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The article focuses on the activities of the first Czech visitors to Brazil who arrived there 
as soldiers in the service of the Dutch West India Company (WIC). Between the years 
1630–1654, the company fought with the Portuguese in the area with the aim of establishing 
a trade base and colony in the area, but was ultimately unsuccessful. The topic is placed in 
a wider context of Dutch expansion in the Atlantic coast of the Americas, which was at its 
peak in the second quarter of the 17th Century.
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Cílem této krátké studie bude přiblížit pozadí protestantské emigrace z českého státu 
do Nizozemské republiky, konkrétně pak přítomnost několika jedinců v tropické Brazí-
lii, kam se dostali v 17. století v nizozemských službách převážně jako vojáci. Hned na 
začátku je nezbytné vymezit pojmy Češi a český a upozornit, v jakém významu se v ná-
sledujícím textu objevují. Tyto výrazy jsou zde chápány nejen v etnickém slova smyslu, 
nýbrž vztahují se k českému zemskému národu, jenž zahrnoval jak etnické Čechy, tak také 
Němce. Kromě toho zde Čech označuje obyvatele všech částí zemí Koruny české, tedy ne-
jen Českého království, ale také Moravského markrabství a slezských knížectví. Návštěva 
prvních českých emigrantů v Brazílii byla výsledkem pouhé shody řady náhod, v žádném 
případě nebyla vedena touhou po poznání nových krajů a nezůstaly po ní takřka žádné 
stopy, přesto si však zaslouží naši pozornost. V současném světě, v němž se projevy re-
gionálně specifických kultur neustále sbližují a rozmělňují, totiž má smysl pátrat po sto-
pách předků, jejich osudech a příspěvku k dějinným událostem. Pobyt prvních rodáků 
z českého území v Brazílii, jakkoliv efemérní, je nutno chápat jako předstupeň k několika 
vlnám české emigrace z 19. a 20. století, které do Brazílie přivedly skrze přístavy Terst, 
Brémy a Hamburk množství vystěhovalců, prchajících před neutěšenými ekonomickými 
a politickými podmínkami.

Evropa v 16. a 17. století byla obdobím nebývalého náboženského neklidu vyvolaného 
reformací. Morální úpadek katolické církve vedl Martina Luthera k vypracování refor-
mátorských návrhů, tzv. 95 tezí, které však papež razantně odmítl a tohoto bývalého au-
gustiniánského mnicha roku 1521 dokonce exkomunikoval. Ještě radikálněji vystoupili 
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později se svými myšlenkami Martin Bucer ve Štrasburku, Huldrych Zwingli v Curychu 
a především Jan Kalvín v Ženevě. Vzájemné střety mezi protestanty a katolíky přispěly ke 
zformování procesu konfesionalizace, během něhož začaly celou společnost prostupovat 
nejen principy náboženské, ale také konfesijní, které jsou mezi jednotlivými protestant-
skými denominacemi i mezi nimi a katolickou církví odlišné.

Je nasnadě, že odlišnosti v konfesijním vnímání vedly k násilným střetům, jež se inten-
zivně projevily zvláště v Německu, Francii a Nizozemí a které tyto země výrazně pozna-
menaly až do poloviny 17. století. Vestfálský mír (1648) tehdy položil po skončení třice-
tileté války (1618–1648) nové základy evropskému uspořádání, v němž národní zájmy 
definitivně nahradily zájmy Res publica Christiana, tedy celého křesťanstva. Obětí nábo-
ženského zápasu té doby se stal i český stát, ve kterém bychom na přelomu 16. a 17. století 
našli převážně luterány a jim blízké novoutrakvisty, ale také české bratry, názorově blízké 
kalvinistům, a skomírající staroutrakvisty, věrné následovníky Jana Husa. Ačkoliv Maje-
stát Rudolfa II. z roku 1609 zajistil oficiální uznání luteránům, novoutrakvistům a českým 
bratřím, nástup bigotního katolíka Ferdinanda II. Štýrského vedl k jeho střetu s politickou 
elitou českých zemí evangelického vyznání, jenž skončil 8. listopadu 1620 rozhodujícím 
habsburským vítězstvím v bitvě na Bílé Hoře (tehdy ještě) před branami Prahy.

Následný rekatolizační tlak vedl k nucenému odchodu nekatolického obyvatelstva z řad 
šlechty a měšťanstva ze země, přičemž někteří byli za svoji spoluúčast na českém stavov-
ském povstání odsouzeni ke ztrátě cti, statků a života, takže si museli pospíšit. Nejprve 
nová vláda donutila roku 1621 k odchodu protestantské kazatele, roku 1622 přiměla k od-
chodu univerzitní mistry a roku 1627 pak skrze Obnovené zřízení zemské, tedy jakousi 
novou ústavu, i příslušníky stavů, tj. šlechty a měšťanstva. Mandát Ferdinanda II. (1627) 
dával nekatolíkům na odchod šest měsíců, v opačném případě museli přestoupit na kato-
lickou víru. Pokud by tak neučinili, vystavili by se hrozbě obvinění z vlastizrady. Nejvíce 
emigrantů se usadilo v sousedním Sasku, Polsku, Prusku a Horních Uhrách (dnešním 
Slovensku), jež byly součástí Uher. Ty si jako pohraniční oblast mezi habsburskou a tu-
reckou sférou vlivu udržovaly značnou míru náboženské i politické autonomie. Někteří 
uprchlíci se však uchýlili také do Anglie a Nizozemské republiky, která nás bude zajímat 
převážně. Celkem se jednalo asi o 150 000 až 200 000 lidí, tedy o jednu pětinu populace.

Nizozemská republika (Spojené provincie nizozemské) se ustavila v roce 1588 poté, 
co si v roce 1581 zajistila nezávislost na španělském králi. Toho Nizozemci svrhli jako 
tyrana na základě teorie monarchomachů pocházející z Francie a prohlašující krále za dr-
žitele moci nikoliv z vůle Boha, nýbrž lidu reprezentovaného stavy, přičemž panovník se 
této moci nesměl zpronevěřit. Když se koncem roku 1587 vrátil z Nizozemí zpět do vlasti 
anglický generální guvernér Robert Dudley, hrabě z Leicesteru, jenž dosud zastupoval 
anglickou královnu Alžbětu I. ve funkci nizozemské protektorky, cesta k nezávislé Nizo-
zemské republice se definitivně otevřela (1587–1588). V politické rovině bychom ji mohli 
označit za konfederaci s federalistickými prvky, či za federaci se slabou centrální vládou.1 
V Evropě se stala známou jako tolerantní a vědě a umění přející prostředí i jako ekono-
micky rozvinutá oblast, díky čemuž přijímala množství náboženských, ale i ekonomických 
uprchlíků. První vlny imigrantů přicházely od 80. let 16. století z jižního Nizozemí, zno-
vudobytého španělskou armádou, pak následovaly skupiny z náboženskými válkami do 

1 BOOGMAN, J. C.: The Union of Utrecht : its Genesis and Consequences. BMGN – Low Countries Historical 
Review 94, 1979, 3, s. 399.
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chao su uvržené Francie a později i z třicetiletou válkou rozvrácené střední Evropy. Nizo-
zemská republika se tak stala směsicí nejrůznějších národů, názorů a náboženství. V le-
tech 1600–1800 se tam usadily asi 2 miliony lidí z ciziny. Centrální oblasti země závisely 
na zahraniční pracovní síle dokonce až z 50%.2 Je však třeba poukázat na to, že ačkoliv 
jinověrci v Nizozemské republice nebyli pronásledováni, nebyla jim poskytnuta stejná 
práva jako kalvinistům, kteří jako jediní měli přístup do veřejných úřadů, byť to do roku 
1618, kdy své pozice na synodu v Dordrechtu posílili ortodoxní kalvinisté (tzv. kontrare-
monstranti, gomaristé), neplatilo striktně. Úřady si pro sebe vyhradila kalvinistická bur-
žoazně-aristokratická oligarchie (tzv. regenti) v počtu asi 10 000 osob.

Pravděpodobně nejznámějším evangelickým emigrantem z českého státu pobývajícím 
v Nizozemské republice je učenec Jan Amos Komenský, kterého tam pozval jeho přítel, 
valonský obchodník Louis de Geer, jenž financoval těžbu švédské železné rudy a dodával 
do této severské země hotové zbraně a děla. Poslední část svého života, léta 1656–1670, 
strávil Komenský v Amsterdamu. Vedle něj však do Nizozemské republiky zamířili i další, 
v současnosti méně známí čeští rodáci, kteří se tam někdy usadili natrvalo, protože do 
českých zemí se náboženská tolerance již nevrátila, kterýžto stav zpečetil vestfálský mír 
(1648). K odchodu ze své vlasti byli vedeni nejen náboženskými či hospodářskými důvody, 
ale také studijními záměry, byť tyto byly mnohdy důsledkem těch prvních. Není je však 
snadné vystopovat, poněvadž v Nizozemské republice nevytvořili čeští rodáci žádnou 
kompaktní skupinu, ani nevykonávali žádné specifické povolání, nýbrž se rozptýlili po 
celé zemi. Jako celek jsou proto obtížně uchopitelní a popsatelní.

V souvislosti se studijními pobyty je známo 50 osob českého původu, které pro léta 
1620–1648 jmenuje nizozemský historik Wilken Engelbrecht jako studenty na univer-
zitě ve fríském Franekeru.3 Na nizozemskou půdu, konkrétně do Haagu, se v roce 1621 
po porážce českého stavovského povstání uchýlil také rýnský falckrabě a svržený český 
král Friedrich V., známý jako zimní král, se svojí manželkou Alžbětou Stuartovnou. Díky 
tomu v Nizozemské republice hledali útočiště i další odpůrci habsburského režimu 
včetně zemských Čechů. Česká exilová politická reprezentace dokonce žádala Generální 
stavy o politickou, finanční a vojenskou podporu. Z dlouhodobého hlediska však ne-
byla úspěšná. Nizozemská historička Nicolette Mout zmiňuje mezi českými exulanty 
pobývajícími v Nizozemské republice učence Radslava Vchynského z Vchynic a Tetova 
a staroměstského měšťana a osobního lékaře Friedricha V. Falckého Ondřeje Habervešla 
z Habern veldu.4

Při průzkumu rozsahu emigrace z českých zemí v Nizozemské republice se lze zaměřit 
na specifickou společenskou skupinu, jíž byli vojáci. Ty mladý stát potřeboval v nebývalém 
množství, protože v průběhu první poloviny 17. století sváděl jednak tvrdé boje o vlastní 
přežití v Evropě se Španěly a jednak v zámoří s Portugalci a Španěly. Cílem nizozemské 
zámořské expanze bylo nejen získat přímý přístup k mimoevropskému zboží a přispět 

2 MIRANDA, Bruno Romero Ferreira: Gente de Guerra : Origem, cotidiano e resistência dos soldados do exército 
da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil (1630–1654). Dissertation, Universiteit Leiden, Leiden 2011, 
s. 31–32.
3 ENGELBRECHT, Wilken: Význam fríské akademie ve Franekeru pro pobělohorský exil. In: Studia Moravica 
III : Sborník historiografických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Mars 
Moravicus – Neklidná léta Moravy. Olomouc 2005, s. 23–54.
4 MOUT, Nicolette: Exil, Krieg und Religion : Erwartungen und Enttäuschungen gelehrter böhmischer Exulan-
ten im Dreißigjährigen Krieg. In: Historisches Jahrbuch. Freiburg – München 2012, s. 249–275.
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tak k ekonomickému rozvoji státu, ale také oslabit iberskou duální monarchii tvořenou 
španělsko-portugalskou personální unií (1580–1640), a otupit tak španělský tlak na ni-
zozemské frontě. Samotné obchodní motivy nelze brát za jedinou příčinu nizozemských 
expanzivních snah už jen z toho důvodu, že produkty dovážené v raném novověku ze zá-
moří mohly být v některých případech nahrazeny z vlastních zdrojů, často nebyly pro ev-
ropskou společnost nezbytně nutné a měly jen velmi omezený odbyt, poněvadž se jednalo 
o drahé a mnohdy luxusní artikly, které si mohla dovolit jen společenská elita. Jmenovitě 
jde především o drahé kovy, koření, čaj, cukr, tabák, kávu a kakao.5 Kromě toho nizozem-
ský obchod se zámořím zdaleka nepřesáhl význam nizozemského obchodu v rámci Ev-
ropy, zejména pak s baltským regionem, odkud se dováželo jednak obilí a jednak dřevo, 
konopí či dehet, tedy materiál potřebný ke stavbě a údržbě lodí. Tento obchod byl pří-
značně označován jako nizozemský mateřský obchod (niz. moedernegotie). V roce 1636 
se v evropských vodách plavilo na 1750 obchodních z celkových 4000 nizozemských lodí, 
zatímco v zámoří jen okolo 100.6

Nizozemskou expanzi vedly akciové obchodní společnosti – Spojená východoindická 
společnost (VOC, niz. Vereenigde Oost-Indische Compagnie) a Západoindická společnost 
(WIC, niz. West-Indische Compagnie), jedny z prvních svého druhu na světě. Jednalo se 
vlastně o jakési státy ve státě, protože disponovaly značnou administrativní a vojenskou 
autonomií. Prvně jmenovaná byla vytvořena v roce 1602 a jejím cílem bylo ovládnout ob-
chod s kořením v Orientu. WIC vznikla jako sesterská organizace podle jejího vzoru po vy-
pršení španělsko-nizozemského dvanáctiletého příměří v roce 1621, ačkoliv se o tom vážně 
uvažovalo již koncem prvního desetiletí 17. století, a podle ambiciózního tzv. Velkého 
plánu (Groot Desseyn) z roku 1623 měla získat pod kontrolu produkci třtinového cukru 
v portugalské Brazílii a s ní propojený obchod s černými otroky ze středozápadní Afriky.7 
Otroci byli nezbytní k tvrdé práci na rozlehlých plantážích, na nichž byla cukrová třtina pěs-
tována a sklízena celoročně. Brazílie tehdy představovala hlavního světového producenta 
cukru, protože anglické a francouzské karibské ostrovy, které ji nakonec v rámci procesu 
cukrové revoluce předstihly, nahradily tabák cukrovou třtinou teprve po polovině 17. století.8

Pokud si Rada XIX, vedoucí orgán WIC, vytkla za cíl dominanci v atlantském obchodu, 
Brazílie musela nutně v jejím projektu zaujímat ústřední postavení, neboť představovala 
ekonomicky nejvýznamnější mimoevropský atlantský region té doby.9 Konflikt s Portu-
galci byl tak nevyhnutelný. Méně movité obyvatelstvo se tam věnovalo pěstování tabáku, 
těžbě pernambukového dřeva (sapan ježatý) a chovu dobytka, zatímco zámožnější stat-
káři (port. senhores de engenho) pěstovali cukrovou třtinu, jež vyžadovala větší počáteční 
kapitálové investice. Nizozemci participovali na obchodě s Brazílií již od 80. let 16. století, 
díky čemuž byli již před svým vpádem do země podrobně seznámeni s tamější topografií 
i hospodářskou a společenskou situací.10 Jejich zisky však postupem času klesaly, pro-

5 EMMER, Pieter C.: Los holandeses y el reto atlántico en el siglo XVII. In: PÉREZ, José Manuel Santos – 
SOUZA, George Cabral de (eds.): El desafío holandés, al domino Ibérico en Brasil en el siglo XVII. Salamanca 
2006, s. 17–20.
6 TÝŽ: The first global war : The Dutch versus Iberia in Asia, Africa and the New World 1590–1609. E-Journal 
of Portuguese history 1, 2003, 1, s. 12.
7 BOOGAART, Ernst van den et al.: La Expansión holandesa en el Atlántico 1580–1800. Madrid 1992, s. 105.
8 Tamtéž, s. 157.
9 EMMER, P. C.: Los holandeses, s. 30.
10 BOXER, Charles Ralph: Os Holandeses no Brasil (1624–1654). São Paulo 1961, s. 29.



133ČLÁNKY A STUDIE KAREL STANěK PODíL ČESKýCH vOjÁKů NA PORTUgALSKO-NIzOzEmSKém KONfLIKTU

tože brazilský trh byl kvůli relativně nízkému počtu bílých osadníků (asi 40 000 kolem 
roku 1600) poměrně limitovaný, zdroje kapitálových investic byly z velké části k dispozici 
přímo v Portugalsku či Španělsku a svoji roli sehrála i obchodní embarga namířená proti 
nizozemskému obchodu z 80. a 90. let 16. století.11 Vedle svého ekonomického významu 
byla Brazílie Radou XIX chápána i jako odrazový můstek k útoku na španělskou Ameriku, 
konkrétně na stříbrné flotily v Karibském moři a důlní centra těžby stříbra v Horním Peru, 
tedy dnešní Bolívii, jejíž vzdálenost od Brazílie byla značně podhodnocována.12

O ustavení WIC usiloval dlouhodobě, již od 90. let 16. století, zejména původem ant-
verpský kupec Willem Usselincx, avšak jeho záměrem bylo zahájit v Novém světě spíše 
kolonizační aktivity bez zbytečné konfrontace se Španěly nebo Portugalci než dobyvačné 
akce. Od roku 1600 se vznikem WIC zabývaly Generální stavy, avšak v zájmu urovnání 
vztahů s iberskou unií před podpisem příměří v Antverpách roku 1609 byl projekt odlo-
žen. Během řinčení zbraní na konci tohoto dvanáctiletého příměří, které vypršelo v roce 
1621, sice byly úvahy nad jeho realizací obnoveny, avšak Usselincxovy původní plány byly 
pozměněny a namísto velkorysého koloniálního podniku vznikla pod vlivem militantních 
kalvinistických obchodníků pocházejících z jižního Nizozemí korporace po vzoru VOC. 
Ačkoliv WIC nebyla primárně vytvořena jako válečný nástroj Generálních stavů k boji 
proti iberským monarchiím v zámoří, postupně se jím stala a značnou část svých příjmů 
získávala z korzárských přepadů španělských a portugalských obchodních lodí. Portu-
galci totiž v atlantském prostoru ukázali, na rozdíl od Asie, obdivuhodnou vůli k obraně 
svých držav, což vedlo k vleklé válce. Portugalský postoj je nepochybně spojen s větším 
důrazem kladeným v oblastech při pobřeží Atlantiku na osidlování a kolonizaci, což Por-
tugalcům umožnilo vybudovat tam skutečné teritoriální impérium. Převažující nepřítom-
nost rozvinuté domorodé společnosti tam totiž Portugalcům neumožňovala věnovat se 
obchodní směně na takové úrovni jako v Orientu.13

Vzhledem k tomu, že se často klade důraz na VOC jako na úspěšnější z obou nizozem-
ských indických obchodních společností, zatímco WIC je poněkud opomíjena, pokládám 
za legitimní zmínit se zde alespoň stručně o správní struktuře WIC, která odráží decen-
tralizovaný správní systém Nizozemské republiky, a o jejích odlišnostech od VOC. Jak 
již bylo uvedeno, založena byla v roce 1621, přičemž její charta měla platnost 24 let, po 
jejichž uplynutí bylo nutné, aby ji Generální stavy obnovily. V čele WIC stála jako nej-
vyšší orgán Rada XIX (též Páni XIX), v níž zasedalo 19 zástupců celkem 5 komor (tj. Am-
sterdam v Hollandu, Middelburg v Zeelandu, Hoorn v Noordkwartieru, tedy severní části 
Hollandu, k němuž bylo přidruženo západní Frísko, Rotterdam v Maze, tj. povodí Másy, 
a Groningen ve Stad en Ommelanden, tj. v Groningenu a okolním vnitrozemí) tvořených 
řediteli. Ty byli vybíráni hlavními akcionáři z řad těch podílníků, kteří přispěli určitou mi-
nimální částkou. Nejbohatšími komorami byly Holland a Zeeland, které proto ve Společ-
nosti disponovaly největším vlivem, ale současně měly i největší výdaje.14

Radu XIX tvořilo osm zástupců hollandské komory, čtyři zástupci zeelandské komory, 
po dvou zástupcích ze zbývajících tří komor a jeden reprezentant Generálních stavů, jehož 
úkolem bylo zajistit, aby Holland vrcholný správní orgán zcela neovládal. Současně mohly 

11 EMMER, Pieter C. – GOMMANS, Jos: Rijk aan de rand van de wereld. Amsterdam 2012, s. 208.
12 HERKENHOFF, Paulo (org.): O Brasil e os Holandeses (1630–1654). Rio de Janeiro 1999, s. 22.
13 HEIJER, Henk den: De geschiedenis van de WIC. Zutphen 1994, s. 33.
14 Tamtéž, s. 31.
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Generální stavy jeho prostřednictvím lépe prosazovat své zájmy, takže WIC na nich byla 
závislá více než VOC. K tomu přispíval také fakt, že vytrvalá portugalská rezistence v at-
lantském prostoru vyžadovala, aby Generální stavy poskytovaly WIC pravidelné subsidie. 
V neposlední řadě mohly pro Společnost provádět verbování vojáků, zatímco VOC si je ob-
starávala zcela sama. Rada XIX se scházela dvakrát či třikrát do roka a zpracovávala plán 
na další rok, přidělovala lodě jednotlivým komorám, vyplácela dividendy a kontrolovala 
účetní záznamy. O verbování vojáků a námořníků, o výstroji lodí a nákupu a prodeji zboží 
rozhodovaly speciální komise tvořené vybranými řediteli.15 Pole působnosti WIC se roz-
kládalo v oblasti od Newfoundlandu až po Magalhãesovu úžinu na západní straně Atlant-
ského oceánu a od obratníku Raka až k mysu Dobré naděje na východní straně Atlantiku.

První větší výpravu mohla WIC uskutečnit až poté, co byl shromážděn dostatek kapi-
tálu, což se podařilo teprve roku 1623, tedy po necelých třech letech, protože nejistota 
panující mezi investory byla značná. První expedice k americkým břehům však byla ještě 
financována Generálními stavy a VOC a výraznou měrou se na financování podílel i mís-
todržitel Mořic Nassavský. Proto se označuje jako nassavská flotila. Potvrzením toho, že 
Nizozemci uvažovali v širokých globálních souvislostech a přemýšleli o velkorysé expanzi 
na americkém kontinentě, avšak současně měli jen minimální představy o tamější realitě, 
je plán této výpravy, která měla za cíl zajmout v Tichém oceánu španělskou flotilu trans-
portující stříbro z Peru do Panamy a vyvolat protišpanělské povstání amerických Indiánů. 
Je celkem nasnadě, že svůj úkol nesplnila a roku 1626 se vrátila zpět s nepořízenou.16

Mezitím se přikročilo ke schválení a realizaci tzv. Velkého plánu WIC – k ovládnutí 
atlantské obchodní sítě s centrálním bodem v Brazílii, po němž měla následovat zteč 
španělských držav v Peru a Mexiku, v nichž se těžilo stříbro. V Brazílii byl napaden Sal-
vador de Bahia, tehdejší politické centrum země. Admirál Jacob Willekens se města roku 
1624 bez větších obtíží zmocnil, avšak to již příštího roku 1625 po heroickém národním 
vzepětí portugalské nobility a poslední ukázce spolupráce mezi portugalskou šlechtou 
a španělskou Korunou (port. Jornada dos Vassalos) znovu padlo do portugalských rukou. 
Nizozemská záchranná expedice dorazila na místo jen o několik dní později.17

Dlouhodobější konsekvence měl nizozemský útok na kapitanát Pernambuco na 
severovýchodě Brazílie, centrum pěstování cukrové třtiny a tedy ekonomické srdce země. 
V roce 1630 se tamějšího střediska Olinda a jeho přístavu Recife zmocnil admirál Hendrik 
Corneliszoon Loncq, ale až do roku 1632 byly nizozemské síly portugalskými jednotkami 
vedoucími partyzánský styl války a ukrývajícími se v bažinatém a džunglí hustě porost-
lém prostoru izolovány na pobřeží. Teprve poté prosadil guvernér Diederik van Waerden-
burch zvýšený tlak na jejich vnitrozemské pozice, který skončil roku 1635 pádem jejich 
hlavního opěrného bodu Arraial de Bom Jesus ležícího jižně od Recife a Olindy v nejbo-
hatší cukrové oblasti.18 V tom byl Nizozemcům nápomocen míšenecký statkář Domingos 
Fernandes Calabar, který roku 1632 z ne zcela jasných důvodů přeběhl na jejich stranu 

15 Tamtéž.
16 SCHMIDT, Benjamin: Exotic Allies : The Dutch-Chilean Encounter and the (Failed) Conquest of America. 
Renaissance Quarterly 52, 1999, 2, s. 452–456.
17 SCHWARTZ, Stuart B.: TheVoyage of theVassals : Royal Power, Noble Obligations, and Merchant Capital 
efore the Portuguese Restoration of Independence 1624–1640. The American Historical Review 96, 1991, 3, 
s. 735–762.
18 MELLO, Evaldo Cabral de: Olinda restaurada : guerra e açúcar no Nordeste 1630–1654. São Paulo 2007, 
s. 52–60.
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a dlouho byl v Brazílii symbolem kolaborace.19 Do roku 1641 tak Nizozemci postupně zís-
kali pod kontrolu rozsáhlý pás pobřeží od Maranhãa až po Pernambuco, konkrétně pak po 
řeku sv. Františka, ke kterému následně připojili ještě jižněji položené Sergipe. Téhož toku 
ovládli i angolskou Luandu a ostrovy sv. Tomáše a Annobón v Guinejském zálivu, kteréžto 
državy připojili k již od roku 1637 držené tvrzi São Jorge da Mina (Elmina) na Zlatém 
pobřeží v dnešní Ghaně, čímž WIC zkompletovala kontrolu jižního Atlantiku a ocitla se 
na vrcholu své moci.

V té době spravoval Nové Holandsko (Nový Holland), jak byla označována nizozemská 
Brazílie, nassavský hrabě Johan Maurits van Nassau-Siegen, který tam dorazil roku 1637 
jako její první a současně i poslední generální guvernér. Jeho éru zvěčnil ve svém díle Re-
rum per octennium in Brasilia z roku 1647 Kaspar Barlae (port. Gaspar Barleus). Hrabě 
správně pochopil, že stabilita nizozemského panství v Brazílii spočívá v udržování přátel-
ských kontaktů s portugalským obyvatelstvem, protože to kontrolovalo většinu produkce 
cukrové třtiny, zatímco Nizozemci působili spíše jako obchodníci v pobřežních městech 
a dostatečné množství nizozemských či německých kolonistů do Jižní Ameriky nikdy ne-
dorazilo. Poskytoval proto portugalským vlastníkům půdy rozsáhlé půjčky na obnovu je-
jich válkou poničených plantáží a toleroval jejich katolické vyznání, a to dokonce veřejně, 
zatímco v Nizozemské republice bylo vyznávání katolické víry omezeno na soukromá oby-
dlí věřících. Neschopnost statkářů splatit tyto půjčky stála za jejich revoltou z roku 1645, 
která se z Pernambuka rozšířila na celý severovýchod a již do konce roku 1645 skoncovala 
s nizozemskou vládou v brazilském vnitrozemí.20

Je poměrně zajímavé, že přestože Nizozemci vybudovali svůj stát jako republiku, což 
v Evropě 17. století představovalo do značné míry anomálii, v jejich zámořské expanzi se 
to zdánlivě nikterak neodrazilo. Je pravdou, že jak VOC, tak WIC kopírovaly administra-
tivní systém Nizozemské republiky, ale jinak se snažily přijmout v atlantském i asijském 
prostoru portugalský model.21 Ten pak dále upravovaly s cílem jej co nejvíce disciplinovat, 
profesionalizovat a zefektivnit v souladu se svým akcentováním ekonomických zisků na 
úkor christianizačního úsilí. Jestliže v celkové strategické koncepci zámořské expanze 
mezi Portugalci a Nizozemci nenacházíme zásadnější rozdíly, jinak je tomu ve způsobu 
jejího fungování – nizozemský cit pro obchod, náboženská tolerance a možnost snazší 
společenské prostupnosti skýtaly větší flexibilitu. Ze jmenování německého šlechtice Jo-
hana Mauritse van Nassau-Siegen brazilským generálním guvernérem přitom nelze usu-
zovat, že by šlechta v Nizozemské republice byla nějak protežována. Jeho dosazení bylo 
zkrátka jen výsledkem dohody mezi Radou XIX a místodržitelem Frederikem Hendrikem, 
který hraběte, svého bratrance, vedoucímu orgánu Společnosti doporučil.22

Nizozemská obrana v Brazílii se zhroutila velmi rychle, poněvadž velká část vojenských 
jednotek byla již v roce 1641 Radou XIX z ekonomických důvodů odvolána ze země. Vý-
daje WIC totiž vzhledem k takřka permanentnímu válečnému stavu a od 30. let 17. století 
také klesajícím cenám cukru na nizozemských trzích, které byly způsobeny konkurencí 
portugalského cukru a cukru z Orientu, dosahovaly enormních částek a celá Společnost 

19 SCHALWIJK, Frans Leonard: Porque, Calabar? : O motivo da traição. Fides Reformata 5, 2000, 1, s. 1–10.
20 MELLO, José António Gonsalves: Tempo dos Flamengos : Influência da Ocupação Holandesa na Vida e na 
Cultura do Norte do Brasil. Rio de Janeiro 2011, s. 167–173, 252–254.
21 BETHENCOURT, Francisco: Political organizations and local powers. In: BETHENCOURT, Francisco – 
CURTO, Diogo Ramada (org.): Portuguese oceanic expansion 1400–1800. New York 2007, s. 223–226.
22 MELLO, Evaldo Cabral de: Nassau : Governador do Brasil Holandês. São Paulo 2006, s. 50.
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se tak stala závislou na subsidiích poskytovaných Generálními stavy.23 K definitivní likvi-
daci nizozemské moci v Brazílii (1654) však mohlo dojít teprve poté, co portugalská flo-
tila dokázala získat v brazilských vodách převahu. To se jí podařilo až v době, kdy bylo ni-
zozemské loďstvo vázáno první válkou s Angličany (1652–1654), kteří se snažili čelit jak 
nizozemskému monopolu na námořní přepravu, tak politické hrozbě vycházející z Nizo-
zemské republiky, kam se uchýlili členové občanskou válkou svrženého rodu Stuartovců. 
Nizozemská neústupnost a vypočítavost na diplomatickém poli projevivší se sice legálním, 
ale z morálního hlediska pochybným obsazením angolské Luandy, ostrova sv. Tomáše, 
Sergipe a Maranhãa v roce 1641 stejně jako vytrvalým odmítáním portugalských nabídek 
na odkoupení či výměnu Pernambuka Portugalcům jiné než vojenské řešení problému ne-
ponechávaly.24 Luandy a ostrova sv. Tomáše se Portugalci v čele se Salvadorem Correiou 
de Sá e Benevides znovu a poměrně překvapivě zmocnili již roku 1648, takže nizozemská 
říše v jižním Atlantiku se stala jen jakýmsi efemérním přeludem.

Jen o něco málo úspěšnější se ve srovnání s nizozemským pokusem o etablování kolonie 
v Brazílii jeví rovněž krátkodobá existence Nového Nizozemí v povodí řek Hudson, Conne-
cticut a Delaware v Severní Americe. Od roku 1624 tam sice vzniklo několik osad v čele 
s Novým Amsterdamem (dnešní New York) na ostrově Manhattan, ale zemědělské aktivity 
byly z pohledu efektivity zastiňovány obchodem s (hlavně bobřími) kožešinami, což příliš 
nepřálo úspěšné kolonizaci. WIC navíc ke správě území chyběly prostředky, a proto jeho 
část předala do rukou soukromníků – tzv. patronů, kteří na něm vybudovali vlastní osady 
(patroonschappen). Příliv nizozemských osadníků byl v důsledku příznivé nábožensko-po-
litické situace, tzn. vysoké životní úrovně, náboženské tolerance, rozvinuté péče o chudé 
a preference služby v námořnictvu před životem kolonistů v zámoří, v Nizozemské repub-
lice tak slabý,25 že v polovině 60. let 17. století kolonie čítala jen 9 000 až 10 000 obyvatel.26 
Naproti tomu v Nové Anglii došlo v letech 1650–1670 k nárůstu z 23 000 na 52 000 lidí. 
Ve srovnání s anglickými osadami Connecticut, New Jersey a Pennsylvania, jež přímo 
sousedily s Novým Nizozemím, se však jeho demografická situace nejeví tak pochmurně. 
V roce 1664 bylo Nové Nizozemí proti rozhodujícímu anglickému útoku hájeno jen 250 až 
300 vojáky.27 K tomu došlo na počátku druhé anglo-nizozemské války (1664–1667) a pře-
sun Nového Nizozemí pod anglickou kontrolu stvrdila smlouva v Bredě (1667).

Ve službách WIC působilo v Nizozemské Brazílii v době jejího vrcholného rozkvětu 
kolem roku 1640 celkem 10 000 vojáků a 3 000 civilistů.28 Mezi nimi byli žoldnéři a kolo-
nisté z celé řady evropských národností, poněvadž Nizozemcům se dlouhodobě bojovat 
ani usazovat v zámoří příliš nechtělo a raději se tam po omezenou dobu věnovali obchodu. 
Nepřekvapí proto, že portugalští osadníci v Nizozemské Brazílii během celé její existence 
početně dominovali, když dosahovali počtu zhruba 20 000 osob, a nizozemská správa na 
ně musela brát odpovídající ohledy.29

23 HERKENHOFF, P. (org.): O Brasil, s. 30.
24 MELLO, Evaldo Cabral de: O negócio do Brasil : Portugal, os Países Baixos e o Nordeste 1661–1669. Lisboa 
2001, s. 29–96.
25 EMMER, P. C. – GOMMANS, J.: Rijk, s. 226–228.
26 HEIJER, H. den: De geschiedenis, s. 81–88; BOOGAART, E. van den et al.: La Expansión, s. 166–168.
27 EMMER, P. C. – GOMMANS, J.: Rijk, s. 58, 231.
28 EMMER, P. C.: Los holandeses, s. 29.
29 EMMER, P. C. – GOMMANS, J.: Rijk, s. 213.
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V případě vojáků etnická různorodost vyniká více než u kolonistů, a to vzhledem k jejich 
vyššímu počtu. V letech 1630–1654 se počet pod praporem WIC do Brazílie připluvších 
vojáků pohyboval celkem minimálně okolo 27 000, z nichž většina se, pokud přežila, 
vrátila zase zpět do Evropy.30 V jejich řadách bychom našli Nizozemce a Valony, Němce, 
Švýcary a Francouze, Angličany, Skoty a Iry i Dány, Švédy a Nory. Mezi vojáky celkově 
tvořili většinu Němci, před rokem 1642 však převažovali Francouzi, Angličané a Skotové. 
Působilo tam také jisté procento Slovanů, mezi nimiž vynikal polský plukovník Krzysztof 
Arciszewski, jeden z nejlepších vojevůdců z války v Brazílii na nizozemské straně, který se 
pro své nemalé ambice dostal v roce 1639 do konfliktu se stejně ctižádostivým generálním 
guvernérem Johanem Mauritsem van Nassau-Siegen.

Vojáci byli do služeb WIC najímáni na základě charty z roku 1621. Dělo se tak několika 
způsoby: byli nekale a pomocí různých svodů verbováni zprostředkovateli, zapisovali se 
sami z vlastní vůle a v případě nouze se mohlo využít i mužů shromážděných Generálními 
stavy. Také byli hromadně najímáni vojáci, sehnaní pověřenými vojenskými důstojníky, 
což bylo v tehdejší Evropě obvyklé. Příslušní důstojníci je mohli shromáždit na státním 
území na popud panovníka, nebo mu je mohli nabídnout již shromážděné, a sice v za-
hraničí. Podmínky upravující vzájemnou spolupráci obou stran byly obsaženy v tzv. ka-
pitulační dohodě. Jednalo se o soukromé vojenské podnikatele, jejichž nejznámějším 
představitelem v českém prostředí, a současně také jedním z posledních je Albrecht 
z Valdštejna. Tento systém zůstal v Evropě zachován až do konce 18. století, svůj vrchol 
však zažil v první třetině 17. století. WIC ale využívala spíše varianty, podle níž byl naver-
bován příslušný počet vojáků, než aby najímala celé vojenské sbory najednou.31

Muži byli k odchodu do zámoří nuceni převážně svojí neutěšenou ekonomickou situací. 
Chtěli se vymanit z bídy tehdejší třicetiletou válkou zmítané Evropy, zaplatit své dluhy 
nebo si vydělat nějaké peníze, neboť v Nizozemské republice nebylo snadné nalézt práci. 
Lákalo je sice i dobrodružství a touha po poznávání nových zemí, ale lze bez nadsázky pro-
hlásit, že kdo se dokázal uplatnit v Nizozemské republice, do zámoří neodjel. WIC byla 
jako zaměstnavatel vojáky před plným propuknutím svých finančních problémů v první 
polovině 40. let 17. století preferována před VOC, poněvadž nabízela vyšší platy za kratší 
období. Doba plavby do jejích držav byla rovněž kratší.32 Délka vojenské služby pro WIC 
byla původně minimálně tři roky, později byla prodloužena na čtyři roky. Doba plavby na 
místo určení byla do tohoto období zahrnuta.33 Vojáci si s sebou do zámoří obvykle vezli 
matraci, deku a polštář stejně jako truhlu s oblečením, boty, šití, tabák, dýmku a nějakou 
kořalku. Flotily z Nizozemské republiky obvykle vyplouvaly z doků na ostrově Texel, nej-
větším z nizozemských Fríských ostrovů. Ne vždy bylo k dispozici dost zájemců o vstup 
do služeb WIC. Zejména po propuknutí povstání portugalských osadníků v Pernambuku 
v roce 1645 a po omezení rozsahu nizozemského panství v Brazílii jejich počty značně 
klesly.34 Již pro počátek 30. let 17. století však německý voják Ambrosius Richshoffer ze 
Štrasburku uvádí, že se mu po návratu do Evropy zdálo, že se dostal z pekla přímo do nebe.35

30 MIRANDA, B. R. F.: Gente de Guerra, s. 36–37.
31 Tamtéž, s. 73–79.
32 Tamtéž, s. 106.
33 Tamtéž, s. 92; RICHSHOFFER, Ambrosius: Diário de um solido. Recife 1977, s. 137.
34 MIRANDA, B. R. F.: Gente de Guerra, s. 76.
35 RICHSHOFFER, A.: Diário, s. 183.
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Českých rodáků, kteří jako vojáci sloužili v nizozemských službách v Brazílii, je známo 
celkem jedenáct. V samotné Nizozemské republice jich působilo vícero, a to již v poslední 
třetině 16. století, kdy se několik příslušníků šlechtického rodu Vchynských z Vchynic 
a Tetova (vlastně Kinských) či Petr Sedlnický z Choltic nechali zapsat do vojska Generál-
ních stavů.36 S českým prostředím byl alespoň okrajově obeznámen i zmíněný štrasburský 
rodák Ambrosius Richshoffer, který působil v Brazílii jako voják v letech 1630–1632. Ve 
svém deníku srovnává ušaté sudlice, tedy původem husitskou zbraň, a zbraně černých 
otroků bojujících na nizozemské straně.37 Ze zmiňovaných jedenácti českých rodáků se 
jednalo o hlavního lékaře výpravy admirála Witteho Corneliszoona de With (1648–1649), 
Šimona Kohouta z Lichtenfeldu a o celkem deset vojáků. Šimon Kohout se narodil v Praze 
na Novém Městě jako člen významného měšťanského rodu. Kvůli účasti na českém 
stavovském povstání uprchl do Nizozemské republiky, kde působil jako lékař ve městě 
Sas van Gent. Roku 1647 odjel jako lékař s výpravou Witteho Corneliszoona de With do 
Brazílie, kde však již příštího roku 1648 zemřel, a to zřejmě na bahenní horečku.38

Mezi vojáky vynikal Jiří Kryštof Kaplíř ze Sulevic (v nizozemských pramenech přepi-
sován jako Georg Caplier, event. Capelier), příslušník tuchořické větve starého českého 
šlechtického rodu ze severních Čech a nejznámější z českých žoldnéřů sloužících v Bra-
zílii. Ten se ocitl v Nizozemské republice taktéž kvůli účasti své i svých příbuzných na 
protihabsburské rebelii, kvůli čemuž byl Kaplířům z Tuchořic roku 1623 zkonfiskován 
majetek, jenž roku 1629 připadl Janovi z Aldringenu. Jeho otec Alexandr a bratr Matyáš 
Kerunk (Gerunk) zase působili v saském vojsku, Matyáš pak pokračoval ve službě ve 
švédském, španělském a císařském vojsku, aniž se však domohl navrácení majetku rodiny. 
Matyášem (1657) a jeho bratrem Jiřím Kryštofem (1649) tuchořičtí Kaplířové po polo-
vině 17. století vymřeli.39 Zatímco Matyáš skonal ve Vídni, Jiří Kryštof zemřel v Brazílii. 
Tam se objevil v roce 1648, tedy ještě včas, aby se v hodnosti kapitána pod plukovníkem 
Cornelisem van den Brande zúčastnil obou bitev u kopce Guararapes (1648, 1649). Ve 
druhé z nich přitom roku 1649 spolu s řadou nizozemských důstojníků padl. Vzhledem 
k tomu, že nizozemské panství v Brazílii se tehdy již omezovalo jen na Recife a okolí a ně-
kolik dalších přístavů, lze předpokládat, že Jiří Kryštof Kaplíř se nepohyboval nikde jinde 
než právě tam.40

Životní osudy plukovníka Cornelise van den Brande jsou neméně zajímavé. Ten se ještě 
jako kapitán vyznamenal při nizozemském napadení a obsazení přístavu Santo Agostinho 
v Pernambuku, ke kterému došlo v roce 1634. V roce 1640 se již jako plukovník zúčastnil 
plenění plantáží cukrové třtiny v úrodném Recôncavo Baiano, tedy v zázemí Salvadoru 
de Bahia, kde byl dokonce postřelen.41 V následujících letech stále stoupal jeho význam 
v nizozemských vojenských sborech. Po druhé bitvě u Guararapesu v roce 1649, která 
znamenala prakticky úplný konec nizozemských nadějí na znovuobsazení vnitrozemí 

36 POLIŠENSKÝ, Josef: Nizozemská politika a Bílá Hora. Praha 1957, s. 102; ODLOŽILÍK, Otakar: Vchynští 
ze Vchynic a Tetova v Nizozemí v XVI. a XVII. století : Příspěvky k dějinám rodu. In: Sborník prací věnovaných 
prof. dru. Gustavu Friedrichovi k šedesátým narozeninám 1871–1931. Praha 1931, s. 291–309.
37 RICHSHOFFER, A.: Diário, s. 79.
38 MOUT, Nicolette: Os Primeiros Tchecos no Brasil. Ibero-Americana Pragensia, III. Praha 1969, s. 220–221.
39 KOZOJED, Petr: Kaplířové ze Sulevic na prahu raného novověku. Diplomová práce, Univerzita Karlova 
v Praze. Praha 2009, s. 120–121.
40 MOUT, N.: Os Primeiros, s. 221–222.
41 Nationaal Archief, Den Haag, fond Oude WIC 1.01.02, inv. č. 12564.20.
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na brazilském severovýchodě, se však raději vrátil zpět do Evropy stejně jako dalších asi 
250 mužů. V Evropě pak roku 1652 skonal.

Jestliže Šimon Kohout z Lichtenfeldu a Jiří Kryštof Kaplíř ze Sulevic byli známi již 
v minulosti a poprvé se o nich ve svém článku zmiňuje nizozemská historička Nicolette 
Mout, o dalších postavách se dosud vůbec nevědělo. Jde jmenovitě o Laurense Freitacha, 
Wenzela Müllera, Andrise Barascona, Adama Seereho, Gregoria Merela, Adama Serna, 
Augustijna Auricka, Hanse Mulsera a Jeuriaena Adlera.42 Transkripce jejich jmen byla 
převzata v nezměněné podobě z originálních dokumentů. Zdá se, že se jednalo převážně 
o zemské a nikoliv etnické Čechy, pravděpodobně o Němce. O Kaplířovi a Seerem je 
známo, že padli ve druhé bitvě u Guararapesu (1649), kde byla definitivně pohřbena nizo-
zemská naděje na zvrat ve vývoji války s Portugalci na brazilském severovýchodě. Doplnit 
lze ještě jméno Stephana Carla Behaima pocházejícího z norimberské měšťanské rodiny, 
jejíž kořeny zřejmě sahají až do Čech. Mladý Behaim nejprve vstoupil do švédské armády 
a poté se zapsal jako voják WIC a v jejích službách působil v letech 1636–1638 v Brazílii. 
Tam také zemřel, a to v jedné nemocnici v Recife.43 Jeho předkem byl i v českém prostředí 
známý a slavný geograf, kartograf a astronom Martin Behaim, jenž v letech 1484–1507 
působil ve službách portugalské Koruny a v roce 1492 zhotovil tzv. Erdapfel, tedy zemské 
jablko, nejstarší zachovaný zemský glóbus vůbec.

Značný problém představuje fakt, že u jmen výše uvedených vojáků se v nizozemských 
pramenech nachází jen poznámka bohemus, takže do budoucna bude zřejmě značně ob-
tížné zjistit více informací o jejich totožnosti a rozlišit, ze které části zemí Koruny české 
pocházeli. Adjektivum bohemus totiž může odkazovat jak pouze na region Čech, tak na 
celý český stát a v souvislosti s tzv. českou válkou (bellum bohemicum) na příslušnost 
k české stavovské opozici, jež byla etnicky i jazykově bilingvní, česko-německá. Jednalo 
se navíc jen o prosté vojáky nízkého společenského původu. Jedinou výjimku představuje 
Jeuriaen Adler, zřejmě Julián Adler, o němž je z dochovaných pramenů známo, že po-
cházel z Prahy. Bohužel se v dokumentech obsahujících testamenty pražských měšťanů 
a v listinách přijímajících nové jedince do řad pražského měšťanstva, jež jsou umístěny 
v Archivu hlavního města Prahy, neobjevuje žádné jméno Adler či jemu podobné. V notář-
ských záznamech, které vojáci WIC nechávali pořizovat před svým odjezdem do zámoří 
a jež jsou v současnosti uloženy v městském archivu v Amsterdamu, se taktéž nepodařilo 
nalézt nic, co by umožnilo hlubší vhled do dané problematiky. Část z nich byla v minulosti 
zničena, což je jistě jeden z možných důvodů absence patřičných dokumentů.

Ačkoliv je tedy možné opřít se v otázce přítomnosti vojáků českého původu v Brazílii 
jen o nemnoho faktů, lze učinit alespoň několik generalizujících tvrzení. Poukázat je třeba 
především na početnou migraci, jež se v 17. století na evropském kontinentu prosadila 
následkem náboženského pronásledování a opakovaných válek, které lidem braly obživu 
a připravovaly je o bezpečí domova. Ty tehdy probíhaly prakticky nepřetržitě – s výjimkou 
let 1610, 1669–1671 a 1680–1682. Součástí uvedeného migračního proudu byli i oby-
vatelé českého státu, ať již duchovní, vzdělanci nebo vojáci, mezi nimiž bychom našli 
mnoho emigrantů především kvůli rekatolizační politice Habsburků. Jejich kroky mohly 

42 Tamtéž, fond Oude WIC 1.05.01.01, inv. č. 12582.7, rok 1655. Minuten rekening staatsvolk in Brazilië. Bi-
jeengebonden in hoornen band in folio; č. 65, rok 1649, Lijst van gesneuvelden in de slag bij Guarapes, opgesteld 
door de rekenkamer van Brazilië. Jedná se o seznam vojáků působících koncem nizozemské éry ve službách WIC 
v Brazílii a o seznam padlých vojáků ve druhé bitvě u Guararapesu.
43 MIRANDA, B. R. F.: Gente de Guerra, s. 82, 97–98.
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směřovat až do oblasti tropů, pokud se pro ně nenaskytlo žádné vhodné zaměstnání v bliž-
ších končinách. Tehdejší bilingvní česko-německé prostředí jim usnadňovalo dorozumění 
se a v Nizozemské republice obzvlášť, neboť nizozemský jazyk je tomu německému velmi 
podobný. Přítomnost českého elementu na nizozemském území v Evropě i v zámoří je 
sice marginální, a ve vojenské rovině to platí dvojnásob, ale jednak dokresluje tolerantní 
a heterogenní charakter nizozemské společnosti a jednak ukazuje, že čeští nespokojenci 
disponovali alternativou jak ke své vlasti, tak i k protestantským zemím v jejím sousedství.

Emigrace z českého státu do Nizozemské republiky obecně byla vlastně posledním do-
zvukem úzkých česko-nizozemských diplomatických vztahů z doby českého stavovského 
povstání, kterému však Nizozemci nebyli ochotni, či spíše nemohli pomoci do té míry, aby 
zabránili jeho zhroucení a porážce, neboť jejich síly byly soustředěny na boj za nezávislost 
proti Španělsku. Celkově vzato byla nizozemská zahraniční politika pragmatická, sledo-
vala státní zájem a protestantskou věc podporovala jen tehdy, když z toho kynul prospěch 
samotné Nizozemské republice. I když byli tedy Nizozemci jediní, kdo mohl české rebely 
reálně podpořit, očekávání protestantské elity českého státu byla nepochybně přehnaná 
a vycházela z chybných zahraničněpolitických kalkulací. Český stát zkrátka nemohl Nizo-
zemské republice po strategicko-obchodní stránce nabídnout tolik jako například Dánsko, 
jež kontrolovalo Sundskou úžinu, kterou procházel pro Nizozemce veledůležitý baltský 
obchod, nebo Norsko, které jí poskytovalo většinu stavebního dříví, byť některé jeho zá-
silky pocházely i z českého území.

Zusammenfassung

Der Anteil von böhmischen Soldaten an dem portugiesich-niederländischen Konflikt 
in Brasilien im 17. Jahrhundert 
Karel Staněk

Nachdem sich der nördliche Teil Niederlandens im Jahre 1581 von Spanien verselbstständigt und all-
mählich in eine unabhängige Republik verwandelt hatte, die sieben Provinzen umfasste, war es nur 
die Frage der Zeit, wann die Expansion in die Übersee in Angriff genommen wird. Denn diese nahm 
man nicht nur als Gelegenheit zur Betreibung des Handels mit neuen Märktenwahr, sondern darüber 
hinaus als eine willkommene Möglichkeit zur Beschädigung der dortigen iberischen, also der spani-
schen und portugiesischen Interessen, was die Verringerung des militärischen Drucks von Spanien auf 
die Niederländische Republik zur Folge haben wird. Seit 1621 war die Niederländische Westindien-
Kompanie (WIC) der Vorreiter der niederländischen Expansion im atlantischen Raum. Ihr Bestre-
ben galt vor allem der Übernahme der Kontrolle über die portugiesichen Stützpunkte im Südatlantik 
(Südküste, Angola, Brasilien). Die Anfangserfolge hatten aber keinen langen Bestand und bis 1654 
brach das niederländische Reich im Atlantik beinahe zusammen.

Die Niederlage des Ständeaufstandes in der Schlacht am Weißen Berg (1620) führte zur gezwunge-
nen Ausreise von vielen Protestanten aus den böhmischen Ländern ins Exil. Viele haben als ihr Ziel 
die Niederländische Republik gewählt, wo im 17. Jahrhundert das lokale Milieu viel mehr Toleranz 
zeigte und liberaler als der Rest Europas war. In den Diensten der WIC gelangten insgesamt 11 böh-
mische Landsleute, davon 10 Soldatem und ein Arzt, in den 40. Jahren des 17. Jahrhunderts bis nach 
Brasilien, welches in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu den wirtschaftlich bedeutendsten au-
ßereuropäischen atlantischen Regionen emporgestiegen ist und zugleich als der weltweit größte Zu-
ckerproduzent galt. Um die Vorherrschaft über Brasilien kämpften die Niederländer in den Jahren 
1630–1645 mit den Portugiesen. Ihre dortige Tätigkeit blieb aber auf einen schmalen Küstenstreifen 
um Pernambuk begrenzt, da die niederländischen Kräfte nach dem Aufstand der portugiesischen 
Siedler (1645) ihren sämtlichen Einfluss im Innenland einbüßten.


