
Adoptie-actie Pala Banda 

 
 
Stichting TitanE startte in de maand november 2020 met de campagne ‘Adoptie actie Pala Banda’ 
voor de nootmuskaat boeren op het eiland Banda (Maluku). In een periode waar wereldwijd mensen 
en de handel getroffen worden door Covid 19, zijn er gebieden die dubbel geraakt zijn door 
aardbevingen en de effecten van klimaatverandering. De Banda- eilanden bekend van de 
nootmuskaat is zo’n gebied die dubbel en dwars is getroffen.  
Daarom neemt stichting TitanE nu het voortouw voor deze Adoptie actie Pala Banda in Nederland 
met voorlichtingsactiviteiten en het bieden van de mogelijkheid nootmuskaten te adopteren.  
In de opzet wordt een container met nootmuskaten vanuit Maluku naar Nederland over gebracht. 
Hier staat het bedrijf Pacific SpiZes (PS) B.V. te Koog aan de Zaan garant voor de exportcontainer. 
De winst van de verkoop komt ten goede aan de nootmuskaatboeren.  
Samenvattend: de campagne heeft als doel de positie van nootmuskaat- en kruidnagelboeren in 
Maluku te verbeteren door de adoptie van nootmuskaten en een exportcontainer naar Nederland. 
De campagne beoogt verder de export te stimuleren van nootmuskaat en kruidnagel naar 
Nederland op basis van sociale ondernemerschap.  
In de volgende paragrafen gaan we uitgebreider in op de campagne opzet en activiteiten, nadat we 
eerst de achtergronden en context van Banda en nootmuskaten hebben toegelicht.  
 

Historische achtergrond 

De relatie Nederland en de Banda-eilanden is een geschiedenis met diepe wonden. Wikipedia 
schrijft hierover: ‘De Nederlandse verovering van de Banda-eilanden, die piekte met het Bloedbad 
van Banda van 1621, was de geleidelijke militaire verovering van de Banda-eilanden door de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) van 1609 tot 1621.’  



Vanwege de specerijen verrichtte de VOC onder leiding van Jan Pieterszoon Coen, moordpartijen, 
strafexpedities, deportaties en zodoende de ontvolking van Banda.  

Internationaal staat het bloedbad in 1621 bekend als de ‘Massacre of Banda’. Nu bijna 400 jaar 
geleden is dat deel van de geschiedenis nog steeds actueel. Dat zien we aan de recente protest 
demonstraties in Hoorn rondom het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Het is een feit dat het 
leed uit het verleden niet ongedaan kan worden gemaakt, maar dat het wel goed is om die zaken uit 
dat pijnlijke verleden te benoemen en te bespreken hoe hiermee om te gaan.  

We zien dat het koloniaal verleden nog steeds invloed heeft op ons leven in Nederland en op 
Maluku. Met die littekens afkomstig van de gedeelde geschiedenis dienen we zorgvuldig om te 
gaan. In die zin kan men de nootmuskaat zien als het symbool van handel en onderdrukking. 
Symbool van dat verleden, maar ook van een nieuwe toekomst. Gedeelde geschiedenis omzetten in 
gezamenlijke toekomst middels de nootmuskaat is de uitdaging van deze campagne. De inzet van 
Adoptieactie Pala Banda is het willen bijdragen aan de toekomst van de huidige nootmuskaatboeren 
in Banda.  

Situatie Molukken anno 2020  

De corona, de aardbevingen en de klimaatverandering trekken een wissel op de oogsten van de 
boeren. Met de lockdown-maatregelen hebben duizenden boeren hun oogsten niet veilig kunnen 
stellen. De grote problemen om hun specerijen oogst niet te kunnen opslaan heeft grote gevolgen 
voor de kwaliteit van hun producten.  

De Banda-eilanden zijn van oudsher vanwege de natuur een internationale trekpleister voor 
toeristen. Echter de coronavirus pandemie schaadt het toerisme op Maluku inclusief Banda; dat is af 
te lezen aan de drastische afname van het aantal toeristen dat zich verder vertaalt in lege hotels, 
restaurants en stranden.  

Een andere tegenslag waren de aardbevingen die in de periode september 2019 tot en met februari 
2020 hebben plaatsgevonden. De gebieden rondom de stad Ambon kregen het zwaar te verduren 
met bevingen van 6,8 op de schaal van Richter. Diezelfde bevingen waren op de Banda- eilanden 
ook voelbaar.  

Tel hierbij op de gevolgen van klimaatverandering en de opwarming van de aarde, dan zien we dat 
de kleine, arme boeren in Maluku ook kind van de rekening zijn, terwijl zij het minst aan 
klimaatverandering hebben bijgedragen. Deze boeren ondervinden de meeste hinder van het 
extreme weer: oogsten mislukken en voedseltekorten nemen toe. De instorting van de lokale 
economie en een ernstige verstoring van de sociale structuur zijn aan de orde van dag.  

De economische gevolgen laten zich niet moeilijk raden. Immers Maluku alsook Banda kent geen 
sociale vangnetten zoals betaald ziekteverlof, uitkeringen of gepaste steunverleningen. Bovendien 
leven de boeren ondanks de beschikking van vele nootmuskaatbomen nog onder de armoede 
grens.  

Maar wat kunnen we wél doen vanuit Nederland? Met dit initiatief/deze campagne willen we een 
substantiële bijdrage leveren om ze te steunen.  

Er zijn mogelijkheden. Immers, Maluku behoren tot de top drie van de nootmuskaat leveranciers in 
Indonesië. Volgens gegevens van het ministerie van Investeringen en Geïntegreerde Diensten van 
de provincie Maluku bedraagt de productie van nootmuskaat in Maluku in 2018 een 5.020 ton per 



jaar, met een totale oppervlakte van 31.547 ha beplant en 16.828 ha geoogst gebied. De 
nootmuskaat, die uit Maluku komen, worden in de wereld verkocht onder de naam van Siaux 
Ambon. De term Siaux Ambon is een merknaam.  

Dit is een goede basis voor een veelbelovende toekomst voor de bevordering van de sociale- en 
economische ontwikkeling. Met bijvoorbeeld de stimulering van eerlijke handel met Maluku om de 
armoede een halt toe te roepen. In dit verband is de stimulering van de export rechtstreeks uit 
Maluku essentieel. Het gaat voornamelijk om de wel bekende producten: nootmuskaat en 
kruidnagel. 

Campagne doelstellingen  

De doelstellingen van adoptieactie zijn het volgende:  

1. De sociaal- en economische positie van de nootmuskaatboeren versterken door de 
geoogste nootmuskaat en foelie af te nemen tegen een eerlijke prijs. Hiermee lever je een 
bijdrage aan de gemeenschap en creëer je een sociaal vangnet.  

2. Structureel middelen genereren voor capaciteitsversterking van boeren via het Rainforest 
Alliance programma.  

3. De duurzame nootmuskatenteelt verbeteren met de beschikking van duurzame 
droogmethode.  

4. Het bevorderen van de voedselzekerheid.  
5. De verwerking van de nootmuskaat bevorderen op basis van Europese standaard normen 

om zo de concurrentiepositie van de boeren te versterken.  
6. De kansen creeeren voor de Banda-Eilanden om de nootmuskaatteelt nieuw leven in te 

blazen - met als grootste uitdaging Maluku opnieuw op de wereldkaart te zetten als 
nootmuskaatleverancier. Noodzakelijk om de toekomst van de nootmuskaatteelt op Maluku 
veilig te stellen  

Doelgroepen  

Er zijn doelgroepen waar de campagne zich op richt middels voorlichting en voor wie het bedoeld is. 
In de eerste plaats gaat het om de boeren op Maluku. Met een focus op de Banda eilanden en ten 
tweede gaat het om de doelgroepen in Nederland.  

Nootmuskaatboeren op Banda  

Boeren op de (Midden) Molukken betreft de boeren van het eiland Ambon, Seram en de Lease-
eilanden en natuurlijk de Banda-eilanden. Over het algemeen zijn het veelal kleinschalig, 
producerende nootmuskaatboeren die grotendeels afhankelijk zijn van de lokale collectors 
handelaren die op Maluku vrijwel de gehele handel beheersen. De lokale collectors die meestal 
werken voor handelaren met Chinese achtegrond verzamelen de nootmuskaat bij de boeren.  

In de periode tussen de oogstperioden hebben de kleine boeren nauwelijks inkomsten. Om in hun 
dagelijkse levensbehoefte te kunnen voorzien en de kosten voor schoolgaande kinderen te kunnen 
betalen, moeten zij geld lenen. Dit geldt tevens voor het onderhoud van hun woningen en het doen 
van de nodige investeringen, hiervoor gaan de nootmuskaatboeren leningen aan. De banken 
verstrekken de nootmuskaatboeren geen kredieten. Daarom wenden zij zich tot Chinese handelaren 
voor het afsluiten van leningen.  



In de huidige situatie komt het geld van de specerijenhandel maar voor een klein deel terecht bij de 
boeren en hun families in de dorpen. Zo leeft een groot deel van hen (ca.18 %) nog onder de 
armoedegrens - met slechte toegang tot gezondheidszorg, schoon water en scholing. 4  

In Indonesië valt de provincie Maluku onder de vier armste provincies in Indonesië. De Banda-
eilanden, waarop de adoptieactie is gericht, behoren de armste plattelandsgebieden op Maluku. 
Volgens de huidige statistieken bedraagt het gemiddelde inkomen in Banda € 2,70 per dag per 
gezin. Dit terwijl de Banda-Eilanden tot op de dag van vandaag de naam en reputatie heeft als hèt 
gebied, waar de beste nootmuskaat vandaan komt. De realiteit leert echter dat Noord-Celebes door 
haar aanpak van de nootmuskaatteelt de Banda-eilanden voorbij is gestreefd. De Nederlandse 
importeurs bestellen de nootmuskaat onder de merknaam ‘Siaux Ambon’. In werkelijkheid komt de 
nootmuskaat ‘Siaux Ambon’ niet uit de Banda-eilanden.  

Hier liggen kansen voor de Banda-Eilanden om de nootmuskaatteelt nieuw leven in te blazen - met 
als grootste uitdaging de nootmuskaat uit Maluku opnieuw op de wereldkaart te zetten als de echte 
nootmuskaatleverancier van Siaux Ambon. Dit is noodzakelijk om de toekomst van de 
nootmuskaatteelt op Maluku veilig te stellen.  

Voorlichting in Nederland 

Met deze actie richten we ons op de autochtone bevolking en de Molukse samenleving in 
Nederland. Het is van belang informatie over de Banda-Eilanden aan te reiken met een balans over 
het ‘heden en verleden’ met een blik op de toekomst. De focus is een bijdrage leveren voor betere 
toekomstperspectief voor de bevolking in Banda-Eilanden, die voor een aanzienlijke deel uit 
nootmuskaatboeren bestaat.  

De adoptieactie Pala Banda behelst twee hoofdactiviteiten, te weten:  

• Voorlichtingsactiviteiten voor de draagvlakverbreding  
• De activiteiten voor adoptie Pala Banda  

De producten vertalen zich als volgt:  

• Een lesbrief voor de bovenbouw basisonderwijs en het voortgezet onderwijs met 
voorlichting over de actie.  

• Nieuwsbrief over de ontwikkelingen en voortgang adoptieactiviteiten.  
• Voorlichtingsbijeenkomsten in verschillende locaties met een mini-tentoonstelling over de 

Banda-Elanden en kleinschalige eco-toerisme.  
• Jaarlijkse bijeenkomst met de adoptanten.  

Voordat een persoon overgaat tot een adoptie zijn de volgende verhaallijnen van belang.  

Sinds enkele jaren richt TitanE haar aandacht op de positie van duizenden nootmuskaatboeren, die 
al generaties lang de onderste laag vormen van de samenleving. In die zin is deze doelgroep voor 
TitanE niet nieuw. Wij weten waarover we praten, uit de eerste hand, eigen ervaring en via onze 
partner PT Kamboti Rempah Maluku (afgekort Kamboti) ter plekke. Die expertise hebben we in 
huis.  

Deze nootmuskaatboeren zijn veelal slachtoffer van tussenhandelaren, die misbruik maken van de 
bestaande situatie en hen een veel te lage prijs bieden. Op de Midden-Molukken zijn ca. 4000 5  



boeren kleinschalig bezig. Naast het hoofdeiland Ambon zijn dit de direct omliggende eilanden 
Seram, Haruku, Saparua en Nusalaut. Voor deze actie worden de Banda-Eilanden uitgelicht vanwege 
de zwakkere positie van deze boeren in vergelijking met de omringende eilanden.  

Kleinschalig betekent, dat zij gemiddeld de beschikking hebben over 1,5 tot 2 hectare dati 
(erfgrond), waarop zo’n 75 tot 100 nootmuskaatbomen groeien. Juist in deze economische (corona) 
crisis, zijn wij ervan overtuigd dat met adequate begeleiding zij uit het sociaal-economisch dal 
kunnen komen. De boeren staan onderaan de keten van de teelt tot en met de verkoop. De 
onderhandelingspositie is zwak. Met dit plan kunnen we de positie versterken.  

Adoptanten 

Concreet gaat het erom dat zoveel mogelijk mensen uit Nederland zoveel mogelijk kilo’s 
nootmuskaat adopteren. Voor 1 kilo nootmuskaat kan men het adoptiebedrag van 10 Euro 
overmaken. Als bewijs ontvangt een ieder een deelnamecertificaat. Die deelname is in de vorm van 
een gift. Dit is bij de belasting aftrekbaar, omdat TitanE een ANBI instelling is. Iedereen kan aan 
deze actie deelnemen. Ze mogen zelf bepalen hoeveel kilo ze willen adopteren.  

Het adoptiebedrag is 100% bestemd voor de inkoop van nootmuskaat en foelie uit de Banda-
eilanden. De pala en de foelie komen rechtstreeks van de Bandanese boeren.  

De prijs die we bieden ligt altijd hoger -dat is 10-15 %- boven de lokale marktprijs.  

Voor de adoptie actie werken we samen met 1500 á 2000 boeren op Banda. De lokale partner op 
Ambon is het team Kamboti. In Nederland is dat de importeur Pacific SpiZes uit Koog aan de Zaan. 
Het plan is om een container met 14.000 kilo muskaatnoten en foelie naar Nederland te exporteren.  

De opbrengst van de verkoop in Nederland wordt aangewend voor het opkopen van opnieuw 
14.000 kilo muskaatnoten. In deze opzet ontstaat een revolving systeem om de continuïteit te 
waarborgen. Hierover later meer over het revolving systeem  

De winst wordt geïnvesteerd in verbetering van de muskaatnoot-teelt, capaciteitsvergroting, 
droogovens en een sociaal vangnet voor de boeren.  

Rp 1000 voor elke kilo geleverde nootmuskaat is bestemd voor de dorpsontwikkeling.  

Een extra voor de adoptanten is dat wanneer ze naar de Banda-eilanden willen gaan, dat het team 
van Kamboti op Ambon zorg kan dragen voor de ontvangst, begeleiding en ondersteunende 
activiteiten die te maken hebben met historische- en (eco) spices tour inclusief het duiken en 
snorkelen, culinaire hoogstandjes en de beklimming van de gunung Api te Banda. 

Streefbedrag en export  

De realisering van de zending van een container met nootmuskaat naar Nederland is cruciaal.  

In Nederland is Pacific SpiZes -een importeur van kruiden- bereid de afname van de 
adoptiecontainer voor haar rekening te nemen.  



Het streefbedrag van de adoptieactie is € 96.000. Dit is het basis bedrag. Met dit bedrag kan in een 
container 14.000 kilo nootmuskaat worden verscheept. Hier kunnen 2000 boeren profijt van 
hebben.  

Met het binnen gekomen adoptiebedrag wordt direct en gelijk nootmuskaat bij de boeren 
ingekocht. Met een barometerstand-systeem worden de bedragen en de hoeveelheid ingekochte 
nootmuskaat geregistreerd. Op de website van Titane is de stand te volgen: www.titane.nl.  

Revolving 

Het basisbedrag voor de actie is € 96.000. Dit bedrag is nodig voor de inkoop van de nootmuskaat 
bij de boeren, de verwerking, management en exportvoorwaarden.  

Bij de verkoop in Nederland zal winst worden gemaakt. De winst wordt aangewend voor de 
dorpsontwikkeling, capaciteitsversterking boeren en sociaal vangnet.  

Het basis bedrag € 96.000 wordt herinvesteerd in de tweede containerzending. Dit proces herhaalt 
zich en het wordt “Revolving“ genoemd. Met het revolvingsbeleid kan per jaar twee 
exportcontainers gerealiseerd worden.  

Fondswerving  

• De fondswervingsactiviteiten vindt als volgt plaats:  
• Werving van adoptanten via sociaal media, een team vrijwilligers bij TitanE zal dit doen.  
• Crowdfunding door een professionele crowdfunding platvorm  
• Benefietactiviteiten  

Activiteitenplan  

• Socialisatieprogramma naar de verschillende dorpen op het eiland Ambon, vooral de 
dorpen in Leitimor, de Lease Eilanden en de Banda-eilanden.  

• Samenwerkingovereenkomst Kamboti, Pacific SpiZes B.V. ICS-Rempah Maluku (Internal 
Control System).  

• Werken aan het draagvlak in Nederland met een brochure en aanmeldingsformulier.  
• Fondswerven.  

Verwerkingslocaties  

De nootmuskaat voor de adoptiecontainer komt 60% van de Banda-eilanden. De rest 40% komt van 
Ambon en de Lease-eilanden.  

De sourcing van de nootmuskaat is vanuit de verschillende gebieden in Maluku, de verwerking, 
kwaliteitscontrole, de packing en de shipment wordt door Kamboti verricht. Kamboti beschikt voor 
voornoemde activiteiten 2 locaties, één in Banda Neira en in Ambon stad.  

Banda Neira  

In Banda Neira leveren de boeren de verse nootmuskaten en foelie, die zij naar de 
verwerkingslocatie in Banda Neira brengen. Na wassing van de nootmuskaat en foelie worden die 



eerst voorgedroogd. Daarna vindt de droging plaats in de zelfontworpen duurzame droger(zie 
foto).  

De gedroogde producten worden naar Ambon verscheept via speciale vrachtbotenlijnen. Dit zijn de 
zogenaamde ‘Tol Laut’ transportlijnen. De provincie Molukken bestaat uit meer dan duizend 
eilanden. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de infrastructuur. Deze regelmatige 
bootdiensten tussen al die eilanden wordt ‘Tol Laut’ genoemd.  

 
Begroting 
Pos.  

Omschrijving  Kosten  Begroting 
€  

1.  Socialisatie doelgroep:  Reis – en verblijfskosten naar de dorpen 
toe  

1.000  

2.  Inkoop nootmuskaat (verse 
noot)  

40.000 kg á € 1, 77  70.800  

3.  Transportkosten  Productzendingen  2.000  
4.  Verwerking en management  Arbeidsloon en overhead  13.000  
5.  Packing  Materiaal en drukwerk  3.000  
6.  Shipment  Ambon-Amsterdam  5.000  
7.  Organisatiekosten  Brochure etc.  1.000    

Totaal =  95.800    
Afgerond  96.000  

 


