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ZIJN ZIGEUNERS EUROPEANEN? 

 

In de loop van de zomermaanden werd mijn aandacht getrokken 

door een schijnbaar futiel fait divers: Unilever herdoopte zijn 

“Zigeunersaus” tot “Paprikasaus op Hongaarse wijze”. De 

vertegenwoordigers van “de zigeuners” (de Roma en de Sinti) 

hadden over de naam al geklaagd, waren wel blij met de 

naamsverandering, maar maakten ook een kanttekening: 

“Zigeuner” is blijkbaar net als “Jood” of “Neger” een manier om de 

tegenstander te beledigen tijdens voetbalwedstrijden. De 

onverdraagzaamheid in de samenleving neemt toe. Omgekeerd, 

leert een kleine surfronde een prentje op van verkleedkledij bij 

Bol.com: het zigeunerkostuum. Wat is er aan de hand met het 

woord “zigeuner”? Nochtans zijn vele kunstwerken, niet in het 

minst binnen de muziek, juist geplaatst binnen een context waarbij 

van de leefwijze van “de zigeuners” een belangrijke positieve 

fascinatie uitgaat, zoals bij deze Csardas 

(https://www.youtube.com/watch?v=XIJM2kZgYiI) . Wat is er hier aan de hand? Waarom is 

“zigeuner” plots een scheldwoord? Het antwoord op die vraag is bijzonder belangrijk voor 

onze beoefening, daar kom ik op het einde van deze tekst op terug. 

Om één en ander beter te begrijpen, kunnen we even kijken naar 

de cover van het boek van David Gress, uit 1998: “Van Plato tot 

NATO”. De titel van dit boek is ondertussen een begrip geworden 

om een bepaald soort opvatting van de Europese geschiedenis 

weer te geven. Waar komt het “concept Europa” vandaan? Het is 

op zich al een heel verhaal. Na het jaar 1000, tijdens wat we “De 

Middeleeuwen” noemen kwamen er periodes van 

“heroplevingen”, tenminste zo worden die nu genoemd. Er was 

een renaissance tijdens de 12de eeuw, dankzij het contact met de 

Islam bij de kruistochten, immers, de antiek Griekse en Romeinse 

filosofie was door islamgeleerden zorgvuldig bewaard gebleven 

na de zesde eeuw. Nu dus werd die opnieuw een eerste keer 

(her)ontdekt, en er ontstonden visies waarbij Katholiek geloof en 

ratio aan elkaar gekoppeld werden. Anders gezegd: wie niet geloofde (in de Katholieke drie-

eenheid) was niet alleen verwerpelijk, maar ook dom. In de vijfde eeuw had de Romeinse 

keizer Theodosius nog alle niet-Katholieken waanzinnig genoemd1, nu werden ze ook “dom”. 

 
1 Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cunctos_populos 
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Deze mensen, niet-Katholieken, stelden zich buiten de (Europese) gemeenschap en waren 

“Humani generis inimicus”of een “Hostis humani generis”2: vijanden van de mensheid.  

Na de ontdekking van Amerika door Columbus, begon men niet alleen in de ruimte maar ook 

in de tijd “Het Andere” te ontdekken, en kwam de antieke oudheid centraal in de 

belangstelling. Deze “heropleving” noemt men nu standaard “De Renaissance”, en die 

renaissance had een identiteit nodig. Daartoe vond men toen de “Europese mythe” uit, een 

fictief verhaal dat de geschiedenis van Europa vertelt als één ononderbroken succesverhaal 

dat begint bij Plato, de bekende filosoof uit het antieke Griekenland. De schilderkunst kende 

een enorme ontwikkeling, en in Italië maakte de bekende Raphaël dit schilderij waar Plato 

centraal staat in zijn academie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verhaal, deze fictie, al is het een creatie van “De Renaissance” -van een Europa dat begint 

bij Plato als referentie der referenties- en zichzelf ontwikkelde zonder invloed van buitenaf, 

zit ondertussen ingebakken in ons cultureel denken. Vandaar de naam “Van Plato tot NATO”. 

Deze “Europese mythe” is vandaag aan een stevige opmars bezig, en vormt een belangrijk 

obstakel in onze beoefening, of voor de beoefening van kunsten in het algemeen. 

Maar welk is nu het verband met “de zigeuners”? Het antwoord kunnen we vinden in de 

geschiedenis van de Westerse filosofie. In het begin van de 20ste eeuw vond als één tussen 

vele, Edmund Husserl dat de Europese beschaving in crisis verkeerde, en, al beschouwend 

 
2 Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Hostis_humani_generis ; deze benaming werd ook voor piraten gebruikt. 
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daarover stelde hij een omschrijving op van wat het volgens hem betekende om “Europees” 

te zijn. Naar zijn mening was de “Europese identiteit” geen kwestie van geografie, of ras, 

biologie, of lichamelijkheid. Het is een “spirituele kwestie”, vond hij, en ieder wie de 

“Europese Geest” deelt is een Europeaan, of die nu in Europa woont of niet. Deze spirituele 

verwantschap overstijgt alle nationale grenzen, aldus Husserl. Die mening is ook vandaag 

nog wijd verbreid, maar ze heeft ook een keerzijde: dat wie op Europees grondgebied woont 

(of in “Westers”), maar deze “Europese Geest” mist, geen Europeaan is: bv Eskimo’s 

Indianen en Zigeuners, nog steeds volgens Husserl. 

De samenleving van Husserl is er één met eerste- en tweederangsburgers, waarbij “eerste 

rang” bepaald wordt door de aanwezigheid van de “Europese Geest”. Die invalshoek geldt 

ook ten aanzien van de geschiedenis van de filosofie zelf: als het niet voortkomt uit Plato, is 

het geen filosofie, tenminste toch in deze visie. Een latere en zeer geëerde leerling uit de 

fenomenologische school van Husserl, Emmanuel Levinas, formuleerde het zo: 

“Ik zeg altijd – maar tussen de lijnen – dat de Bijbel en de Grieken de enige ernstige 

onderwerpen vertegenwoordigen in een mensenleven; al het andere is dansen.” 

Het enige wat de term “beschaving” waard was, voor Levinas, omvatte het “Grieks-Joods-

Christelijke Westen”, al het overige was voor hem verwerpelijk, en “radicaal anders”. Zo 

komt men in een wereldvisie, waarin onze planeet bevolkt is met filosofieën die geen “echte 

filosofieën”, beschavingen die geen “echte beschavingen” en religies die geen “echte 
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religies” zijn. Wat echt is, is Europees, wat Europees is, is echt, de rest is “vals en gevaarlijk”. 

Zo maakte de Duitse keizer op het einde van de 19de eeuw een schets, die hij liet uitwerken 

door een bevriend kunstenaar, een waarschuwing voor het “Gele Gevaar”. 

Het Boeddhisme dat hier als voorstelling moet dienen van het “Gele Gevaar” is ondertussen 

meer dan erkend in Europa, men kan zelf spreken van een apart “Europees Boeddhisme”, 

maar de idee van het “Vijandige Andere” is springlevend. 

Hoe diep ingebakken deze mentaliteit is, blijkt bv uit het feit dat ook in het Westen 

“progressieve” denkers ervan uitgaan. Hannah Arendt zat er stevig mee in de knoei. Ook zij 

beschouwde filosofie als alles wat van Plato afkomstig was, en benoemde Griekse denkers 

van voor Plato als “pre-filosofisch”. Anderzijds vond ze dat “de filosofie” in de geschiedenis 

gefaald had, en weigerde ze zichzelf een filosofe te noemen. Ze omschreef zich als een 

“politieke theoretica”, tot groot protest van wie haar wel “een filosofe” vond. 

Ook het Vaticaan, bij monde van Franciscus, wenst dat Europa meer (terug) Europees zou 

worden, maar het wenst anderzijds ook een grote openheid naar migranten volgens zijn leer 

van “Algemene Broederlijkheid”3. Die contradictie of spanning zou dan moeten opgelost 

worden door van het concept “inclusieve samenleving” een basiskenmerk te maken van “De 

Europese Volkeren” of “De Europese Cultuur”. 

Vraag is echter wat de waarlijke “status” is van al de mensen die op Europees grondgebied 

wonen, maar de “Europese Geest” niet delen. Als we goed luisteren naar Emmanuel 

Macron, Ursula von der Leyen of andere “Europese leiders”, dan is het antwoord duidelijk: 

“Voor hen is geen plaats in de Europese samenleving”. Deze mensen zijn in het Europa van 

vandaag zelfs geen tweederangsburgers meer, ze zijn ongewenst. “De zigeuner” is geen 

onderwerp van fascinatie meer, maar het “vijandige andere”. En zo,  daarom wordt er 

“zigeuner” geroepen als ultiem scheldwoord, in de “enige bestaande beschavingsvorm” die 

we “Europa” noemen. Europa wordt met de dag meer een regio op onze planeet waar “Het 

Andere” in het algemeen, en andersdenkenden in het bijzonder, niet welkom zijn. Zijn we 

allemaal “zigeuners” als we iets “niet-Europees” doen of denken? 

Voor wie een Oosterse discipline beoefent, is dit Eurocentrisme een belangrijk obstakel. Als 

tegenstelling van Eurocentrisme bestaat er Oriëntalisme, en het is nodig beide valkuilen van 

verwerping en verheerlijking te vermijden. Beide zienswijzen, Eurocentrisme en 

Oriëntalisme, hebben gemeenschappelijk dat ze Oost en West als “radicaal” anders 

beschouwen, alleen de waardering verschilt. We moeten vermijden om de Oosterse 

disciplines te “verwestersen”, en ook om onszelf te “veroostersen”. Ons doel is eerder 

onszelf te humaniseren. 

Hoe kunnen we dan in onze geglobaliseerde wereld op zulk een humanistische manier een 

kunst of een discipline beoefenen? Graag som ik hier enkele principes op. 

1. Eerder dan een discipline te benoemen naar aard, kunnen we ze benoemen naar 

afkomst: viool- of piano spelen is niet Westers van aard, maar uit het Westen 

afkomstig. Aikido is niet Japans van aard, maar Japans van afkomst, Tai Chi Chuan van 

 
3 Zie “Fratelli Tutti” https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7800  
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Chinese afkomst, niet van aard, en Yoga van Indische. Al deze discplines en kunsten 

maken deel uit van het werelderfgoed. Ze kunnen door iedereen beoefend worden 

en hebben ruimte voor een creatieve invulling. De diverse culturele achtergrond van 

de beoefenaars is daartoe een verrijking. 

We kunnen verder een invulling zoeken 

2. waarbij “Traditie en Moderniteit” verzoend zijn; 

3. met een grote diversiteit tussen de beoefenaars en een breed algemeen leren, 

gevarieerde curricula en programma’s”; 

4. met een menselijk-authentieke beoefening gericht op “Algemene Menselijkheid;. 

5. En met een beoefening als zelf-cultivering en menselijke verrijking van het publiek. 

Graag geef ik ter illustratie een voorbeeld uit de muziekpraktijk. 

 

Op de foto zie je Clara-Jumi Kang, een Duits-Koreaanse violiste “Zigeunerweisen” van Pablo 

de Sarasate spelen, voor een divers publiek 

(https://www.youtube.com/watch?v=JtvIJelh51g). In deze tweede link 

(https://www.youtube.com/watch?v=gU8TM3-m-Pk) zie je hetzelfde stuk, ook met Clara-

Jumi Kang, maar nu uitgevoerd met orkest, aangevoerd door een Russische dirigent, 

Vladimir Spivakov. Het gaat hierbij om werelderfgoed met een heel diverse oorsprong in een 

heel diverse setting, gericht op “Algemene Menselijkheid”. 

Het is niet de Eurocentrische navelstaarderij, noch de Oriëntalistische verheerlijking die best 

een leidraad vormen bij onze kunstbeoefening, maar beter deze authentieke zelf-

transcendering in een globale samenleving, naar de medemens, naar het Algemeen 

Menselijke  toe. Zo kunnen wij ook de beoefening van onze disciplines op een constructieve 

manier vorm geven. 


