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Deus criou o mundo e
os holandeses cria-
ram a Holanda. Eis o
axioma estafado (que

contudo ninguém se atreve a questionar)
quando se trata de enaltecer as qualidades de-
miúrgicas de um povo que reclama para si o
feito inigualável de ter arrancado os hectares
de terra do seu país ao mar. Ninguém? Não,
Rentes de Carvalho, dedicado estudioso dos
holandeses, não se fica, e numa das crónicas
que servem de objecto a estas linhas vai lem-
brando que «se em vez do chão de sala areno-

so e fácil de trabalhar, plano que dá gosto vê-
-lo, [Deus] tivesse dado [aos holandeses] de
presente as montanhas de granito que deu [a
Portugal], com covas, despenhadeiros, riban-
ceiras, talvez a história não fosse a mesma.
Com certeza que pasmei, pasmo ainda, dian-
te de todos esses esforços de ir arrancando à
água a terra tão necessária. Fico de boca aber-
ta ao saber que para remover a areia depres-
sa, bem e barato, o holandês a mistura com
água e, empurrando-a em tubos, a bem dizer
a obriga assim a ir pelo seu pé. Como podere-
mos nós, jamais, mover os enormes penedos
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que em Portugal nos embaraçam a vida? Co-
mo atulhar os despenhadeiros que por vezes
separam as margens dos nossos rios (...)? Nis-
so e mais o holandês é de facto filho mimado
do Senhor. Enquanto nós, verdadeiramente
aflitos, ainda lhe rogamos o pão-nosso de ca-
da dia, ele há muito que dispensa o Altíssimo
para a cura dessas misérias.» 

Livro-espelho
Sem frio nos olhos (como dizem os franceses
de quem nada teme), o cronista aventura-se
bravamente por domínios idiossincráticos
(movediços como o chão dos holandeses) e
destapa alguns dos múltiplos véus que co-
brem a sociedade holandesa contemporânea
de uma insuspeitada estranheza. Nunca a Ho-
landa havia sido assim narrada, com a acuti-
lância e a justeza de quem afinal a conhece co-
mo poucos – Rentes de Carvalho vive e traba-
lha lá desde os anos cinquenta. Um país como
todos cheio de contradições, mas a que o olhar
amoroso do autor confere renovadas proprie-
dades – para os seus habitantes, que desde que
foi publicado nos anos setenta esgotam suces-
sivas edições deste livro, como para quem
pouco conhece os holandeses, como esta vos-
sa escriba, que apesar de lá ter nascido e vivi-
do, ter sido falante do neerlandês, recebido pe-
los natais presentes do Sinterklaas e do seu
ajudante Zwarte Piet, comido arenques crus
pelas vielas, passado momentos felizes a pati-
nar no gelo e a andar de trenó pelas ruas de Ro-
terdão, pouco sabe dos holandeses. Bem me
dizia a minha portuguesa mãe que não eram
de fiar – recordo-me dela a apontar o dedo aos
usos e costumes de uma cultura demasiado di-
versa da sua, mundo bizarro de gente que ta-
pava e voltava a guardar a lata dos biscoitos
imediatamente depois de todos terem tirado
o respectivo primeiro...  De gente que se deita-
va e levantava com as galinhas, e cujas casas
reflectiam o aprumo aborrecido das suas vi-
das, tão distantes do que uma meridional po-
dia conhecer e sem demoras gostar. 

Um país a que a publicação de Com os Holan-
desesprestou um serviço de valor inestimável.
Livro-espelho, reflector das coisas humana-
mente observáveis, através das perplexidades
de um autor cuja escrita saborosa Saramago já
recenseara na Seara Nova em 1968, referindo-
-se a Rentes de Carvalho como alguém que
nos dá «o quase esquecido prazer de uma lin-
guagem em que a simplicidade vai de par com
a riqueza, (...), que decide sugerir e propor, em
vez de explicar e impor.» Uma escrita que o
próprio, certa vez indagado a propósito, des-
creveu como franca, «sem lindezas nem arre-
biques, e chamando as coisas pelo seu nome.»
Modéstias sobre uma escrita maior do que is-
so, cujas qualidades literárias são evidentes
nestas crónicas holandesas. 

Caução de Balkenende
Com os Holandeses, um best-seller na Holanda
desde a sua publicação em 1972, inúmeras ve-

zes reeditado naquele país, foi citado pelo pri-
meiro-ministro holandês Jan Peter Balke-
nende num discurso ao comissário europeu
Durão Barroso em que concedeu que «o po-
vo holandês não é propriamente conhecido
como um povo de sonhadores. Podemos ver
isso claramente na maneira como outros nos
descrevem. Caso do seu conterrâneo, o escri-
tor J. Rentes de Carvalho, cujo retrato dos ho-
landeses não é lisonjeador». Povo de gente
que Balkenende aceita como desprovida da
visão iluminada dos sonhadores, esvaziada
de ideais exaltados, gente desapaixonada,
frugal, conservadora, gente chata, afeita à or-
dem e à limpeza imaculada de tudo. «Venham
ver Roterdão, Amesterdão, Vlissingen, Kat-
wijk-aan-Zee», escreveu Rentes de Carvalho.
«Enormes ou minúsculos, pouco importa: o
mais pequeno parafuso está pintado, não há
chaminé por colorir, engrenagem por olear,
cabo mal enrolado, convés à espera de esfre-
ga, porta que chie, cais a ameaçar ruína. On-
de, senão aqui, se encontrarão montes de su-
cata alinhados como estes?» Gente cuja úni-
ca paixão é a incessante invenção de novas
regras. Gente ainda por cima com maneiras
que deixam muito a desejar, prosseguiu Bal-
kenende. E também sobre a «bruteza» dos
holandeses Rentes de Carvalho não poupou
em Com os Holandeses:«Quem como eu fre-
quenta os eléctricos, os autocarros, os com-
boios, e de vez em quando se encontra cerca-
do de multidão, há-de ter-se dado conta de
que o holandês, e, menos previsível, a holan-
desa, parecem utilizar o corpo com o mesmo
fito com que os guerreiros antigos se serviam
das armas de arremesso ou dos aríetes.» 

Quanto mais me bates
Curioso exercício de retórica política, o do
primeiro-ministro holandês dirigindo-se ao
presidente da Comissão Europeia, a que a
perspicácia e o talento do cronista de costu-
mes conferiram insuspeitadas qualidades in-
trospectivas. Porque, lembrou Balkenende,
as pessoas aceitam certas coisas dos escrito-
res que jamais aceitariam vindas dos políti-
cos. Palavras inesperadas, estas de um gover-
nante sobre o seu próprio povo, cuja única ap-
tidão redentora será a capacidade para se rir
de si próprio. História de amor também, a que
há várias décadas decorre entre Rentes de
Carvalho e os holandeses, terna guerra como
a que opõe o gato ao rato, e cujo momento ful-
gurante será o instante em que o primeiro re-
tira momentaneamente a pata do minúsculo
dorso do segundo, tal como descreveu Boris
Vian: «[Nesse instante o rato] fica imóvel, não
procurando sequer fugir, e a patada que se se-
gue é mais ligeira do que uma carícia – uma
carícia de amor, o amor da vítima pelo seu car-
rasco, amor de certa forma retribuído.» E na
conclusão do espantoso discurso, Balkenen-
de volta a citar Rentes de Carvalho a propósi-
to de uma entrevista em que o escritor (re)co-
nhecido por desancar os holandeses conse-

«É facto, como sucede nos pares
mal irmanados, que o holandês e eu
vivendo juntos e abaixo do nível do mar (...)
continuamos a compreender-nos mal.
Não que tenhamos brigas ou nos olhemos
com excessiva desconfiança, bem ao
contrário, mas simplesmente porque mau
grado alguma boa vontade de parte a
parte, parece não querer saltar entre nós
aquela faísca que gera as simpatias
permanentes. – Mas como é isso
possível? – imagino-o a perguntar, com a
surpresa de um cônjuge que se sente
traído. Eu gosto da Holanda. Não sou
insensível ao arrumo, à eficiência, aos
direitos, à correcção, às certezas, confor-
tos e seguranças que ela me oferece.
Gosto da Holanda mesmo naquilo em que
ela diametralmente se opõe a outras
simpatias minhas, como por exemplo a
paisagem. Homem de montes, não me
posso apaixonar pela assustadora
planura do pólder, onde outros respiram
livremente mas que a mim asfixia. Os
meus olhos precisam de esbarrar contra
encostas, alegram-se ao seguir as curvas
das serranias, anseiam por imaginar o
horizonte que se esconde. Devo
confessar que o pólder impressiona, tem
grandeza e embora de maneira bem
diferente da das montanhas igualmente
me esmaga com a sua imponência,
tornando-me mais diminuto do que sou,
mais vulnerável aos mistérios que amea-
çam. Se não o fosse tornar-me-ia crente
ao caminhar pelas veredas rectilíneas e
infinitas que cortam a planura, com um
horizonte que a cada passo mais se
afasta, a provar a inutilidade de todas as
jornadas, as do corpo como as do espírito.
E ao horizonte de terra sucede-se o do
mar, igualmente sem fim. Existe na língua
portuguesa uma palavra, “saudade”,
estranha, intraduzível. Os portugueses,
que recebem esse baque logo à
nascença, vêem a sua vida regida por
esse sentimento, chegando alguns ao
extremo de sentir saudade da saudade, o
que lhes ocasiona mudanças repentinas
de humor, fazendo-os passar sem aviso
da alegria intensa à melancolia profunda.
Outros, igualmente complicados, não
podem evitar sofrer já hoje de saudade
que só no futuro deveriam sentir. A essa
última categoria pertenço eu. E assim me
verão palmilhar as ruas de Amesterdão
sem razão nem destino, envolto pela
turba que passa, ou meter pelos atalhos e
as estradas da província, parando nos
molhes, subindo aos diques, caminhando
longamente pelas praias e pelos bosques.
A temer o momento em que, longe da
Holanda, ela se torne para mim uma
saudade.»  

Sem encostas nem serranias
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guiu identificar-lhes um aspecto positivo, re-
tirando portanto momentaneamente a pata
do dorso do povo holandês: «Se um holandês
colecciona caixas de fósforos, fará o que está
ao seu alcance para juntar todas as caixas de
fósforos que existem no mundo. Já um colec-
cionador português é alguém que junta duas
ou três dezenas de caixas e diz que já chega.»

Com os portugueses no coração
Crónicas frequentemente construídas numa
linha de raciocínio que opõe os holandeses
aos portugueses, Com os Holandeses faz jus à
vocação hiperidentitária de todo o português
– e ainda mais se exilado e dado à reflexão crí-
tica. Más maneiras, má comida, mau clima,

pouca hospitalidade, propensão para a sole-
nidade bacoca, para o comércio das boas in-
tenções, nada dados aos gracejos, racistas,
afeitos ao cumprimento de direitos, deveres
e vícios como outros à sábia transgressão ou
à volúpia dos prazeres, os holandeses vivem
a religião cheios de temores e reverências es-
tranhas ao português, quanto a ele criado nas
clandestinas «orações cheias de invocações,
carregadas de mistério, feitas de muitos bi-
chanares e preparos de ervas, azeite virgem,
sal do mar e a ajuda do Livro de São Cipriano».
Negociações primitivas, no Portugal imortal
das romarias, das procissões «de arromba» e
das colchas nas varandas, ofertadas a um
Deus que os portugueses tratam «como pes-

soa de casa, um familiar que tem os seus re-
pentes, com quem sempre é possível conver-
sar» – um Deus «muito diferente daquele que
vive na Holanda, sem face, sem túnicas de co-
res, sem cordas de seda que lhe enfeitem a
cintura». Um livro que é também sobre os
portugueses, que o cronista irónica e carinho-
samente contrapõe aos incompreensíveis
holandeses, aliás amiúde tornados objecto de
escárnio, como se explica na contracapa: 
«A lista começou com Júlio César, alongou-
se no decorrer dos séculos, tem casos extre-
mos como o do mal-agradecido Voltaire que,
em vez de dar graças pelo refúgio oferecido,
sintetizou venenosamente os Países Baixos
em Canards, Canaux et Canailles[Patos, canais
e canalhas]. Jesuíta e diplomata, António
Vieira disse pior, mas diplomaticamente. De
facto, são muitos os críticos mordazes de um
país em que outros só vêem campos de tuli-
pas, moinhos a rodar serenamente, montes
de queijo, diques, água, abundância de belas
raparigas loiras e desempenadas. Assim es-
creveu o optimista Ramalho Ortigão a suave
aguarela que para muitas gerações funcionou
como relato exemplar de um país exemplar. 
O meu caso difere.»«

De origem transmontana, nasceu em Vila
Nova de Gaia, em 1930. Frequentou liceus no
Porto, em Viana do Castelo e em Vila Real, fez 
a tropa em Lisboa, onde estudou Românicas 
e Direito. Obrigado ao exílio político, viveu no
Brasil, em Nova Iorque e em Paris. Foi
jornalista. Em 1956  fixa-se em Amsterdam
[Rentes de Carvalho discorda da grafia apor-
tuguesada que transforma o nome da capital
holandesa em Amesterdão] como assessor
do adido comercial da embaixada do Brasil.
Licenciado pela Universidade de Amesterdão
com uma tese sobre «O povo na obra de Raul
Brandão», foi docente de Literatura
Portuguesa entre 1964 e 1988. Desde então,
dedica-se exclusivamente à escrita. Autor 
de Montedor (1968), O Rebate (1971), A Sétima
Onda (1984), Ernestina (1998), A Amante
Holandesa (2003), A Ira de Deus sobre a
Holanda (2008), Rentes de Carvalho escreveu
ainda o guia de viagem Portugal, Um Guia para
Amigos, publicado na Holanda em 1988, com
dez edições esgotadas. Para a editora holan-
desa DeArbeiderspers, dirigiu e escreveu os
posfácios da edição em língua holandesa das
principais obras de Eça de Queiró. Pela sua
contribuição para a cultura portuguesa foi
agraciado em Dezembro de 1991 pelo
presidente Mário Soares com o grau de
comendador da Ordem do Infante D. Henrique.
Mais informação e textos:
http://www.jrentesdecarvalho.nl
/port/index.htm
http://tempocontado.blogspot.com/

Comendador Rentes

IroniaLivro sobre os holandeses,
que é também sobre os portugueses,
que irónica e carinhosamente contrapõe
aos incompreensíveis holandeses.


