
1 
 

Rechtsherstel is geen liefdadigheid*  

Slachtofferschap is in de mode, en dat is het al meer dan twintig jaar. Ian 

Buruma was destijds een van de eersten die zich over slachtofferschap als 

modeverschijnsel kritisch uitliet. In een essay met de titel ‘The Joys and Perils 

of Victimhood’ in The New York Review of Books van 8 april 1999 plaatste hij 

vraagtekens bij mensen die van hun slachtofferschap hun levensproject hebben 

gemaakt.1 Of bij wie de omarming van een bepaald type slachtofferschap het 

hoofdbestanddeel van hun culturele of sociale identiteit is geworden, die voor 

het overige nogal leeg aanvoelt. Ik ben het eens met Buruma dat de snelle 

opkomst van het mondige slachtoffer, in allerlei gedaanten en vormen, 

kritische  aandacht verdient. En niet alleen twintig jaar geleden, maar ook 

vandaag, waarin de sociale, culturele en juridische opmars van het slachtoffer 

nog allerminst is gestuit. 

Soms is slachtofferschap verbonden met historisch onrecht. Bijvoorbeeld met 

het onrecht uit de Tweede Wereldoorlog en het koloniale verleden. Hoe moet 

je met die historische ervaringen van onrecht omgaan die nog doorwerken in 

het heden? Ik voel persoonlijk affiniteit met mensen die, zoals de Algerijnse 

schrijver Kamiel Daoud, enerzijds dat onrecht serieus nemen, maar anderzijds 

gevoelig zijn voor de gevaren en verleidingen die de slachtofferrol met zich 

meebrengt. In een recent essay in De Groene Amsterdammer stelt Daoud 

ieders verantwoordelijkheid centraal bij het zoeken naar manieren om met 

onrecht uit heden en verleden om te gaan.2 In dat kader is hij kritisch op de 

neiging die hij bespeurt in bijvoorbeeld Algerije om in de publieke opinie aan de 

ene kant (en ik citeer) ‘het Westen van van alles te beschuldigen en tegelijk 

iedere dag, bij iedere mislukking, de eigen verantwoordelijkheid af te wijzen.’ 

Deze observatie zou ik graag veel breder willen trekken door er een Kantiaanse 

draai aan te geven. Je mag je slachtofferschap niet (misschien wel nooit) 

gebruiken om je eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van een 

vreedzame wereld te ontkennen of af te schuiven. Daouds beklemtoning van 

ieders verantwoordelijkheid voor de instandhouding van onze wereld – als 

tegenwicht tegen een denken waarin het mondige slachtoffer centraal is 

                                                           
* Wouter Veraart is hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze tekst is een licht 
geredigeerde versie van een lezing die hij op 9 november uitsprak in Rotterdam, tijdens het symposium 
‘Boijmans in de oorlog’. 
1 I. Buruma, ‘The Joys and Perils of Victimhood’, The New York Review of Books (8 april 1999). 
2 Kamiel Daoud, ‘Iedereen is Jonas’, De Groene Amsterdammer 22 (30 mei 2018).  
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komen te staan – kan bovendien helpen om de vraag hoe wij om moeten gaan 

met ‘erfgoed’ uit perioden van groot onrecht scherper te stellen.  

Nu zijn er grosso modo drie manieren om te zoeken naar een antwoord op dat 

onrecht uit het verleden. De meest gangbare manier: door niets te doen, 

gebaseerd op juridisch vergeten, laat ik vanmiddag buiten beschouwing. Maar 

als je besluit om wél iets te doen, dan zou je ófwel kunnen proberen om dat 

onrecht buiten het geldende recht om te adresseren (benadering 1), ófwel je 

zou kunnen zoeken naar een antwoord op dat onrecht door een verandering 

van het recht zelf (benadering 2). In dit essay wil ik een lans breken voor die 

tweede benadering en zal ik proberen uit te leggen wat er in mijn ogen niet 

goed gaat bij de andere oplossingsrichting/  benadering 1: die van het recht 

doen buiten het recht om.  

‘Moraal zonder recht is sentiment.’ Destijds heb ik met deze woorden het 

gebaar van de Nederlandse regering bekritiseerd om 202 schilderijen terug te 

geven aan de erven-Goudstikker.3 Ik had daar toen moeite mee omdat de 

Nederlandse regering op dat moment, begin 2006,  twee dingen tegelijk 

verkondigde. Juridisch, werd er gezegd, heeft de Nederlandse staat geen 

enkele reden om iets te doen – ook niet en zelfs niet in het kader van het 

verruimde restitutiebeleid met betrekking tot Nazi-roofkunst dat de 

Nederlandse overheid sinds 2001 in gang heeft gezet. Maar omdat u, 

claimanten, door deze geschiedenis leed ondervond en niet ophoudt dat bij ons 

aan te kaarten, maakt de Nederlandse staat een onverplicht gebaar in de vorm 

van deze overdracht van 202 schilderijen. Er werd door de Nederlandse 

regering destijds in de Goudstikker-zaak dus een heel scherpe scheiding 

aangebracht tussen recht en het verruimde restitutiebeleid enerzijds en het 

maken van incidentele, onverplichte gebaren anderzijds. Men koos in deze 

bijzondere zaak (niet zonder strijd en ongemak) voor benadering 1: ‘recht doen 

buiten het recht om’. Maar is een vrijblijvend gebaar wel het juiste antwoord 

op onrecht uit het verleden, wanneer dat onrecht in de kern een juridisch 

karakter heeft gehad? De kunstroof van de Nazi’s en hun handlangers was 

immers een component van een systematische politiek van ontrechting, waarin 

mensen die door de Nazi’s als ‘Joods’ werden aangemerkt uit de rechtsorde 

werden verwijderd – en vervolgens ook fysiek konden worden vermoord. Ik 

kom daar op terug. 

                                                           
3 W. Takken, ‘”Moraal zonder recht is sentiment”. Interview met Wouter Veraart’, NRC Handelsblad (10 
februari 2006). 
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Wanneer je het antwoord op historisch onrecht wel een juridische basis geeft – 

benadering 2 –, dan kan de materiële uitkomst misschien vergelijkbaar zijn, 

maar dan heb je wel geprobeerd het onrecht ook in juridisch opzicht alsnog 

enigszins recht te zetten. Je bent dan niet zozeer bezig om vanuit een 

charitatieve instelling het ‘arme’ slachtoffer te helpen, je bent voornamelijk 

bezig om het onrecht dat heeft plaatsgevonden juridisch te corrigeren. En juist 

die juridische correctie, dat rechtsherstel door een modificatie, een ingreep in 

het recht zelf, is voor de gedupeerden zelf vaak  belangrijk, omdat de uitsluiting 

uit de rechtsorde doorgaans een kernpunt in hun onrechtservaring is geweest. 

Ze voelen zich juridisch miskend omdat zijzelf (of hun ouders of grootouders) 

destijds als tweederangs burgers of zelfs als rechtelozen (als minder-dan-

mensen) zijn behandeld. Ik heb een sterk geloof in de oprechtheid van 

gedupeerden als ze zeggen dat het hen niet primair om geld gaat, dat het geld 

op zich wel een betekenis heeft, maar dat het hen primair om die 

rechtserkenning gaat. Dat men op zoek is naar juridische erkenning door een 

correctie van de ontrechting van destijds, van het feit dat men destijds als 

rechtssubject niet serieus werd genomen.  

Juist dat punt speelt ook heel sterk in kwesties rond koloniaal onrecht. 

Bijvoorbeeld wanneer het gaat over koloniale cultuurobjecten waarover nu 

heel veel discussie is. Moeten cultuurvoorwerpen die bijvoorbeeld eind 

negentiende eeuw tijdens de ‘Scramble for Africa’ met oorlogsgeweld uit 

koloniale gebieden zijn meegenomen al of niet worden teruggegeven aan de 

landen van herkomst? Ook die grootschalige en systematische roof van 

koloniale cultuurvoorwerpen vond plaats in een context van ontrechting van 

hele bevolkingsgroepen. Zij werd immers gerealiseerd door aan de plaatselijke 

bevolking de status van volwaardige rechtssubjecten te onthouden en hun 

menselijkheid geheel te ontkennen of op zijn zachtst gezegd te betwijfelen.  

Heel lang is de houding van musea en westerse overheden echter geweest: 

juridisch zijn wij gewoon eigenaar van bronzen beelden, maskers, houtsnijwerk, 

sieraden en al hetgeen toen is meegenomen uit gebieden in Afrika en andere 

delen van de wereld. Sinds enkele decennia is er wel iets gaan schuiven en 

inmiddels creëert men openingen buiten het recht om: als jullie aandringen, 

willen wij, musea, best eens kijken hoe we jullie in het zuiden kunnen helpen, 

bijvoorbeeld door een dependance van ons museum in jullie land te vestigen, 

of door bepaalde, destijds geroofde topstukken, of hoogwaardige replica’s, 

wellicht tijdelijk uit te lenen of bij jullie tentoon te stellen.  
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Met zo’n benadering die de juridische status quo en de eigendomskwestie niet 

aanroert, creëer je een soort ontwikkelingshulp nieuwe stijl. Je blijft dan zelf 

aan de knoppen draaien vanuit een juridisch eigen gelijk. En dan blijf je de 

koloniale verhouding ook weer reproduceren. Zij in het zuiden blijven de 

hulpbehoevende mensen die afhankelijk zijn van wat de gevestigde orde hier 

goeddunkt. En de musea en collectie-eigenaren aan deze kant van de wereld 

verkeren niet in de positie van aangeklaagde partij, van degenen die zich 

juridisch aangesproken zouden kunnen of mogen voelen, maar in de positie 

van een soort verheven weldoeners.  

In dezelfde zin heeft de Nigeriaanse kunstenares Peju Layiwola zich recentelijk 

uitgelaten met betrekking tot de kwestie van de Benin Bronzen, de vele 

duizenden culturele kunstschatten die tijdens een Britse militaire strafexpeditie 

in 1897 uit Benin City (nu Nigeria) werden geroofd, en waarvan zich er ook een 

aantal in Nederlandse museale collecties bevindt. In een onlangs aan koloniale 

roofkunst gewijde bijlage in NRC Handelsblad noemt Layiwola oplossingen als 

leencollecties of de retour van replica’s maar ‘halve maatregelen’ en vindt zij 

het ‘pijnlijk’ dat in de discussie over de terugkeer van het erfgoed het westen 

de voorwaarden lijkt te willen bepalen: ‘Alsof ze nog altijd denken dat ze er 

wettelijke rechten op hebben. Het discours moet veranderen. Het uitgangspunt 

moet zijn dat de Europeanen hun plunderkunst teruggeven.’4   

Ik kan me bij deze opvatting van Layiwola veel voorstellen. Om te komen tot 

een adequaat antwoord op evidente en herstelbare gevallen van koloniaal 

onrecht moet je het discours niet langer willen domineren, en zou je om te 

beginnen ‘laag’ moeten gaan zitten als representant van de voor de 

hedendaagse continuering van dat specifieke onrecht verantwoordelijke partij. 

Dat betekent dat je je centrale plaats aan tafel op zou moeten durven geven. Je 

zult je aansprakelijkheid – in de meest letterlijke betekenis van juridische 

aanspreekbaarheid – voor dat onrecht op je moeten nemen en publiek maken. 

Dat is natuurlijk een pijnlijk en angstig moment omdat je niet van tevoren weet 

wat het effect daarvan is, wat je dan over jezelf afroept. Toch is juist dit de 

moeilijke weg die mijns inziens zou moeten worden bewandeld om uiteindelijk 

tot een vorm van ‘closure’ te kunnen komen.  

De benadering van ‘recht doen buiten het recht om’ is  gemakkelijker, maar in 

meerdere opzichten problematisch. Want deze benadering dupliceert het 

                                                           
4 Citaten uit F. van Zijl, ‘De witte man heeft niets met onze schatten te maken’, NRC Handelsblad (25 oktober 
2018), special koloniale roofkunst. 
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onrecht door de claimanten opnieuw de toegang tot het recht te versperren. Zij 

continueert het onrecht, door de vraag naar het eigendomsrecht doelbewust te 

vermijden. En zij houdt de gedupeerden gevangen in de positie van afhankelijk 

slachtoffer, met alle gevaren en verleidingen die zo’n slachtofferrol met zich 

meebrengt.  

Stel nu dat je als collectie-eigenaar of museum voor de moeilijke weg zou 

kiezen, en zou streven naar een vorm van rechtsherstel door een verandering 

binnen het recht. Hoe moet je in dat geval te werk gaan en wat zou je je daarbij 

kunnen voorstellen? In dat geval sta je open voor een oplossing waarin de 

gedupeerden, als rechtssubjecten, de erkenning krijgen die zij verdienen. Dat 

betekent dat je het juridische discours niet langer gebruikt om claims af te 

weren – door je bijvoorbeeld op verjaringsregels of de niet-toepasselijkheid van 

bestaande internationale regelingen te beroepen –, maar juist bereid bent mee 

te werken aan een verandering van het juridische discours – e.g. door het 

benadrukken van fundamentele rechtsbeginselen – waardoor de gedupeerden 

als rechtssubjecten alsnog een volwaardige plaats krijgen. Op die wijze wordt 

de ervaring van ontrechting – juridische uitsluiting – die aan de basis lag van de 

roof  beantwoord door juridische insluiting – in de vorm van een toegang tot 

een juridische oplossing van het geschil. 

Ik beperk me in dit essay gemakshalve tot evidente en herstelbare gevallen: 

van sommige koloniale cultuurvoorwerpen kennen we de provenance, we 

weten waar ze vandaan komen en kennen de bijzondere context waarin ze 

destijds zijn geroofd en hoe ze vervolgens ten behoeve van allerlei 

museumcollecties in de westerse wereld werden verworven. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor een belangrijk deel van de kunstschatten die in 1897 uit 

Benin City werden geroofd.  

Het juridisch meest voor de hand liggende antwoord op dit soort gevallen van 

ontrechting heet restitutie. Restitutie, volgens een gangbare internationaal-

rechtelijke definitie, beoogt het slachtoffer zoveel mogelijk te herstellen in de 

oorspronkelijke situatie voordat het onrecht plaatsvond. De  restitutieleer is 

echter heel oud en is vooral binnen het middeleeuwse canonieke (kerkelijke) 

recht sterk ontwikkeld. Vervolgens heeft deze leer in het natuurrecht, 

bijvoorbeeld bij Hugo de Groot, een centrale plaats gekregen, van waaruit zij 

grote invloed heeft gehad op onze huidige rechtssystemen. Het is in dit kader 

interessant om het oude canonieke begrip van restitutie nog eens te bekijken. 

‘Restitutio (letterlijk: het teruggeven) is het herstel van de natuurlijke orde, 
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waartoe degene die het delict heeft gepleegd moreel is gehouden.’5 De 

restitutieplicht van degene die het delict heeft gepleegd of die daarvan nog 

steeds profiteert – is zowel in morele zin (voor het geweten, het forum 

internum) als in juridische zin (in de zin van rechtens afdwingbaar, het forum 

externum) bindend. In de restitutieleer lopen moraal en recht dan ook 

naadloos in elkaar over.6 Dat zie je bijvoorbeeld bij de filosoof Augustinus (354-

430) als hij aangeeft dat zonder restitutie van wat is weggenomen geen 

vergeving van de zonde mogelijk is. In een brief aan Macedonius schreef hij in 

dezelfde sfeer: ‘Als andermans zaak ten aanzien waarvan een zonde is begaan, 

kan  worden teruggegeven en dat niet gebeurt, wordt er geen berouw 

getoond, maar gehuicheld.’7  

Augustinus werd geboren in Thagaste en was later in zijn leven lange tijd 

bisschop in Hippo, plaatsen aan de noordkust van Afrika, liggend in het 

noordoosten van het huidige Algerije. En daarmee lijkt het erop dat al het 

goede in deze bijdrage uit Algerije afkomstig is. Ik begon bij Daoud met zijn 

waarschuwing dat het gevaarlijk is je te veel in de slachtofferrol te wentelen, 

omdat je daarmee je eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van 

de wereld ontkent. En ik eindig nu bij die andere denker, die geboren en 

getogen is in datzelfde gebied, en die al in de vijfde eeuw van onze jaartelling 

benadrukte dat wij onze verantwoordelijkheid voor misstappen serieus zouden 

moeten nemen. Door het weggenomene terug te geven, herstel je de ander in 

zijn rechten en verleent hem de status van rechtssubject, zodat ook die ander 

in staat wordt gesteld zijn slachtofferrol te verlaten en zijn leven als 

verantwoordelijk burger weer op te pakken.  

Interessant is dat er in het afgelopen jaar steeds meer aanwijzingen zijn 

gekomen dat restitutie als oplossingsrichting niet langer taboe is als het gaat 

om koloniale roofkunst. De Franse president Macron heeft in zijn toespraak van 

een jaar geleden in Burkina Fasso over ‘des restitutions temporaires ou 

définitives du patrimoine africain en Afrique’ (‘tijdelijke of permanente 

restituties van Afrikaans erfgoed aan Afrika’) gesproken en lijkt daarmee veel in 

beweging te hebben gezet.8 Enkele weken geleden formuleerde Stijn 

Schoonderwoerd, directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen, 

het iets voorzichtiger in NRC Handelsblad, toen hij ‘niet uitsloot’ dat de 
                                                           
5 J. Hallebeek, Lijf ende Goedt. De juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen. Een 
schets van de continentale rechtsgeschiedenis,  Amsterdam: VU University Press 2017, p. 291. 
6 Hallebeek, Lijf ende Goedt, p. 292. 
7 Hallebeek, ibid. 
8 Toespraak van president Macron aan de universiteit Ouaga I te Ouagadougou, 29 november 2017. 
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beoogde bruiklenen (in de kwestie van kunstschatten van Benin City) ‘op 

termijn worden gerestitueerd’.9 

Uiteraard kun je je bij deze insteek, dus aan een praktijk van restitutie van 

koloniale cultuurgoederen, nog allerlei ingewikkeldheden en praktische 

bezwaren voorstellen. Bekend is bijvoorbeeld de angst dat belangrijke objecten 

na teruggave niet veilig zullen worden bewaard of in een sfeer van corruptie 

zullen worden verkwanseld of verwaarloosd. Die praktische bezwaren zijn 

bekend en verdienen het geadresseerd worden, als het ooit tot een restitutie-

regeling in bepaalde gevallen komt. Zij doen aan de hier bepleite benadering – 

als oplossingsrichting – niet af.  

Mijn pleidooi voor een oplossing binnen het recht heeft nóg een voordeel 

boven de charitatieve benadering  die ik nog niet genoeg heb benadrukt. Door 

een juridische oplossing te kiezen, bijvoorbeeld in de vorm van een 

restitutieregeling, wordt ook ons rechtssysteem zelf gecorrigeerd en verrijkt. 

De geschiedenis van het herstel van onrecht wordt een geschiedenis van ons 

rechtssysteem zelf. Die rechtsgeschiedenis van rechtsherstel – van een 

rechtssysteem dat in staat is om zichzelf te corrigeren, ook als het gaat om 

zwarte bladzijden en blinde vlekken, beschouw ik als een cultuurhistorisch 

archief van grote waarde, dat ik graag aan het nageslacht zou willen 

doorgeven.   

   

    

                                                           
9 Citaat uit F. van Zijl, ‘De witte man heeft niets met onze schatten te maken’, NRC Handelsblad (25 oktober 
2018), special koloniale roofkunst. 


