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Summary –  

Repatriation of Cultural Objects: The Case of China 

 

This study has sought to elaborate on the legal, cultural, and ethical issues concerning the repatriation of 

cultural objects that were deprived from their original owners in periods of colonization or imperialism. 

Cultural objects, on the one hand, are a form of property and protected by property law, but on the other 

hand, they are regarded as instruments to express, share or maintain people’s cultural identity. The right 

to cultural identity is recognized and reiterated in human rights instruments. In some cases, especially 

where good faith acquisition, extinctive or acquisitive prescription are involved, the protection of the right 

to cultural identity and the protection of property interest conflict with each other. Focusing on the case 

of China, this study looks into Chinese lost cultural relics, which in this study refers to cultural objects 

that were confiscated during armed conflicts, stolen and illegally exported from China in modern Chinese 

history. Taking the auctions of the bronze heads from Yuanmingyuan as an entry point, this study was 

guided by two research questions.          

Is there sufficient legal protection of cultural objects looted, stolen, or illicitly exported before the adoption of the 1954 Hague 

Convention?   

What are the philosophical, ethical, and cultural considerations that underpin the soft law regarding the repatriation of 

cultural objects? To what extent should the soft law apply to disputes over cultural objects?  

To explore the research questions, some specific cases are identified in Chapter 2, including the sack of 

Yuanmingyuan, the plunder of Beijing in 1900, the Japanese looting during the Second Sino-Japanese War, 

the loss of the Dunhuang manuscripts and the oracle bones. In accordance with the legal protection of 

cultural objects, it categorizes the loss of Chinese cultural objects into two groups: cultural objects 

confiscated in the event of armed conflicts, and illicitly trafficked cultural objects.  

To give more information of the context of the loss, the social background of modern Chinese history is 

briefly discussed by touching upon the Opium Wars, the unequal treaties system and the Japanese 

invasion. Before the conclusion of this chapter, it discusses the efforts by the Chinese government and 

institutions to recover the lost cultural objects in recent decades such as the buy-back policy, and 

international cooperation.   

Chapter 3 explores the historical development of legal protection of cultural objects in two frameworks. 

The first legal framework is on the legal protection of cultural objects in the event of armed conflicts, and 

it notes that the legislation on protecting cultural heritage against war plunder and destruction has been a 

recent phenomenon, only since the nineteenth century. Before that, ‘to the victor goes the spoils’ had 

been well accepted as a valid tradition in human history and recognized by earlier international jurists. The 

promulgation of the Lieber Code initiated the international interest in legislating on protecting cultural 



 
 

175 

objects from war operation, leading to the Brussels Declaration, the Oxford Manual, the 1899 Hague 

Convention (II), the 1907 Hague Convention (IV), and the Roerich Pact. Such accumulation of 

international legal instruments finally led to the special convention on protecting cultural objects in the 

event of armed conflict: the 1954 Hague Convention. The ancient custom that allows the victor to 

destroy and loot cultural objects has been changed by the newly adopted international conventions in the 

past century and a half.  

The second legal framework is to protect cultural objects against illicit traffic. Although international 

conventions have been adopted only recently, theft has been prohibited in all national legal systems, and 

some countries have taken actions to control the export of cultural objects before the adoption of 

international conventions. The enforcement of foreign export control has been a topical issue. As a 

general principle, without mutual consent, no state will require another to enforce its public laws, such as 

penal law, revenue and exportation law. There exist various situations concerning whether a state will 

return illegally exported cultural objects. Since the late Qing period, China has issued legal instruments to 

protect cultural objects within its territory, but in practice these rules are not well implemented.  

After the exploration of these two legal frameworks, this chapter examines the making pf soft law 

concerning the protection of cultural objects. The ethical guidelines adopted by professional associations 

to deal with cultural objects, the practices of the restitution of Nazi-looted art, and the resolutions 

adopted by the UN organs are discussed.  

Following the investigation of the legal protection of cultural objects, two means of seeking legal 

remedies for the recovery of cultural objects – through international adjudication and through civil 

litigation – are elaborated in Chapter 4 and Chapter 5. Chapter 4 looks into the judicial remedial 

opportunities in the ICJ by analyzing three cases of looted cultural objects concerning three wars: the 

Second Opium War, the Battle of Peking, and the Second Sino-Japanese War. In this chapter, two 

questions are addressed: whether the confiscation of cultural objects constituted a breach of an 

international obligation, and whether the claims are still admissible.  

Regarding the first question, under public international law, most international treaties are of no 

retroactive effect, and the law that was contemporaneous with the acts are to be applied. Guided by the 

inter-temporal principle, rules of law contemporaneous with the wars under discussion are explored to 

determine the existence of an international obligation. However, in cases where no international treaties 

apply, it is difficult to determine the customary law before the crystallization of the rules. As shown in 

Chapter 3, the legislation prohibiting taking war spoils began to accumulate beginning in the second half 

of the nineteenth century, but the state practice of taking the property of conquered peoples had long 

existed in human history. It is difficult to define a moment when taking cultural property in the event of 

armed conflict is universally outlawed.  

Apart from that, the applicability of general principles of law is controversial in international disputes. In 

terms of the admissibility of the claims, the principle of extinctive prescription in public international law 

might have rendered the case inadmissible considering that the cause of the cases under discussion 

occurred at least over half a century ago. Along with that, the post-war settlement makes the situation for 
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the questing parties more difficult. In the case between China and Japan concerning the war reparation of 

WWII, the Chinese government waived the right to war indemnity during the normalization of the 

diplomatic relationship between the two countries. Such a waiver of right is very likely to be invoked by 

Japan as a defense that the case has been closed, even though contemporary international law deems that 

cultural objects shall never be retained as war reparations. Like the limitation of action in civil litigation, 

due to the lapse of time, the principle of extinctive prescription in international law might have rendered 

the claims inadmissible. Notably, despite the fact that resolutions adopted by international organizations 

are of normative value, it is unlikely that they would be applied to the cases directly.  

Chapter 5 analyzes seeking judicial remedy through transnational civil litigation by case studying the 

Dunhuang manuscripts. This case study is set in the English legal system, where property rights are 

protected under tort law. The first question considered is the proof of title of the Dunhuang manuscripts 

of the requesting party. The requesting party can trace title to the Dunhuang manuscript to the Great 

Qing Code, which provides for the state ownership of unearthed treasure trove. It is unlikely that this 

ownership provision would not be recognized by the English courts, even though the Great Qing Code 

contains penal provisions, because the ownership provision is regarded as civil rule according to English 

law.  

The second question dealt with in this chapter is the legality of the original deprivation and its legal effects, 

while the third question is focused on the limitation of actions. The last two questions involve the conflict 

of laws in time and place. As to the second question, either ancient Chinese law or contemporary Chinese 

law deems the original deprivation of the manuscripts as theft, and the buyer could not acquire a valid 

title to the manuscripts. If Chinese law is excluded to govern this issue, English law is unlikely to 

recognize the buyer’s title acquired by transfer, because the transfer between Stein and Taoist Wang is 

unlikely to fall within the exceptions to the nemo dat rule. Concerning the third question, according to 

contemporary English limitation law, the limitation rules of the lex causae are to be applied in actions. If 

the lex causae of Chinese law governs the substantive issues of this case, Chinese limitations rules also 

apply. Under Chinese statutes of limitations, an action to recover stolen public property will not be barred 

by statute. The consequence of applying Chinese law in its entirety is that the claimant will get back the 

Dunhuang manuscripts, which may be inconsistent with the public policy of English law. But under the 

Limitation Act 1939, limitation rules relating to conversion were considered as procedural law. When 

limitation law is deemed as procedural law, the statute of limitations of the lex fori would govern the case. 

According to the transitional provision of the English statute of limitations, a stale case which has been 

barred by the old statute of limitations cannot be enabled by the new statute. The claim seeking for 

recovery of the Dunhuang manuscripts was probably barred by the six-year limitation period by the old 

English statute of limitations.    

Chapter 6 and Chapter 7 consider the philosophical, cultural, and ethical issues of the repatriation of 

cultural objects. Chapter 6 explores the idea that cultural heritage is instrumental to cultural identity, and 

the right to cultural identity and cultural heritage is also examined. Beginning with the interconnections 
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between culture and identity, it finds that cultures provide sources for self-definition for some people. In 

spite of some disagreement about cultural identity, cultural objects, as symbols of cultures and witnesses 

to history, play an important role in people’s self-definition and orientation. Cultural objects as important 

elements of cultural identity are reiterated in many legal instruments on cultural heritage, such as the 1954 

Hague Convention, the 1970 UNESCO Convention, and other conventions adopted by the UNESCO 

and the Council of Europe. In an era in which reproductions of objects are possible, authenticity still 

plays a significant role in the enjoyment of cultural objects. Access to original cultural objects makes a 

difference with that to reproductions, and some cultural objects can only have the fullest meaning when 

they are in the authentic cultural context.  

Regarding the ownership of cultural objects, it notes the various theories in this respect. It takes the 

peoplehood or stewardship approach to cultural objects, in the interest of ‘peoples’ rather than ‘persons’. 

To understand the interconnection between countries of origin and cultural objects, it looks into the 

relationship between ‘states’ and ‘cultures’, and acknowledges that states and cultures are interlinked but 

nevertheless represent different concepts; the extent of a culture and the boundaries of a state are not 

necessarily congruent. In the international community, a state can operate as the legal representative for 

its people and cultures in the global arena. In some countries, the promotion of a societal culture or 

national identity is designed to bridge a culture and a state, but it could be the situation that the interests 

of a culture conflict with that of a state, especially the minority culture in multicultural states. It notes that 

linking cultural objects to the ‘country of origin’ is problematic in some cases.  

The second section of this chapter looks into the right to cultural identity and cultural heritage, where 

theories of multiculturalism, the politics of recognition, and cultural diversity are addressed. It notes that 

some claims seeking the repatriation of cultural objects have implications of the politics of recognition 

due to the fact that the deprivation of cultural objects took place during an inbalance of powers or 

inequality. Today, selling or displaying some sensitive cultural objects still infringes on people’s dignity. 

Acts as such are considered to be forms of failure to recognize people’s identity. From a cosmopolitan 

point of view, this chapter upholds the philosophical ground of universal museums, but it expresses the 

view that exhibiting some looted cultural objects or some sensitive objects goes against the good spirit of 

its philosophical ground. Also, multiculturalism and cosmopolitanism share a common egalitarian root. 

This chapter ends with looking at the right to cultural identity and cultural heritage from a human rights 

perspective, and it notes that rights of access and enjoyment of cultural heritage are part of international 

human rights law.  

Chapter 7 deals with the way Chinese cultural relics are instrumental to Chinese cultural identity. It 

discusses Chinese cultural identity from a hermeneutic approach, and seeks to understand the role of 

Chinese objects in the construction or maintenance of Chinese identity. It takes the relationship between 

Chinese history and cultural relics as an entry point. For many Chinese, history has played a fundamental 

role in their self-definition. Cultural relics, as the subjects investigated in the jinshi study, are now taken as 

witness to Chinese history. Apart from that, Chinese cultural relics are also appreciated as symbols of 

Chinese culture. Cultural relics are now protected in Chinese legislation; however, in the past two 
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centuries Chinese cultural relics together with other Chinese cultures have suffered huge destruction and 

negation from outside and inside. Since China’s series of defeats following the Opium Wars, Chinese 

nationalism has been aroused and traditional Chinese culture has been thought to be an impediment to 

China’s modernization. It was not until the 1990s that the ominous image of Chinese tradition as a 

stumbling block to Chinese modernity vanished. Nowadays, Chinese cultural relics are considered as 

instruments of Chinese cultural identity.  

Regarding the Chinese perception of the cultural relics lost in modern Chinese history, it notes the 

criticisms of the Chinese efforts to recover their lost cultural relics, some claiming that it is out of political 

ideologies, or the idea that the relics were actually ‘saved’ from the destructive iconoclasm of the Cultural 

Revolution. For some Chinese intellectuals, the deep attachment and devotion to Chinese culture make 

them grieve about the loss of Chinese heritage. For some Chinese, the loss of Chinese cultural relics is 

considered to be a national stigma, and many of them are still resentful of the loss. This is linked to the 

rise of Chinese nationalism since the dawn of modern Chinese history. For these people, the recovery of 

lost cultural relics implies the retrieval of China’s national dignity by erasing the national stigma, as well as 

showing respect to Chinese culture by addressing the unfortunate past. Another observation of this 

chapter is to approach the cultural relics issue from the perspective of the Chinese cultural identity crisis 

which has been debated in Chinese society.  

Chapter 8 responds more directly to the research questions of this study. It concludes that there is no 

sufficient legal protection of cultural objects that were historically deprived from their original ownership, 

which makes the repatriation of cultural heritage a complicated and controversial question. Under 

contemporary legal frameworks, it is almost impossible for requesting parties to obtain legal remedies, 

since the international and national legalizations on the protection of cultural objects have no retroactive 

effect to historical cases. In order to see the possibility of applying the new ethics or soft law to these 

cases, more research has to be done to clarify some key issues. However, it does not provide a direct 

answer to the application of soft law to disputes over cultural objects, although this study has analyzed 

some important issues. To further clarify the issue, it makes some recommendations for future research, 

including the legal effects of post-war settlement on the repatriation of cultural objects, international 

customary law on repatriation, criteria involving qualitative research to determine cultural objects as 

instruments of cultural identity, and the balance between the maintenance of cultural identity and its 

contact with the outside world.     
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Samenvatting –  

Repatriëring van cultuurgoederen: de casus China 

 

Dit proefschrift behelst het onderzoek naar de juridische, culturele en ethische vraagstukken inzake 

mogelijke repatriëring van cultuurgoederen die ontvreemd zijn van de oorspronkelijke eigenaren in tijden 

van kolonisatie en imperialisme. Cultuurgoederen zijn enerzijds als voorwerpen van eigendom 

onderworpen aan het reguliere eigendomsrecht. Anderzijds worden zij gezien als middel om de culturele 

identiteit van mensen en gemeenschappen, uit te drukken, te delen en te behouden. Het recht op culturele 

identiteit is erkend en gereguleerd in verschillende mensenrechteninstrumenten. In sommige gevallen 

kunnen erkenning van het recht op culturele identiteit en erkenning van eigendomsbelangen conflicteren, 

in het bijzonder in gevallen waarin verwerving te goeder trouw en bevrijdende dan wel verkrijgende 

verjaring een rol spelen tegenover de rechten van de oorspronkelijke eigenaar. Dit onderzoek focust op 

China. Het gaat in op de positie van verloren Chinese cultuurgoederen, dat wil zeggen van 

cultuurgoederen die in de moderne Chinese geschiedenis in beslag zijn genomen tijdens gewapende 

conflicten, gestolen zijn en onrechtmatig zijn uitgevoerd naar het buitenland. De veilingen van de 

bronzen hoofden uit het Yuanmingyuan vormen het persoonlijke vertrekpunt van dit onderzoek.  Het 

voorgaande wordt bestudeerd met de volgende twee onderzoeksvragen: 

Is er effectieve juridische bescherming voor cultuurgoederen die vóór het afsluiten van het Internationale verdrag inzake de 

bescherming van cultuurgoederen ten tijde van internationale gewapende conflicten van Den Haag van 1954 zijn gestolen dan 

wel onrechtmatig zijn uitgevoerd?  

Wat zijn de filosofische, ethische en culturele overwegingen die ten grondslag liggen aan soft law betreffende de repatriëring van 

cultuurgoederen? In hoeverre zou soft law toegepast moeten worden op geschillen over die cultuurgoederen? 

Ter verkenning van deze onderzoeksvragen zijn in Hoofdstuk 2 enkele concrete gevallen besproken, 

waaronder het leegroven van het Yuanmingyuan, de plundering van Peking in 1900, de Japanse 

plunderingen tijdens de Tweede Sino-Japanse Oorlog, en het verlies van de manuscripten van Dunhuang 

en de orakelbotten. In navolging van de systematiek van de juridische bescherming van cultuurgoederen 

onderscheidt dit hoofdstuk twee categorieën van verlies van Chinese cultuurgoederen. Ten eerste wordt 

nagegaan wat de positie is van cultuurgoederen die in tijden van gewapend conflict geconfisqueerd zijn, 

en ten tweede worden de gevolgen van de onrechtmatige handel erin besproken.  

Om de context van het verlies te verhelderen wordt de sociale achtergrond van de moderne Chinese 

geschiedenis kort besproken, met aandacht voor de Opiumoorlogen, het stelsel van ongelijke verdragen 

en de Japanse invasie. De conclusie van dit hoofdstuk wordt voorafgegaan door een bespreking van de 

inspanningen van de Chinese regering en instituties om verloren cultuurgoederen terug te halen, zoals het 

terugkoopbeleid en internationale samenwerking. 
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Hoofdstuk 3 onderzoekt de historische ontwikkeling van de rechtsbescherming van cultuurgoederen 

binnen twee kaders. Het eerste juridische kader is de rechtsbescherming van cultuurgoederen in geval van 

internationale gewapende conflicten. Wetgeving ter bescherming van cultureel erfgoed tegen 

oorlogsplundering en vernietiging blijkt een recent verschijnsel te zijn, dat pas sinds de negentiende eeuw 

optreedt. Daarvóór was ‘aan de overwinnaar behoort de buit’ een aanvaarde gewoonte in de geschiedenis 

van de mensheid en werd ook door geleerden van het internationale recht erkend. Het uitvaardigen van 

de Lieber Code bracht meer aandacht voor wetgeving ter bescherming van cultuurgoederen tegen 

oorlogshandelingen, wat leidde tot de Verklaring van Brussel, het Oxford Manual, de verdragen van Den 

Haag van 1899 (II) en van 1907 (IV) en het Roerich-pact. Deze opeenvolging van 

internationaalrechtelijke instrumenten leidde uiteindelijk tot het Verdrag inzake de bescherming van 

culturele goederen in geval van een internationaal gewapend conflict: het Cultuurgoederenverdrag van 

Den Haag van 1954. De afgelopen anderhalve eeuw is zo de oude gewoonte bijgesteld, die het aan de 

overwinnaar toestond cultuurgoederen te vernietigen en te roven. 

Het tweede juridische kader is de bescherming van cultuurgoederen tegen onrechtmatige handel. Terwijl 

de internationale verdragen pas relatief recentelijk zijn gesloten, was binnen nationale rechtstelsels diefstal 

reeds verboden en reguleerden sommige landen de uitvoer van cultuurgoederen al vóór zij internationale 

verdragen sloten. Daardoor ontstond er een probleem van handhaving van buitenlandse 

uitvoerbeperkingen. In beginsel, en bij gebrek aan onderlinge afspraken, zal een staat ter handhaving van 

zijn publiekrechtelijke wetten (strafrecht, heffingen, uitvoerbeperkingen) geen beroep kunnen doen op 

een andere staat. De vraag of een staat illegaal uitgevoerde cultuurgoederen moet teruggeven is in 

verschillende situaties relevant geweest. Sinds de late Qing periode hebben de Chinese regeringen 

regelingen ter bescherming van cultuurgoederen binnen het land uitgevaardigd; met de uitvoering van 

deze regelingen is het in de praktijk echter slecht gesteld.  

Na het uiteenzetten van deze twee kaders onderzoekt Hoofdstuk 3 soft law ter bescherming van 

cultuurgoederen. Besproken worden de ethische leidraden die professionele organisaties voor de omgang 

met cultuurgoederen hebben opgesteld, de gevolgde praktijk ter teruggave van door de Nazi’s geroofde 

kunst, en de resoluties van VN-organen. 

Op dit onderzoek naar de rechtsnormen ter bescherming van cultuurgoederen volgt een onderzoek naar 

twee mogelijke toegangen tot rechtsbescherming: via de internationale rechtspraak (Hoofdstuk 4) en via 

de civielrechtelijke weg (Hoofdstuk 5). Hoofdstuk 4 beschouwt de rechtsbescherming die het 

Internationaal Gerechtshof biedt en analyseert daartoe gevallen van plundering in drie oorlogen: de 

Tweede Opiumoorlog, de Slag om Peking en de Tweede Sino-Japanse Oorlog. In dit hoofdstuk worden 

twee vraagstukken behandeld: de vraag of het meenemen van cultuurgoederen een schending van een 

internationale verplichting opleverde; en de vraag of een eis nu nog ontvankelijk zou zijn.  

Met betrekking tot de eerste vraag geldt dat onder het internationale publiekrecht de meeste verdragen 

geen terugwerkende kracht hebben, zodat het recht ten tijde van de handeling toegepast moet worden. 

Uitgaande van het intertemporele principe worden de rechtsnormen ten tijde van de oorlogen onderzocht 

om uit te maken of er een internationale verplichting bestond. Echter, in gevallen waarvoor geen 
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internationale verplichtingen zijn vastgesteld, blijkt het moeilijk te zijn te beoordelen wat het 

gewoonterecht was voordat de regels duidelijker uitgekristalliseerd werden. Zoals in Hoofdstuk 3 is 

aangetoond kwam er vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw steeds meer wetgeving tegen het 

maken van oorlogsbuit, maar de gewoonte om het bezit van overwonnen volkeren af te nemen bestond 

daarvoor al lang. Het is moeilijk om een specifiek moment in de geschiedenis aan te wijzen waarop het 

roven van cultuurgoederen alom als verboden gold.  

Verder is ook omstreden of algemene rechtsbeginselen toepassing vinden in internationale geschillen. Wat 

de ontvankelijkheid van eisen betreft, staat mogelijk het beginsel van bevrijdende verjaring aan 

behandeling van een zaak in de weg, nu de relevante feiten minstens een halve eeuw geleden hebben 

plaatsgevonden. Tegelijkertijd bemoeilijken naoorlogse akkoorden de positie van de eisende partij. In het 

geval van China en Japan en de kwestie van herstelbetalingen na de Tweede Wereldoorlog speelt dat de 

Chinese regering afstand heeft gedaan van aanspraak op schadeloosstelling toen de diplomatieke 

betrekkingen tussen de twee landen normaliseerden. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat Japan dit als verweer 

zou aanvoeren en zich erop zou beroepen dat de zaak daarmee gesloten is, ook al gaat het huidige 

internationale recht ervan uit dat cultuurgoederen nooit als oorlogsherstel gehouden mogen worden. Net 

zoals een termijn in het civielrecht kan het principe van bevrijdende verjaring in het internationale recht in 

de weg staan aan ontvankelijkheid van eisen. En hoewel de resoluties van internationale organisaties 

normatieve kracht toekomt, is het onwaarschijnlijk dat deze direct op de zaken toegepast zouden worden. 

Hoofdstuk 5 analyseert de toegang tot rechtsbescherming via grensoverschrijdende civielrechtelijke 

procedures aan de hand van de Dunhuang-manuscripten. Deze case study speelt zich af in het Engelse 

rechtsstelsel, waar eigendomsrechten door de onrechtmatigedaadsactie, de tort law, beschermd worden. 

De eerste te beantwoorden vraag is die naar een aantoonbare eigendomstitel van de eisende partij. De 

eiser kan eigendom van het Dunhuang-manuscript herleiden uit het Grote Wetboek van de Qing-dynastie, 

dat bij schatvinding door opgraving het eigendomsrecht aan de staat toekent. Het lijkt onwaarschijnlijk 

dat deze eigendomstitel niet door de Engelse gerechten erkend zou worden: deze bepaling over eigendom 

wordt immers naar Engels recht als civiele rechtsregel beschouwd, ook al bevat het Grote Wetboek uit de 

Qing-dynastie strafrechtelijke bepalingen.  

De tweede in dit hoofdstuk te beantwoorden vraag is die naar de rechtmatigheid van de oorspronkelijke 

ontneming en de rechtsgevolgen daarvan, terwijl de derde vraag verjaring betreft. Beide hebben te maken 

met de gevolgen van conflicterend recht in ruimte en tijd.  Wat betreft de tweede vraag was zowel onder 

het toenmalige als onder het huidige Chinese recht de oorspronkelijke ontneming diefstal en kon de 

koper geen geldige titel over de handschriften verwerven. Als niet het Chinese maar het Engelse recht 

bepalend wordt geacht, dan zal de uitkomst niet anders zijn: Engelse recht erkent een door overdracht 

verkregen eigendomstitel van de koper waarschijnlijk niet. De overdracht tussen de Engelse verkenner, 

Stein en de Taoist Wang, de grotbewaarder, valt vermoedelijk niet onder de uitzonderingen van de nemo 

dat-regel. Met betrekking tot de derde vraag, moeten volgens het huidige Engelse verjaringsrecht op 

civiele eisen de verjaringsregels van de lex causae toegepast worden. Als de lex causae het Chinese recht is, 

dat wil zeggen als het Chinese recht de vragen ten gronde beheerst, dan zijn ook de Chinese 
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verjaringsregels van toepassing. Het Chinese verjaringsrecht kent geen wettelijke termijn voor een eis tot 

terugvordering van gestolen publiek eigendom. Wordt een zaak geheel naar Chinees recht behandeld, dan 

zal de eiser de Dunhuang-manuscripten terugkrijgen, tenzij de eis in dit gevorderde stadium afstuit op 

gronden van openbare orde onder Engels recht. Geheel anders zit het als toenmalig Engels 

verjaringsrecht toepassing zou vinden. Onder de Limitation Act 1939 werden verjaringsregels als 

procedureel recht beschouwd, waardoor de verjaringsregels van de lex fori de zaak beheersen. Volgens de 

overgangsregels in het Engelse verjaringsrecht kan een onder de oude verjaringswet verjaarde eis niet 

onder de nieuwe verjaringswet herleven. Aan een eis tot teruggave van de Dunhuang-manuscripten staat 

daarom vermoedelijk de termijn van zes jaar in de oude Engelse verjaringswet in de weg. 

Hoofdstukken 6 en 7 beschouwen de filosofische, culturele en ethische vraagstukken omtrent de 

repatriëring van cultuurgoederen. Hoofdstuk 6 buigt zich over het vraagstuk van cultureel erfgoed en zijn 

instrumentele functie voor culturele identiteit, alsmede de verhouding tussen de politics of recognition en de 

repatriëring van cultuurgoed. Beginnend met het verband tussen cultuur en identiteit blijkt dat cultuur 

voor sommige mensen een bron voor het bepalen van hun identiteit is. Ondanks wat onenigheid over het 

concept culturele identiteit is toch duidelijk dat cultuurgoederen als symbolen van culturen en 

getuigenissen van de geschiedenis een belangrijke rol spelen in de zelfbepaling en oriëntering van mensen. 

Cultuurgoederen als belangrijke elementen van culturele identiteit worden in veel juridische instrumenten 

aangehaald, zoals in het Verdrag van Den Haag van 1954, in het UNESCO-verdrag van 1970 en in andere 

verdragen die onder het dak van de UNESCO en van de Raad van Europa tot stand zijn gekomen. Ook 

in tijden van verbeterde reproductiemogelijkheden blijft authenticiteit een significant aspect voor het 

genot van cultuurgoederen. Toegang tot originele cultuurgoederen is iets anders dan toegang tot 

reproducties, en sommige cultuurgoederen verkrijgen hun volle betekenis slechts in hun authentieke 

culturele context.  

Het hoofdstuk bekijkt de verschillende theorieën over eigendom van cultuurgoederen in dit opzicht. Het 

volgt de peoplehood- ofwel stewardship-benadering: het belang van ‘volkeren’ in tegenstelling tot dat van 

‘personen’. Voor een beter begrip van het verband tussen herkomstlanden en cultuurgoederen kijkt het 

hoofdstuk naar de verhouding tussen ‘staten’ en ‘culturen’ en erkent dat staten en culturen, hoewel 

onderling verbonden, verschillende concepten zijn; de uitstrekking van een cultuur en de grenzen van een 

staat dekken elkaar niet noodzakelijkerwijs. Een staat kan in internationaal verband optreden als de 

vertegenwoordiger van zijn mensen en culturen. In sommige landen heeft een maatschappelijke cultuur of 

een nationale identiteit de functie cultuur en staat met elkaar te verzoenen, maar het is mogelijk dat 

culturele belangen en belangen van de staat met elkaar botsen, in het bijzonder waar het gaat om 

minderheidsculturen in een multiculturele staat. Het hoofdstuk merkt op dat het in sommige gevallen 

problematisch kan zijn cultuurgoederen met een ‘staat van herkomst’ te associëren. 

 In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk worden eisen tot repatriëring van cultureel erfgoed geanalyseerd 

vanuit het perspectief van de politics of recognition. Dit concept houdt verband met de noties van 

multiculturalisme en culturele diversiteit, die in internationale verdragen voorkomen. Bij sommige eisen 

ter repatriëring van cultuurgoederen speelt de politics of recognition omdat zij gaan over de ontvreemding van 
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cultuurgoederen in situaties van onevenwichtige machtsverdeling. Het tentoonstellen van cultuurgoederen 

kan nu nog gevoelens van waardigheid van mensen krenken en kan als miskenning van de culturele 

identiteit worden ervaren. Het hoofdstuk erkent, vanuit kosmopolitisch perspectief, de idee van universele 

musea, maar tekent daarbij aan dat het tentoonstellen van geroofde cultuurgoederen in sommige gevallen 

juist daartegen indruist. Multiculturalisme en kosmopolitisme komen voort uit eenzelfde egalitaire 

grondidee. Het hoofdstuk sluit af met een beschouwing van deze verbanden vanuit een 

mensenrechtenperspectief en merkt op dat toegang tot en genot van cultuurgoederen onderdeel zijn van 

internationale regelgeving over mensenrechten.   

Hoofdstuk 7 onderzoekt de manieren waarop Chinese cultuurgoederen instrumenteel zijn voor de 

Chinese culturele identiteit. Het behandelt Chinese culturele identiteit vanuit de hermeneutische 

benadering en gaat na welke rol Chinese cultuurgoederen bij de vorming en het behoud van Chinese 

identiteit spelen. Vertrekpunt is de verhouding tussen de Chinese geschiedenis en cultuurgoederen. Voor 

veel Chinezen speelt de geschiedenis een fundamentele rol bij het bepalen van hun identiteit. 

Cultuurgoederen, als onderwerp van onderzoek in de jinshi-studies, gelden vandaag de dag als 

getuigenissen van de Chinese geschiedenis. Bovendien worden zij gewaardeerd als symbolen van de 

Chinese geschiedenis. Cultuurgoederen zijn beschermd onder huidige Chinese wetgeving, maar in de 

voorbije twee eeuwen zijn cultuurgoederen en andere culturele voortbrengselen onderhevig geweest aan 

ontkenning van binnenuit en vernietiging van buitenaf. Na een reeks van nederlagen vanaf de 

Opiumoorlogen is een Chinees nationalisme ontstaan en werd de traditionele Chinese cultuur als 

belemmering van modernisering gezien. Pas vanaf de jaren negentig is dit dreigende beeld van Chinese 

traditie als struikelblok op de weg naar de moderniteit gaan verdwijnen. Vandaag de dag gelden Chinese 

cultuurgoederen als middel tot definiëring van Chinese culturele identiteit. 

Met betrekking tot de Chinese perceptie van verloren cultuurgoederen in de moderne Chinese 

geschiedenis merkt het hoofdstuk de kritiek op die de Chinese inspanningen om verloren gegaan 

cultuurgoed terug te halen ten dele valt, een kritiek die op de politieke ideologie achter deze inspanningen 

of op het iconoclasme van de destructieve Culturele Revolutie wijst. Voor sommige Chinese intellectuelen 

zijn gehechtheid aan en eerbied voor Chinese cultuur reden het verlies van cultureel erfgoed diep te 

betreuren. Sommige Chinezen beschouwen het verlies van cultuurgoederen als nationale schandvlek, die 

voor velen nog steeds boosheid opwekt. Dit houdt verband met het opkomen van Chinees nationalisme 

in de moderne Chinese geschiedenis. Voor hen betekent het terughalen van cultuurgoederen herstel van 

de nationale waardigheid van China, het uitwissen van de schandvlek en een eerbetoon aan de Chinese 

cultuur door aandacht te schenken aan een onzalig verleden. Een verdere observatie in dit hoofdstuk 

betreft de omgang met cultuurgoederen vanuit het perspectief van de culturele identiteitscrisis die in 

China onderwerp van maatschappelijk debat is geweest. 

Hoofdstuk 8 geeft antwoord op de onderzoeksvragen. De conclusie is dat er geen effectieve juridische 

bescherming bestaat voor cultuurgoederen die in het verleden ontvreemd zijn van hun oorspronkelijke 

eigenaren, waardoor de repatriëring van cultureel erfgoed een ingewikkeld en omstreden vraagstuk blijft. 
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Binnen de huidige juridische kaders is het voor eisende partijen nagenoeg onmogelijk rechtsherstel te 

verkrijgen, omdat de nationale en internationale regelgeving ter bescherming van cultuurgoederen geen 

terugwerkende kracht tot aan de historische gevallen heeft. Om uit te maken of nieuwe ethische 

standaarden of soft law toepassing zouden kunnen vinden, is verder onderzoek naar enkele cruciale 

vraagstukken nodig. In dit hoofdstuk worden hiervoor aanbevelingen gedaan. Aandacht in verdergaand 

onderzoek verdienen in het bijzonder: de rechtsgevolgen van naoorlogse akkoorden voor repatriëring van 

cultuurgoederen; het internationale gewoonterecht over repatriëring; criteria om de instrumentele functie 

van cultuurgoederen voor de culturele identiteit in kwalitatief onderzoek te bepalen; en de afweging van 

het behoud van culturele identiteit tegenover contact met de buitenwereld.  

  

 

  


