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Nootmuskaat
In het zuiden van de uitgestrekte eilandengroep van de Molukken liggen de 
Banda-eilanden. Dit is de plek op aarde waar de nootmuskaatboom van nature 
voorkomt. Een bijzondere plek is het, vlak onder de evenaar. Het is een actief 
vulkanische regio en ligt op de overgang tussen de Stille Oceaan in het oosten en 
de Indo-Maleisische Archipel in het westen. 

Alfred Russel Wallace schrijft in zijn boek ‘De Maleisische Archipel’ uit 1869 over 
de nootmuskaatcultuur op de Banda-eilanden: “Bijna het hele eiland is beplant 
met nootmuskaatbomen. Ze groeien onder een schaduwdak van Canarium 
commune. De lichte vulkanische bodem, de schaduw en de hoge vochtigheid van 
deze eilanden, waar het min of meer iedere maand van het jaar regent, blijkt 
uitermate geschikt voor de nootmuskaatboom. Ze hoeven niet gemest te worden 
en behoeven nauwelijks aandacht. Het hele jaar door zie je bloemen en rijpe 
vruchten.”

De nootmuskaatboom, is één van de ongeveer 150 soorten uit het geslacht 
Myristica. Het zijn houtige planten en je vindt ze in Azië en de eilanden van 
de Stille Zuidzee. De specerijen nootmuskaat en foelie zijn vooral afkomstig 
van Myristica fragrans. Een andere soort die daarvoor ook wel gebruikt wordt 
is Myristica argentea. Van enkele soorten is ook het vruchtvlees eetbaar. Het 
roodbruine hout is zacht en weinig duurzaam. Naast gebruik in de keuken wordt 
Myristica ook gebruikt in de volksgeneeskunde. 

De nootmuskaatboom, is groenblijvend, groeit langzaam en heeft een 
oppervlakkig en kwetsbaar wortelstelsel. De boom kan enkele tientallen meters 
hoog worden. De meeste planten zijn mannelijk of vrouwelijk en de bloemen 
verschillen navenant. Maar er zijn ook mannelijke planten die vrouwelijke 
kenmerken hebben en soms evenveel vrucht dragen als de vrouwelijke. De 
bloemen openen heel vroeg in de ochtend, bestuiving gebeurt door insecten. De 
vruchten zijn geel en rond, met in de vrucht een rond zaad met een diameter 
van 2 à 3 centimeter. 

Om dit zaad zit een prachtig rood vlies dat na drogen bruinachtig verkleurt en 
foelie genoemd wordt. In de keuken is het een specerij. Zo ook het zaad zelf. 
Rasp en verwerk het in soepen en vleesgerechten, op bloemkool, sperziebonen, 
aardappelpuree, kaassaus, in koek en gebak. Smaak en geur zijn pregnant, diep, 
bijterig. Het woord nootmuskaat is een verbastering van het Latijnse ‘nuces 
moschatae’ wat zoveel betekent als noot die naar muskus ruikt. 

Nootmuskaat en foelie bevatten essentiële olie en nootmuskaatboter, een zeer 
aromatisch, oranjekleurig vet. Beide bevatten het hallucinogene en giftige 
myristicine. Vermijd daarom overmatige consumptie van nootmuskaat. De 
essentiële olie van deze specerij wordt in de parfum-, geneesmiddelen- en 
voedselindustrie gebruikt.

In India en China was nootmuskaat al lang bekend voordat het tot Europa 
doordrong. ‘Comacum’, zo noemde de Griekse filosoof en naturalist Theophrastus 
(371 – 287 vChr) een kruid dat misschien wel nootmuskaat was. Van wie 
het zeker is dat hij ook nootmuskaat bedoelde was Konstantijn de Afrikaan, 
een Benedictijner-lekenbroeder uit de 11e eeuw. Door de Kruistochten aan 
het eind van die eeuw werd nootmuskaat breder bekend in Europa. Vanaf de 
16e eeuw waren deze en andere specerijen inzet van verbeten strijd om het 
handelsmonopolie tussen de koloniale mogendheden Portugal, de Nederlanden, 
Frankrijk en Engeland.

Nootmuskaat is één van de specerijen waarmee de VOC zijn rijkdom heeft 
vergaard. In 1621 bedong de VOC het alleenrecht op de handel er in. Dat was 
het jaar dat Jan Pieterszoon Coen op de Indonesische Banda-eilanden, de enige 
plaats ter wereld waar de nootmuskaat toen voorkwam, zijn verwerpelijke 
acties uitvoerde. Met een expeditieleger van 2000 soldaten overrompelde hij de 
eilanden, vermoordde een deel van de bevolking en installeerde een bewind dat 
volledige controle had op teelt en handel.
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