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1.  O PORQUÊ DO TÍTULO 

 

O Brasil espanhol - assim foi chamado devido à anexação do Reino Português pela 

Espanha, após a morte do Cardeal D. Henrique, filho de D. Manoel, em 1580. Ele 

ocupou o trono português depois do desaparecimento do rei D. Sebastião, em 1578, 

na batalha de Alcacer Quibir, na tentativa de conquistar o Marrocos. Coroado rei, 

apenas dois anos depois, o Cardeal D. Henrique faleceu, o que motivou o rei Felipe 

II, da Espanha – filho do imperador Carlos V, que abdicara do trono – a invadir e 

conquistar Portugal e suas colônias, incluindo o Brasil. Ao mesmo tempo, Felipe II 

tornou-se rei dos Países Baixos, os quais, em parte, haviam adotado o 

protestantismo, após a Reforma de Martinho Lutero. 

Em face dessa conversão, a Espanha nomeia seu interventor nos Países Baixos, o 

duque d´Alba, que exerceu violenta repressão aos protestantes, por um período de 

perto de 7 anos. Não muitos anos depois, a Espanha invadiu a Inglaterra com seu 

imenso poder militar, especialmente marítimo. Sua força marítima, organizada para 

a tal invasão, foi chamada de “Invencível Armada”, mas foi derrotada na tentativa 

de ocupar Londres, devido a uma fortíssima tempestade que, praticamente 

destruiu a armada espanhola, em 1588, que jamais conseguiu chegar a ser tão 

poderosa, até hoje. Em conseqüência dessa derrota, os Países Baixos aproveitaram 

para separar-se da Espanha e se constituírem no Reino Independente dos Países 

Baixos. 

Em conseqüência da anexação de Portugal pela Espanha, o Brasil passou a pertencer 

a esta última, entre 1580 e 1654, ano em que Portugal derrotou a Espanha e dela 

separou-se, até hoje, embora, formalmente, a paz entre os dois países só tenha 

sido firmada em 1668. Foi em face da circunstância da anexação de Portugal pela 

Espanha, e da independência dos Países Baixos, que estes invadiram o Nordeste 

brasileiro, ocupando uma área muito maior do que a de tais Países Baixos. Para 

termos uma ideia da área invadida, basta lembrar que os Países Baixos não 

passavam de 41.000 km2, e os hoje Estados então ocupados pela Holanda (Alagoas, 

Ceará, Maranhão, Pernambuco e Sergipe) somam, aproximadamente, 730.000 km2). 

 

2. REINO DOS PAÍSES BAIXOS (Nederland, em holandês) 

 

A extensão territorial dos Países Baixos, como referido acima, hoje é de 41.528 

km2, menos do que a do Estado do Rio Grande do Norte, que tem 53.306 km2 de 



área. Em termos brasileiros, portanto, os Países Baixos ocupam uma área muito 

pequena. 

A língua holandesa é de origem indo-européia, do ramo germânico. Segundo alguns 

lingüistas, é uma espécie de alemão da era pré-Lutero, muito mais simples, sem 

declinações dos substantivos e adjetivos, que teriam sido introduzidos no idioma 

alemão por Lutero, através de sua tradução da Bíblia. Como é sabido, Lutero, era o 

que hoje chamamos um grande erudito, talvez um sábio, e sua idéia era tornar o 

alemão popular um idioma mais sofisticado. Como a leitura da Bíblia, 

diferentemente do que ocorria na religião católica, era obrigatória, talvez tenha 

sido, realmente, o elemento diferenciador entre a língua da hoje Alemanha e a dos 

Países Baixos. 

A Holanda hoje tem cerca de 16 milhões de habitantes. Sua capital é Amsterdã, 

embora a sede do Poder Judiciário esteja em Haia. Sua língua é também falada em 

parte da Bélgica, pela população que não tem origem francesa, e é igualmente a 

língua do pequeno país da América Central, as Antilhas Holandesas. 

O regime político da Holanda é a Monarquia Parlamentar, semelhante ao governo 

brasileiro do tempo dos imperadores D. Pedro I e D. Pedro II. A Constituição 

vigente é de 1983. O parlamento é bicameral, como o brasileiro, e os membros têm 

mandato de 4 anos. Como parte da União Européia, a Holanda usa o euro como 

moeda nacional, último passo do movimento iniciado em 1953, com a criação da 

CECA – Comunidade Européia do Carvão e do Aço, em seguida chamada de 

Comunidade Européia, em 1958, quando da assinatura do Tratado de Constituição 

da União Européia. 

O país é altamente urbanizado e os serviços financeiros e de transporte, 

juntamente com a indústria (agro-alimentar, química e de serviços elétricos) 

ocupam 90% da população ativa, que é fortemente urbanizada, especialmente em 

suas principais cidades – Amsterdã, Haia, Utrecht e Roterdã – o maior porto do 

mundo. 

Uma curiosidade é que boa parte do território holandês está abaixo do nível do  

mar. Nas regiões baixas e pantanosas, os terrenos tiveram de ser conquistados ao 

próprio Mar do Norte e a muitos lagos interiores, por meio de diques, que evitam 

inundações. Tais diques, de diversas alturas, são ainda hoje encontrados nas 

regiões pantanosas, e são chamados de “polderes” – palavra que também existe na 

língua portuguesa -, ainda hoje muito usados e que fazem parte relevante da 

história holandesa. A própria Amsterdã está em um alagado, e grande parte da 

rede viária do centro da cidade é ocupada pelas águas, nas quais só de pode 



“caminhar” de botes ou outras embarcações pequenas, que constituem boa parte do 

sistema público de transporte do dia a dia da população local. 

 

3. O REINO DA ESPANHA 

 

O Reino da Espanha, do qual se separou a Holanda, em 1568, dando início à Guerra 

dos Oitenta anos (contra a Espanha) – e que, portanto, só terminou em 1648, com a 

chamada “Paz de Vestfalia”, depois da derrota da Espanha, que fora o mais rico e 

poderoso país da Europa, com incrível quantidade de colônias, na América do Sul, 

África e Ásia. 

O território atual da Espanha é de cerca de 506.000 km2 – menor do que a Bahia, 

que tem uma área de cerca de 567.000 km2 -, sendo a atual população espanhola de 

aproximadamente 41 milhões de habitantes. A Espanha é uma monarquia 

parlamentar, desde a Constituição de 1978, e é governada por um parlamento, 

composto de Senado e “Cortes”, nome da Câmara de Deputados. Os membros de 

cada casa de seu Poder Legislativo têm mandato de 4 anos. 

A história espanhola, para os limites desta exposição, apresenta alguns 

acontecimentos que devem ser recordados: em 1492, além da descoberta da 

América, deve-se lembrar da expulsão dos árabes, de Granada, terminando para 

sempre com a presença deles, de cerca de 800 anos; ocupação de Portugal, em 

1580, por Felipe II, iniciando na Espanha o chamado “Século de Ouro” das artes e 

letras espanholas; derrota frente à Inglaterra, em 1588; invasão do Brasil, então 

colônia espanhola, por holandeses, em 1630; separação de Portugal em 1654, fato 

só reconhecido pela Espanha pelo tratado entre os dois países, em 1668. 

 

4. O BRASIL ESPANHOL E A HOLANDA 

 

Estando Portugal (e o Brasil) sob domínio espanhol, os holandeses, inimigos da 

Espanha, invadiram o Nordeste do Brasil, em 1630, a fim de ampliar o mercado 

internacional de cana-de-açúcar, a cujo cultivo os holandeses passaram a dedicar-

se naquela região brasileira. 

Para administrar área tão grande, logo chamada de Nova Holanda, a empresa 

Companhia das Índias Ocidentais contratou Maurício de Nassau. Nascido em 1604, 



em Dillemburg (Alemanha), mudou-se ele para Pernambuco, e iniciou a conquista de 

outras províncias nordestinas do Brasil, a saber: Alagoas, Ceará, Sergipe e 

Maranhão, e desenvolveu uma administração muito moderna para aqueles tempos, 

tendo granjeado fama de grande competência política e comercial. Até hoje, pelo 

menos os pernambucanos elogiam suas iniciativas de modernização da cidade de 

Recife, abertura de vias térreas e fluviais, melhoramentos do porto da cidade e 

outras medidas que a administração portuguesa nunca se preocupara em tomar. 

Em 1644, Nassau foi dispensado de seu cargo na Companhia das Índias e retornou 

para a Europa, tendo participado de guerras e sido promovido, em 1652, de Príncipe 

de Orange para Príncipe do Sacro Império Romano Germânico (estabelecido por 

volta do ano 1000 por Oto, o Grande, e dissolvido formalmente em 1806, por 

Napoleão Bonaparte). 

 

5. COMPRA DO NORDESTE PELOS PORTUGUESES 

 

Como vimos anteriormente, a área governada pelos holandeses incluía o espaço de 5 

estados atuais (Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Sergipe), e abrangia 

cerca de 728.000 km2 (quase três vezes o atual Estado de São Paulo, de 250.000 

km2). Os holandeses foram expulsos do Brasil em 1654, pela chamada Revolução 

Pernambucana, chefiada pela elite brasileira local, possibilitando aos grandes 

plantadores, como João Fernandes Vieira, que deixassem de pagar boa parte de 

suas dívidas, contraídas junto a banqueiros holandeses. 

Em conseqüência, o governo holandês passou a exigir do governo português – com 

quem nunca pelejara, já que o território por eles invadido pertencia à Espanha, na 

época da invasão – grandes quantias, para indenizar os quase 25 anos de cultivo de 

cana de açúcar e outras atividades rurais que foram continuadas pelos brasileiros, 

após a retirada dos holandeses. 

Tais negociações se arrastaram por anos, ou décadas, tendo finalmente sido 

assinado um tratado entre Portugal e Holanda, para indenização dos investimentos 

holandeses, em 10 parcelas decenais, das quais se diz que só a primeira foi 

realmente paga, já que, restabelecido o Reino de Portugal no Brasil, e tendo a 

Holanda, no correr dos anos, perdido sua capacidade militar - basta recordar que, 

em 1813, a França governada por Napoleão Bonaparte, já no fim da carreira deste, 

simplesmente anexou a Holanda ao Império francês. Claro que esta anexação durou 

pouco tempo, pois o reinado de Napoleão durou cerca de apenas uns 20 meses após 



a anexação... mas é significativo que um poder militar como o da Holanda no século 

XVI tenha se tornado tão diminuto menos de dois séculos depois. 

 

6. PARTICIPAÇÃO JUDAICA NOS ACONTECIMENTOS DA OCUPAÇÃO 

HOLANDESA 

 

A Espanha e Portugal receberam grande número de judeus, dentre os que foram 

expulsos da antiga Judéia pelo Império Romano, a partir do primeiro século da era 

cristã. Após a expulsão dos árabes da península Ibérica, de Portugal a partir do 

século XII, e da Espanha a partir do século XV, ambos os países passaram a exigir 

que os judeus se convertessem ao Cristianismo, recebendo o batismo, como 

condição para sua permanência nos dois países, o que grande parte dessa população 

recusou. Um dos únicos países europeus que abriu as portas aos judeus foi a 

Holanda, iniciando uma política de tolerância que parece prevalecer até hoje. 

Com a derrota dos holandeses no Brasil, muitos desses judeus preferiram mudar 

para New Amsterdã, hoje Nova Iorque, que também pertencia à Holanda, e onde, 

desde 1626 já vários deles haviam se estabelecido. O nome da cidade, depois de 

sua venda aos ingleses, virou New York em 1664, em homenagem ao Duque de York, 

futuro rei Jaime I da Inglaterra. 

Os dois países ibéricos nunca tiveram grande tolerância para com os judeus, como 

assinalado acima. A expulsão da Espanha começou quando da vitória espanhola 

sobre os árabes, em 1492, sob a rainha Isabel de Castela – que, curiosamente, 

tinha como o hoje chamado Ministro da Fazenda um judeu de origem tradicional, de 

sobrenome Abravanel, que permaneceu na Espanha após a expulsão, aparentemente  

sem converter-se ao cristianismo  - e, em Portugal, a partir de 1500, sob D. Manoel 

I. Um dos únicos países da Europa, senão o único, que passou a receber os judeus 

sem restrições religiosas, foi a Holanda, desde essa época considerada um país 

extremamente tolerante. 

 

7. RIQUEZA DOS HOLANDESES – DE ONDE VEIO? 

 

A resposta a tal questão permanece em aberto. Em geral, ingleses, americanos e 

holandeses costumam apoiar-se na conhecida tese de MAX WEBER (1864-1920), 

em seu sempre reeditado “A Ética protestante e o espírito do capitalismo”. Seu 



trabalho ,mais importante, “Economia e Sociedade”, igualmente expõe esse ponto 

de vista, que tem motivado infindáveis discussões entre os estudiosos. Talvez a 

síntese de seu pensamento seja, como é comum repetir, a idéia de que a 

prosperidade material é um indício de que quem prosperou materialmente está bem 

com Deus. 

Hoje temos vários países protestantes ricos, como a própria Holanda, os países 

nórdicos, a Austrália, a Nova Zelândia, a Inglaterra, os Estados Unidos, a 

Alemanha, entre outros. Uma explicação teórica é que, o que de verdade induziu 

essa prosperidade, foi a alfabetização em massa, para que o fiel pudesse ler a 

Bíblia. Um país católico que não tinha essa preocupação religiosa, a França, também 

foi compulsoriamente alfabetizada no começo do governo de Napoleão, que ficou 

estarrecido, depois do recenseamento que mandou fazer, ao saber que 90% da 

população francesa era analfabeta. Talvez seja essa a explicação de sua riqueza... 

No Japão parece ter-se verificado fenômeno semelhante: depois de acompanhar a 

vergonhosa derrota da China, em 1840, na chamada Guerra do Ópio, e de sofrer 

uma humilhante intervenção militar do Ocidente, para forçar a abertura de seus 

portos (1854-1864), o Imperador Mutsuito (1868-1912) mandou missões de alto 

nível para a Europa e Estados Unidos, para descobrir a razão da prosperidade de 

tais países. E a conclusão foi a mesma: todos esses países haviam alfabetizado 

competentemente a maior parte da população. O Imperador, então, suspendeu 

todos os investimentos em indústrias, construção de portos e outras atividades 

produtivas, durante 10 anos, para aplicar tudo em educação. Findo o período, o 

número de analfabetos, que era de 90% da população, invertera a situação: 90% da 

população estava alfabetizada. Pelos resultados seguintes, com industrialização, 

construção de estradas de ferro e aumento do poder militar, pode-se admitir que a 

única alteração real foi a alfabetização geral da população. 

***** ***** 

 

ALGUMAS DATAS IMPORTANTES 

57 a.C. Os romanos invadem os Países Baixos 

406 Os germanos acabam com o poder romano 

768 Império de Carlos Magno, fundador do Sacro Império Romano 

800 Carlos Magno é coroado Imperador 

834-1007 Saqueios pelos Vikings 

843 Partilha do Império de Carlos Magno = Tratado de Veroduno 

925 Os Países Baixos passam a fazer parte do Império Alemão 

1419-1581 O governo de Filipe, o Bom (1419-1467), Carlos, o Temerário (1467-1477), 



Maximiliano de Habsburgo (1482-1493), Filipe, o Belo (1493-1506), Carlos V 

(1515-1555) e Filipe II (1555-1581) 

1568 Início da Guerra dos Oitenta Anos 

1579  União de Utrecht e União de Atrecht (Arrás) 

1581 Os Estados Gerais declaram não continuar a reconhecer Filipe II como 

soberano 

1588 Surgimento da República das Sete Províncias Neerlandesas Unidas 

1609-1621 Trégua dos Doze Anos entre a Espanha e a República 

1648 Fim da Guerra dos Oitenta Anos = Paz de Vestfália 

1652-1674 Guerras Anglo-Holandesas 1652-1654, 1665-1667 (Batalha de Chatham) e 

1672-1674 

1689 Revolução Gloriosa na Inglaterra. O stathouder (governador) Guilherme II 

e Maria Stuart tornam-se rei erainha da Inglaterra 

1780-1784 Quarta guerra Anglo-Holandesa 

1793 A França declara a guerra a República 

1795 Proclamação da república Batávica 

1806 Luís Napoleão torna-se rei da Holanda 

1810 Anexação dos Países Baixos à França 

1813 Insurreição popular contra Napoleão. O Príncipe Herdeiro desembarca em 

Scheveningen 

1815 Guilherme torna-se Rei Guilherme I dos Países Baixos. Congresso de Viena 

1830 Bélgica independente 

1840 O rei Guilherme II sucede a Guilherme I 

1849 O rei Guilherme II sobe ao trono. Primeiro governo Thorbecke 

1870 Abolição da pena de morte 

1873-1912 Guerra de Atjeh 

1890 Falecimento do rei Guilherme III. Regência de sua esposa Emma até a 

maioridade da filha Guilhermina 

1898 Coroação da rainha Guilhermina 

1914-1918 Primeira Guerra Mundial. Neutralidade dos Países Baixos 

1917 Adoção do Sufrágio Universal 

1932 Conclusão do dique Afsluitdijk. O Zuiderzee passa a ser Lago Ijsselmeer 

1940-1945 Segunda Guerra Mundial. O exército alemão ocupa os Países Baixos 

1945 Adesão nas Nações Unidas. Sukarno proclama a independência da república 

da Indonésia 

1948 A rainha Juliana sucede à rainha Guilhermina 

1949 Transferência de soberania para a Indonésia. Os Países Baixos aderem à 

OTAN 

1953 Grandes inundações 

1954 Estabelecimento do Estatuto para o Reino dos Países Baixos 

1956 Países Baixos co-fundadores da CEE 

1975 O Suriname torna-se uma república independente  

1980 A rainha Beatriz sucede a rainha Juliana 

1986 Arruba obtém o Estatuto Particular. Conclusão das obras do Plano Delta 

1990 Tratado de Schengen 

 

 


