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De teelt van sinaasappelen (C r̂ws /lMra«/m*w LINN.) moet in
Suriname reeds vrij oud zijn; volgens de „Encyclopaedic van Ne-
derlandsen West-Indië" blz. 728 betrof dat echter aanvankelijk
het aanhouden van eenige boomen op de plantages en grondjes
in de omgeving van woningen, teneinde over sinaasappelen voor
eigen gebruik de beschikking te hebben, terwijl het overige deel
van den oogst op de markt te Paramaribo — de hoofdstad van
Suriname — werd verkocht.

De zooeven genoemde Encyclopaedic werd door de redactie,
welke gevormd werd door H. D. BENJAMINS en JOH. F. SNELLE-
MAN, afgesloten in December 1916. Op dat tijdstip kon zij met
betrekking tot de sinaasappelen vermelden „de laatste jaren is
men zich meer op de cultuur gaan toeleggen; thans vindt men op
verschillende plantages belangrijke aanplantingen." Als reden
voor die uitbreiding wordt opgegeven de goede prijzen, die de
Surinaamsche sinaasappelen bij proefzendingen naar Nederland
hadden behaald, zoodat mogelijkheden voor den uitvoer naar
Europa aanwezig geacht mochten worden. Ook dichterbij, op de
eilanden Curacao en Barbados, bleek afzetmogelijkheid voorhan-
den.

Intusschen, er zijn eenige jaren mede gemoeid, alvorens een
sinaasappelboom vruchtdragend wordt. Uit zaad wordt vrijwel
niet meer gekweekt, omdat het dan ongeveer tot het achtste jaar
duurt aleer de boom vruchten draagt, terwijl men vanwege de
polyembryonie der zaden niet op uniformiteit kan rekenen. Oculeert
men op een geschikte onderstam, dan draagt de boom reeds in het
derde of vierde jaar vruchten. Dientengevolge kon in 1922 de

•) Tevens Bericht van de Afdeeling Handelsmuseum van het Kolo-
niaal Instituut No. 170.

— 193 —
West-Indische Gids XXIII 13

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:34PM
via free access



194 W. SPOON

Afdeeling Handelsmuseum van het Koloniaal Instituut in de
Indische Afdeeling zoowel van de 6de als van de 7de Nederland-
sche Jaarbeurs, gehouden te Utrecht in Maart resp. September,
speciaal de aandacht op de Surinaamsche sinaasappel vestigen
(verg. fig. 7). Daarbij sloot aan een selectie op smaak, waartoe het
Landbouwproefstation vruchten van genummerde boomen aan de
Afdeeling Handelsmuseum deed toekomen, welke vruchten door
den Nederlandschen fruithandel werden beoordeeld op smaak en
verdere voor de comsumptie belangrijke eigenschappen. Suriname
kreeg zoo de aanwijzing voor de boomen, die bij verdere uitbrei-
ding van de cultuur voor levering van plantmateriaal in aanmer-
king konden komen; een bekende moederboom is daardoor b.v.
„Kwatta 202" geworden.

In 1925 schatte G. STAHEL in Bulletin No. 50 van het toenmalig
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (blz. 20) het
aantal sinaasappelboomen in het centrale gedeelte van Suriname
op 5000, oud en jong tezamen. Met die uitbreiding van de cultuur
voor oogen was het reeds in 1924 wenschelijk geoordeeld door ver-
zendingsproeven naar Nederland o/> commeraee/e iasis een inzicht
te krijgen in de mogelijkheden en kosten van een export. Dank zij
de voortgezette uitbreiding konden die proeven in 1932 worden
hervat, van welk jaar af de uitvoer naar Nederland regelmatig
heeft plaats gehad.

Tot goed begrip laten wij hier enkele cijfers volgen. In tabel I
geven wij een overzicht van productie en uitvoer, waaruit blijkt,
dat vooralsnog het grootste deel der sinaasappelen in het land zelf
wordt geconsumeerd; ruim 2 millioen stuks per jaar kunnen blijk-
baar langs dien weg plaatsing vinden. Nu moet bedacht worden,
dat sinds 1936 op vele koffie-plantages in Suriname de teelt van
Cïfrws-vruchten, in de eerste plaats sinaasappelen, als neven-
bedrijf is ter hand genomen, ingevolge de regeling van den koffie-
steun van Gouvernementswege. Tot welken omvang, leeren ons de
volgende cijfers, die wij ontleenen aan het verslag over 1938 van
de Surinaamsche Bank, blz. 21. Op dat tijdstip waren aan nieuwe
aanplantingen van één tot vier jaren ouderdom op plantages en bij
klein-landbouwers ongeveer 665 ha aanwezig, waarvan 330 ha
op door de koffie-centrale gesteunde plantages, terwijl er naar
schatting nog 120 ha oudere aanplantingen waren. Een totaal
derhalve van bijna 800 ha aanplant, waarvan in de toekomst
zeker meer vruchten voor export beschikbaar zullen komen. De in
tabel I gegeven taxatie voor oogst-1939 van ongeveer 4 millioen
stuks, welke wij ontleenden aan het verslag over dat jaar van de
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SURINAAMSCHE SINAASAPPELEN IN NEDERLAND 195

Surinaamsche Bank blz. 25, is dan ook reeds belangrijk hooger.
De uitbreiding van de cultuur in de laatste jaren blijkt verder nog
duidelijk, indien wij de beplante oppervlakte op aantal boomen
omrekenen, op basis van het in Suriname gebruikelijke plant-
systeem van 200 boomen per ha. Bij een beplant oppervlak van
bijna 800 ha einde 1938, wordt dat een aantal van rond 160.000
boomen, wel heel wat meer dan de 5000 boomen die volgens de
opgave van STAHEL in 1925 aanwezig waren.

TABEL I.

in afgeronde getallen

jaar

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

productie

3.400.000 stuks
2.500.000 „
2.900.000 „
3.500.000 „
2.100.000 „
2.800.000 „

±4.000.000 „ (taxatie)

uitvoer

950.000 stuks
300.000 „
420.000 „

1.300.000 „
700.000 „
650.000 „
670.000 „

consumptie

2.450.000 stuks
2.200.000 „
2.480.000 „
2.200.000 „
1.400.000 „
2.150.000 „

—

Van de afzetgebieden geeft tabel II, die wij samenstelden uit
de handelsstatistiek van Suriname, een indruk. Curacao en
Barbados hebben tot de eerste klanten behoord en het is, in het
bijzonder wat het Gouvernement Curacao aangaat, jammer,
dat de uitvoer derwaarts niet in die mate heeft kunnen stand
houden, door de moeilijkheden met een snelle en rechtstreeksche
scheepvaartverbinding van Paramaribo naar Willemstad. Beide
gebieden liggen in de tropen, zoodat, daar vanwege de kosten
niet aan koeling gedacht kan worden, alleen een zoo kort mogelijke
overtocht in geventileerd ruim uitkomst zou kunnen brengen.
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TABEL II.

mï Swrinamö, in stuks

Jaar

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

totaal

628.902
988.000
507.007
947.165
312.496
422.677

1.324.412
674.079
646.332
668.052

waarvan naar

Cura9ao

421.587 of 6 7 %
749.134 „ 76%
186.969 „ 3 7 %
279.313 „ 29%
123.464 „ 4 0 %
44.715 „ 10%
132.191 „ 10%
285.606 „ 46%
102.087 „ 16%

?

Barbados

106.450 of 17%
169.272 „ 17%
201.153 „ 40%
91.625 „ 10%
74.345 „ 2 4 %
11.250,, 3 %
121.277 „ 9%

?

Nederland

59.720 of 9%
69.594,, 7 %
114.085 „ 2 2 %
573.827 „ 6 1 %
110.687 „ 35%
366.712 „ 8 7 %

1.067.167 „ 8 1 %
363.565 „ 5 4 %
543.879 „ 8 4 %

?

Zoo blijkt Nederland het voornaamste afzetgebied te zijn ge-
worden. Hier te lande worden van verschillende kanten sinaas-
appelen aangevoerd, uit Spanje en andere landen rondom de
Middellandsche Zee zooals uit Italië, Palestina en Egypte, uit
Brazilië, Californië en Zuid-Afrika. Als voorbeeld geven wij in
tabel I II de in voercijfers van Nederland over het jaar 1938.

TABEL III . '

van si«aasa/>£e/e« i tn

Totaal
waarvan uit:
Palestina . . . . 35.408 ton
Spanje 1.119 „
Egypte 552 „
Syrië 264 „
Italië 152 „

via Antwerpen .
via Londen . .

73.430 ton bruto
Brazilië 17.100 ton
Suriname . . . . 37 ,,
overig Z. Amerika 190 ,,
Californië en
overig N. Amerika 15.172 ,,
Z. Afrika . . . . 143 „

. . 2.997 ton

. . 103 „

Ter vergelijking met de vorige tabellen diene, dat een ton bruto
gemiddeld 5000 sinaasappelen bevat.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:34PM
via free access



SURINAAMSCHE SINAASAPPELEN IN NEDERLAND 197

Suriname blijkt dus in 1938 nog slechts een bescheiden plaats
op de Nederlandsche markt ingenomen te hebben. Het is daarom
dubbel jammer, dat, toen in 1939 door de verhoogde productie
de uitvoer ruimer kon wezen, de in September ingetreden oorlogs-
toestand al spoedig verdere verscheping naar Nederland on-
mogelijk maakte.

Elk productie-gebied heeft zijn vaste maanden waarin de oogst
aan de markt wordt gebracht en het is voor zoo'n nieuw gebied
dan ook vereischte, dat het van den beginne af op een vast tijd-
stip levert. Hierin ligt voor Suriname een moeilijkheid, doordat
daar weliswaar in den regel de oogst der sinaasappelen in de
zomermaanden valt, doch dat tijdstip door klimatologische om-
standigheden kan verschuiven, zoozeer zelfs dat somtijds van
een voorjaars-oogst gesproken moet worden. De oorzaak is ge-
legen in afwijkingen in den regenval, waardoor de overgang van
droogte op grootere vochtigheid, die in de tropen den bloei
beheerscht, niet op het normale tijdstip, d.w.z. voor Suriname
in December, valt. Elke verstoring in dien overgang beteekent een
verschuiving van den hoofd-oogst, dus niet in de zomermaanden
(Juli-September), zoodat Suriname in een ander dan het voor haar
normale tijdvak in Europa met haar sinaasappelen te markt
moet komen, met alle nadeelen daaraan verbonden. J. D. OPPEN-
HEIM, de in 1938 speciaal voor de Citrusteelt aangestelden tuin-
bouwconsulent, erkent dan ook in zijn op 9 Februari 1939 te
Paramaribo gehouden lezing over de „Ontwikkelingsmogelijk-
heden van een Citrus-cultuur in Suriname", (verschenen als Mede-
deeling No. 2 van het Departement van Landbouw-Economische
Zaken) dat „het cultuurstreven er op gericht moet zijn den hoofd-
oogst in de zomermaanden te doen vallen" (blz. 15).

Reeds in 1931 wees K. VAN DER VEER in Bericht van de Af-
deeling Handelsmuseum No. 62 op de beteekenis van irrigatie, om
daarmede bij een wat te lang aanhouden van den drogen tijd in
December zoo noodig de boomen tot bloei te prikkelen. Nader-
hand heeft STAHEL, die de mogeüjkheid voor bevloeüng lang niet
overal aanwezig oordeelde, in de Indische Mercuur van 14 Augus-
tus 1935, gewezen op het nut van een lichte schaduw, te verkrij-
gen door het vrijwel gelijktijdig met de sinaasappelplantjes
tusschenplaatsen van de „koffiemama" (ifryi/irina gZawca WILLD.,
zie fig. 2, waarvan de verwante £. tóAos^erjwa MIQ., de dadap,
in Nederlandsch-Indië als schaduwboom in koffie- en cacao-
tuinen heeft gediend).
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Op grond van de ervaring opgedaan bij de proefzendingen in
1924 hield STAHEL in Bulletin No. 50 van het Departement van
Landbouw, Nijverheid en Handel een krachtig pleidooi voor het
in één hand houden van de sorteering en verpakking der sinaas-
appelen voor export; de stichting van een centraal pakhuis nabij
Paramaribo oordeelde hij zeer wenschelijk. Bij de hervatting der
proefzendingen in 1932 kon STAHEL met J. A. BANGE zijn denk-
beelden nader uitwerken en de juistheid ervan aantoonen (verg.
Mededeelingen Nos. 5 en 6 van het Departement Landbouwproef-
station). Na zijn studiereis naar de Vereenigde Staten van Amerika
waarvan D. S. FERNANDES in zijn lezing gehouden te Paramaribo
op 14 October 1937 verslag deed (verschenen als Mededeeling No.
1 van het Departement van Landbouw-Economische Zaken),
werd dan ook door het Gouvernement tot den bouw van een
speciaal Citrus-pakhuis besloten. Het gebouw (verg. fig. 4) is ge-
plaatst op Soekibaka aan de rivier en in 1939 in gebruik genomen.

De sinaasappelen worden daar in standaardfust verpakt, onder
gebruikmaking sinds 1932 van een handelsmerk (verg. fig. 5), dat
is ontleend aan het Surinaamsche wapen en dat men op den kop
der kisten en op de wikkelpapiertjes om de vruchten aantreft.

Voor de proeven op commercieele basis in 1924 had STAHEL de
Californische kist als model gekozen, aangezien hem die voor
Suriname zeer doelmatig voorkwam. Bezwaren werden van de
ontvangers in Nederland niet vernomen, zoodat bij de hervatting
der commercieele proefzendingen in 1932 wederom dit type kist
als fust werd gekozen, temeer daar het ook reeds door Brazilië en
Zuid-Afrika in gebruik was genomen. De afmetingen bedragen
buitenwerks 26 X 12 x 12 inch, door een tusschenschot wordt de
kist in 2 kubi verdeeld, waardoor het verpakken der sinaasappelen
zeer regelmatig kan geschieden (verg. fig. 6). In het „Citrus-
uitvoerbesluit" van 11 September 1936 (G.B. No. 135), uitvloeisel
van de Verordening van 28 April 1936 (G.B. No. 77) houdende be-
palingen voor den uitvoer van landbouw-, tuinbouw- en bosch-
producten uit Suriname, werd vervolgens slechts dit type krat
voor den export van sinaasappelen toegelaten. Daarbij zijn de
maten fonneMwerks vastgesteld op 63 X 29 x 29 cm. De èm'ten-
werksche maten zijn vrijgelaten, omdat de dikte der planken en
schotten al naar het gebruikte hout iets kan varieeren. Want,
hoe vreemd het ook voor een houtrij k land als Suriname mag
klinken, de exportkisten waren tot dusverre meerendeels inge-
voerde kisten (ingevoerd dan als losse onderdeden, d.w.z. in
bundels van plankjes en schotten). In 1924 waren de kisten wel
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uit Surinaamsch hout vervaardigd, in 1932 eveneens, doch al
spoedig bleek, dat die kisten tamelijk duur uitkwamen, zoodat zij
in 1933 uit Canada en kort daarna ook uit Nederland werden be-
trokken (van vurenhout, Pi'cea sp. div.). Van Surinaamsche hout-
soorten zijn beproefd possentrie (i/wra cre/utans L.), soemaroepa
(SiwaroMèa sp. div.) en baboen (Fm>/« sp. div.). Soemaroepa
geeft een kist van een aantrekkelijk blanke kleur, maar het hout
is wat bros, zoodat de planken nogal eens breken; possentrie
voldoet, doordat het elastischer is, veel beter, baboen is nog in
onderzoek. Kwalitatief is het materiaal voor een goede exportkist
in Suriname dus aanwezig; de mogelijkheid die kist daar te lande
nu tevens goedkoop aan te maken, zal te eeniger tijd gevonden
moeten worden.

De verscheping geschiedt door de schepen van de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij in geventileerd ruim;
indien doelmatig opgestapeld, d.w.z. de kisten op een der lange
zijden (niet op den kop, noch op bodem of deksel!) en met latjes
tusschen de lagen voor de ventilatie, gaat dat zeer wel. Het schip
vaart immers uit de tropen naar het Noord-Oosten, zoodat de
temperatuur geleidelijk daalt.

Over de eigenschappen van den Surinaamschen sinaasappel
lezen wij in de reeds eerder geciteerde Encyclopaedie van Neder-
landsch West-Indië op blz. 728: „De Surinaamsche sinaasappelen
kenmerken zich door hunne saprijkheid, zoetheid en aangename
smaak. De kleur der vruchten is groengeel, bij volle rijpheid
goudgeel. Over het algemeen hebben zij harde vliezen en vrij veel
pitten". Die karakteristiek van 1916 wordt door C. J. J. VAN HALL
in zijn in 1929 voor de groep „Suriname" in het Economisch Mu-
seum van het Koloniaal Instituut samengestelde gids als volgt
aangevuld (blz. 20). „De kleur is aJs fo; a^e in <& frozen getê We
stnaasa^eferc, groen of geel groen, de vezel iets sterker ontwik-
keld dan bij de Zuid-Europeesche sinaasappels". De cursiveering
is van ons, omdat met die woorden het verschil tusschen de Suri-
naamsche sinaasappelen en de overige hier te lande aan de markt
komende sinaasappelen meteen is verklaard. Langzamerhand is het
Nederlandsche publiek er nu wel mede vertrouwd, dat de lichtere
kleur van de Surinaamsche sinaasappel niet een bewijs is voor
onrijpheid, doch slechts een kenmerk van de soort. Uit onder-
zoekingen, verricht door de Afdeeling Handelsmuseum en neer-
gelegd in haar Berichten Nos. 78 en 139, blijkt verder, dat aan de
gegeven beschrijving van de kwaliteit nog kan worden toegevoegd
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de zeer dunne schil. Ook komen er, doordat de Surinaamsche
sinaasappelen niet alle van één type zijn, verschillen in de smaak
voor, waarbij evenwel de kenmerken van hoog sapgehalte en
dunne schil standvastig blijven. Voor een zomervrucht is die
groote saprijkdom een belangrijk punt (verg. ook fig. 7).

De sinaasappel is voor den mensch een belangrijke bron van
vitamine C of ascorbinezuur. Tegelijk met de zooeven beschreven
onderzoekingen over de kwaliteit vonden wij MARIE VAN EEKE-
LEN bereid in het hygiënisch laboratorium der Rij ks-Universiteit
Utrecht bepalingen van het gehalte aan vitamine C te verrichten.
Langs titrimetrische weg werd in het najaar van 1935 in vruchten
uit 3 zendingen gevonden 49, resp. 50 en 44 mg vitamine C per
100 gram eetbare substantie (zonder schil en pitten), of gerekend
per 100 cm* sap 52 tot 65 mg vitamine C. Bij sinaasappelen van
andere herkomst varieert het gehalte aan vitamine C tusschen
35 en 70 mg per 100 g eetbare substantie, zoodat de Surinaamsche
appel zich wat dit betreft normaal gedraagt en een goede bron
voor vitamine C vormt.

Het is daarom verheugend, dat de Surinaamsche sinaasappel
bij invoer hier te lande niet zooals sinaasappelen van andere her-
komst aan monopolie-heffing onderworpen is. Toen op 28 Augus-
tus 1933 het Fruitinvoermonopolie, uitvloeisel van de landbouw-
crisiswetgeving, werd ingesteld, heeft de Afdeeling Handels-
museum terstond stappen gedaan, om de Surinaamsche sinaas-
appelen van die belasting vrijgesteld te krijgen. Die vrijstelling is
vervolgens verleend, voorloopig tot een hoeveelheid van 100.000
kg 's jaars. Het beteekent, dat de Surinaamsche sinaasappelen
/ 0.02 per kg bruto of rond / 0.75 per kist neerkomende op gemid-
deld een halve cent per vrucht, minder aan belasting bij den invoer
betalen.

Bij het gereedmaken van sinaasappelen voor den export, valt
altijd een deel der vruchten af wegens gebreken, als kleine bescha-
digingen, niet op de juiste rijpheidsgraad zijn e.d. De locale con-
sumptie kan dergelijk fruit ten deele opnemen, maar al te zeer
mag daarop, vooral doordat men op dat tijdstip midden in den
oogst zit, dus van alle zijden aanbod plaats vindt, niet gerekend
worden. Veiliger is dan ook het voor export afgekeurde fruit zoo
spoedig mogelijk op houdbare bijproducten te verwerken. In
Suriname is bij de oprichting van het Citrus-pakhuis dan ook
terstond daarmede rekening gehouden; naast de afdeeling voor
het sorteeren, reinigen en verpakken bevindt zich een afdeeling
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waar de afgekeurde vruchten op sap enz. verwerkt kunnen wor-
den, terwijl in de bovenverdieping van het pakhuis een bedrijfs-
laboratorium is ingericht. Zoo vermeldt het verslag over 1939 van
de Surinaamsche Bank op blz. 9 de vervaardiging van een sinaas-
appelstroop, die onder den naam „Suranje" daar te lande in den
handel wordt gebracht. Tevens zijn in het zooeven genoemde
bedrij f slaboratorium proeven genomen met de bereiding van een
geconcentreerd sinaasappelsap en van sinaasappel-olie.

Beide producten zouden voor export bestemd zijn, aangezien zij
grondstoffen voor Westersche industrieën vormen. Van de eerste
resultaten werden dan ook terstond monsters naar de Afdeeling
Handelsmuseum gezonden teneinde die door de belanghebbende
industrieën beoordeeld te krijgen.

Het sinaasappelsap was 1 op 8 geconcentreerd zonder gebruik-
making van conserveermiddelen, terwijl geenerlei bijmenging van
suiker of zuur had plaats gevonden, het was dus een zuiver diksap.
Fabrikanten van jam, limonade e.d. fabrikaten oordeelden het
Surinaamsche diksap in vergelijking met het Californische nog
niet van de juiste smaak en kleur, beide zouden krachtiger en vol-
ler moeten worden.

De sinaasappel-olie, die feitelijk sinaasappelscM-olie zou moe-
ten heeten, omdat het de vluchtige of aetherische olie uit de schil
der vruchten is, was verkregen door koude persing. Fabrikanten
van reukstoffen, essences, e.d. uit aetherische oliën oordeelden
kwaliteit en geur van de Surinaamsche olie goed en minstens ge-
lijkwaardig aan of eerder beter dan van de West-Afrikaansche olie
(uit Fransch-Guinea, dat met Italië de voornaamste producent
dezer olie is).

Door de gebeurtenissen van Mei 1940 is verder overleg en uit-
breiding der proefzendingen, in het bijzonder van het geconcen-
treerde sap, nog niet mogelijk geweest.

Tenslotte wijzen wij nog op het werk door het te Wageningen,
in het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt der Landbouw-
hoogeschool, gevestigde Instituut voor onderzoek op het gebied
van verwerking van fruit en groenten (directeur Prof. A. M
SPRENGER) in de laatste jaren verricht op het gebied van de be-
reiding van zoete most en wijn uit Surinaamsche sinaasappelen.
Ongetwijfeld zal ook de te Wageningen opgedane ervaring t.z.t.
de bereiding van bijproducten uit de sinaasappelen in Suriname
ten goede komen.

^4ws<eriaw, Mei 1941.
Afdeeling Handelsmuseum van het Koloniaal Instituut.
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Jaarverslagen van het Instituut voor onderzoek op het gebied van
verwerking van fruit en groenten, Wageningen.

„De vitamines" door J. J. Hoff en C. G. Hoff-Vermeer, 6de druk 1941.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:34PM
via free access



M
(A
H
i
hH
2
O5>os
PI

S?3
ui

X

2

O
[NJ

Col . en cliché Uur. v. HandelsinlichtinKrn

Fig. 1. Plantage \ndcnburg: eon der oudste sinaasappeltuinen in Suriname, opgenomen omstreeks 1929.
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opn. G. Stahel, cliché J. H. de Bussy

Fig. 2. Plantage Manënbosch: ongeveer 17 jaar oude sinaasappeltuin onder lichte koffiemama-schaduw, 1935.
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opn. G. Stahel, cliché J. H. de Bussy

Fig. 3. Plukken van sinaasappelen op plantage Mariënbosch, 1935.
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Coll. Kol. lost., opn. C. v.d. Koppel

Fig. 4. Het Citrus-pakhuis op Soekibaka v. h. Departement van Landbouw-
Economische Zaken; begane grond: pak- en verwerkings-ruimte der
vruchten, boven: bedrijfslaboratorium.
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Fig. 6. Kist met 176 Surinaanische sinaasappelen, geopend na aankomst te Amsterdam"
regelmatige verpakking in rijen van 3 en 4 vruchten, om elke vrucht een wikkel-
papiertje bedrukt met het handelsmerk.
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Coll. Kol. Instituut

Fig. 7. Demonstratie in de Indische Afdeeling van de Ne-
derlandsche Jaarbeurs te Utrecht, 1922; de stopflesschen van
200 cm' bevatten elk het sap van één vrucht.
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Coll. Kol. Instituut

Fig. 8. In 1935 uitgegeven reclameplaat voor de Surinaam-
sche sinaasappelen, uitgevoerd in kleurendruk in het lormaat
33 x 45.5 cm.
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