
O país 
 
O Reino dos Países Baixos são uma monarquia constitucio-

nal parlamentar democrática banhada pelo mar do Norte 

ao oeste, que faz fronteira com a Bélgica e a Alemanha, 

tendo como capital a cidade de Amsterdã. Sua extensão 

territorial é de 41.526 km² e aproximadamente 2 milhões de 

habitantes.  Em comparação com a Bélgica, que liderava a 

industrialização no continente, os Países Baixos progredi-

am lentamente, devido aos altos salários e a ênfase dos 

empresários sobre o comércio. Assim, o crescimento indus-

trial chegou relativamente atrasado - depois de 1860 - por-

que os incentivos para se mudar para a indústria eram bas-

tante fracos. 

Os Países Baixos e o Imperialismo  
 
Os holandeses tinham uma relação muito próxima com o 

mar, e queriam conquistar grande parte do mundo através 

dele. As ambições imperiais dos holandeses foram reforça-

das pela força de sua indústria naval existente, bem como 

pelo papel fundamental que desempenharam na expansão 

do comércio marítimo entre a Europa e o Oriente. Em 1621 

foi fundada a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, 

para promover negócios entre colônias americanas e africa-

nas. A companhia obteve monopólio com a África e as 

Américas e também conseguiu portos na costa oeste da 

África para o comércio de escravos.  Pouco depois de atin-

gir o seu auge, o Império colonial holandês começou a de-

clinar como resultado das guerras anglo-holandesa, em que 

perderam muitas de suas possessões coloniais e monopó-

lios comerciais para o Império Britânico. A então falida 

Companhia Holandesa das Índias Orientais foi liquidada em 

1 de janeiro de 1800, e suas posses territoriais foram nacio-

nalizadas como as Índias Orientais Holandesas. 

Os Países Baixos na Conferência de Berlim 

 O dano decorrente da falência da Companhia Holandesa 

das Índias Orientais provocou tal sensação em Roterdã que 

era necessário maior cautela durante a exploração na Áfri-

ca. Foi criada então a Nova Associação de Comércio Africa-

na que continuou a funcionar, manter e expandir seus inte-

resses e atividades no Congo durante a década de 1880 - 

quando essa região passou a ser cada vez mais interessada 

nos círculos diplomáticos internacionais. O papel comercial 

importante dos holandeses era bem conhecido nestes cír-

culos. Entre 1880 e 1884, os relatórios diplomáticos indica-

ram sem dúvida que os holandeses tinham um grande inte-

resse comercial no Congo. O que isso significa - e isso é es-

sencial para uma compreensão adequada da diplomacia 

holandesa sobre o Congo - é que, no que diz respeito ao 

Congo, os interesses econômicos dos Países Baixos eram, 

na verdade, apenas comerciais da e que os produtos holan-

deses mal estavam envolvidos, com exceção de alguns têx-

teis, gin holandês  e pólvora. Assim, os Países Baixos exta-

vam mais interessados no livre comércio e livre navegação 

do que em colônias para administrar na África. 
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