
Restitutie moet kunnen 
 
Naar aanleiding van het recente debat over de wenselijkheid van een restitutie van objecten 
uit Belgische musea, die tijdens de koloniale periode in Congo werden verworven, hebben een 
aantal academici en professionelen uit de museum- en erfgoedsector ervaringen en ideeën 
uitgewisseld. Dit debat is uiteraard ook van belang met betrekking tot museumcollecties uit 
Rwanda en Burundi, en uit andere delen van Afrika en andere continenten. 
 
In de hoop een positieve bijdrage te leveren tot het debat over collecties uit Congo wensen 
wij volgende opmerkingen te maken: 
 
1. In dit debat is op basis van juridische argumenten vandaag geen zinvolle dialoog mogelijk. 
Heel wat museumcollecties zijn ‘verzameld’ lang vóór het ontstaan van wetgeving met 
betrekking tot internationale conflicten, mensenrechten, en de bescherming van cultureel 
erfgoed. Het feit dat we vandaag geen retroactieve wetgeving hebben is een weerspiegeling 
van de nog steeds erg ongelijke machtsverhoudingen tussen het globale noorden en zuiden. 
 
2. Er bestaat een onmiskenbaar moreel argument voor restitutie dat volgt uit het feit dat het 
overgrote deel van het Congolese kunstpatrimonium zich in westerse musea en privécollecties 
bevindt. Dit maakt dat de meeste Congolezen hiertoe vandaag geen toegang hebben. Gezien 
kunst, erfgoed en geschiedenis belangrijke referentiepunten zijn voor emancipatie en 
ontwikkeling is een eeuwig status quo op dit vlak moreel onverdedigbaar. 
 
3. Daarnaast is er ook een historische argument. Reeds tijdens de koloniale periode waren er 
Congolese vragen voor teruggave en bij de onafhankelijkheid gingen er stemmen op voor een 
complete restitutie van het cultureel erfgoed. Congolezen wezen toen op het belang om zowel 
de natuurlijke als de culturele rijkdommen in eigen handen te krijgen. Hoe graag men ook 
beweert dat het kolonialisme lang achter ons ligt, de bewaarplaats van het overgrote deel van 
het Congolese kunstpatrimonium toont het tegendeel aan, ondanks herhaalde vragen voor 
restitutie sinds de onafhankelijkheid. 
 
4. Wij roepen op tot een open dialoog waarbij vragen tot restitutie met respect en ernst 
worden onthaald. Daarbij moet aanvaard worden dat restitutie in de eerste plaats gaat over 
het fysiek teruggeven van museumobjecten. Digitalisering, bruiklenen en reizende 
tentoonstellingen zijn ook belangrijk, maar mogen de aandacht niet afleiden van de kern van 
de discussie. Onduidelijkheden of bezorgdheden over praktische aspecten van restitutie 
(welke collecties, aan wie, hoe, etc.) mogen de dialoog niet in de weg staan. Indien nodig 
moeten wetten worden aangepast. Met respect luisteren moet in de plaats komen van 
paternalisme. 
 
5. Musea moeten transparanter worden met betrekking tot de herkomstgegevens waar ze zelf 
over beschikken. Deze informatie moet ook toegankelijk worden voor niet-professionele 
onderzoekers en in het bijzonder voor Afrikanen en voor de Afrikaanse diaspora. 
 
6. In België moeten algemene richtlijnen komen voor de museumsector met betrekking tot 
het beheer van koloniale collecties. Hierin kunnen we het voorbeeld volgen van de Duitse 
Museumvereniging en de specialisten aangesteld in Frankrijk. Deze richtlijnen zouden er 



binnen het jaar moeten komen. 
 
7. Binnen de Belgische musea en universiteiten bestaat een grote nood aan meer onderzoek 

naar de precieze herkomst van museumobjecten. Naar het voorbeeld van de 

onderzoeksgroepen in onze buurlanden zouden de Belgische overheden nieuwe middelen 

ter beschikking moeten stellen voor ambitieuze onderzoeksprogramma’s met betrekking tot 

de herkomst van collecties en mogelijke strategieën voor restitutie. Dit onderzoek moet 

gevoerd worden in België en vooral ook in Afrika. Dergelijke onderzoeksgroepen moeten 

binnen de twee jaar operationeel zijn en leiden tot concrete plannen voor restitutie. 

8. Musea moeten een proactief restitutiebeleid ontwikkelen met betrekking tot menselijke 
resten uit Congo en andere voormalige kolonies. Musea en wetenschappelijke diensten 
moeten zelf initiatieven ondernemen om via overleg te komen tot gepaste oplossingen. Dit 
proces moet binnen een periode van vijf jaar afgerond worden. 
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