende films daarentegen ging hij een andere richting op. In de vier besproken films 

van Gatlif valt het overmatige gebruik aan exotisme en romantische stereotypen van zigeuners 

op. Dans, muziek en liefde zijn de meest gebruikte elementen om het zigeunerverhaal vorm te 

geven. Aansluitend hierop hebben we twee films van de gadje Emir Kusturica besproken waar 

eenzelfde tendens merkbaar is. In zijn eerste zigeuner film, ‘Time of the Gypsies’, komt naast 

de talrijke muziek die te horen valt ook een zekere aandacht naar de problematiek van de 

zigeunermaffia en stelende straatkinderen. Hij had zich namelijk laten inspireren door de 

illegale trafiek van zigeunerkinderen over de Italiaanse grens. Desondanks deze realistische 

aandacht voor dergelijke problematiek dat als aanklacht zou kunnen dienen, overheersen de 

stereotypen en absurditeiten, waardoor er eerder een romantisch en exotisch beeld gecreëerd 

wordt. In zijn andere film ‘Black Cat, White Cat’ is er van enig realisme zelfs totaal geen 

sprake meer en wordt volop de romantische, exotische kant gekozen. Muziek, feest, dans en 

liefde maar ook smokkel lijken het enige te zijn waar zigeuners zich mee bezighouden. Er valt 

dus op dat bij deze twee regisseurs die het genre van de zigeunerfilm belichamen er een 

overwegend romantisch en exotisch beeld gecreëerd wordt met telkens gelijkaardige 

verhaallijnen die lichtzinnig, nostalgisch en komisch van aard zijn.  

Verder hebben we ook een selectie gemaakt van meer realistische films over zigeuners 

waarvan we er drie besproken hebben. Hierin komt in tegenstelling tot de films van Gatlif en 

Kusturica een harde realiteit naar voren waarin zowel hun armoede als de discriminatie 

tegenover hen in centraal staan. Films in dergelijke aard zijn echter in de minderheid en Gatlif 

en Kusturica lijken een populairder beeld van zigeuners geportretteerd te hebben. 
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Nu wat zijn nu de overeenkomsten tussen deze twee periodes? 

In beide periodes komen er romantische, exotische representaties van zigeuners tot stand 

waarin telkens muziek, dans en liefde centraal staan. Dit staat elke keer in fel contrast met de 

maatschappelijke situatie waar ze zich in bevinden. Onder het nazi regime werden zigeuners 

massaal het slachtoffer van vervolging terwijl men in de bioscoopzalen naar de zingende, 

dansende en mooie zigeunerin keek. Hier en daar waren er wel verwijzingen naar hun 

negatievere stereotypen zoals bijvoorbeeld dieven en asocialen, maar deze werden net zoals in 

de films tijdens het postcommunistische tijdperk eerder naar de achtergrond geschoven. Ook 

in het postcommunistische tijdperk is er geen sprake van een rooskleurige situatie voor de 

zigeuners. Na de val van het Ijzeren Gordijn kwam er een migratiestroom op gang van Oost 

naar West waaronder de Oost–Europeanen ook de zigeuners deel van uitmaakten. Het begin 

van de jaren 90’ was namelijk een periode dat gekenmerkt werd door de Balkanoorlogen 

waarbij naast de lokale inwoners, het vooral de zigeuners waren die er slachtoffer van werden 

aangezien ze bij geen elk land thuishoorden. In hun herkomstlanden kenden ze een slechte 

maatschappelijke situatie die gekenmerkt werd door armoede en discriminatie. Wanneer velen 

naar West–Europa vluchtten in de hoop asiel aan te vragen bleek in de meeste gevallen dat ze 

niet erkend werden als politiek vluchteling en teruggestuurd werden zoals bijvoorbeeld in 

Frankrijk, Italië, Duitsland, … gebeurde.   

Met andere woorden creëerden en opteerden de films in beide periodes niet voor een 

realistische weergave van de maatschappelijke situatie van de zigeuners. Het lijkt dat hun 19
de

 

eeuwse romantische beeld dat men van hen heeft nog altijd blijft voortbestaan. Het is daarom 

dat we hier op het vlak van het medium ‘film’ kunnen spreken van een haat – liefde 

verhouding. Mensen kijken liever voor hun ontspanning naar fictieve films waar zigeuners 

muzikaal afgebeeld worden, dan naar overwegend gediscrimineerde en stelende zigeuners en 

het verkoopt ook beter. Dit zowel onder het nazi regime wat paste in het kader van de 

lichtzinnige, komische films en nazistisch escapistisch beleid om het volk te entertainen als 

tijdens het postcommunistische tijdperk waarbij de problematiek die ze kennen in Europa nog 

steeds zo goed als genegeerd wordt. 

In het volgende deel zullen we de houding ten opzichte van de zigeunermuziek bespreken. Dit 

zowel onder het nazi–regime als tijdens het postcommunistische tijdperk en deze periodes met 

elkaar vergelijken.  



 191 

7.2 Een muzikale vergelijking: Van Django tot Dj Shantel. 

Onder het naziregime bleek men niet vreemd te zijn van zigeunermuziek. Zelfs al ten tijde 

van de Weimar Republiek waren er verschillende zigeunerorkesten op straat te horen. Meer 

nog, de mensen op straat luisteren graag naar deze muziek en bovendien werd de muzikaliteit 

van de zigeuners gezien als een eigenschap van het Arische ras. Toen er onder het naziregime 

onderzoek kwam naar de ras echtheid van de zigeuners merkte men dat slechts tien percent 

‘rasecht’ was en werd het voor de meeste zigeunermuzikanten verboden om nog op te treden. 

Desondanks bleven er dus zigeunermuzikanten optreden en werd hun muziek zelfs door 

Duitsers of door buitenlandse orkesten nagespeeld. Deze houding ten opzichte van de 

zigeunermuziek stond in contrast met de houding die de nazi ideologie had tegenover de jazz 

muziek (‘zwarte’ en Joodse oorsprong) en de klezmer muziek (Joodse oorsprong). Zo werd 

bij jazz en klezmer muziek verboden dat het gespeeld zou worden door zwarten en/of Joden. 

Zigeuners daarentegen, althans die zogenaamde tien percent mochten dit wel. Dat ook nazi 

officieren deze zigeunermuziek goed vonden blijkt uit het feit dat bijvoorbeeld bepaalde 

officieren van de SS (das Schwarze Korps), gedurende een periode van twee jaar (1938 – 

1940), elke week naar de Zigeunerkeller in Berlijn gingen waar er zigeunermuziek gespeeld 

werd. Een ander voorbeeld dat zigeunermuziek geliefd was onder nazi’s komt van nazi 

officier Dietrich Schulz-Koehn die beter bekend staat als Doktor jazz. Deze was een grote fan 

van de zigeunermuzikant Django Reinhardt die zich tijdens de oorlog in het bezette Frankrijk 

bevond. Django was de grondlegger van de ‘zigeunerjazz’, een genre dat zijn inspiratie haalde 

bij de ‘hot swing jazz’ en dat een Afrikaanse en Joodse afkomst kende. Toch kende Django 

onder het naziregime en vooral ten tijde van de oorlog zijn meest succesvolle periode. Deze 

populariteit van de zigeunermuziek staat wel in contrast met de situatie van de zigeuners 

tijdens WOII. Terwijl de mensen (waaronder dus ook nazi officieren) naar deze muziek zaten 

te luisteren werden er tegelijk duizenden zigeuners slachtoffer van vervolging onder de nazi’s 

en duidt dit dus wel op een paradoxale houding. 

Diezelfde paradoxale houding van de maatschappij ten opzichte van de zigeunermuziek is ook 

terug te vinden tijdens het postcommunistische tijdperk. De zigeunermuziek kent een revival 

en is populairder dan ooit. Een voorbeeld daarvan is de zigeunerjazz die net zoals ten tijde van 

Django Reinhardt vanaf de jaren 90’ een opleving kent en beter bekend staat als de 

‘manouche revival’. Ook de flamenco heeft zich verder ontwikkeld tot een populair genre en 

in die mate zelfs dat men vreest dat de authenciteit van het genre zal verloren gaan.  
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Onder het communisme was er sprake van een beperking van de artistieke vrijheid en dit had 

vooral gevolgen voor de zigeunermuziek die zo goed als verboden werd. Na de val van het 

communisme veranderde deze situatie en gingen de grenzen open waarbij er zowel van het 

Oosten naar het Westen werd getrokken als omgekeerd. Deze Oost–Europese muziek 

waaronder de grote zigeunerorkesten die door de films van Kusturica en muziek van Bregovic 

bekend werden, beïnvloedde muzikanten als onder andere Robert Soko en Shantel, die deze 

muziek begonnen te combineren met elektronische muziek. Zo ontstond er een nieuw genre 

binnen de zigeunermuziek, namelijk de Balkan beat. De Balkan beat en de zigeunerorkesten 

die ontdekt werden door Westerse managers in de Balkan maken de ‘revival’ van de 

zigeunermuziek compleet. Ook het feit dat het niet alleen zigeuners zijn die zigeuner muziek 

spelen of draaien maar ook gadje’s (deejay), wijst op een populariteit van het genre. Verder 

ontstonden er ook festivals die zich specifiek focusten op die zigeunermuziek of begonnen 

andere festivals meer namen of dagen in het teken van de zigeunermuziek te plaatsen.  

Nu wat zijn de overeenkomsten? Ook ten tijde van nazi-Duitsland werd de zigeunermuziek 

niet alleen gespeeld door zigeuners maar ook door gadje’s, wat nog maar eens wijst op de 

populariteit van het genre tijdens deze twee periodes. Toch is het vooral de paradoxale 

houding ten opzichte van de zigeunermuziek en de maatschappelijke situatie van de 

zigeuners, die ons opviel. Bij beide periodes is er sprake van een zekere populariteit van 

zigeunermuziek. We hebben dit aangetoond via het geven van voorbeelden van verschillende 

zigeunermuzikanten of gadje’s die zigeunermuziek spelen of draaien en dergelijke festivals te 

analyseren. Onder het naziregime werden ze het slachtoffer van vervolging en discriminatie 

en tijdens het postcommunisme werden ze opnieuw het slachtoffer van discriminatie en 

pogroms. Dit zowel in hun herkomstlanden als in het hedendaagse Europa. Hierbij is er 

sprake van een revival van hun romantische stereotypen in de muziek waar zigeuners of 

gadje’s (die zigeuners nabootsen) als romantische figuren gezien worden en er zo een foutief 

beeld gecreëerd wordt van hun daadwerkelijke negatieve maatschappelijk situatie.   
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7.3 Algemeen besluit 

Het spanningsveld wat wij hier geduid hebben als de haat–liefde verhouding maakt duidelijk 

dat cultuurmakers door middel van film en muziek een romantisch (foutief!) beeld kunnen 

creëren ten opzichte van een volk zonder of met weinig oog te hebben voor de 

maatschappelijke realiteit. Dit onderzoek wou dus niet alleen de gelijkenissen van deze haat – 

liefde verhouding onder naziregime en het postcommunistische tijdperk weergeven, maar ook 

dienen als een soort waarschuwing, geschiedenis als spiegel voor het heden. Het is zowel de 

beurt aan de Europese overheden, de cultuurmakers (festivalorganisatoren, muzikanten, 

filmregisseurs,… ), onszelf en natuurlijk ook aan de zigeuners zelf om daarin verandering te 

brengen. De overheden kunnen dit onder andere doen door hun wetten aan te passen. De 

zigeuners kunnen al beginnen met het toelaten van hun kinderen tot het onderwijs wat zal 

zorgen voor sociale integratie en alle voordelen die dat met zich zal meebrengen. 

Festivalorganisatoren, muzikanten, filmregisseurs kunnen met muziek, films, festivals,… op 

een creatievere manier deze problematiek meer aan een breed publiek laten zien. Er moet met 

andere woorden eens uit die zogenaamde vicieuze cirkel gekomen worden en beseft worden 

dat het 19
de

 eeuwse beeld van een vrije, rondtrekkende, romantische, muziek spelende 

zigeuner en een bloedmooie dansende, zingende zigeunerin al nu ongeveer 200 jaar in de 

fantasie van de mensen zit, een sluier werpt op hun eigentijdse situatie. Want in de realiteit 

worden ze nog steeds gestereotypeerd als dieven, uitschot, moordenaars, asociaal en als 

gevolg hiervan gediscrimineerd en genegeerd. 
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