232-Companhia Holandesa das Índias Orientais

Em 1591 os portugueses fizeram um sindicato entre a Alemanha,
Itália, Espanha utilizando como base o porto de Hamburgo. O objetivo era
as distribuição da pimentas e outras especiarias que vinham da Índia.
A Companhia Holandesa das Índias Orientais (VOC) foi fundada n a
Holanda em 20 de março de 1602. Penso que muito do dinheiro para a
fundação da VOC vieram dos judeus que foram expulsos da Espanha e de
Portugal, que uma maneira muito sutil, se vingaram da injustiça cometida
contra eles.
É sabido que os judeus portugueses quando chegaram à Holanda,
trouxeram a chave das suas casas e que são guardadas com carinho até
hoje. Isto foi confirmado por uma amigo meu. Até o famoso filósofo
Spinosa é filho de judeus portugueses.
Conversei uma vez em uma viagem com um historiador português,
porque expulsaram de Portugal as pessoas mais ricas ? Respondeu que foi
um acerto de casamento do rei português Manoel com uma nobre
Espanhola, sendo exigido pelo Rei Ferdinando e isabela da Espanha , que
fossem expulsos os judeus. Foram estes mesmos reis, que em 1478
introduziram a inquisição na Espanha e a colocaram sob a direção do
infame Tomás de Torquemada.
De 1581 a 1640 Portugal passou a ser governado pela Espanha
sendo que a posse do rei Espanhol Felipe foi na Fortaleza dos Templários
em Tomar, Portugal,.
Em 1669 a VOC era a maior companhia privado do mundo (VOC),
com 50.000 empregados, 10.000 mercenários e 150 navios mercantes e
40 navios de guerra totalmente equipados.
A VOC tirou Portugal do grande comercio das especiarias. Quanto
aos ingleses os mesmos tomaram várias propriedades da VOC diminuindo
o poder da mesma.

E
m 31 de dezembro de 1799 acabou a VOC. A batalha da Republica
da Batávia na Holanda em 1740 e o crescimento do Brasil no mundo,
começou o colapso da VOC.
O século XVII é considerado o século de ouro da Holanda.
Segundo a Teoria do russo Kondratief, a Holanda dominou o mundo
em pelo menos 125 anos. Observar que Portugal também dominou o
mundos durante 125 anos e o interessante que a Espanha apesar de tanta
prata e ouro não dominou o mundo.
A companhia Holandesa as Índias Orientais teve de 660.000
escravos a 1.135.000. O interessante é que os holandeses não levavam
mulheres e se misturavam as mulheres locais.
Os holandeses introduziram onde estiveram a “raça pirâmide”, isto
é, só era importante quem eram descendentes dos holandeses que é
assim na Indonésia até hoje.
No ápice da VOC o orçamento era de 7,4 trilhões de dólares com
preço do ano 2012 ajustado a inflação.
Durante 200 anos os Holandeses praticamente dominaram o
mundo.
Lembrando um pouco da história quando os holandeses ocuparam
o nordeste brasileiro, o famoso Padre Vieira escreveu o Sermão Forte,
onde descreve o poder militar e econômico da Holanda comparando com
Portugal. O Padre Vieira sugeriu que a única saída era que o nordeste
fosse comprado dos holandeses, o que realmente aconteceu, mas quem
pagou fomos nós, os brasileiros.
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