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Samenvatting 
 
 
‘Treasures in Trusted Hands - Negotiating the future of colonial cultural objects’ gaat over 
culturele en historische voorwerpen, die de Europese koloniale machten, hun onderdanen 
en instellingen in de loop van vijf eeuwen hebben meegenomen uit hun koloniale 
bezittingen en die onder hun hoede zijn gebleven. Terwijl er voldoende bewijs is voor het 
eenrichtingsverkeer van deze voorwerpen in de Europese koloniale periode en hun ongelijke 
verspreiding, bestaat er geen consensus over hoe moet worden omgegaan met de vele open 
en verborgen geschillen erover. In november 1975 diende Indonesië bij Nederland een 
wensenlijst in met tien duizend voorwerpen, die in de koloniale periode waren verdwenen; 
Nederland gaf uiteindelijk slechts enkele honderden terug. In juli 2016 vroeg de regering van 
Benin Frankrijk om de teruggave van vijf duizend culturele en historische voorwerpen, 
meegenomen uit het West Afrikaanse land in de Europese koloniale periode. Dergelijke 
grote open claims zijn uitzonderlijk. Meestal vragen landen van oorsprong om de teruggave 
van betrekkelijke kleine aantallen voorwerpen. In de praktijk zijn voormalige kolonisatoren 
en hun museums terughoudend in het honoreren van de verzoeken en hebben voormalige 
kolonies het idee opgegeven dat hun verloren voorwerpen nog ooit thuiskomen.  
 In de afgelopen decennia zijn nieuwe inzichten opgekomen en zijn nieuwe 
instrumenten aanvaard voor het omgaan met geschillen over andere categorieën 
betwistbare objecten. Waar het gaat koloniale menselijke resten hebben gemeenschappen 
van oorsprong meer ruimte gekregen om voorouderlijke resten en grafobjecten terug te 
vragen. Voor geschillen over Nazi roofkunst zijn de 1998 Washington Principles en andere 
principes breed aanvaard. Hoewel zij niet-bindend zijn, hebben zij mensen geholpen 
kunstwerken terug te eisen die zij tijdens het Nazi regime onvrijwillig hadden verloren. En 
ook voor het omgaan met geschillen over recente gestolen of gesmokkelde voorwerpen zijn 
met de UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 
Export and Transfer of Ownership of Cultural Property van 1970 en daaruit voortkomende 
bilaterale overeenkomsten stappen gezet. Voor deze drie categorieën is de optie van 
teruggave meer geaccepteerd geraakt.  
 Waarom is het zo moeilijk om openlijk de toekomst te bediscussiëren van 
betwistbare culturele en historische schatten meegenomen in de Europese koloniale 
periode? Hoe omvangrijk was het eenrichtingsverkeer? Wat maakt deze voorwerpen 
cruciaal voor de herkomstlanden? Wat weten we over de manieren, waarop deze 
voorwerpen werden verworven? Mochten de toenmalige Europese bezitters ze meenemen? 
Hebben herkomstlanden een basis om op te staan, wanneer ze voorwerpen terugeisen? Hoe 
beïnvloeden de politieke, economische en culturele veranderingen in de 21ste eeuw de 
antwoorden op deze vragen? 
 
Deze studie heeft deze vragen in drie hoofdvragen gegroepeerd: 

1. Hoe kan het verlies van culturele en historische schatten in de Europese koloniale 
periode in kaart worden gebracht? 

2. Welke lessen kunnen worden geleerd van de manier waarop met andere betwiste 
categorieën voorwerpen wordt omgegaan? 

3. Hoe een model te ontwerpen voor het onderhandelen over de toekomst van 
culturele voorwerpen, verworven in de koloniale tijden, inclusief de optie van hun 
teruggave? 



 
Om deze vragen te beantwoorden is een historisch methodische aanpak gebruikt om het 
verlies van culturele en historische schatten in kaart te brengen en meer over de 
herkomstgeschiedenis van deze voorwerpen te ontdekken. Jeannette Greenfield, Lyndel 
Prott en vele anderen hebben mij geïnspireerd voorbeelden van (mislukte) teruggaven van 
koloniale culturele objecten op te sporen en aan de hunne toe te voegen. Met een 
historische en juridische blik heb ik de bescherming van cultureel erfgoed in de koloniale 
periode bestudeerd en de effectiviteit van harde en zachte juridische instrumenten voor het 
omgaan met geschillen over koloniale culturele objecten. Hierbij bouwde ik voort op boeken 
van Lyndel Prott (juridische aspecten van teruggave kwesties), Ana Vrdoljak (restitutie eisen 
na intern kolonialisme), Katja Lubina (Nazi roofkunst) en anderen. Hun ideeën heb ik voor 
koloniale culturele objecten uitgewerkt. Bij het onderzoek naar hoe objecten verdwenen uit 
herkomstlanden bleek het concept van ‘geweld’ van conflictonderzoeker Johan Galtung’s 
goed bruikbaar. Hij maakt onderscheid tussen direct, structureel en ideologisch geweld; het 
laatste rechtvaardigt de gewelddadige daden en gewelddadige processen van de eerste 
twee. Galtung en andere conflictonderzoekers hebben geschillen over koloniale culturele en 
historische voorwerpen verwaarloosd. Om meer dialoog over deze voorwerpen op gang te 
brengen, heb ik een model ontworpen voor het onderhandelen over de toekomst van 
koloniale culturele voorwerpen, gebaseerd op de inbreng van conflictonderzoekers en op de 
justice & capabilities approach van Amartya Sen en Martha Nussbaum.  
 
 
Eenrichtingsverkeer 
 
Om het eenrichtingsverkeer van voorwerpen in kaart te brengen is de Europese koloniale 
periode in drie deels overlappende periodes ingedeeld – koloniale expansie, kolonisten en 
exploitatie kolonialisme, en dekolonisatie. De dekolonisatie is niet gedefinieerd als de paar 
jaar rond de onafhankelijkheid van een kolonie maar als de periode die begint met de 
opkomst van antikoloniale groepen en tekenen van desintegratie van Europese koloniale 
machten tot aan vandaag. De dekolonisatie is in feite een onopgelost conflict, en betwiste 
koloniale culturele voorwerpen vormen er onderdeel van. Er worden vijf categorieën 
koloniale culturele voorwerpen onderscheiden: 

(1) Giften aan koloniale bestuurders en instellingen. Deze studie onderzoekt de diepere 
lagen onder giften. Giften van lokale vorsten aan koloniale bestuurders, bijvoorbeeld, 
waren dikwijls een teken van onderwerping. Zij bereikten een hoogtepunt in de 
tweede periode. 

(2) Voorwerpen verworven tijdens particuliere expedities. In veel wetenschappelijke en 
verzamelexpedities overheersten plundering en bedrog; in sommige andere 
profiteerden lokale bewoners van de uitwisselingen. 

(3) Voorwerpen verworven tijdens militaire expedities. Een overwinning betekende vaak 
inbeslagname van de symbolen van de verslagen heerser en andere buit. De Lombok 
schatten, door Nederlandse soldaten in beslag genomen in 1894, en Benin 
voorwerpen, veroverd door Britse soldaten in 1897, zijn iconische gevallen. Italië nam 
oorlogsbuit mee uit Ethiopië, en Japan uit China en Korea halverwege de 20ste eeuw. 
Uit nieuwe onderzoeksbevindingen leert men dat veel meer voorwerpen als 
oorlogsbuit werden verworven dan vroeger werd gedacht. 



(4) Verzamelen door missie en zending. Missionarissen en zendelingen begingen 
grootschalig iconoclasme, waarbij zij niet zelden werden geholpen door lokale 
hoofdmannen, die hun eigen motivering hadden voor hun bekering tot het 
christendom. De bewegingsvrijheid van zendelingen, missionarissen, wetenschappers 
en verzamelaars in Europese koloniale bezittingen en de verdeling van voorwerpen in 
Europese landen vergrootte de Europese dimensie van koloniaal verzamelen. 

(5) Archieven. Archieven zijn vaak met politieke macht verbonden. Als zij belastende of 
commerciële informatie bevatten, lieten kolonisatoren ze soms bij hun vertrek 
vernietigen of overbrengen naar de metropool. 

 
Het door kolonisatoren toegepaste ideologische geweld leidde tot meer en willekeurige 
inbeslagname van objecten in Zuid Amerika en Afrika dan in Azië. Koloniale actoren 
verafschuwden religieuze voorwerpen van inheemse godsdiensten in Afrika en Zuid Amerika 
maar wilden graag met Boeddhisme en Hindoeïsme geassocieerde voorwerpen hebben. Een 
andere bevinding is dat verschillende koloniale beambten, missionarissen, zendelingen en 
wetenschappers net als hedendaagse erfgoedprofessionals van voormalige koloniale 
machten cruciaal zijn geweest in de bescherming en soms teruggave van koloniale culturele 
objecten. Hun rol laat zien dat teruggave-kwesties deel van hun beroepsethiek behoren te 
zijn. 
 
 
Teruggaven 
 
Door de jaren heen zijn er veel teruggaven geweest. Dit boek vergelijkt vijf reeksen 
onderhandelingen tussen voormalige kolonies en voormalige kolonisatoren uit de jaren 70 
en 80 van de vorige eeuw, inclusief de teruggave van voorwerpen: die tussen Indonesië en 
Nederland, tussen DR Congo en België, tussen IJsland en Denemarken, tussen Groenland en 
Denemarken, en tussen Papua Nieuw Guinea en Australië. Op basis hiervan worden 
elementen voorgelegd voor een model voor het onderhandelen over de toekomst van 
koloniale culturele voorwerpen. De teruggaven waren zelden ruimhartig en in de meeste 
gevallen een middel in de culturele diplomatie van een land om andere doelen van de 
buitenlandse politiek te promoten. De Dialoog, die Nigeriaanse culturele autoriteiten en 
enkele Westerse musea in 2010 begonnen over de toekomst van Benin voorwerpen (door 
Britse soldaten in 1897 in beslag genomen) wordt ook beschreven en bediscussieerd. De 
wisselvalligheden daarin tonen de behoefte aan een 21ste eeuws model voor het omgaan 
met dit soort geschillen. 
 Het boek heeft Boxes met tientallen incidentele, zowel geslaagde als mislukte 
teruggaven. Het is moeilijk daarin algemene lijnen te ontdekken maar zij bieden inzicht in de 
verhoudingen tussen voormalige kolonies en voormalige kolonisatoren. UNESCO’s ICPRCP 
(Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries-
of-origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation) heeft heel weinig teruggave-
geschillen opgelost.  
 Alles bij elkaar, is de stroom van (1) incidentele teruggaven, (2) teruggaven 
gefaciliteerd door ICPRCP en (3) teruggaven voortkomen uit bilaterale onderhandelingen, 
een druppelende kraan, zeker in vergelijking met de volumineuze eenrichtingsstroom in de 
Europese koloniale periode. Zij hebben de ernstige wanverdeling van cultureel erfgoed uit 
koloniale bezittingen niet veranderd. 



 
 
Koloniale menselijke resten en Nazi roofkunst 
 
Er bestaan geen harde instrumenten ten behoeve van een juridische oplossing voor 
geschillen over koloniale culturele voorwerpen. De eerder genoemde UNESCO Convention 
van 1970 en de UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects van 
1995 hebben geen terugwerkende kracht. Maar beide melden de mogelijkheid van bilaterale 
overeenkomsten over de teruggave van culturele voorwerpen vóór de inwerkingtreding van 
de conventie, die in principe dus ook koloniale culturele voorwerpen beslaat. Veel huidige 
bezitters hebben een pedigree/stamboom van hun voorwerpen en verwierven hun 
aanwinsten te goeder trouw. De termijn om ze te claimen is verjaard. De juridische relevante 
van deze conventies beperkt dus is, maar hun totstandkoming laat wel de urgentie onder 
voormalige kolonies zien om schatten, geplunderd of op andere wijze verdwenen in de 
koloniale periode, terug te krijgen. China probeerde een clausule voor terugwerkende kracht 
opgenomen te laten worden maar slaagde daar niet in vanwege het verzet van voormalige 
koloniale machten.  
 Valt er iets te leren uit hoe wordt omgegaan met geschillen over koloniale menselijke 
resten en Nazi roofkunst? Slechts een voormalige koloniale macht, de Verenigde Staten, 
heeft wetgeving voor het omgaan met geschillen over menselijke resten van zijn 
binnenlandse gekoloniseerde inwoners: de Native American Graves Protection and 
Repatriation Act (NAGPRA) van 1990. Die stelt inheemse groepen in de VS in staat om 
menselijke resten en grafvoorwerpen terug te krijgen van federale instellingen en federaal 
gefinancierde musea. Er bestaan echter verschillende zacht juridische instrumenten. Om 
over de toekomst van koloniale menselijke resten te onderhandelen hebben 
museumverenigingen gedragscodes uitgegeven. Die helpen, maar teruggaven door Europese 
musea van dergelijke resten vinden alleen versnipperd plaats. 
 Voor Nazi roofkunst zijn verschillende principe verklaringen aangenomen. Dit boek 
bediscussieert overeenkomsten en verschillen tussen Nazi roofkunst en betwistbare 
koloniale culturele voorwerpen. Het vertaalt ook de 1998 Washington Conference Principles 
in negen Principes voor het omgaan met koloniale culturele en historische voorwerpen. Ze 
gaan over proactief onderzoek en meer openheid over de herkomst van koloniale culturele 
objecten. De negen principes kunnen helpen de inzet van voormalige kolonisatoren en hun 
museums te versterken voor een discussie over de aanwezigheid van zulke objecten in hun 
collecties. 
 
 
Model voor het onderhandelen over de toekomst van koloniale culturele en historische 
voorwerpen 
 
Op basis van (1) de studie van bilaterale onderhandelingen tussen voormalige kolonisatoren 
en voormalige kolonies, (2) incidentele teruggaven van koloniale culturele objecten en (3) 
inzichten uit conflict studies  presenteert dit boek een model voor het onderhandelen over 
de toekomst van koloniale culturele en historische voorwerpen. Aangezien veel 
conflictoplossingsmodellen beschikbaar zijn, is niet geprobeerd een nieuw uit te vinden. Het 
gepresenteerde model is op andere gebaseerd en aangepast aan het omgaan met koloniale 
culturele objecten. Het bestaat uit zeven fasen en vier algemene richtlijnen. 



 
Fasen 
0. Faciliterende factoren 
1. Uitnodigen van de andere partij 
2. Voorbereiding door de Twee Partijen 
3. Benadering van de Andere Belanghebbenden 
4. Eerste Ronde van Besluitvorming 
5. Verdieping 
6. Tweede en Volgende Rondes van Besluitvorming. 

 
Algemene richtlijnen 
1. Neem de tijd 
2. Toon inzet 
3. Heb het over (on)gelijkheid 
4. Bespreek Onderliggende Belangen 

 
Het model benadrukt dat onderhandelingen over koloniale objecten lang kunnen duren en 
uit verschillende rondes kunnen bestaan. Terwijl bij de bilaterale onderhandelingen uit de 
jaren 70 en 80 van de vorige eeuw slechts twee belanghebbenden - twee staten - betrokken 
waren, zou er in de 21ste eeuw ook ruimte gevraagd kunnen worden voor niet-staat 
belanghebbenden. Belanghebbenden dienen zich bewust te zijn van onbewezen aannames 
en verborgen belangen van anderen en henzelf. De negen Principes voor het omgaan met 
koloniale culturele en historische voorwerpen zijn een cruciaal onderdeel van de tweede 
algemene richtlijn ‘Toon inzet’. (On)gelijkheid is een grote kwestie en moeilijk te hanteren. 
 Het model is relevant voor het omgaan met geschillen over betwistbare objecten; 
men kan denken aan oorlogsbuit, door missie en zending in beslag genomen voorwerpen en 
voorwerpen, door particuliere personen en instellingen meegenomen in strijd met de 
toenmalige wetgeving. Het kan gebruikt worden om de wanverdeling van oude voorwerpen 
te veranderen over de uitgebreide collecties in het Westen en de vaak schrale verzamelingen 
in de herkomstlanden. Het kan helpen om het over voorwerpen te hebben die harder nodig 
zijn in een voormalige kolonie dan in een museum of particulier huis in een westers land. Het 
model heeft een ingebouwde garantie dat alle belanghebbenden worden gerespecteerd en 
pijnlijke vragen gesteld en behandeld kunnen worden. 
 
Dit boek concludeert dat het tijd is voor Europa, voor de voormalige kolonisatoren, hun huis 
op orde te brengen, een verwaarloosd aspect van hun kolonialisme onder ogen te zien, meer 
proactief herkomstonderzoek naar verwervingen uit de koloniale periode, zowel in publieke 
instellingen als particuliere collecties, en oprecht ruimhartig te worden in het aanvaarden 
van de consequenties daarvan. Nieuw teruggavebeleid deint ontwikkeld te worden, niet om 
als middel in culturele diplomatie te dienen en andere doelen in het buitenlandbeleid te 
promoten maar ter wille van rechtvaardigheid en de koloniale culturele en historische 
voorwerpen zelf. Deze schatten verdienen een plek in betrouwbare handen. 
 

 
 

 
 


