


  

 

 

Os Países Baixos, popularmente denominados como Holanda e governados por uma 

monarquia parlamentar, são localizados na porção central do continente europeu e muito conhecidos 

pela arte, por seus valores sociais, por serem membro fundador da União Europeia e abrigarem cinco 

tribunais internacionais. Além disso, como antiga metrópole colonial, o país abriga muitos objetos 

provenientes de antigas colônias, cerca de 40% do acervo cultural dos museus holandeses foram 

adquiridos ao longo desse período. Apesar disso, o país é pioneiro na repatriação de bens culturais, o 

Tropenmuseum, em Amsterdã, foi um dos primeiros a desenvolver mecanismos para devolver 

artefatos aos seus países de origem.  

Atualmente, a legislação holandesa dispõe de leis que proíbem a exportação de bens culturais 

sem uma licença concedida pelo governo e, juntamente com a Fundação Europeia de Belas Artes 

(TEFAF), o governo trabalha para prevenir o comércio ilegal desses objetos. Ademais, o país acredita 

que a proteção dos bens culturais é indispensável na contribuição para a identidade cultural e a 

consciência histórica das pessoas, assim, o desenvolvimento de uma política cultural internacional e 

a responsabilidade social cooperativa são umas das prioridades do governo holandês. Nesse sentido, 

a Holanda sediou a Convenção para a Proteção de Bens Culturais em Caso de Conflito Armado, em 

1954, da qual, juntamente com seus dois protocolos, é signatária, e também ratificou as convenções 

da UNESCO, de 1970 e 1972; e do UNIDROIT, de 1995, além de diversas diretrizes europeias para 

a proibição do tráfico ilícito de bens culturais. 

Acerca da questão sobre repatriação de bens culturais, a Holanda mantém um comitê de 

restituição de artefatos que foram confiscadas pelo regime nazista, com o objetivo de devolver tais 

peças aos seus legítimos proprietários ou herdeiros. Atualmente, o país restituiu às antigas regiões de 

domínio todos os objetos culturais, até então em posse de museus holandeses, que foram saqueados 

durante o período colonial, dentre elas a Indonésia, Suriname e algumas ilhas caribenhas. Em janeiro 

de 2020, os Países Baixos devolveram em torno de 1.500 artefatos culturais ao Estado indonésio, 

dentre eles o manuscrito Nagaraketagama e a estátua de Prajna Paramita que pertenciam ao Príncipe 

Diponegoro, responsável por liderar uma grande revolta contra o regime colonial holandês. 


