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Just because I come from Roma camp on the hill  

They put me in a school for mentally ill  
 

All their lies about Roma 
 

Just because I do refuse to take your pill  
Any road I take leads to the Bastille 

 
And all their lies about Roma 

 
You love our music but you hate our guts 

And I know you still  want me to ride the back of the bus 
Opportunities for me is a red carpet to hell  

But I'm a Roma wunderkind I'm gonna break the… 
 

Break the spell!  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Gogol Bordello, ‘Break the Spell’, Transcontinental Hustle (album), nr. 12. 
* Voorpagina is samengesteld met afbeeldingen uit de documentaire VERMÄCHTNIS. LEGACY (2010-2011) 



 3 

Inhoudsopgave 
 
 
    Inleiding        4 
 Voorwoord        4 
 Probleemstelling       4 
 Casestudy: Call the W itness      4 
  Indeling        5 
  
1. Leefomstandigheden en Armoede     6 
 1.1 – Context        6 
 1.2 – Migration        7 
 1.3 – Slachtoffers       8 
 1.4 – Afbeeldingen – Migration     8 
 
2. Cultuur, Identiteit en Stereotypes     10 
 2.1 – Context        10 
 2.2 – Canada Without Shadows / Kanada Bizo Uchalipe (1) 11 
 2.3 – Crazy Artist Diary      12 
 2.4 – Afbeeldingen – Crazy Artist Diary    13 
 
3. Racisme en Discriminatie      16 
 3.1 – Context        16 
 3.2 – Canada Without Shadows / Kanada Bizo Uchalipe (2) 17 
 3.3 – Pearls Before Swine     18 
 3.4 – VERMÄCHTNIS. LEGACY    18 
 3.5 – Afbeeldingen - Pearls Before Swine    19 
 3.6 – Afbeeldingen - VERMÄCHTIS. LEGACY   21 
 
 
   Conclusie        23 
 
   Literatuur en bronnen      24 
 
   Bijlagen        26 
 1 – Plattegrond tentoonstelling*2     26 
 2 – Flyer Roma Paviljoen Biënnale Venetië*   27 

3 – Nihad Nino Pušija, Venice Mahala Opus*   28  
4 – Lynn Hutchinson Lee en Hedina Tahirović Sijerčić  29  
     (chirikli collective), Canada W ithout Shadows /  
     Kanada Bizo Uchalipe, uitgeschreven teksten* 

 5 – Boekje Call the W itness*     35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 * = bijlage voor bezoekers geleverd door BAK bij de expositie Call the W itness 



 4 

Inleiding 
 
Voorwoord 
Roma zigeuners hebben altijd tot mijn verbeelding gesproken. Mijn moeder komt uit 
Slowakije, een land met op Roemenië na het hoogste percentage Roma-inwoners in Europa. 
Tijdens mijn pubertijd ben ik me ervan bewust geworden dat de Roma een aparte 
bevolkingsgroep vormen, en dat ze geen onderdeel uitmaken van de maatschappij van de 
blanke Slowaken. Met verbazing, woede, en uiteindelijk verdriet stort ik me steeds weer in 
discussies over de zigeuners waarin vrijwel altijd kwaad of in het beste geval spottend over ze 
wordt gesproken. De zigeuners tellen in vrijwel alle landen waar ze wonen niet mee als 
volwaardige burgers. Wat er in grondwetten of internationale verdragen staat heeft daar 
weinig invloed op. Het is niet mijn intentie met oplossingen te komen voor de bestaande 
problemen, maar om het debat in beeld te brengen en hopelijk enkele misopvattingen aan te 
kaarten.  
 
Probleemstelling 
Het bovenstaande stukje zou een introductie kunnen zijn voor een antropologische of 
sociologische studie, en hoewel deze vakgebieden zeker vertegenwoordigd zullen worden in 
deze scriptie, gaat het hier om kunst. Specifieker gezegd, om de bijdrage die kunst levert aan 
beeldvorming binnen een maatschappelijke kwestie. Elk maatschappelijk debat heeft 
meerdere spelers die de gemoederen beïnvloeden. Voor de massa zijn de meest invloedrijke 
spelers waarschijnlijk de media. Een andere speler, die ik hier zal behandelen, is 
geëngageerde kunst. Van geëngageerde kunst wordt verwacht dat ze een bijdrage levert aan 
de vraagstukken waar ze zich mee bezig houdt. De verwachting/hypothese is dat kunst zaken 
in een ander licht kan zetten, en mensen op een nieuwe manier over die zaken kan laten 
nadenken. De fundering van deze hypothese zal verderop in deze inleiding toegelicht worden. 
 
Omdat het binnen de marges van deze scriptie niet mogelijk is een allesomvattend antwoord 
te verkrijgen op de vraag welke rol kunst heeft in beeldvorming binnen een maatschappelijk 
debat, wordt er de hieronder beschreven casestudy geïntroduceerd.  
 
Casestudy: Call the W itness  
Op 21 mei 2011 werd in kunstinstituut BAK te Utrecht de expositie Call the Witness 
geopend, als onderzoekstraject in aanloop naar de biënnale van Venetië van 2011. Daar heeft 
het BAK dit jaar het UNESCO Roma-paviljoen georganiseerd. Call the Witness is de naam 
voor het gehele project, dat zowel Venetië als Utrecht aandoet. De expositie in het BAK is 
tegelijkertijd een weerspiegeling van en een aanvulling op het Roma-paviljoen in Venetië. Er 
is echter een belangrijk onderscheid tussen het Roma-paviljoen in Venetië en de expositie in 
Utrecht. Op de Biënnale ligt de nadruk op educatie en voorlichting. Zoals de titel van het 
project al verraad, is het thema getuigenissen. Door middel van onder andere lezingen, 
discussies en performances is het Roma-paviljoen zeer conceptueel en talig van aard. De 
expositie in het BAK is een traditionele expositie, met tastbare kunstwerken. Ook in het BAK 
wordt echter verwezen naar de theoretische lading van de Biënnale, zo staat een computer op 
de zolder van het pand waar gefilmde lezingen van de biënnale worden uitgezonden. 
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Voor Call the Witness heeft het BAK– zoals gebruikelijk voor dit instituut – een duidelijk 
doel gesteld: Van de deelnemende kunstenaars is gevraagd om via hun kunst getuigenissen af 
te leggen over de situatie van de Roma. De expositie vertoont zeven werken/series van in 
totaal acht deelnemers3, allen van Roma afkomst. De werken zijn zeer verschillend; 
tekeningen, fotografie, documentaires en een geluidsinstallatie geven elk op eigen wijze vorm 
aan de problematiek en de discussie rond de Roma.  
 
Dat het BAK met Call the Witness actief inspeelt op het debat rond de Roma, wordt duidelijk 
naar voren gebracht: “If the space of contemporary art is where the world could be imagined 
and enacted otherwise than as we know it, than the Roma Pavilion is a proposition in such a 
direction” 4 Deze woorden van artistiek directeur Maria Hlavajova geven haar ideeën over de 
voorgestelde kracht en mogelijkheden van hedendaagse kunst weer. Een van de deelnemers 
aan het onderzoekstraject, filantroop George Soros, maakt een soortgelijk missiestatement: “It 
is important for a marginalised and vilified ethnic minority to preserve and strengthen its 
cultural identity. The Roma Pavilion may also help to discredit the prevailing stereotypes of 
the Roma.”5 Met deze uitspraak wordt het idee van beeldvorming geïntroduceerd. De kunst in 
dit project heeft als doel om een nieuw perspectief op heersende ideeën over de problemen te 
geven.  
 
Indeling 
Door in deze scriptie enkele belangrijke kwesties te behandelen die in Call the Witness 
gerepresenteerd worden is het mogelijk om systematisch een beschrijving te maken van het 
beeld dat gecreëerd wordt van de Roma en hun problemen. In het eerste hoofdstuk wordt 
gekeken naar het vraagstuk armoede. Het tweede hoofdstuk behandelt cultuur, identiteit en 
stereotypering. In het derde hoofdstuk ten slotte, wordt gekeken naar racisme en discriminatie.  
In elk hoofdstuk wordt steeds eerst een context gegeven aan de problematiek vanuit de 
sociologie en antropologie, aangevuld met voorbeelden uit de media. Vervolgens worden 
afzonderlijke kunstwerken geanalyseerd die inspelen op de desbetreffende problemen. Hierbij 
is enige overlap niet uit te sluiten, aangezien sommige kunstwerken op meerdere problemen 
ingaan. Uit de manier waarop met de problematiek wordt omgegaan kan worden opgemaakt 
wat voor een beeld er wordt gecreëerd over de Roma. 
 
Door deze onderwerpen te behandelen zal uiteindelijk de volgende overkoepelende vraag 
beantwoord worden: Wat voegt het gevormde beeld over de Roma in Call the Witness toe aan 
de discussie over de Roma en voldoet dit aan de zelfgestelde verwachtingen van het BAK? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3 Lynn Hutchinson Lee & Hedina Tahirović Sijerčić (chirikli collective), Milutin Jovanović, Kiba Lumberg, 
Tania Magy, Nihad Nino Pušija, Marika Schmiedt en Alfred Ullrich. 
4 Zie bijlage 2, p.27. 
5 Zie bijlage 3, p.28. 
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1. Leefomstandigheden en Armoede 
 
1.1 Context  
“Needless to say, the majority of the Roma live in horrendous living conditions. Often large 
numbers of the same Romani people live under the same roof. In many cases there is no 
indoor plumbing or electricity. The water supply is often polluted, and garbage is piled 
everywhere.”6 De omstandigheden die in deze uitspraak worden geschetst over Slowaakse 
Roma door missionaris en socioloog Glen Randolph Robertson zijn representatief voor de 
leefomstandigheden van de grote meerderheid van de Roma in Europa. Armoede is een 
probleem dat zowel oorzaak als gevolg is van een netwerk van andere problemen. De vicieus 
cyclische werking van armoede maakt het moeilijk eraan te ontsnappen.  
 
Socioloog Oscar Lewis introduceerde in de jaren ’50 voor het eerst het concept culture of 
poverty. Ondanks dat het een zeer omstreden concept is dat lange tijd afgewezen werd omdat 
de theorie het voortbestaan van de armoede bij de lijders ervan leek te leggen en niet bij 
externe factoren, heeft het recentelijk een comeback gemaakt in de sociologie.7 Socioloog 
Mukul Kumar ontwierp in het licht van de kritiek op de statische culture of poverty een 
flexibeler concept, namelijk de culture of daily life. Daarin beweert Kumar dat een bijkomend 
probleem van armoede is dat het verstrengeld kan raken met sociale interactie. Wanneer een 
groep systematisch en chronisch in armoede leeft, zoals voor vele Roma het geval is, kan de 
leefwijze die nodig is om met de armoedige omstandigheden om te gaan tot norm verheven 
worden, tot cultuur van het dagelijks leven. Om als individu aan de omstandigheden te willen 
ontsnappen, betekent dus vaak een breuk met de groep voor die persoon.8  
 
Er is echter een daarmee samenhangend probleem rond de armoedige leefomstandigheden van 
de Roma, die ervoor zorgt dat de kloof tussen de Roma en de niet-Roma wordt vergroot: de 
veronderstelling dat de Roma zelf de leefomstandigheden creëren en in stand houden. Dit is in 
bijvoorbeeld Slowakije een veelgehoorde kritiek die bijdraagt aan de stereotypering van de 
Roma, maar die door observaties in de realiteit moeilijk te weerleggen of objectief te 
verklaren zijn. Over de onder het communisme gebouwde flatwijk Lunik Devät bij de 
Slowaakse stad Košice schrijft Randolph Robertson: “When the housing project first opened, 
50 percent of the inhabitants where Romani and 50 percent were non-Romani, but by 2003 
over 95 percent of the occupants were Romani. Many of the windows are broken out, and 
garbage is thrown on the ground indiscriminately. The staircases leading to the apartments are 
covered with excrement and the elevators no longer work. One person reported that he saw a 
horse with its head out the window on the sixth floor of one of the apartment buildings. 
Others reported that the Roma cooked by open fires on the concrete floors of the 
apartments.”9  
 
Dit soort observaties zijn geen incidenten, maar onderdeel van een complexe realiteit. 
Soortgelijke woningbouwprojecten zijn in Slowakije ook na het communisme veel gestart, om 
toetreding tot de Europese Unie mogelijk te maken. Een obstakel voor toetreding was dat 
Slowakije onjuist met minderheidsgroepen omging, en niets deed aan de erbarmelijke 

                                                
6 Glen Randolph Robertson, The Romani People and Selected Churches in Slovakia. A  description, analysis and 
interpretation of their relations (1989 – 2007), Zoetermeer, jaar van uitgave onbekend, p. 56. 
7 De precieze aard van Lewis’  culture of poverty is hier niet relevant, zie daarvoor: Patricia Cohen, ‘ “Culture of 
Poverty” Makes a Comeback’, New Y ork Times – New York edition, 18 oktober 2010. 
8 Mukul Kumar, ‘Poverty and Culture of Daily Life’, Psychology and Developing Societies 22 (2010) nr.2, p.344 
9 Glen Randolph Robertson, The Romani People and Selected Churches in Slovakia. A  description, analysis and 
interpretation of their relations (1989 – 2007), Zoetermeer, jaar van uitgave onbekend, p.  57. 
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leefomstandigheden in Roma nederzettingen.10 In reactie hierop en om toetreding mogelijk te 
maken werden de Roma uit hun armoedige omstandigheden gehaald en in nieuwe huizen 
geplaatst die vervolgens echter snel in verval raakten. Het probleem hierbij is dubbel: de niet-
Roma in Oost-Europa die zelf hard werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien 
zien dat de Roma van de staat nieuwe huizen krijgen, bevestigen hun gevoelens van afkeer 
tegen de Roma. Maar tegelijkertijd hebben de Roma die in nieuwe huizen worden geplaatst 
niet de financiële middelen om die woningen te onderhouden omdat ze geen kans hebben om 
normaal mee te draaien in de maatschappij. De sociale segregatie neemt zo toe, en de 
problemen van de armoede worden er ook niet mee opgelost. 
 
1.2 Migration 
De Roma die Milutin Jovanovič in zijn documentaire aan het woord laat, zijn echter niet in 
mooie nieuwe huizen geplaatst, maar in containers.11 In 1999 is de Gazela-brug nederzetting 
in Belgrado verwijderd en werden de families naar verschillende locaties aan de rand van de 
stad verplaatst, om in metalen containers te wonen. Kunstenaar Jovanovič volgt in de 
documentaire zijn vriend Gagi, bewoner van de containernederzetting, die zelf ook probeert 
een documentaire te maken. Zo is het dus een film in een film, semigeënsceneerd in reële 
omstandigheden. Jovanovič is een stille registrator in de film, Gagy is aan het woord en 
bepaalt wie, wat en waar er gefilmd wordt.  
De toon van de film is niet bepaald neutraal van aard. Gagy en Jovanovič willen laten zien 
hoe slecht de situatie is, dat er veel problemen zijn waar de bewoners slachtoffers van zijn. 
Dat dit het doel is, wordt niet verborgen. “You just have to say it in front of the camera, you 
know, about our problems, how do we cope with them.”12, vraagt Gagy aan een van de 
bewoners, die hij voor zijn camerastatief neerzet. Aarzelend vertelt de ondervraagde 
vervolgens dat het een zwaar leven is, dat hij zijn container met zeven mensen deelt, en zijn 
spullen noodgedwongen buiten bewaart. Gagy klaagt in het volgende shot dat niemand hun 
problemen met hem wil delen. Als de camera aangaat zwijgt iedereen. Er lijkt een 
slachtofferrol te worden neergezet, die ook in de beschrijving van deze film in het door BAK 
bijgeleverde boekje wordt opgeroepen. Wanneer curator Suzana Milevska schrijft dat ‘de 
potentiële getuigen (...) het zwijgen opgelegd [zijn] door een waarschuwing niet openlijk te 
spreken over hun moeilijkheden’13, zonder dat in context te plaatsen of te verantwoorden 
waarom de bewoners het zwijgen opgelegd zouden zijn, informeert ze de lezer weinig. Aan 
een moeder van vijf kinderen vraagt Gagy vervolgens ook om te vertellen over haar 
problemen: “So i’d appreciate if you could tell us something, about the problems you 
encounter here in the settlement.”14 Deze vrouw is echter niet zo schuw en vertelt kwaad over 
de omstandigheden in de nederzetting.  
 
Zoals de film bevestigt, leven grote gezinnen op weinig vierkante meters, is het 
loodgieterwerk verwaarloosd en staan er veel spullen verwaarloosd voor de woningen. 
Problemen zijn er klaarblijkelijk genoeg, daar ligt het niet aan. Een vraag die dit dan ook 
oproept is, wat nu? Dat de Roma in armoede leven is een bekend gegeven. Het bevestigen 
hiervan zonder daar een context aan te geven, is niet informerend of stigmadoorbrekend. De 
algemene sfeer die in de film wordt neergezet, werkt juist zelf stigmatiserend. De stills van 
vieze kinderen in de modder die worden begeleid door heftige vocale muziek, dragen bij aan 

                                                
10 Glen Randolph Robertson, The Romani People and Selected Churches in Slovakia. A  description, analysis and 
interpretation of their relations (1989 – 2007), Zoetermeer, jaar van uitgave onbekend, pp. 51 – 53. 
11 Milutin Jovanovič, Migration, 2011, video, kleur, geluid, 18 min.  
12 Zie afbeeldingen 1.4.1 en 1.4.2. 
13 Zie bijlage 5, p. 35. 
14 Zie afbeeldingen 1.4.4 en 1.4.5. 



 8 

de slachtofferrol die hier wordt gecreëerd. Een shot van een kind achter een raam dat door de 
regen troebel is geworden, doet sterk denken aan het boegbeeld van de kitsch: het huilende 
zigeunerjongetje. Daarbij is het natuurlijk ook nog de vraag of de regen en de daardoor 
veroorzaakte modder een toevallige omstandigheid is. Een mooie zonnige dag zou al een 
ander beeld gecreëerd hebben, dus wanneer er expliciet gekozen zou zijn om te filmen in de 
grauwe regen, dan is die keuze mede bepalend geweest voor het beeld dat is gecreëerd.  
 
1.3 Slachtoffers 
Wanneer er in de eerder beschreven context een slachtofferrol wordt aangenomen, vergroot 
dat dus het onbegrip bij de niet-Roma in de landen waar de problemen spelen. In Nederland 
waar de Roma niet een opvallende aanwezigheid zijn, kan een slachtofferrol echter de 
gemoederen wel beïnvloeden en sympathie opwekken. De film pretendeert journalistisch te 
zijn door de interviewstijl en documentair door de impressies die gegeven worden. Maar de 
journalistiek deelt doorgaans niet de subjectiviteit die Jovanovič toont. Een artikel in Vrij 
Nederland beschrijft ook de armoedige leefomstandigheden van de Roma, in een Roemeense 
nederzetting, en hoe de mensen daar ermee omgaan.15 Van een slachtofferrol is hier echter 
geen sprake. Voor er op de alledaagse problemen wordt ingegaan, wordt de algemene situatie 
van de Roma in context gezet en worden enkele stereotypes ontkracht. Omdat het artikel 
aandacht besteed aan arbeidsmigratie en als motto de uitzettingen van groepen Roma door de 
Franse overheid, wordt eerst het stereotype dat de Roma nomaden zijn ontkracht. Ook wordt 
erkend dat de Roma inderdaad relatief vaak schuldig zijn van criminaliteit, maar ook dat zij 
vaak zwaarder worden gestraft voor de kleine vergrepen dan de niet-Roma. Wat betreft de 
armoede, wordt er juist aandacht besteed aan de pogingen van de individuen die hun 
leefsituatie willen verbeteren, en de vele problemen die zij daarbij tegenkomen. Op deze 
manier wordt zoals ook in Jovanovič zijn film en beeld geschept van de Roma als 
minderheidsgroep die het zeer moeilijk hebben, maar met het belangrijke verschil dat hier de 
aandacht ligt bij de complexe oorzaken van de problemen en bij de mogelijkheden die 
gezocht worden om de situatie te veranderen. Hier wordt geen slachtofferrol gecreëerd, en dat 
geeft een radicaal ander beeld, dat door de informatieve waarde van het verhaal een sterker 
gefundeerde sympathie kan opwekken. 
 
1.4 Afbeeldingen - Migration 
 

 
1.4.1 en 1.4.2 – Screenshots uit: Milutin Jovanovič, Migration, 2011, video, kleur, geluid, 18 min. 

 

                                                
15 Mariët Meester en Jaap de Ruig, ‘ “Het verschil met de gadje? Wij zijn armer”; Reportage / Gewone Roma’, 
Vrij Nederland 2 oktober 2010.  
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1.4.3 – Screenshot uit: Milutin Jovanovič, Migration, 2011, video, kleur, geluid, 18 min. 
 

 
1.4.4 en 1.4.5 – Screenshots uit: Milutin Jovanovič, Migration, 2011, video, kleur, geluid, 18 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.6 – Screenshot uit: Milutin Jovanovič, Migration, 2011, video, kleur, geluid, 18 min. 
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2. Cultuur, Identiteit en Stereotypering 
 
2.1 Context 
Cultuur en identiteit zijn twee ogenschijnlijk onafhankelijke zaken, die echter onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden. De cultuur waarin een persoon opgroeit, is de meest invloedrijke 
sociale factor in de vorming van diens persoonlijke identiteit. Iemands culturele identiteit 
bepaalt voor een groot deel de omgang van die persoon met anderen in zijn omgeving, en 
diens algemene levensvisie.  
 
Een probleem van culturele identiteit, is dat de eigen cultuur als normaal wordt gezien. Bij 
gebrek aan voorlichting ziet men de Ander16 vanuit een etnocentrisch denkkader. Om de 
Ander vervolgens te definiëren, kunnen er stereotypes worden gecreëerd. Een stereotype is 
een beeld van een groep mensen dat is opgebouwd uit gegeneraliseerde vooroordelen.17 De 
Roma zijn bijna een schoolvoorbeeld van subjecten van stereotypering. Een vastgeroest en 
tekenend voorbeeld daarvan kun je zelfs terugvinden in de Slowaakse taal. Het Slowaakse 
woord voor zigeuner is Cigan. Er bestaat ook een werkwoordsvorm van; ciganit, wat zich in 
het Nederlands vertaalt naar bedriegen, voorliegen en misleiden.  
 
De vooroordelen over de Roma zijn over het algemeen negatief van aard, maar het is niet zo 
dat stereotypes per se op onwaarheden gebaseerd zijn. De pretentie hier is niet om 
voorgestelde problemen te herleiden naar de cultuur van de Roma. Het gaat er in dit geval 
slechts om aan te tonen dat wat voor onze cultuur normaal is, voor de Ander niet dezelfde 
betekenis hoeft te hebben. Wanneer we onze normen en waarden dus vanuit ons culturele 
denkkader toepassen op een andere cultuur, kan een onjuist waardeoordeel gemaakt worden. 
Zo zei oud Tweede Kamerlid van het CDA Mirjam Sterk dat onder de Roma ‘zoals bekend 
een hoge mate van criminaliteit is, veel drugsoverlast, veel herrie’.18 Zoals beschreven in het 
vorige hoofdstuk is de (kleine) criminaliteit te herleiden naar de armoedige 
levensomstandigheden en is iets als l luidruchtigheid geen absolute waarde. Het echte 
probleem ontstaat echter pas wanneer een hele groep wordt veroordeeld tot deze kenmerken, 
omdat een persoon binnen die groep dan niet meer als individu benaderd kan worden; de 
persoon is al gedefinieerd en heeft daar zelf geen invloed op. Dat is wat er gebeurt wanneer de 
Roma tot een stereotype gemaakt worden. Dan worden de over het algemeen negatieve 
kenmerken toegeschreven aan een ieder die Roma is, en wordt het verondersteld dat die 
individuen die kenmerken bezitten omdat ze Roma zijn. Als er over de Ander, de Roma in dit 
geval, enkel gedacht wordt vanuit stereotypering, dan wordt culturele uitwisseling vrijwel 
onmogelijk gemaakt. Dit geldt echter andersom ook. De Roma delen de wereld in in de Rom 
en de gadje, de niet Roma. Ook zij staan met wantrouwen tegenover de Ander, die ze zien als 
onrein en als een groep die geconfronteerd moet worden.19 Gezien het feit dat de Roma al 
sinds hun aankomst in Europa zo een 700 jaar geleden nooit volledig geaccepteerd zijn in de 
landen waar ze zich vestigden, is dat geen verassing.  
 
                                                
16 Het woord ‘Ander’ in deze context is een filosofisch concept wat door postkolonialist Edward Saïd veel werd 
gebruikt in zijn boek Orientalism(1978). Het woord verwijst naast cultureel andersdenkenden, benaderd vanuit een 
ego- of etnocentrisch denkkader, waar de Ander  dualistisch tegenover wordt gezet. Deze Ander betekent altijd 
de culturele niet-ik, daarom wordt de ‘ander’ niet met een hoofdletter geschreven wanneer iemand uit de eigen 
culturele of sociale omgeving wordt bedoeld. 
17 Glen Randolph Robertson, The Romani People and Selected Churches in Slovakia. A  description, analysis and 
interpretation of their relations (1989 – 2007), Zoetermeer, jaar van uitgave onbekend, p. 70. 
18 John Wanders, ‘De Roma van Capelle aan den IJssel’, De Volkskrant – Binnenland, 21 oktober 2010. 
19 Glen Randolph Robertson, The Romani People and Selected Churches in Slovakia. A  description, analysis and 
interpretation of their relations (1989 – 2007), Zoetermeer, jaar van uitgave onbekend, p. 71. 
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Dat stereotypering een onbevooroordeeld begrip van de Roma in de weg staat, en daarmee 
ook culturele en maatschappelijke acceptatie, behoeft geen verdediging. Het bestrijden van 
stereotypering is tenslotte ook een van de uitgangspunten van BAK met Call the Witness. 
Twee werken hebben in het bijzonder betrekking tot de begrippen identiteit en cultuur, welke 
hier beschreven en geanalyseerd zullen worden.  
 
2.2 Canada Without Shadows / Kanada Bizo Uchalipe (1) 
Het werk dat het meest expliciet inspeelt op identiteit en cultuur, is de geluidsinstallatie 
Canada Without Shadows / Kanada Bizo Uchalipe van Lynn Hutchinson Lee en Hedina 
Tahirović Sijerčić (chirikli collective).20 Ingebouwd tussen houten wanden hoort de luisteraar 
vier voorgelezen verhalen; getuigenissen. Op de achtergrond en tussen de verhalen door zijn 
verschillende geluiden te horen die verwijzen naar de verhalen en de context ervan. 
Vogelgeluiden, die verwijzen naar (het leven in) de buitenlucht, de natuur, en wellicht naar 
vrijheid. Een melancholisch klinkende viool als verwijzing naar de (muzikale) cultuur van 
Roma, en de sombere staat waar die in verkeert. Onderstaand fragment uit het verhaal Five 
Songs for Daddy gaat over het verlies van cultuur. 
 

                                                
20 Lynn Hutchinson Lee en Hedina Tahirović Sijerčić (chirikli collective), Canada W ithout Shadows / Kanada 
Bizo Uchalipe, 2010 – 2011, vierdelige geluidsinstallatie, 25.07 minuten. 
21 Voor de volledige tekst, zie bijlage 4, pp. 29 – 30.  

Figuur 2.2.1 – Five Songs for Daddy21 
 
“Three puppets on the bench. 
Build the frame, stretch the leather, 
 carve the wooden eyes wooden 
 hands, 
attach the eyes to the mechanism,  
 make them wink, 
make them open, flirt, flutter, see. 
 
(…) 
Daddy’s hand in the puppet. 
Turning the head, opening the 
 mouth. 
Speaking. Speaking the world.  
 
The docter says it was a stroke. 
Daddy is trying to talk. He says ah.ah. 
 ah. 
 
(…) 
The story he was about to tell 
caught in his throat 
caught caught 
at the last minute 
breath 
in his throat 
breath rattling like leaves 

  
The story he was about to tell 
It will never be heard 
the thread 
winds into the past, 
into the past, 
ties together 
vardo, violin, mirrors 
 
the language they swallowed 
when they got of the ship 
 
will never be heard 
 
is pulled back 
into the cave of his body 
 
his breath stops 
 
what remains are two puppets 
Sometimes we bring them down 
 from the attic 
working their mouths, speaking 
 for them 
in silly voices 
 
but their truth is withheld 
swallowed by Daddy 
in his last breath” 
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De krakende wielen van de caravanwagen (vardo) van de vader van Lynn Hutchinson Lee, 
klinken op de achtergrond tijdens het verhaal Five Songs For Daddy. Zoals vele families is de 
familie van Lynn Hutchinson Lee naar Canada gemigreerd in de hoop daar een nieuw en beter 
leven te kunnen beginnen. Maar met deze migratie kwam ook het langzame verlies van hun 
culturele identiteit. Canada is net als de Verenigde Staten een land waar tientallen, zo niet 
honderden verschillende culturen naast elkaar leven, maar die allen moeten conformeren naar 
de moderniteit.  
 
Hutchinson Lee vertelt over het leven van haar vader als reiziger, die zijn geld verdiende met 
vioolspelen, tabakplukken en zijn poppenspel. In de liederen van de viool en de verhalen die 
de vader van Hutchinson Lee door de poppen vertelde, manifesteerde zich een belangrijk deel 
van hun Romacultuur. Roma zijn verhalenvertellers, en hebben een orale narratieve traditie 
die de verhalen van generatie op generatie doorgeeft. Het stereotype van de ongeletterde, en 
voor de Westerling dus achtergestelde, Roma, heeft niets te maken met intellect. Verhalen 
vertellen is een sociaal bindende activiteit, en verhalen worden onder andere gebruikt om 
sociale structuren en gedragscodes te behouden en te bewerkstelligen.22 
Wanneer Hutchinson Lee schrijft dat het verhaal dat haar vader probeerde te vertellen na zijn 
beroerte, nooit meer gehoord zal worden, is dus letterlijk waar. Wanneer in een orale 
narratieve traditie iemand komt te overlijden wiens kennis niet is doorgegeven aan de 
volgende generatie, verdwijnt alle informatie die die persoon bezat. Dat maakt een orale 
traditie in een moderniserende wereld een kwetsbaar fenomeen. Deze context, over de orale 
narratieve traditie, wordt echter niet gegeven in Call the Witness. Het verhaal Five Songs For 
Daddy is een persoonlijk getuigenis. Iemand zonder kennis van dit aspect van de cultuur van 
de Roma, zal het kunnen zien als een individueel geval; als niet meer dan een tragisch verhaal 
over het verlies van een vader in een vreemd land. Zonder theoretische context wordt een 
geromantiseerd en nostalgisch beeld van het zwervende bestaan neergezet. 
 
2.3 Crazy Artist Diary 
Kiba Lumberg haar werk geeft de complexiteit van het begrip identiteit weer.23 De 
Fins/Hongaarse kunstenaar geeft in 27 striptekeningen en 9 autonome tekeningen 
momentopnames van haar gemoedstoestanden, voornamelijk kwellingen, weer. De 
belangrijkste onderwerpen zijn haar liefdesleven, het niet hebben van een thuisland en haar 
onzekerheden. Deze problemen zijn een product van haar gevecht tussen meerdere 
identiteiten: ze is Roma, ze is een moderne Finse vrouw en ze is een lesbienne. Maar ze kan 
geen van deze identiteiten volop beleven, omdat ze onverenigbaar zijn.  
Ze kan niet tegelijk Roma én een moderne, lesbische Finse vrouw zijn. Seksuele geaardheid is 
in de traditionele Roma-cultuur een lastig onderwerp. Seksuele reinheid en het huwelijk zeer 
zijn belangrijke sociale factoren in de Roma gemeenschap en het verbreken van deze waarden 
wordt als een zonde beschouwd, wat afhankelijk van de regels binnen de groep verschillende 
consequenties kan hebben.24 Homoseksualiteit wordt in elk geval niet geaccepteerd. 
Daarnaast zit ze in een kloof tussen de traditionele cultuur van de Roma en de moderne 
wereld waarin ze in Finland leeft. Als moderne vrouw botst ze tegen vooroordelen en 
discriminatie tegen de Roma, als Roma botst ze tegen vooroordelen over moderniteit.25 Als 

                                                
22 Jelena Cvovoric, ‘Gypsies Drown in Shallow Water: Oral Narratives among Macva Gypsies’, Journal of 
Folklore Research 43 (2006) nr. 2, pp. 129 – 130. 
23 Kiba Lumberg (met Kaarina Majander, Free Zone/Vapaa Vyöhyke), Crazy Artist Diary, 2007 – 2011, 27 
stripboekfragmenten, 9 tekeningen, afmetingen variabel. 
24 Zoltan Barany, The East European Gypsies: Regime Change, Marginality, and Ethnopolitics, Cambridge 
2002, pp. 13-14. 
25 Zie afbeelding 2.4.3. 
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gevolg hiervan kan ze zich niet in Finland, maar ook niet in Hongarije thuis voelen. De Roma 
hebben als volk geen thuisland, maar Lumberg heeft als individu geen thuisland.26 
 
Does humanity have any values? Does humanity have any gender? Does humanity have any 
race? Deze woorden staan groot gekalkt op de muur onder de tekeningen van Lumberg, wat 
nog een ander niveau geeft aan de kwestie persoonlijke identiteit. Op het eerste oog heeft 
Lumberg het alleen over haar identiteit als Roma, vrouw, als lesbienne en als ontheemde. 
Maar zoals de citaten op de muur aangeven, is het overkoepelende thema menselijke 
identiteit. Door zich af te vragen of het mens-zijn überhaupt concepten in zich draagt als 
waarden, sekse en ras, zet ze haar problemen in een kader dat deze categorisering overstijgt. 
Waar houdt de Roma identiteit op en waar begint de vrouw, de lesbienne en de ontheemde? 
Komen haar problemen niet juist voort uit het labelen? Door dit soort vragen uit te lokken en 
zichzelf op een veelzijdige manier als een individu te presenteren, maakt Lumberg het 
moeilijk haar werk vanuit een stereotyperend denkkader te benaderen. Daarmee confronteren 
deze werken dus ook die stereotypes. 
 
 
2.4 Afbeeldingen – Crazy Artist Diary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1 - Kiba Lumberg, Crazy Artist Diary, 21 x 29,1 cm, pen en inkt op papier, 2008. 
 
 
 
 
                                                
26 Zie afbeelding 2.4.2.  



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2. - Kiba Lumberg, Crazy Artist Diary, 21 x 29,1 cm, pen en inkt op papier, 2007. 
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2.4.3. - Kiba Lumberg, Crazy Artist Diary, 21 x 29,1 cm, pen en inkt op papier, datum onbekend. 
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3. Racisme en Discriminatie 
 
3.1 Context 
“Ik heb niet veel op met Roma. Ik hou niet van hun muziek, ik hou niet van hun eten en ik 
hou niet van hun vrouwen. Maar waar ik helemaal niet van hou, is dat er in dit land 
(Roemenië, sic) mensen zijn, die als nog minder dan beesten worden beschouwd.”27   
 
Etniciteit is gebaseerd op een mythe van collectieve afkomst, waarbij geloofd wordt dat 
bepaalde karakteristieken aangeboren en erfelijk zijn voor een groep. Wanneer de in het 
vorige hoofdstuk beschreven stereotypering als zodoende wordt beschouwd, is de stap naar 
racisme zeer klein.28 De gevolgen daarvan in de maatschappij zijn zowel expliciet als 
impliciet zichtbaar. De impliciete aanwezigheid is een verzwegen aanwezigheid, waar de 
ideologisch van elkaar gescheiden groepen zwijgend langs elkaar heen leven en verschillende 
sentimenten tegenover elkaar ervaren. Sinds de jaren ’90 van de 20e eeuw echter, en verder 
ontwikkelend in de 21e eeuw, begint het racisme in Europa zich sinds decennia weer expliciet 
te manifesteren. Niet alleen zichtbaar door de aanwezigheid van groepen extreemrechtse 
radicalen, maar ook in de nationale politiek. Iemand die hardop predikt dat een hele 
bevolkingsgroep niet thuishoort in het land waar ze al meerdere generaties wonen, hun cultuur 
niet beleden zou moeten worden, en een totale immigratiestop wenst voor die groep, zou in de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk direct veroordeeld worden. Geert Wilders 
echter, is niet alleen vrijgesproken van zijn aanklachten, maar vormt samen met de VVD en 
het CDA de huidige regering van Nederland.29 Zijn populariteit neemt alleen maar toe.  
 
In Hongarije, een land met een grote Roma populatie, is het nog extremer gesteld met de 
politieke situatie. De extreemrechtse partij Jobbik kreeg daar bij de laatste verkiezingen 17% 
van de stemmen. De haat tegen de Roma is groot in Hongarije. De leider van Jobbik richtte in 
2007 een paramilitaire garde op die twee jaar later verboden werd, maar daarmee niet ophield 
te bestaan. Bewapende burgermilities patrouilleren nog steeds door Roma nederzettingen en 
intimideren de bewoners. Ze beheren trainingskampen, en naar eigen zeggen bereiden ze het 
land voor op een gewapend conflict.30 Een monitor van de racistische sentimenten is de 
website Kuruc.info, een van de meest bezochte sites van Hongarije. Hier wordt door een grote 
achterban alles uitgesproken wat elders wellicht (nog) niet kan. Van een ‘Holo-Fake’ dossier 
tot talloze aangedikte berichten over Roma-criminaliteit, tienduizenden mensen bezoeken de 
site dagelijks.31  
 
Katalysator voor de hernieuwde aandacht voor Roma problematiek, voornamelijk racisme, 
was de uitzetting van duizenden Roma door de Franse overheid in 2009. Ondanks felle 
internationale kritiek werden honderden Roma het land gezet en naar hun respectievelijke 
thuislanden gedeporteerd.32  
 
 

                                                
27 Dirk van Harten, ‘Nergens voor vol aangezien’, Trouw – De Verdieping, 12 november 2010. 
28 George M. Fredrickson, Racism: A  Short History, Oxford 20035 (2002), pp. 139 – 140. 
29 Ronald van Geenen, ‘Ik blijf zeggen wat ik denk’, Algemeen Dagblad – Nieuwsdienst, 24 juni 2011. 
30 Marloes de Koning, ‘Milities intimideren de Hongaarse Roma met kampen en patrouilles’, NRC Handelsblad 
– Buitenland, 30 april 2011. 
31 Marloes de Koning, ‘Dagelijkse portie Roma-misdaad en meer “anti-Hongarisme” ’, NRC Handelsblad – 
Media, 20 december 2010. 
32 Leonoor Kuijk, ‘Europese Unie dreigt Frankrijk met rechter om uitzetbeleid; Uitzetting Roma’, Trouw – 
Voorpagina, 15 september 2010. 
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Als Call the Witness inderdaad om getuigenissen draait, dan zijn twee werken daar het meest 
representatief voor. Zowel het eerder beschreven Canada Without Shadows / Kanada Bizo 
Uchalipe en VERMÄCHTIS. LEGACY behandelen door middel van getuigenissen de 
onderwerp als discriminatie, racisme en vervolging.  
 
3.2 Canada Without Shadows / Kanada Bizo Uchalipe (2)  
Naast de poëtische dromen en herinneringen, bevat Canada Without Shadows / Kanada Bizo 
Uchalipe ook vijf getuigenissen van Roma vrouwen die uit het racistische klimaat in 
Hongarije die kans hebben gehad om te emigreren naar Canada, om daar een nieuw leven te 
kunnen beginnen. Zij beschrijven elk hoe hun leefsituatie in Hongarije was, en noemen 
voorbeelden die hen tot politieke vluchtelingen zouden kunnen maken. Zoals bij andere 
werken in deze tentoonstelling het geval is, is de toonzetting persoonlijk van aard, en worden 
als representatieve voorbeelden aangedragen. Hier leest de bezoeker van de tentoonstelling 
gebeurtenissen die niet in de krant zullen verschijnen, in elk geval niet op deze manier.  
 
Timea geeft een voorbeeld van een incident met de eerder beschreven Hongaarse 
burgermilitie, Gárda genoemd: “he (haar echtgenoot) didn’t even have the chance to greet me, 
when a car hit our car. We weren’t able to check what happened to our car, when four Gárda, 
in uniform with flags of “Árpádsár” covering their faces, got out of the car and beat us. My 
husband covered our child with his body.”33 Enkele dagen na dit incident vertrok het gezin 
naar Canada, waar ze zeggen gelukkig te zijn. Moeder en dochter gaan er beide naar school. 
 
Monika beschrijft de armoedige omstandigheden waarin ze in Hongarije opgroeide. Ze kreeg 
op jonge leeftijd kinderen, die allen te maken kregen met discriminatie toen ze naar school 
gingen, waar “many guardsmen and skinhead teachers”34 waren. ’s Nachts sliepen ze slecht, 
door de milities die de buurten terroriseerden met molotovcocktails en pistoolschoten. Hoewel 
zij nooit fysiek zijn mishandeld, hebben ze toch de keuze gemaakt om te emigreren. In 
Canada gaan de kinderen met plezier naar school, leert Monika’s echtgenoot Engels en hopen 
ze beide snel werk te vinden en een normaal leven te leiden.  
 
“When we went sledding in the snow one day, the skinheads attacked us – five girls and two 
boys. We were very scared, and as we were walking on the side of the road, they hit me in the 
back with a baseball bat from a car. (…) This was a very bad experience.”35 Ook Gizella 
groeide op met racisme op school en op straat, en is nu gelukkig in Canada. Ze woont met 
haar gezin in een appartement met drie slaapkamers, en haar jonge kinderen leren niet het 
onderscheid tussen zigeuner en niet-zigeuner kennen. Gizella wil graag werk vinden in een 
ziekenhuis. 
 
Wederom zijn er dus voorbeelden genoeg te vinden van mensen die akelige dingen hebben 
moeten doorstaan. Maar in tegenstelling tot de rol van slachtoffer die wordt aangenomen in 
eerder beschreven film van Milutin Jovanovič, wordt hier anders omgegaan met dezelfde 
soort informatie. Want in plaats van alleen getuigenissen te geven van een slechte situatie, 
wordt hier in de aanvullende informatie iets belangrijks aangetoond. Alle gezinnen die nu in 
Canada leven, in omstandigheden waar ze niet geconfronteerd worden met discriminatie en 
cyclische armoede, hebben de mogelijkheid om een normaal leven te leiden. Allen gaan naar 
school, willen Engels leren spreken en werk vinden, om onderdeel te worden van de 
maatschappij. Wat hiermee aangetoond wordt, is dat vrijwel alle stereotypes volledig 
                                                
33 Voor de volledige tekst, zie bijlage 4, p. 31. 
34 Voor de volledige tekst, zie bijlage 4, p. 32. 
35 Voor de volledige tekst, zie bijlage 4, p. 33. 
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ongegrond zijn. De Roma zijn niet inherent onwillig om mee te doen in de maatschappij. De 
Roma zijn niet te lui om hun best te doen om iets te bereiken. De Roma zijn niet per definitie 
anti-autoritair. Dus dan wordt de vraag opgeworpen of de problemen bij de Roma liggen, of 
bij de rest van het volk in de landen waar ze wonen, waar de vooroordelen zich historisch 
hebben ontwikkeld tot de leefsituaties van de Roma zoals ze vandaag zijn? Dat mensen hun 
leefstijl niet in hun bloed dragen, is een algemeen geaccepteerd wetenschappelijk feit dat 
racisme in theorie onhoudbaar maakt. Door deze voorbeelden geeft Canada Without Shadows 
/ Kanada Bizo Uchalipe een sterk argument in een lastig debat. Het geeft een beeld van sterke 
en flexibele mensen, die ondanks traumatische ervaringen in het verleden in staat zijn een 
‘normaal’ leven te leiden.  
 
3.3 Pearls Before Swine 
Racisme tegen de Roma is eeuwenoud, en kwam tot een climax tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Tijdens het Naziregime zijn volgens schattingen tussen de 500.000 en 600.000 
Roma vermoord in de concentratie- en vernietigingskampen, wat neer zou komen op 70- tot 
80% van de totale Roma bevolking van Europa.36 Kunstenaar Alfred Ullrich toont in Call the 
Witness de registratie van een performance uit 2002 bij het oud-concentratiekamp Lety in 
Tsjechië. In dit kamp zijn vele Roma omgebracht, maar tegenwoordig is het een 
varkenshouderij.37 Ullrich werpt de parels van zijn omgekomen moeders halsketting v oor het 
hek op de grond. De herinneringen aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog worden 
letterlijk als parels voor de zwijnen worden gegooid.38 Op foto’s naast de registratie van de 
performance toont Ullrich een herdenkingsceremonie van een groep Roma. Allen zijn 
traditioneel gekleed, maken muziek, dansen en leggen bloemen neer ter gedachtenis aan de 
overledenen.39 Hier wordt een ideaalplaatje getoond van de dansende en muziekmakende 
Roma. Het is echter geen stereotype, omdat de context die wordt geschept in dit werk 
duidelijk maakt dat het om een ceremonie gaat waar de traditionele cultuur wordt geëerd en 
gevierd. Ook wordt het werk vergezeld van een kopie van een Tsjechisch (naar het Engels 
vertaald) krantenartikel. Dit is uniek binnen deze tentoonstelling, en geeft een duidelijke 
historische én actuele context aan de foto’s. 
 
3.4 VERMÄCHTNIS. LEGACY 
In de documentaire VERMÄCHTNIS. LEGACY interviewt kunstenaar Marika Schmiedt drie 
generaties vrouwen van een familie die allen te maken hebben met de gevolgen van de 
Holocaust.40 Ceija Stojka vertelt over haar leven, hoe ze Auschwitz, Rävensbruck en Bergen-
Belsen heeft overleefd, en hoe dat de rest van haar leven heeft beïnvloed. Dat heeft ook zijn 
gevolgen gehad op de levensvisies van haar eveneens geïnterviewde dochter en kleindochter. 
Ceija Stojka zet zich tot op heden in voor de herinnering aan de Holocaust, opdat die nooit 
wordt vergeten. Dat is daardoor automatisch ook een belangrijk thema van de documentaire.  
 
Historie en actualiteit lopen door elkaar heen in de film, met tussen de interviews door 
tekstcitaten en afbeeldingen die verwijzen naar discriminatoire en racistische gebeurtenissen 
in Europa. Ceija’s dochter en kleindochter vertellen over hun levenservaringen, over hoe ze 
omgaan met hun culturele achtergrond, de vooroordelen waar ze tegenaanlopen en het 
groeiende racisme in Europa. De teksten die tussendoor gegeven worden om de persoonlijke 

                                                
36 Glen Randolph Robertson, The Romani People and Selected Churches in Slovakia. A  description, analysis and 
interpretation of their relations (1989 – 2007), Zoetermeer, jaar van uitgave onbekend, p. 36. 
37 Alfred Ullrich, Pearls Before Swine, 2000, serie van foto’s, kleur, afmetingen variabel. 
38 Zie afbeelding 3.5.1 
39 Zie afbeelding 3.5.2 
40 Marika Schmiedt, VERMÄCHTNIS. LEGACY , 2010-2011, video, kleur, geluid, 42 min. 
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getuigenissen van een context te voorzien en dus te versterken, worden zelf echter niet in een 
bredere context geplaatst, en geven zo een eenzijdig beeld van de realiteit. De uitspraak 
“Dutch Christian Democrat MP Mirjam Sterk has announced that Roma should be deported 
from the Netherlands. 9.2010”41 informeert de kijker weinig. Het citaat suggereert dat er een 
officiële uitspraak is gedaan om de Roma te deporteren uit Nederland. Er wordt niet gezegd 
wat de positie van Mirjam Sterk in de Tweede Kamer was, hoe er op haar vermeende 
uitspraak is gereageerd en/of bekritiseerd. Door vele voorbeelden wordt het beeld gecreëerd 
van een Europese politiek die wordt gedomineerd door racistische politiek. Tegen het einde 
van de documentaire wordt suggestief door middel van foto’s een laatste argument gegeven: 
dat Europa weer terug stevent naar de nazistische praktijken en sentimenten van voor de 
Tweede Wereldoorlog. President Sarkozy wordt voor een Franse/Europese Unie vlag getoond 
met zijn opgeheven arm als verwijzing naar de Hitlergroet. De direct daaropvolgende beelden 
zijn scans van Gestapo papieren waarop Roma zijn geregistreerd. 42 Vervolgens worden foto’s 
van skinheads, neonazi’s, en de Hongaarse burgermilities (inclusief een tekstuele verwijzing 
daarnaar) getoond met geluiden van militant klinkende kreten.43 Afsluitend komt het 
overkoepelende thema van Call the Witness naar voren in de woorden van Cejia Stojka: “You 
know my thoughts and you’ve had the chance to look inside.  You can pass them on. You are 
a witness to my story, you are a contemporary witness. (…) I trust all of you!”44 
 
 
3.5 Afbeeldingen – Pearls Before Swine 
 

 
3.5.1 - Alfred Ullrich, Pearls Before Swine, 2000, serie van foto’s, kleur, afmetingen variabel 

                                                
41 Zie p. 10, alinea 3 en afbeelding 3.6.1  
42 Zie afbeelding 3.6.2. 
43 Zie afbeelding 3.6.3. 
44 Zie afbeelding 3.6.4. 



 20 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5.2 - Alfred Ullrich, Pearls Before Swine, 2000, serie van foto’s, kleur, afmetingen variabel 
 
 

 
3.5.3 - Alfred Ullrich, Pearls Before Swine, 2000, serie van foto’s, kleur, afmetingen variabel 
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3.6 Afbeeldingen – VERMÄCHTNIS. LEGACY 

 
3.6.1 - Marika Schmiedt, VERMÄCHTNIS. LEGACY , 2010-2011, video, kleur, geluid, 42 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2 - Marika Schmiedt, VERMÄCHTNIS. LEGACY , 2010-2011, video, kleur, geluid, 42 min. 
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 3.6.3 - Marika Schmiedt, VERMÄCHTNIS. LEGACY , 2010-2011, video, kleur, geluid, 42 min. 
 
 

 
3.6.4 - Marika Schmiedt, VERMÄCHTNIS. LEGACY , 2010-2011, video, kleur, geluid, 42 min. 
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Conclusie 
 
De analyses van de vijf kunstwerken die hier behandeld zijn hebben een veelzijdig beeld van 
de Roma opgeleverd. Een eerste observatie is dat het accent van Call the Witness, en daarom 
ook van deze scriptie, bij problematiek ligt. Op de eerste plaats worden de Roma dus al als 
minderheidsgroep neergezet die steevast met een reeks problemen geconfronteerd worden. De 
grootste problemen, die hier behandeld zijn, zijn armoede, cultuur en identiteit, en racisme.  
 
Alle kunstwerken gaan uit van persoonlijke getuigenissen, die als representatief voor de 
problemen worden aangedragen, zonder dat ze generaliserend worden. In elk geval worden de 
Roma als slachtoffers van de problemen van armoede, identiteitscrisis en racisme 
geportretteerd. Slechts in een geval, de film Migration van Milutin Jovanovič, wordt er 
daarbij expliciet op een sentimentele wijze op het medelijden van de toeschouwer ingespeeld. 
In andere gevallen, voornamelijk VERMÄCHTIS. LEGACY  en Canada Without Shadows / 
Canada Bizo Uchalipe over racisme en cultuurverlies, wordt op een andere manier de 
slachtofferrol aangenomen. Want ook hier worden vele voorbeelden gegeven van problemen 
waarmee de Roma geconfronteerd worden, maar het gebeurt niet op een sentimentele manier. 
Juist de menselijke veerkrachtigheid en weerbaarheid zijn hier de belangrijkste toevoegingen. 
Op een abstracter niveau vertelt Kiba Lumberg haar verhaal in getekende dagboekfragmenten. 
Zij heeft een uitsluitend persoonlijk verslag van de problemen waar ze mee geconfronteerd 
wordt, en die zo goed als alle thema’s van Call the Witness samenvatten. Door te laten zien 
hoe complex de realiteit is gaat ze stereotypering effectief te lijf. Het totaalbeeld van de Roma 
dat Call the Witness over het algemeen geeft, is een beeld van individuen die elk 
geconfronteerd worden met een reeks problemen die ze op verschillende manieren te lijf gaan.  
 
De belofte of hoop van Maria Hlavajova om de hedendaagse kunst te gebruiken als platform 
om de wereld anders af te beelden dan zij is, lijkt daarmee ingelost. Call the Witness is zeker 
niet neutraal of objectief. Er wordt duidelijk kant gekozen voor de Roma, en voor de krachten 
die volgens de kunstenaars de problemen veroorzaken is geen begripvol woord over. Maar 
objectiviteit is niet iets wat van kunst verwacht wordt, in tegenstelling tot de 
wetenschappelijke en journalistieke voorbeelden die hier ook gegeven zijn. Daarin ligt dan 
ook dan de kracht en de toegevoegde waarde van de kunst aan dit debat. Doordat kunst 
inherent subjectief is, is het een medium dat zich bij uitstek leent voor de manifestatie van 
persoonlijke visies. Call the Witness heeft de Roma zelf aan het woord gelaten in een debat 
dat al eeuwen door Anderen over hen gevoerd wordt. De kunstwerken laten zien dat de 
problemen voornamelijk individuen treffen, en niet een groep. Het idee van de ‘groep’ en de 
Ander is tenslotte niets meer dan een constructie van stereotypes, die door de heersende 
cultuur in stand gehouden wordt.  
 
Call the Witness zal de problemen van de Roma niet verhelpen, het zal weinig invloed hebben 
op de internationale politiek en slechts een select kunstpubliek bereiken. Maar het gaat er hier 
niet om wat de effectiviteit is van geëngageerde kunst. Waar het om gaat, is dat Call the 
Witness laat zien dat een debat op een ander niveau gevoerd kan worden. Toch, op goede 
hoop van zegen, geeft Maria Hlavajova een verantwoordelijkheid aan alle bezoekers: “After 
the Roma artists have actively taken a stand to claim their right to speak out and narrate about 
the injustices of the contemporary moment, it is the task of all of us not only to listen but also  
to carry the vision of another world into another future.”45 Milutin, Lynn, Hedina, Alfred, 
Nihad, Kiba en Maria, ik zal mijn best doen! 

                                                
45 Zie bijlage 2, p. 35. 
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Kunstwerken 
Lynn Hutchinson Lee en Hedina Tahirović Sijerčić (chirikli collective), Canada Without 
Shadows / Kanada Bizo Uchalipe, 2010 – 2011, vierdelige geluidsinstallatie, 25.07 minuten. 
 
Milutin Jovanovič, Migration, 2011, video, kleur, geluid, 18 min. 
 
Kiba Lumberg (met Kaarina Majander, Free Zone/Vapaa Vyöhyke), Crazy Artist Diary, 2007 
– 2011, 27 stripboekfragmenten, 9 tekeningen, afmetingen variabel. 
 
Marika Schmiedt, VERMÄCHTNIS. LEGACY , 2010-2011, video, kleur, geluid, 42 min.  
 
Alfred Ullrich, Pearls Before Swine, 2000, serie van foto’s, kleur, afmetingen variabel. 
 
 
Afbeeldingen 
Alle hier gebruikte afbeeldingen van de besproken kunstwerken zijn zelf gefotografeerd op 
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4. Lynn Hutchinson Lee en Hedina Tahirović Sijerčić (chirikli collective), Canada Without 
Shadows / Kanada Bizo Uchalipe, uitgeschreven teksten. 
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