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→ Jan Pietersz. Coen
(1587-1629), vanaf 1617
gouverneur-generaal van
de VOC. FOTO RIJKSMUSEUM

→ Op Nederlands bevel
werden de invloedrijkste
Bandanese leiders
buiten Fort Nassau in
kooien gevangengezet.
Japanse beulen drongen
op 8 mei 1621 binnen, ze
doodden de acht leiders
en hakten hun lichamen
in vieren. Ook 36 andere
leiders werden gedood.
Dit schilderij (maker
onbekend) hangt in
museum Rumah Budaya
op Banda Neira.

Specerijenhandel VOC krijgt in 1621 alleenrecht in handen

Jan Pietersz. Coen
en de strijd om
nootmuskaat
Op 15 maart 1599 zagen de inwoners van Banda voor
het eerst een Nederlands schip, de Gelria van kapitein
Jacob van Heemskerck. Het was Jan Pietersz. Coen die
in 1621, na een bloedige slachtpartij, de Banda-eilanden
veroverde om de Verenigde Oost-Indische Compagnie
het monopolie te bezorgen op nootmuskaat en foelie.

Willem Oosterbeek
AMSTERDAM

H

et museum in de
hoofdstraat van
Banda Neira laat
aan duidelijkheid
niets te wensen
over. Wie daar
binnenstapt,
wordt direct geconfronteerd met
een groot schilderij van de slachtpartij die Jan Pietersz. Coen
liet aanrichten in 1621. Het bloed spat bijna
letterlijk van het doek af.
Het is de weergave, door Bandanese ogen, van
een jarenlang gevecht tussen de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC) en de Bandanezen om de heerschappij over zes eilandjes die
gemakkelijk in het IJsselmeer passen: Banda
Neira, Banda Besar, Banda Api, Ay, Run en
Rosengein, dat tegenwoordig Hatta heet en het
enige eiland is dat niet geschikt was en is voor de
nootmuskaatteelt. De zes eilanden liggen in de
eindeloze plas water die de Bandazee heet, ver
weg van alle andere eilanden die tegenwoordig
de republiek Indonesië vormen.
Van meet af aan was duidelijk dat specerijen
het belangrijkste handelsartikel waren voor de
VOC, waarvoor Amsterdam fungeerde als grootste overslaghaven. Kruidnagel, foelie en nootmuskaat vormden daarbij, juist vanwege hun
schaarste, de top van de piramide, die verder bestond uit kaneel en peper. Precies 400 jaar geleden slaagde de Nederlandse handelsonderneming erin het monopolie te veroveren van twee
van die producten: de nootmuskaat en het velletje van de nootmuskaat, de foelie.
In de strijd om het monopolie was een hoofdrol weggelegd voor Jan Pietersz. Coen, die in
1621 op pad ging om de enige eilandjes waar de-

