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Samenvatting
Summary in Dutch

In dit proefschrift analyseer ik de huidige situatie van Roma minderheden in Europa
vanuit het perspectief van veranderende vormen en instrumenten van Roma represen
tatie en bestuur. In het bijzonder sinds de val van het communisme is er sprake van wat
wel de Europeanisering van de Roma representatie kan worden genoemd. In politieke
debatten en beleidsgerelateerde discussies, in de media en wetenschap, evenals in ver
schillende vormen van activisme en belangenbehartiging worden de Roma in toenemen
de mate als een Europese minderheid voorgesteld. Deze trend is samengegaan met het
ontwerpen en organiseren van grootschalige, Europa brede projecten en programma’s,
die gericht zijn op de ontwikkeling en verbetering van de situatie van de Roma, en op
het creëren van kansen en fora om hen in staat te stellen daaraan zelf structureel bij te
dragen. Geen andere bevolkingsgroep in Europa is recentelijk in zo veel inclusie , empo
werment en ontwikkelingsprogramma’s betrokken geraakt als de Roma. Tegelijkertijd
heeft de Europeanisering van de Roma een nieuwe fase in de geschiedenis van hun
representatie en zelfrepresentatie ingeluid. Tijdens de Verlichting, de Romantiek, de
negentiende en vroeg twintigste eeuwse processen van natiestaatformatie, alsook onder
het nazisme en communisme, werden de Roma en hun culturen immers veelal gezien als
niet Europees en vreemd, en als barrières voor ‘vooruitgang’ en ‘beschaving’ in Europa.

In deze studie stel ik de volgende vraag centraal: hoe kunnen we deze verschuiving
van de representatie van de Roma als een niet Europese minderheid naar hun represen
tatie als een Europese minderheid—alsmede de parallelle ontwikkeling van transnatio
nale vormen van minderheidbestuur—cultuurhistorisch, bestuurstheoretisch en politiek
filosofisch begrijpen? Ik onderzoek deze en andere recente verschuivingen in de Roma
representatie en zelfrepresentatie, alsmede de consequenties daarvan, tegen de achter
grond van veranderende vormen, processen, instrumenten en concepten van bestuur
(governance) en zelfbestuur in Europa. Bij de beantwoording van deze vraag gaat het mij
niet uitsluitend om de wijze waarop minderhedenbestuur praktisch en concreet is of zou
moeten worden georganiseerd. Op een meer fundamenteel niveau gaat het mij hierbij
om de wijzen waarop uiteenlopende ideeën over en praktijken van sturing de relatie en
interactie tussen ‘Europa’ en ‘de Roma’ historisch en tot op heden hebben beïnvloed en
veranderd. Wat voor bestuurspraktijken en wat voor soorten kennis en expertise hebben
het in Europa bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om minderhedenbestuur en zelfbestuur
anders te constitueren en percipiëren dan voor het einde van de Koude Oorlog? Hoe
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heeft de aanwezigheid van onderling verschillende Roma groepen in diverse Europese
landen zich überhaupt kunnen ontwikkelen tot een vraag en een specifiek Europees
‘probleem’ waarop allerlei uiteenlopende programma’s, interventies en projecten een
antwoord dienen te geven? Hoe hangen de gelijktijdige Europeanisering van de Roma
representatie en de ontwikkeling van een Europese integratieagenda samen met de ver
schuiving van de Roma representatie in termen van assimilatie en nomadisme naar hun
meer recente representatie in termen van mensenrechten, de integratie en participatie
van minderheden, en human security en human development? Op welke wijze hebben
recent ontwikkelde technieken en ideeën over sturing bijgedragen aan zulke nieuwe of
veranderende Roma representaties en zelfrepresentaties, alsmede aan nieuwe vormen
van activisme, belangenbehartiging, geschiedschrijving en herinnering? Hoe zijn zulke
transformaties verbonden met nieuwe ideeën en voorstellingen van ‘Europa’?

Om licht op deze vragen en thema’s te werpen, onderzoek ik praktijken van Roma
minderhedenbestuur, alsook de geschiedenis daarvan in het moderne Europa, vanuit het
perspectief van een analyse van gouvernementaliteit. Het nogal onbeholpen neologisme
‘gouvernementaliteit’ is aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw door de
Franse filosoof Michel Foucault bedacht om op allerhande sturingspraktijken en hun
verandering te kunnen reflecteren zonder daarbij uitsluitend overheden of organisaties
en instituties in aanmerking te nemen. Het begrip ‘gouvernementaliteit’ kan op twee on
derling samenhangende manieren worden gelezen. In algemene zin duidt het concept op
de relatie van praktijken van ‘gouverneren,’ ofwel sturen of regeren, met uiteenlopende
wijzen waarop we over sturing en zelfsturing denken. Het gaat hierbij niet om hoe be
paalde ideeën over sturing eerst worden uitgedacht en dan in praktijk gebracht, maar
om de voortdurende en veranderende interactie tussen de technische en rationele dimen
sies van sturing. De algemene betekenis legt nadruk op de samenvoeging van en inter
actie tussen ‘gouverneren’ en ‘mentaliteit.’ In Foucaults werk is deze algemene betekenis
verbonden met een breed scala aan activiteiten, dat reikt van ideeën over en praktijken
en technieken van hoe wij onszelf of anderen ‘sturen’ tot hoe het bestuur van een stad of
staat is of zou moeten worden ingericht. In enge zin duidt het begrip ‘gouvernemen
taliteit’ daarentegen in de eerste plaats op een verzelfstandiging van de activiteit van
‘gouverneren’ en dus op ‘gouvernement aliteit.’ In deze betekenis gaat het om min of
meer stabiele en geïnstitutionaliseerde vormen van sturing, zoals die tot uitdrukking
komen in bestuur en zelfbestuur op het niveau van overheden en organisaties, maar ook
in alledaagse praktijken van gezondheidszorg, opvoeding, seksualiteit, internering, ten
toonstelling, activisme of de organisatie van huishoudens. Gouvernementaliteit in enge
zin is verbonden met hoe de verzelfstandiging van een bepaalde manier van sturing of
zelfsturing macht om te sturen en macht over dat wat gestuurd moet worden impliceert.
De algemene en beperkte betekenis van ‘gouvernementaliteit’ hangen nauw samen: pro
cessen van ‘gouvernementalisering’—het (be)stuurbaar maken van bepaalde objecten,
subjecten of processen—dragen bij aan de bestendiging van bepaalde praktijken van stu
ring en zelfsturing en geven er een meer expliciete institutionele vorm aan. Dit perspec
tief maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de staat als historisch geïnstitutionaliseerde,
maar niet universele of vastliggende bestuursvorm te begrijpen, die bestaat bij de gratie
van haar voortdurende en ook steeds weer veranderende gouvernementalisering. Even
eens maakt deze invalshoek het mogelijk om de formatie en representatie van bepaalde
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groepen als minderheid te analyseren vanuit het perspectief van de sturing en regulatie
van bevolkingsgroepen.

In deze studie breid ik het conceptuele raamwerk van gouvernementaliteit uit naar
een analyse van contemporaine vormen van minderhedenbestuur in Europa, en dat van
de Roma in het bijzonder. Door Europese vormen van sturing en minderhedenbestuur te
interpreteren vanuit het perspectief van Europa’s gouvernementalisering verschaft deze
studie nieuw inzicht in de geschiedenis van minderhedenformatie en representatie en in
de daarmee samenhangende afbakening van bevolkingsgroepen in termen van het al
dan niet toebehoren aan ‘Europa.’ Ik verduidelijk dat de formatie, representatie en
regulatie van Roma minderheden intrinsiek samenhangen met onze voorstellingen van
‘Europa’ en met hoe (zelf)sturing op Europees niveau in de loop van de geschiedenis is
opgevat en in praktijk gebracht. De titel van dit boek—De Europese Roma—beschrijft dan
ook geen neutrale, objectieve conditie of minderhedenstatus, maar dient te worden ge
lezen in samenhang met historisch veranderde en veranderende Roma representaties en
zelfrepresentaties, inclusief daarmee verbonden processen van minderhedenformatie en
zelfarticulatie.
Met dit proefschrift draag ik bij aan het inzicht in processen van minderhedenfor

matie in de moderne en recente geschiedenis van Europa. Tegelijk lever ik een belang
rijke bijdrage aan het debat in gouvernementaliteitstudies over de relatie tussen politiek
en gouvernementele macht. Ik neem stelling tegen die studies die gouvernementaliteit
voornamelijk opvatten als gedepolitiseerde veiligheidsmechanismen die er op min of
meer adequate wijze in slagen controle over bepaalde groepen of processen uit te oefe
nen. Deze dissertatie gaat niet uitsluitend over gouvernementaliteit als relatief stabiele
machtsvorm, maar ook over praktijken die deze machtsuitoefening nadrukkelijk ter dis
cussie stellen. Ik betoog dat een analyse van gouvernementaliteit zowel een onderzoek
behelst naar de consolidering van gouvernementele machtsvormen als naar de grenzen
van die machtsuitoefening. Een analyse van gouvernementaliteit stelt ons zo in staat de
dynamiek tussen mechanismen van depolitisering en (re)politisering expliciet aan de
orde te stellen. Ik laat zien dat mijn interpretatie van gouvernementaliteit zowel gevol
gen heeft voor uniforme interpretaties van de Europese moderniteit als voor hoe we de
huidige situatie van Roma minderheden in Europa beoordelen.

In dit boek breng ik twee tot op heden dominante, maar vaak gescheiden vormen van
onderzoek naar de situatie, geschiedenis en representatie van Roma minderheden bij el
kaar. Enerzijds wordt dit onderzoek tot nu toe gedomineerd door analyses die Roma
minderhedenrepresentatie en haar geschiedenis vooral thematiseren in termen van
bestuurs of beleidsmatige processen, structuren van politieke vertegenwoordiging, en
sociaal maatschappelijke in en uitsluitingmechanismen. Anderzijds is er met name de
afgelopen twee decennia steeds meer onderzoek naar Roma minderhedenrepresentatie
en haar geschiedenis ondernomen dat zich toelegt op culturele en cultuurhistorische
praktijken en noties van representatie en zelfrepresentatie in kunst, wetenschap, media,
musea en populaire cultuur. In dit proefschrift breng ik deze tot op heden weinig met
elkaar in verband gebrachte takken van onderzoek bij elkaar. Dat doe ik niet zozeer door
deze twee takken naast elkaar te bespreken, maar door de intrinsieke samenhang duide
lijk te maken tussen processen van sturing, representatie en kennisformatie. Ik expliciteer
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op die manier de condities waaronder vormen van representatie en zelfrepresentatie ver
anderen zonder een van deze drie samenhangende processen te isoleren.

Dit boek bestaat uit drie delen. In deel 1 introduceer ik het theoretische kader van gou
vernementaliteit en hoe we dit kunnen uitbreiden en vertalen naar een analyse van
transnationale vormen van populatieregulatie in Europa. Hoofdstuk 1 introduceert de
methodologische en conceptuele parameters van dit proefschrift. In een kritische dialoog
met Foucaults werk en met poststructuralistische analyses van zijn intellectuele erfenis
verklaar ik hoe een benadering vanuit het perspectief van gouvernementaliteit enkele
van de nadelen van een governance benadering verhelpt. Ik leg het gouvernementaliteit
begrip uit in de context van Foucaults werk en verduidelijk hoe dit concept en zijn
geschiedenis zich verhouden tot lopende debatten over staatsvorming, soevereiniteit,
machtsverhoudingen en agency in een tijdperk van mondialisering. Vertrekkende vanuit
een zogeheten ‘topologische’ lezing van macht verduidelijk ik hoe een analyse vanuit het
gezichtspunt van gouvernementaliteit het mogelijk maakt om thema’s zoals macht,
agency en verzet te onderzoeken voorbij functionalisme en de periodisering van de Euro
pese geschiedenis. Ik verklaar hoe zo’n analyse een onderzoek behelst naar de dyna
mische interactie tussen relatief duurzame gouvernementele machtsvormen en alterna
tieve sturingspraktijken die deze machtsvormen tegelijk ook weer destabiliseren.

In hoofdstuk 2 breid ik mijn onderzoek naar gouvernementaliteit uit naar Europa en
thematiseer ik hoe intrastatelijke en interstatelijke vormen van gouvernementele macht
in de geschiedenis van Europa in voortdurende interactie met elkaar zijn opgekomen en
ontwikkeld. Ik behandel Foucaults interpretatie van twee verschillende gouvernemente
le machtsvormen—zogeheten police en liberalisme—om de parallelle opkomst van trans
nationale vormen van populatieregulatie en die van processen van minderhedenforma
tie in Europa aan de orde te stellen. Ik leg uit hoe de intrede van liberale vormen van
gouvernementele macht is samengegaan met processen van meerderheden en minder
hedenformatie. Ik kritiseer Foucaults Eurocentristische analyse van interstatelijke gou
vernementaliteit om te komen tot een alternatieve analyse van contemporaine vormen
van transnationale populatieregulatie in Europa. Ik maak gebruik van inzichten uit post
koloniale studies, en met name van kritieken op de wijze waarop ontwikkelingssamen
werking mondiaal is georganiseerd, om een parallel met de huidige bejegening van
Roma minderheden in Europa te trekken. Ik laat zien hoe zulke kritieken relevant
kunnen worden gemaakt om huidige vormen van transnationale populatieregulatie van
Roma minderheden te analyseren voorbij tegenstellingen tussen traditie en moderniteit
of mondiale ‘hegemonische’ macht en lokale vormen van burgerverzet. In aansluiting op
deze discussie en als voorbereiding op wat ik in het tweede deel van dit boek themati
seer, stel ik voor om de geschiedenis van de Europese moderniteit kritisch te herschrij
ven om zo een ander licht te werpen op de manier waarop Roma groepen in de moderne
Europese geschiedenis als minderheid zijn geformeerd.

In het tweede deel van deze studie analyseer ik hoe de ontwikkeling van liberale
vormen van gouvernementele macht historisch is samengegaan met zowel de opkomst
van ‘zigeunerstudies’ als de formatie van de Roma als minderheid. Ik onderzoek de
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nauwe samenhang tussen de gelijktijdige opkomst van liberalisme, wetenschappelijk on
derzoek naar ‘zigeuners’ en de formatie van de Roma als ‘minderheid’ in het achttiende
eeuwse Habsburgse Rijk. Ik analyseer twee op dit moment dominerende interpretaties
van deze geschiedenis en haar erfenis. In hoofdstuk 3 engageer ik me met een lopend de
bat over hoe de representatie en problematisering van ‘zigeuners’ ten tijde van de Habs
burgse heerschappij tot nu toe in onderzoek naar de Roma is gerecipieerd en geïnterpre
teerd. Ik bespreek achtereenvolgens de positie van de historici Leo Lucassen en Wim
Willems en die van de linguïst Yaron Matras. Ik pleit ervoor de twee grotendeels tegen
gestelde historiografieën die hun werken representeren in dialoog met elkaar te brengen.
Ik combineer inzichten uit de wijsbegeerte en postkoloniale studies, en met name kritie
ken op homogene, uniforme lezingen van de Verlichting en moderniteit, om de wijze
waarop deze twee historiografieën tot nu toe in relatieve afzondering van elkaar zijn
gelezen ter discussie te stellen. Ik beargumenteer dat geen van deze twee historiogra
fische ‘paradigma’s’ op zichzelf kan bestaan en dat hun expliciete combinatie nieuw licht
werpt op de ambivalentie van Roma minderhedenformatie in de Europese geschiedenis.

Hoofdstuk 4 verrijkt en verdiept dit debat over Roma minderhedenformatie in de ge
schiedenis van Europa. Ik onderzoek het Habsburgse assimilatiebeleid ten aanzien van
‘zigeuners’ en de gelijktijdige opkomst van wetenschappelijk onderzoek naar hen in de
toenmalige Pruisische academie aan de hand van een analyse van achttiende eeuwse
gouvernementele machtsvormen. Ik analyseer de uitwerking van de toenmalige weten
schappelijke en bestuurlijke traditie van het zogenaamde ‘Kameralisme’ (Kameralistik) en
de ‘politiewetenschappen’ (Polizeiwissenschaften) op de transformatie van praktijken van
bevolkingsregulatie in het Habsburgse Rijk. Ik verduidelijk hoe we het veranderende
Habsburgse ‘zigeunerbeleid’ en de gelijktijdige opkomst van Roma gerelateerde kennis
formatie vanuit het perspectief van gouvernementele macht kunnen begrijpen. Ik ver
klaar hoe de opkomst van vergelijkende vormen van wetenschap—zoals die toen in de
linguïstiek, biologie en economie hun opgang maakten—niet alleen is samengegaan met
hernieuwde vormen van Roma populatieregulatie waarin zij nu in termen van ontwik
keling, niet Europese oorsprong, taal, ‘natie,’ en cultuur werden begrepen, maar ook met
nieuwe mogelijkheden voor zelfarticulatie van Roma minderheden.

Deel 3 mobiliseert de onderlinge samenhang tussen Roma representatie, sturing en
kennisformatie die ik theoretisch heb uitgelegd in deel 1 en historisch gearticuleerd in
deel 2 om de huidige situatie van Roma minderheden in Europa te belichten. In deel 3
onderzoek ik het verband tussen de Roma representatie in termen van een Europese
minderheid, neoliberale vormen van gouvernementele macht, en heterogene, hybride
vormen van kennisformatie op transnationaal, Europees niveau. Hoofdstuk 5 behandelt
de huidige Europeanisering van de Roma minderhedenstatus en representatie in relatie
tot de opkomst van neoliberale vormen van gouvernementele macht. Ik verduidelijk hoe
we neoliberalisme als een specifieke vorm van gouvernementaliteit kunnen begrijpen en
hoe deze interpretatie verschilt van meer conventionele lezingen van neoliberalisme
langs de lijnen van beleid of ideologie. Ik combineer mijn lezing van neoliberalisme als
gouvernementaliteit met een analyse van veranderende benaderingen van veiligheid,
ontwikkeling en mensenrechten in Europa om te verklaren hoe we de huidige represen
tatie van de Roma als een Europese minderheid kunnen onderzoeken voorbij min of
meer vaststaande institutionele grenzen. Ik laat zien hoe we de opkomst van een groot
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scala aan nieuwe centra van Roma gerelateerde expertise op het niveau van internatio
nale en niet gouvernementele organisaties kunnen beschouwen in het kader van hoe
neoliberale gouvernementele technologieën zijn en worden gearticuleerd met de beleids
matige, politieke en bestuurlijke culturen van deze actoren. Hoofdstuk 5 introduceert het
neoliberalisme vooral theoretisch. Daarna behandel ik in de hoofdstukken 6, 7 en 8 ver
schillende deelstudies van hoe het neoliberalisme, de Europeanisering van de Roma, de
val van het communisme, en opnieuw oplevend nationalisme in onderlinge samenhang
de situatie van Roma minderheden in de alledaagse praktijk hebben beïnvloed.

Hoofdstuk 6 is gewijd aan hoe neoliberale gouvernementele technologieën recentelijk
in Centraal Europa zijn geïntroduceerd en samengevloeid met uiteenlopende politieke
en sociaal economische culturen en institutionele contexten. Ik leg uit dat we de ambigue
invloed van het neoliberalisme op de huidige situatie van de Roma niet zozeer moeten
begrijpen in termen van hoe neoliberaal beleid of een neoliberale ideologie van buitenaf
aan de regio zouden zijn opgelegd, maar in termen van een complexe kruisbestuiving
van neoliberale sturingstechnologieën met diverse lokale politieke, sociaal economische,
culturele en institutionele contexten. Ik onderzoek hoe door de EU en de Wereldbank
gesteunde neoliberale activeringsprogramma’s zijn geïntroduceerd in Centraal Europees
sociaal beleid om de werkgelegenheidskansen van Roma te verbeteren. Ik laat zien hoe
de kruisbestuiving van deze programma’s met ‘lokale’ culturele en politieke contexten
op zeer ambivalente wijze op de situatie van de Roma heeft uitgewerkt en geleid tot
huisuitzettingen, vormen van uitbuiting, en praktijken van dehumanisering. Ik bespreek
drie invloedrijke erfenissen van het communisme om deze gevolgen in het bredere
perspectief van de ingrijpende recente transformaties in de regio te plaatsen. Ik analyseer
respectievelijk communistische sociaal economische en politieke hervormingspraktijken,
alternatieve sociaal culturele en economische netwerken die ten tijde van het socialisme
zijn ontwikkeld, en communistische racistische praktijken vis à vis de Roma. Ik laat zien
hoe de erfenissen van deze drie voormalig communistische praktijken, in interactie en
kruisbestuiving met neoliberale politiek, de huidige situatie van Roma minderheden
radicaal hebben beïnvloed.

Hoofdstuk 6 dient naast de hoofdstukken 7 en 8 te worden gelezen, omdat deze drie
hoofdstukken gaan over ontwikkelingen die tegelijkertijd en in interactie met elkaar in
het huidige Europa plaatsvinden. Hoofdstuk 6 vestigt de aandacht op de invloedrijke
effecten van depolitiseringprocessen, en met name op hoe in wezen politieke thema’s en
problemen worden vertaald in de quasi neutrale, non politieke termen van beleid en ex
pertise. De hoofdstukken 7 en 8 analyseren hoe die vertaalslagen plaatsvinden naast
pogingen om vraagstukken van armoede en ongelijkheid die de Roma treffen politiek
aanhankelijk en onderdeel van het publieke debat te maken. Met andere woorden, waar
hoofdstuk 6 in het bijzonder de gevolgen van depolitisering thematiseert, gaan de hoofd
stukken 7 en 8 vooral over de manier waarop vaak delicate sociaal maatschappelijke
thema’s worden gepolitiseerd die buiten het debat en beleidsanalyses dreigen te vallen.

In hoofdstuk 7 bespreek ik de heterogene Roma beweging (social and civil movement)
en de manier waarop transnationale, Europese netwerken van Roma activisten en be
langenvertegenwoordigers na 1989 een voorname rol in de discussie over de situatie van
de Europese Roma zijn gaan spelen. Ik betoog dat de huidige Roma beweging kan
worden getypeerd door een ‘perverse samenvloeiing’ van enerzijds participatoir demo
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cratische en anderzijds neoliberale projecten, waarin concepten zoals burgerschap, parti
cipatie en civil society een cruciale, maar vaak tegengestelde rol spelen en betekenis
hebben. Ik introduceer de begrippen ‘reizend activisme’ (traveling activism) en ‘politiek
van burgerschap als participatie’ (politics of citizenship as participation) om te accentueren
hoe vraagstukken rondom participatie, ongelijkheid en armoede in de huidige Roma
beweging aan de orde worden gesteld. Ik laat zien hoe Roma activistische netwerken op
strategische wijze neoliberale instrumenten en activistische vormen van kennis en exper
tise inzetten om aan zulke politiseringprocessen invulling te geven.

In hoofdstuk 8 onderzoek ik verschillende herinneringspraktijken die Roma na 1989
in Europa hebben ontwikkeld. Ik begin met een analyse van wat Katie Trumpener in
1992 ‘het Europese herinneringsprobleem’ heeft genoemd. Hiermee doelde zij op de
manier waarop in de Europese geschiedenis dominante culturele en intellectuele bewe
gingen voortdurend een plek voor Roma herinnering hebben bemoeilijkt door ‘de Roma’
als ‘een volk zonder geschiedenis’ voor te stellen. Ik analyseer hoe we de opkomst van
Holocaustgerelateerde Roma herinneringsculturen vis à vis Trumpeners stelling moeten
bezien. Ik betoog dat het Europese herinneringsprobleem dat zij aan de orde stelde niet
langer bestaat, maar dat we de intrede van een andersoortig Europese herinnerings
probleem hebben kunnen waarnemen. De huidige Roma herinneringspraktijken stellen
de politiek van historicisme, die ‘de Roma’ en hun culturen naar het domein van pre
moderne, ‘geschiedloze’ maatschappijen neigt te verwijzen, radicaal ter discussie. Deze
praktijken bevragen op kritische wijze de uitsluiting van Roma geschiedenissen en
herinneringen uit de nationale en Europese geschiedschrijving en herinneringsculturen.
Bovendien dragen de Roma herinneringspraktijken bij aan nieuwe en diverse beelden en
verhalen over Europa en dus aan nieuwe narratieve voorstellingen van de complexe
verhouding tussen ‘Europa’ en ‘de Roma.’ Ik laat zien dat deze praktijken plaatsvinden
in de context van een trend in de EU om de herinnering aan de Holocaust te ‘gouverne
mentaliseren’: herinneringen aan de Holocaust zijn in toenemende mate zelf een beleids
matig sturingsinstrument geworden om integratie en participatie in Europa te bevor
deren. Die trend maakt het mede mogelijk, in elk geval in theorie, om Roma minder
heden actief te incorporeren in Europese herinneringsculturen en hen de mogelijkheid te
bieden daaraan zelf invulling te geven. Echter, tegelijkertijd dreigt die gouvernementa
lisering Holocaust herinnering te reduceren tot een pedagogiek die niet voldoende
reflecteert op hoe huidige Europese vormen van gouvernementele macht op ambivalente
wijze met uitsluitingmechanismen samengaan en hangen. Tot slot beargumenteer ik dat
recent ontwikkelde Roma herinneringspraktijken ons uitnodigen om de structuren van
temporaliteit en de politiek van historicisme te heroverwegen die een centrale en cruciale
rol spelen in zowel vroegere als huidige vormen van Europese gouvernementele macht,
inclusief de huidige trend tot de gouvernementalisering van Holocaustherinnering.

Dit proefschrift eindigt met een slotbeschouwing waarin ik stilsta bij de relatie tussen
neoliberale vormen van gouvernementaliteit, beleid en bestuur ten tijde van de huidige
financiële en politieke crisis, en de recente opleving van institutioneel en burgergeweld
tegen Roma minderheden en migranten in Europa. Op basis van de resultaten van mijn
onderzoek, ontwikkel ik twee nieuwe onderzoeksagenda’s. In de eerste agenda stel ik
voor om de inzichten van onderzoek op het gebied van gouvernementaliteit, zoals bij
eengebracht in deze studie, te combineren met inzichten van critical security studies om zo
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hedendaagse praktijken te analyseren waarin de Roma eenzijdig in termen van ‘veilig
heid’ en ‘openbare orde’ worden geproblematiseerd. De tweede onderzoeksagenda die
ik voorstel, borduurt voort op mijn notie van een politiek van burgerschap als partici
patie. Die agenda heeft als doel om etnografische analyses van politiseringpraktijken, die
in de Roma beweging in Europa tot uitdrukking komen, te verbreden en verder te ver
diepen.




