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Pusztai Gábor

A holland tengeren túli expanzió kezdetei

1602-ben megalakult a Holland Kelet-indiai Társaság, korának leg-
nagyobb kereskedelmi vállalkozása. A társaság kezdetben elsősorban az 
Ázsia és Európa közötti fűszerkereskedelemmel foglalkozott. Az, hogy 
ez a kis ország, mely ebben az időben még nem vívta ki függetlenségét, 
folyamatosan hadban állt a spanyolokkal (1568–1648), számítania kellett 
hol a franciák, hol az angolok támadására mégis történelmének legvirág-
zóbb korszakát élte a 17. században, és képes volt tengerentúli hódítá-
sokra is, több faktornak köszönhető. Szerepet játszott ebben a lakosság 
számának hirtelen növekedése, az intenzív kereskedelem, Hollandia 
kedvező fekvése, a felhalmozott tőke, a fejlett bankrendszer, a Dél-Né-
metalföldről (Flandriából, főleg Antwerpenből) ideözönlött kereskedők 
kapcsolatrendszere, pénze, az évszázados tengerészeti tapasztalatok, a 
hatalmas kereskedelmi flotta, a 16. század végén bekövetkezett politikai 
változások, valamint új kereskedelmi útvonalak megnyílása is. Ez a cikk 
elsősorban ezzel az utóbbi okkal, vagyis az új kereskedelmi útvonalak 
felfedezésével és annak hátterével foglalkozik. 

Az „arany évszázad” 

Az a terület, melyet Németalföldnek (Lage Landen) nevezünk és 
mely a mai Hollandiát, Belgiumot és Luxemburgot foglalja magában, 
a spanyol királyságon belül V. Károly (1500–1558) uralkodása alatt, 
1548-ban vált önálló közigazgatási egységgé. Ekkor Németalföld 17 
tartományból állt. Az uralkodó nagyon a szívén viselte ennek a vidéknek 
a sorsát, hiszen ez volt a szülőföldje. Károly 1500-ban Gent városában 
született. Hatalmas birodalmát nem volt képes egymaga irányítani, ezért 
öccsét, Ferdinándot az osztrák tartományok élére nevezte ki. Húgát, Má-
riát (1505–1558) – a Mohácsnál elesett II. Lajos (1506–1526) magyar 
király feleségét – pedig Németalföld kormányzására kérte fel. (A holland 
történelemben ő Magyarországi Máriaként ismert.) Mikor betegségektől 
gyötörve 1555-ben Károly lemondott a trónról fia, II. Fülöp (1527–1598) 
javára, Németalföld egy darázsfészekhez hasonlított. A reformáció elter-
jedése, új adók bevezetése, a francia fenyegetés és a gazdasági problémák 
a lakosság elégedetlenségéhez vezettek. II. Fülöp konzervatív katolikus 
uralkodóként kevés érzékenységet mutatott a protestantizmus különböző 
formáinak birodalmában való megjelenése iránt. Erőszakkal akarta le-
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verni Németalföldön a protestáns mozgalmakat. Ráadásul a gazdag ke-
reskedővárosokban kiapadhatatlan bevételi forrást látott. Újabb és újabb 
adókkal sújtotta a németalföldi városokat. Németalföldön az általános 
elégedetlenség (mely többek között a rossz termés és a gabona árának 
drágulása miatt robbant ki) 1566-ban az úgynevezett „képromboló moz-
galomban” (beeldenstorm) nyilvánult meg. Protestánsok rontottak be 
katolikus templomokba és „megtisztították” a szent helyeket a „pápista 
bálványimádás” kellékeitől, vagyis összetörték az oltárokat, a szentek 
szobrait, ill. az azokat ábrázoló képeket.1 Mikor fegyveres konfliktusokra 
is sor került, a király Alba herceget (Don Fernando Álvarez de Toledo y 
Pimentel, 1507–1582) küldte oda tízezres spanyol sereggel, hogy vérbe 
fojtsa a felkelést. Az Alba által felállított „Véres Tanács” több száz fel-
kelőt végeztetett ki és kobozta el vagyonukat. Alba nem válogatott az 
eszközökben, könyörtelenül bánt a lakossággal. Emellett újabb adókat 
vetett ki, hogy fedezni tudja zsoldosai fizetését. A spanyol katonák ke-
gyetlenkedtek a lakossággal, nem tettek különbséget királypárti és felkelő 
hollandok között, kifosztották és felgyújtották a városokat. A válaszlépés 
nem marad el, a hollandok is fegyvert ragadnak és szembeszállnak a 
spanyolokkal. Orániai Vilmos (1533–1584) vezetésével szabadságharc 
bontakozott ki, mely a holland történelembe mint a nyolcvan éves háború 
(1568–1648) vonult be.2 1579. január 23-án létrejött az Utrechti Unió, 
mely a rebellis tartományokat és városokat fogta össze. A katolikus, Fü-
löphöz hű déli tartományok a nem sokkal azelőtt, 1579. január 6-án létre-
jött Atrechtei Unióba tömörültek. Németalföld kettészakadt. A hollandok 
mind a tengeren, mind a szárazföldön küzdöttek a spanyolok ellen. Köz-
ben spanyol zsoldos hadak dúlták a holland falvakat, városokat. II. Fülöp 
csapatai számszeri fölényben voltak ugyan, de a király nagyon komoly 
anyagi gondokkal küzdött. Gyakran lázadások törtek ki a spanyol sereg-
ben, mert a katonák nem kapták meg idejében a zsoldjukat. A hollandok 
változó sikerrel számíthattak a franciák és az angolok támogatására is a 
spanyolok elleni harcban. 1584-ben Orániai Vilmost egy fanatikus kato-
likus merénylő, Balthasaar Geraerts, Delftben megölte, de ez a harcokra 

1  Maarten Prak: Hollandia aranykora. Bp., 2004. 20.
2  A holland felkelőket geuzennek, vagyis koldusoknak nevezték. Az elnevezés onnan 
ered, hogy mikor az egyszerű öltözetű holland követek megérkeztek a helytartó brüsszeli 
udvarában, a helytartó Pármai Margit környezete mely franciául beszélt, koldusnak 
(franciául geus) nevezte a hollandokat. A holland követek meghallva az elnevezést, 
később büszkén viselték a koldus nevet és mindenki, aki a felkeléshez csatlakozott, 
geusnek nevezte magát. A tengeren harcoló felkelők voltak a „tengeri koldusok” 
(watergeuzen). 
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nem volt kihatással. A szabadságharc vezetését Orániai Vilmos fia, Móric 
vette át. 

A hadiszerencse ekkor nem kedvezett a hollandoknak, a spanyolok 
az új parancsnok, Alexander Fernasére (1545–1592), Parma hercegének 
(Pármai Margit fia) vezetésével a déli területeken sikereket értek el. Egyik 
város a másik után esett el: Brüsszel, Mechelen és Antwerpen is az ellen-
ség kezére került. Dél-Németalföldről menekülnek a protestánsok. Főleg 
Antwerpen megszállása (1585) és a Schelde torkolatának lezárása után 
érkezett nagy menekülthullám Hollandiába.3 Akinek volt vesztenivalója 
sietősen távozott a városból. Antwerpen ekkor a legjelentősebb kikötővá-
ros az Északi-tenger partján, tele tehetős kereskedővel, iparossal, tudós-
sal és művésszel. Kerülővel (Németországon, vagy Anglián keresztül) 
vagy közvetlen úton, de a menekültek nagy része előbb-utóbb az északi 
szomszédnál, az „Egyesült Tartományokban” kötött ki. Ebben az időben 
a holland városok lakossága hatalmasra duzzad, néhol megkétszereződik 
a menekültáradat miatt. És ezek a menekültek nem feltétlenül szegények. 
Nem csak tőkét hoznak magukkal, hanem tudást, tapasztalatot és üzleti 
kapcsolatokat is. Mindezeknek a tényezőknek is köszönhető a holland 
„arany évszázad” gazdasági fellendülése. 1609-ben tizenkét évre szóló 
békét kötött a két kimerült hadsereg. Egyesek arra számítottak, hogy 
ezzel befejeződik a háború, de ez csak hiú ábránd maradt. 1621-ben ki-
újultak a harcok, és egészen 1648-ig folytak a csatározások a spanyolok 
és a hollandok között, míg végre megkötötték a Münsteri békét, mely 
szavatolta Hollandia függetlenségét.

A holland tengerentúli expanzió

A holland kereskedők voltak „Európa fuvarosai”. A Hollandiában 
előállított saját exporttermékei (textil, sör, sajt, vaj, hal4) mellett a ke-
reskedők főleg az igen jövedelmező közvetítő kereskedelemből éltek. A 
Balti-tengeri kikötőkből a 14. század közepétől elsősorban gabonát (főleg 
rozst Königsberg és Danzig kikötőiből) és fát (a hajóépítéshez) szállítot-
tak. A 15. században lepipálták a Hanza városokat és a 16. században 
elosztópiacot (stapelmarkt) hoztak létre Amszterdamban. 

A holland tengerentúli terjeszkedés kezdete a 16. század legvégére 
tehető és több tényező együttes hatásának köszönhető. Az egyik tényező 
az egyik kereskedelmi cikk, a bors volt.

3  Gert Mak: Amszterdam, egy város életrajza. Bp., 2001. 73.
4  Geschiedenis van de Nederlanden. Szerk. J. C. Hans Blom – Emiel Lamberts, 
Baarn, 2006, 118–119.
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A hollandok a függetlenségi háború (nyolcvanéves háború) idején 
is kereskedtek a spanyolokkal és a portugálokkal. Főleg közvetítő keres-
kedelemmel foglalkoztak. A Balti-tenger térségéből gabonát és fát vittek 
spanyol és portugál kikötőkbe. Itt, elsősorban Lisszabonból távol-keleti 
árukat, főként fűszereket szereztek be.5 Különösen a bors volt igen kere-
sett cikk. A bors kelendősége két okra vezethető vissza. A 16. században 
az élelmiszerek, különösen a hús konzerválása nagy nehézségekbe üt-
között. Ismerték ugyan a sózás, füstölés és szárítás technikáját, de ha a 
hús egyszer oszlásnak indult, kellemetlen szaga és íze miatt fogyasztásra 
alkalmatlanná vált. A bomlásnak indult hús ízét csak egy módon lehetett 
kompenzálni: erős fűszerekkel, különösen a távoli vidékeken termő bors-
sal. Ezért volt hát ez a keleti fűszer annyira keresett Európában: valamivel 
el kellett csapni a rothadó hús ízét.6 A fűszerkereskedelem azonban nem 
csak a gasztronómiai élvezetek elősegítését szolgálta, hanem a korabeli 
gyógyításban is nagy szerepet játszott. A keleti fűszereket tehát gyógy-
szerként is használták. A szegfűszeg például a fogfájás és a hasmenés 
ellenszereként volt ismert. Gyomor- és májpanaszok esetén a korabeli 
orvosok szemes bors rendszeres szedését írták elő, a szerecsendió pe-
dig emésztéssegítő hatásáról volt híres. Menstruációs panaszok esetén 
fahéjat szedtek, de fűszerkivonatokat használtak még terhesség megsza-
kítás céljára, de fogkrém helyett, a szájszag és az izzadt bőr szagának 
ellensúlyozására is.7 Olyan ma is ismert élvezeti cikkeket, mint a kávé, 
tea, kakaó vagy dohány kezdetben orvosságként használtak.8 

A fűszerkereskedelem, de különösen a borskereskedelem nagyon 
jövedelmezőnek számított. A 15. század közepén ugyan akár két évbe is 
beletellett, míg a bors az ázsiai termelőtől elért az európai fogyasztó asz-
talára, de a fogyasztói ár a beszerzési árnak akár százszorosára is rúgha-
tott. Az Ázsiában egy aranyért beszerzett borsmennyiség Európában száz 
aranyért kelt el, vagyis a kereskedőnek 10.000 %-os haszna is lehetett.9 
Persze a gyakorlatban ez a haszon nem egyetlen ember vagy társaság 
zsebébe vándorolt, hanem több közvetítő kereskedő között oszlott meg. 

5  Jurrien van Goor: De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse 
expansie 1600–1795. Den Haag, 1994. 16. (továbbiakban Goor, 1994.)
6  Mike Dash szerint Amszterdam a „rothadó hús ízére épült”, vagyis a borskereskedelem 
nagyban hozzájárult a város gazdagságához. Mike Dash: De ondergang van de Batavia. 
Amsterdam, 2005. 87. (továbbiakban Dash, 2005.)
7  Wim Wennekens: Gouden handel. De Nederlanders overzee en wat ze dar haalden. 
Amsterdam, 2008. 10.
8  Pestis ellen például készítettek olyan kenőcsöt, mely nikotin tartalmú volt. Ld. Ibid.
9  Dash, 2005. 88.
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A 15. század közepéig a szokásos fűszerkereskedelmi útvonal a termelő 
szigetektől, kínai és jávai kikötőkön keresztül ázsiai, perzsa, arab majd 
levantei kereskedők közvetítésével érkezett itáliai kikötőkbe, ahonnan 
Spanyolország, Franciaország, Hollandia és más európai országok piacá-
ra került. Miután a portugálok 1498-ban megkerülték Afrikát és rátaláltak 
az ázsiai kikötőkhöz vezető útra, közvetítő nélkül, közvetlenül juthattak 
hozzá a fűszerekhez, mely hatalmas üzlet volt. Ezért hétpecsétes titokként 
őrizték az oda vezető tengeri útvonal titkát. Az 1494-es tordesillasi szer-
ződés alapján és főleg saját meggyőződésük szerint a világ ezen területén 
ők voltak az urak. 

Még Portugália és Spanyolország perszonáluniója (1580) után sem 
változtak a holland-spanyol kereskedelmi kapcsolatok, sőt a holland 
hajók ekkor még részt vettek a Brazíliából Spanyolországba irányuló 
cukorszállításban is.10 Azonban a spanyol király, II. Fülöp, aki 1580 óta 
Portugáliát is magáénak tudhatta, 1585-ben, lezáratta a spanyol és por-
tugál kikötőket és elkobozta az ott lévő külföldi hajókat.11 Nagy csapás 
volt ez a holland kereskedőknek, akik nem csak a hajóikat vesztették 
el, de a továbbiakban nem tudták honnan beszerezni abban az időben 
igen kapós ázsiai árucikkeiket. Ráadásul a portugálok kereskedelmi 
szerződések révén már korábban igyekeztek megfosztani a hollandokat a 
borskereskedelem európai piacától és inkább dél-német kereskedőkkel, a 
Fuggerekkel és a Welserekkel fejlesztették kapcsolataikat.12 A spanyolok 
tehát mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a hollandokat kizárják 
ebből a nagyon jövedelmező kereskedelemből, mondhatni teljes sikerrel. 
Ezzel szinte egyidőben az egekbe szökött a bors ára. A borssal megrakott 
portugál és spanyol hajóknak ugyanis csak egy része érte el Lisszabont, 
hála az angolok intenzív kalóztevékenységének. Ennek következménye-
ként nem jutott a keresletnek megfelelő mennyiségű bors az európai pi-
acra. A velencei kereskedők, akik szintén foglalkoztak borsbehozatallal, 
a rendelkezésükre álló kereskedelmi forrásokból nem tudták kielégíteni 
az igényeket. Vagyis a bors ára ugrásszerűen emelkedett. 

Ez az éppen aktuális gazdasági tényező arra sarkallták a hollandokat, 
hogy saját maguk induljanak útnak, hogy megkeressék a mesés Kelet 
szigeteit, és hogy a gazdagságot jelentő fűszereket közvetítő nélkül, köz-

10  Ez elsősorban az angol-spanyol háborúnak (1585–1603) volt köszönhető, mivel 
a spanyoloknak szükségük volt a brazíliai cukorszállításhoz olyan semleges hajókra, 
melyeket nem támadtak meg az angolok. Goor, 1994. 17. 
11  1598-ban ismét elkobozták a holland hajókat, melyek spanyol vagy portugál 
kikötőkben tartózkodak.
12  Femme S. Gaastra: De geschiedenis van de VOC. Zoethen, 1991. 13.
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vetlenül maguk szerezzék be a „termelőktől”.13 Meg volt tehát az akarat, 
mivel a bors mint kereskedelmi cikk, busás haszonnal kecsegtetett. Ez 
önmagában azonban kevés lett volna. Egy ilyen jellegű vállalkozáshoz 
megfelelő indulótőke is kellett. Ez is rendelkezésre állt, hiszen a Bal-
ti-tengeri kereskedelmen meggazdagodott kereskedők könnyűszerrel ki 
tudtak állítani egy expedíciós flottát. Ráadásul Hollandia fejlett bank-
rendszerrel rendelkezett, így könnyű volt kölcsönhöz jutni. Már csak a 
tudás hiányzott. A hollandok ugyanis nem tudták, hogy hogyan juthatnak 
el a mesebeli szigetekre. Ez a portugálok titka volt. 

Útkeresés

Annyit tudtak, hogy Kelet felé kell menni. Ehhez a holland ki-
kötőkből a tengeren vagy északi, vagy déli irányba kellet elindulni. A 
Flandriából Hollandiába menekült pap, asztronómus, kartográfus és 
földrajztudós, Petrus Plancius (eredetileg Pieter Platvoet, 1552–1622) 
elmélete szerint létezett egy északi átjáró Kelet-Ázsia felé. Plancius, sok 
kortársával egyetemben meg volt róla győződve, hogy Észak felé halad-
va, Norvégiát megkerülve, a Jeges-tengeren át, el lehet jutni Kínába. Az 
út szerinte így sokkal rövidebb, tehát gyorsabb lett volna, mint a déli 
útvonal. Ráadásul így el lehet kerülni a portugál hajókat, melyek a déli 
útvonalon közelítették meg a fűszerszigeteket, és akik nem igazán örültek 
a holland konkurenciának.14 Az Északi sarkkör környékén ráadásul az an-
gol, francia, baszk, mór stb. kalózok sem jelentettek fenyegetést, vagyis 
sokkal biztonságosabb lenne arrafelé az út. Gyorsabb, biztonságosabb, 
rövidebb, csak azzal nem számoltak, hogy ott északon befagy a tenger. 
1594-től kezdve három expedíciót indítottak a holland kereskedők, hogy 
a feltételezett északi tengerszoroson keresztül eljussanak a mesés Keletre. 
Egyik kísérlet sem járt sikerrel. Az útnak indított utolsó expedíció hajói 
sem tudtak átkelni a Kara-tengeren és Novaja Zemljánál (Új föld), amit a 
hollandok csak Nova Zemblaként emlegetnek, a jég fogságába kerültek. 
A legénység kénytelen volt a szigeten, a hajó deszkáiból és uszadékfából 
ácsolt házban áttelelni (1596–97). Innen kalandos körülmények között 
csónakokon és gyalogszerrel érték el a Kola-félszigetet, ahol egy kikötő-

13  Ibid. 15.
14  Erre példa a holland hajós, Barent Erikszoon esete, aki 1590-ben Brazíliába 
igyekezett, de navigációs hiba és a kedvezőtlen áramlatok következtében Afrika nyugati 
partjaira sodródott, és a Guineai öbölben kötött ki. Itt a portugálok annyira nem örültek 
a holland vélt vagy valós konkurenciának, hogy Erikszoont börtönbe vetették, ahonnan 
csak 1593-ban szabadult ki. Ld. Ibid. 21.
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ben szerencséjükre egy holland hajó kapitánya felvette őket a fedélzetre 
és több mint kétévi távollét után 1597. november 1-én kerültek vissza 
a túlélők Amszterdamba.15 Kereskedelmi szempontból ezek az expedí-
ciók csak veszteséget jelentettek. Viszont a holland irodalom, az egyik 
résztvevő, Gerrit de Veer (1570–1598?) jóvoltából, gazdagabb lett a 16. 
század majd legizgalmasabb és legszínesebb útleírásával.16 Mivel az 
északi irányba való próbálkozások kudarcot vallottak, maradt a Dél felé 
vezető útvonal. Ez azonban a hollandok számára ugyanolyan ismeretlen 
volt, mint az északi. A portugálok féltve őrzött kincsei közé tartozott az 
„Indiába” vezető tengeri útvonal titka. 

Ebben az időszakban azonban egyre több információ jelent meg 
Hollandiában a Kelet-Indiába vezető útról. 1592-ben látott napvilágot 
a Tresoor der Zeevaert (A hajózás kincsestára) című mű, melyet Lucas 
Janszoon Waghenaer (1533?–1606) írt, s melyben megtalálható volt a ko-
rábban portugál szolgálatban álló Dirck Gerritszoon Pomp (1544–1608?) 
Kínáról szóló írása is. 1596-ban jelent meg nyomtatásban Jan Huygen van 
Linschoten (1563–1611) Itinerario című műve. Van Linschoten 1584-
ben Goa érsekének kíséretében Lisszabonból utazott a mesés Keletre és 
a Fuggerek szolgálatában 1592-ben tért vissza Európába. Ekkor kezdett 
el dolgozni művén, mely a déli tengeri útvonal részletes leírása volt. Úgy 
látszott tehát, hogy a hollandoknak rendelkezésükre állt végre a tudás is, 
melynek segítségével eljuthatnak a mesés keleti szigetekre.

Az Itinerario még csak kéziratos formában volt meg, amikor amsz-
terdami kereskedők egy része 1594 tavaszán úgy döntött, megkockáztat-
ják, hogy Dél felé haladva eljussanak a fűszerszigetekre.17 A kor szokása-
inak megfelelően társaságot hoztak létre a vállalkozás végrehajtásához. 
A költségek nagy részét a kilenc kereskedő fedezte, de részvényesként 
mások is beszálltak az előkészületekbe. Egy ilyen társaság (compagnie) 
általában csak egy útra szerveződött. Ha az út sikeres volt, és a megrakott 
hajók befutottak a holland kikötőbe, akkor a rakományt és a hajókat is 

15  Karel Bostoen: Verhalen over verre landen. Reizen op papier 1600–1800. 
Amsterdam, 2001. 27.
16  Gerrit de Veer 1598-ban jelentette meg könyvét Waarachtige beschrijving van 
drie zeilagiën (Három hajóút igaz története) címmel. A könyv nagy siker volt, nem 
csak Hollandiában, hanem Európa más országaiban is. Még a 17. században öt nyelvre 
fordították le: latinra, németre, angolra, franciára és olaszra. A mű napjainkban is vonzza 
az olvasókat. Legutóbb 1996-ban jelent meg a norvég fordítás. 
17  A kilenc amszterdami kereskedő Hendrik Hudde, Reiner Pauw, Pieter Hasselaar, 
Arent ten Grootenhuis, Hendrik Buyck, Syvert Sem, Jan Poppen, Jan Karel és Dirck van 
Os voltak. Els M. Jacobs: Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde 
Oostindische Compagnie. Zutphen, 1991. 7.
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elárverezték, a tagok visszakapták befektetésüket, és a befektetett összeg 
arányában osztoztak meg a hasznon. Ezután a társaság feloszlott. Ezen az 
alapon szerveződött meg a Compagnie van Verre, (A messzeség társasága). 
Az amszterdami kereskedők vállalkozása ugyan ugrás volt a sötétbe, de 
amennyire lehetett, fel akartak készülni. A siker érdekében még kémeket 
is küldtek Lisszabonba, hogy a Jóreménység fokán át vezető útvonalról 
még több információhoz jussanak. 300.000 guldent fektetett be a kilenc 
amszterdami kereskedő. Az összeg kétharmadáért hajókat, felszerelést, 
muníciót, kereskedelmi árukat (főleg csereárut, mint pl. textilt, üveget, 
ékszert, tükröt, késeket, lakatokat) vásároltak és legénységet toboroztak. 
100.000 guldent pedig készpénzben vittek a fedélzetre. Holland tarto-
mány és néhány város pedig fegyverekkel támogatták a vállalkozást.18 

Az első hajóút

Négy hajót szerelnek fel. A Hollandia, a Mauritius, az Amsterdam 
és a Duijfken 1595. április 2-án, Cornelis de Houtman19 (1565–1599) pa-
rancsnoksága alatt, 249 emberrel a fedélzeten futott ki a texeli kikötőből. 
De Houtman a Mauritius fedélzetén, kezében az Itinerario kéziratával, a 
kis flotta élén elindult Afrika irányába. A cél az volt, hogy a begyűjtött 
információk alapján „Sunda királyával” kereskedelmi szerződést kös-
senek. De Houtman úgy tudta, hogy „Sunda” vagy Sunda Kelapa, más 
néven Jacatra (a mai Jakarta) a Kelet-Indiák jelentős kikötővárosa, Jáva 
szigetén. A helyi uralkodó állítólag a portugálok ellensége volt, tehát úgy 
tűnt, előnyös szerződéseket lehetne vele kötni. Ráadásul a portugáloknak 
Jáva ezen részén nem volt sem kereskedelmi lerakatuk, sem erődjük, így 
nem kellett tartani a portugál konkurencia fenyegetésétől. A kereskedel-
mi szerződéseknek az lett volna a lényege, hogy a hollandok egy közösen 
meghatározott fix áron vették volna meg a borsot a helyiektől. Ráadásul a 
hollandok terve az volt, hogy monopolizálják a borspiacot. Vagyis Sunda 
királya csak a hollandoknak adhatott volna el borsot, más kereskedőknek 
(pl. portugáloknak vagy angoloknak) nem. Ez a hollandok számára azért 
is lett volna előnyös, mert így nem kellett volna kínai kikötőkbe hajózni 
18  100 ágyút bocsátottak a kis flotta rendelkezésére. Ld. Ibid. 10.
19  Cornelis de Houtman volt azon „kémek” egyike, akit a holland kereskedők 
Portugáliába küldtek, hogy információt gyűjtsön az ismeretlen útvonalról. De Houtman 
1594-ben tért vissza Hollandiába és a megszerzett információkat Corte verclaringhe 
vande Landen ghenaemt Oost Indien (A Kelet-Indiáknak nevezett országok rövid 
ismertetése) című művében foglalta össze. Vibeke Roeper: De ’Eerste Schipvaart’. 
De tocht van De Houtman In: Peter van Zonneveld: Naar de Oost! Verhalen over vier 
eeuwen reizen naar Indië. Amsterdam, 1996. 13.
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a bors megvásárlása végett (ezzel időt és pénzt takarítottak volna meg), 
ahogy ezt a portugálok tették. Ráadásul a kínai termékekért (selyem, por-
celán) borssal tudtak volna fizetni, melyet Jáván olcsóbban szerezhettek 
be. Ezzel pedig jelkentős költségeket takarítottak volna meg. Minden 
amellett szólt tehát, hogy „Sunda királyával” kell szövetséget kötni.20 A 
16. század végére azonban Sunda szerepét Bantam vette át, de erről De 
Houtman mit sem tudott. 

A Kanári-szigetekig az út nem volt ismeretlen, hiszen holland ke-
reskedők jártak már Nyugat-Afrikában és eljutottak a Nyugat-Indiákra, 
vagyis Amerikába is. Az egyenlítő környékén adódtak az első problémák. 
Június elején jelentkeztek a fedélzeten az első megbetegedések. Sokan 
skorbutot kaptak. Az egyszerű C-vitamin hiány miatt fellépő kór okát nem 
ismerték a hollandok. De mivel még sosem voltak ilyen hosszú ideig úton, 
anélkül, hogy készleteiket felfrissíthették volna, tehetetlenül és értetlenül 
álltak a jelenség előtt, miközben a skorbut egyre csak terjedt a hajókon. 
Augusztus 4-én kikötöttek Afrika déli csücskén. A helyi bennszülöttektől 
(khoi-khoi) vettek ugyan friss birkahúst és találtak édesvizet is, de ez nem 
gyógyította meg a skorbutos betegeket. Tovább hajózva Madagaszkáron 
próbáltak friss gyümölcsöt szerezni, abban reménykedve, hogy a betegek 
állapota attól javulni fog. Egy hónap multán indultak csak tovább, de 
ekkorra már olyan sok halottjuk volt, hogy a Mauritius és a Hollandia le-
génységének mintegy felét elvesztették.21 Csak 1596 januárjában találtak 
Madagaszkár északi részén végre friss gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag 
citrusféléket, narancsot, citromot, valamint datolyát, banánt és dinnyét. 
Ez megtette hatását és a betegek állapota gyorsan javult. Február 12-én 
hagyták el Madagaszkárt és négy hónap multán megérkeztek a Jáva és 
Szumátra közötti tengerszoroshoz, a Szunda-szoroshoz. Itt hallották a 
bennszülöttektől, hogy Bantam átvette Sunda Kelapa szerepét. Ha borsot 
akarnak vásárolni, akkor Bantamba kell hajózniuk. Ide 1596. június 27-
én érkeztek meg. A tervezett kereskedelmi szerződés megkötése azonban 
minden kedvező előjel ellenére nem sikerült. Cornelis de Houtman nem 
volt jó diplomata. Hiába egyezett meg a kiskorú király nevében tárgyaló 
kormányzóval, a szerződés aláírása előtt mégis nézeteltérése támadt az 
ezüst reál (amivel De Houtman fizetni szándékozott) árfolyamát illetően. 
Nem tudtak megegyezni, hogy az ezüst reálnak mi legyen a caxiához 
(a helyi fizetőeszközhöz) viszonyított árfolyama. A késlekedés katasztro-
fális következményekkel járt. A portugálok, akiknek ugyan nem volt itt 

20  Ibid. 15.
21  A túlélők Madagaszkár ezen részét holland temetőnek (Hollandsch Kerkhof) 
nevezték el.  Ibid. 17
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kereskedelmi lerakatuk, de gyakran megfordultak a kikötőben, azt a hírt 
kezdték terjeszteni a hollandokról, hogy azok nem is kereskedők, hanem 
kalózok, akik a csak arra várnak, hogy kirabolhassák a várost és kere-
ket oldhassanak a zsákmánnyal. Az intrikának meg lett az eredménye. 
Bantam kormányzója börtönbe vetette De Houtmant, aki másfél hóna-
pig ült a cellájában, mire társai kifizették a követelt váltságdíjat. Ezek 
után az üzletnek is lőttek. Nem hogy szerződést nem sikerült kötni, de 
még borsot sem tudtak vásárolni. Jáva partjai mentén hajózva próbáltak 
megfelelő helyet találni, ahol kijavíthatják a hajókat és esetleg fűszereket 
vásárolhatnak. Majd minden találkozásuk a helyi lakossággal vérfürdőbe 
torkollott. Ez főleg De Houtman alkalmatlanságának és tudatlanságának 
volt köszönhető. Az Amsterdam annyira rossz állapotban volt és már csak 
olyan kisszámú legénységgel rendelkezett, hogy a hollandok végül úgy 
döntöttek, csak három hajóval folytatják útjukat. Az Amsterdam maradék 
legénysége átszállt a többi hajóra, a magányos vitorlást pedig felgyúj-
tották. 1597. február 25-én indultak haza és hat hónap elteltével meg is 
érkeztek Texel kikötőjébe. 

A skorbut, malária és a harcok miatt megtizedelt legénységnek csu-
pán egyharmada maradt életben (249 emberből csak 89 élte túl az utat). A 
csekély mennyiségű fűszer (fél hajórakományi bors és szegfűszeg) éppen 
csak fedezte az út kiadásait, de megtalálták a szigeteket. Bebizonyították, 
hogy a déli útvonal hajózható és hogy képesek hajóikkal megtenni az 
utat. Ettől kezdve robbanásszerűen terjeszkedtek a hollandok Délke-
let-Ázsiában. 1597–98 telén nagy volt a sürgés-forgás Amszterdamban. 
Minden kereskedő flottát akart indítani tavasszal Keletre. Kis társaságok 
alakultak, alkalmi egyesülések, melyek mind részesülni akartak a fűszer-
kereskedelem kínálta haszonból. 1598 tavaszán hat holland flotta indult 
útnak Keletre. Köztük „A messzeség Társaságának” flottája. Ezúttal jobb 
parancsnokot választottak a kereskedők. Jacob Corneliszoon van Neck 
(1564–1638) kapitány sokkal sikeresebb volt, mint elődje Cornelis de 
Houtman. Már egy év múlva hazatért gazdagon megrakott hajóival, me-
lyek borsot, szerecsendiót és szegfűszeget szállítottak. Előnyös szerző-
déseket kötött, az immár baráti Bantammal, és holland kereskedőket ha-
gyott az ázsiai kikötőben, hogy előkészítsék a következő flotta érkezését. 
A hollandok hamar túlszárnyalták a portugálokat. 1598 és 1602 között 
több hajót küldtek Ázsiába (65), mint a portugál konkurencia (46).22 Az 
angolok is gyorsan eszméltek. Ők hamarabb jutottak el Ázsiába, mint a 
hollandok és hamarabb is alapították meg az Angol Kelet-indiai Társasá-
got (East India Company, 1600. december 31.), mely kizárólagos keres-

22  Femme S. Gaastra: Geschiedenis van de VOC. Zutphen, 2009. 17.
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kedelmi jogokat kapott I. Erzsébet királynőtől (1533–1603). Az angolok 
mégsem tudták kihasználni előnyüket. 

A hollandok 1598-tól főleg egymásnak jelentettek konkurenciát. 
Holland és Zeeland tartomány kereskedői egyik flottát a másik után küld-
ték Keletre. Gombamód szaporodtak a kereskedelmi társaságok, akik 
vállalkoztak a nagy útra, a busás haszon reményében. A nagy érdeklődés 
miatt Ázsiában felment a fűszerek ára, Európában a nagy mennyiségű 
behozatal miatt viszont csökkent az ár. A kereskedők kisebb haszonnal 
dolgoztak. A konkurencia kiküszöbölése érdekében az egy-egy holland 
városon belül alakult kereskedelmi társaságok egyesültek (pl. az Első 
Egyesült Amszterdami Kelet-India Társaság [De Eerste Verenigde Com-
pagnie op Oost-Indië tot Amsterdam]) és ezek kizárólagos kereskedelmi 
jogokat kaptak a saját városuktól. Később ez a tendencia tartományi szin-
ten is jelentkezett (pl. Egyesült Zeelandi Társaság [Verenigde Zeeuwsche 
Compagnie]). Végül arra az egyébként kézenfekvő következtetésre jutot-
tak mind a tartományok, mind a parlament, hogy előnyösebb lenne egy 
országos társaság létrehozása, mely holland részről rendelkezik azokkal 
a kizárólagos kereskedelmi jogokkal, melyekkel eddig a kis városi vagy 
tartományi társaságok rendelkeztek. Katonai és biztonsági szempont-
ból is előnyösebb lenne egy ilyen nagy monopol jogokkal rendelkező 
társaság létrehozása, mert így könnyebb lenne felvenni a versenyt a 
fenyegető konkurenciával és megvédeni a hajókat. Johan van Oldenbar-
nevelt (1547–1619), Holland tartomány tartományi jogásza bábáskodott 
a társaság megszületése fölött. 1602. március 20-án megalakították a 
Holland Kelet-indiai Társaságot (Verenigde Oostindische Compagnie)23, 
kora talán leghatalmasabb kereskedelmi vállalkozását, melynek a holland 
rendek kizárólagos kereskedelmi jogokat adományoztak a Jóreménység 
fokától keletre eső területeken. Eredetileg 21 évre kötötték a szerződést, 
addig létezett volna a társság. Végül majd 200 évig bonyolította az Ázsia 
és Európa közötti holland kereskedelmet. Ezzel új fejezet kezdődött a 
holland tengeren túli expanzió történetében, mely Hollandiát világkeres-
kedelmi nagyhatalommá tette és nagyban hozzájárult az arany évszázad 
„holland csodájához”. 

23  Verenigde Oostindische Compagnie – szó szerint az Egyesült Kelet-indiai 
Társaság, melynek neve arra utal, hogy korábban több kisebb társaság létezett, melyek 
a keleti szigetekkel való kereskedelemmel foglalkoztak. Ezek egyesüléséből született 
meg a kereskedelmi monopóliummal rendelkező Holland Kelet-indiai Társaság. A 
holland jelzőt mi, az Angol Kelet-indiai Társaságtól való megkülönböztetésül szoktuk 
használni.


