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Samenvatting
Hoorbare Stereotypen: Constructie van Plaats en Reproductie van 
Metaforen in de Muziek van Goran Bregović

Deze dissertatie onderzoekt het categoriseren van de Balkan in het rijk van 
de populaire- en wereldmuziek, aan de hand van een casestudie die draait om 
de muziek van Goran Bregović, de zelfbenoemde Balkanmuziek componist. Na 
de Introductie wordt in Hoofdstuk 2 de historisch geaccumuleerde aanklacht 
van de Balkan als Europese periferie besproken, opdat later nagegaan kan 
worden op welke manieren de Balkan als ruimtelijke referentie wordt 
weergegeven, zowel in het denken van haar bewoners als van de wereldwijde 
consumenten van Bregović’s muziek. Net als veel andere marginale gebieden, 
wordt ook de Balkan verbeeld als van nature vreemd en heeft gediend als 
vergaarbak voor de projecties en fantasieën vanuit het centrum. Door dit imago 
van vreemd te internaliseren, heeft Bregović een succesvol marketing karakter 
gecreëerd dat gebruik maakt van bekende stereotypen die al minstens twee 
eeuwen aanwezig zijn in veel gangbare West-Europese discoursen. Migratie van 
zijn muziek, van rock via film naar wereldmuziek – maar ook van traditionele 
muziek, via muziek als consumptieproduct voor binnenlandse (ex-
Joegoslavische) markten, naar dezelfde muziek als middel om de Balkan 
opnieuw uit te vinden en te representeren in Bregović’s internationale 
voorstellingen – onthult het proces van betekenissen die verschuiven doordat 
publiek en omstandigheden van de voorstellingen veranderen. 

Hoofdstuk 3 is een kritische beschouwing van Bregović’s carrière, waarin 
zijn vroege jaren al anticiperen op zijn latere compositorische en marketing 
technieken. Een gerelateerd principe van Bregović’s internationale imago, naast 
de Balkan, is zijn representatie van Roma en zijn identificatie met het 
geromantiseerde imago van zigeuners. Net als Roma muzikanten die vanuit 
strategisch oogpunt slechts één segment van het gehele spectrum aan 
zigeunervooroordelen adopteren, verbindt Bregović zich met de stereotypen die 
hem helpen om zijn muziek succesvoller te verkopen. Zijn bereidheid om de 
Balkan en zigeunerstereotypen over te nemen dienen een belangrijk doel, 
namelijk het rechtvaardigen van zijn compositorische en ethische keuzen, vooral 
waar het gaat om muzikaal lenen en recyclen als compositorische technieken die 
zijn voorkeur genieten. Deze technieken demonstreren de typische postmoderne 
vervanging van het origineel door zijn vele kopieën, in andere woorden de 
hyperrealiteit die de geïntensiveerde (of, in Bregović’s woorden, 
“hypothetische”) versie van de werkelijkheid produceert. Muzikaal gezien biedt 
Bregović onder zijn naam (en Balkan label) een reeks klanken die op dusdanige 
wijze is gearrangeerd dat deze exotisch klinkt, gelijkenis vertonend met de 
exotische klanken zoals deze al eeuwen werden geconstrueerd in het domein 
van klassieke muziek. In andere woorden, zijn muziek roept die elementen van 
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Balkan muziek tradities op die in overeenstemming zijn met de stereotypische 
perceptie van een internationaal publiek over de regio en voldoet aan hun 
verwachtingen over hoe Balkan muziek zou moeten klinken. 

Een tweede doel van deze analyse, gerealiseerd in hoofdstukken 4 en 5, is 
om de muzikale kenmerken van Bregović’s ‘verbalkaniseerde’ klank te 
bestuderen, muziek die doelbewust gearrangeerd is om te klinken als 
authentieke Balkan muziek. Dit wordt gedaan door een vergelijking te maken 
tussen meerdere versies van zijn muziek die zijn gericht op verschillende inter- 
en transnationale markten. Terwijl de buiten-muzikale context van Bregović’s 
muziek de positie van de Balkan als Europese ‘buitenstaander binnenin’ 
reflecteert (uitdrukking gevend aan een vreemde, maar ook intiem vertrouwde 
ruimte), is het Balkan label (waar het zigeuner label onderdeel van is) muzikaal 
gezien belast met een grote neiging tot (stilistische en ethische) kruisbestuiving, 
die eveneens wordt toegeschreven aan (een stilzwijgend veronderstelde 
interpretatie van) regionale geschiedenis. Bregović’s onophoudelijke recycling is 
bovendien bruikbaar om het memetische paradigma op toe te passen, om zo een 
bijdrage te leveren aan de discussie over het uiteenlopende succes van zijn vele 
bewerkte versies, die plaatsvinden als consequentie van de interactie van deze 
versies met hun specifieke omgeving.

In hierna volgende hoofdstukken wordt de delicate dynamiek tussen 
Bregović’s imago als traditionele muzikant aan de ene kant, en als postmoderne 
schepper van een commercieel handelsartikel aan de andere, besproken. Omdat 
hij moet onderhandelen tussen deze twee (soms moeilijk verenigbare) posities, 
houdt hij zich bezig met een ingewikkeld rollenspel ten opzichte van zijn divers 
samengestelde publiek, zichzelf presenterend als een exponent van 
traditionalisme en authenticiteit in de ene context, en een bevoegde (regels 
doorbrekende) stem van de postkoloniale periferie in een andere. Zijn duale 
positie stelt hem in staat om zich tegelijkertijd in de cultuur te bewegen (als 
authentieke vertegenwoordiger) en buiten die cultuur (als curator en vertolker), 
en, als consequentie hiervan, om kwesties betreffende eigendom en toe-eigening 
te vereffenen. Belangrijk hierbij is dat door de rol van traditionele muzikant aan 
te nemen, hij zijn recycle techniek kan voortzetten: zijn steeds weer opnieuw 
herbewerkte muziek, die anders vatbaar zou zijn voor kritiek binnen het kader 
van autonome artistieke “agency” strevend naar onophoudelijke originaliteit, 
behoudt zijn waarde (en aangenomen authenticiteit) wanneer deze op de markt 
wordt gebracht als volksmuziek.

Bregović’s frequente verwijzingen naar zigeuner koperblazers en 
Bulgaarse zangers, evenals zijn gebruik van eeuwenoude muzikale labels van 
anders-zijn, veroorzaken een aangeleerde reactie van zijn internationale publiek, 
die (door blootstelling aan herhaald gebruik van deze labels in andere 
omstandigheden) gewend zijn geraakt aan hoe Balkan muziek zou moeten 
klinken. Zijn actieve betrokkenheid bij het Balkan imago creëert een 
terugkoppelingscirkel met zijn internationale luisteraars, die verder gaat dan zijn 
muziek en toepasbaar is op alle muziek die wordt gecategoriseerd als Balkan. Te 
midden van het transregionale wereldmuziekpubliek dat gevoelig is voor 
kwesties betreffende globalisering en postcolonialiteit, wordt hij er voor 
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geprezen dat hij zogenaamd een stem geeft aan deze specifieke Europese 
periferie, en voor het aangaan van multiculturele en multi-etnische projecten die 
begaan zijn met het promoten van interculturele dialoog en intraregionale 
verzoening. Echter, in plaats van mensen uit de periferie in staat te stellen om de 
oude binaire verdeling van de Balkan als Europa’s interne Ander tegen te 
spreken en te overstijgen, kopieert Bregović de houding van toe-eigening die uit 
het centrum komt, met als gevolg de instandhouding van de bestaande 
(marginale en stereotiepe) positie van de regio.
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