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eerste geval zal de kudde -in of nabij meer bewoonde streken is de kudde meer
opgesloten en uit voorzorg reeds minder luidruchtig - kalm azende doorsjouwen,
hoewel het gepasseerde ladang-pad dagelijks door menschen betreden wordt. In
het tweede geval berook, zooals ik persoonlijk eenige malen als ooggetuige op
korten afstand heb opgemerkt, de het eerst op het menschenspoor komende
slurfdrager dit spoor - een punt waar ik met mijn koelies 2 dagen tevoren op
zoek naar de kudde gepasseerd was- en bleef op hetzelfde moment stilstaan. Nadat
meerderen, die allen snuffelend langs den grond het spoor beroken, zich op het
punt verzameld hadden, werd rechtsomkeert gemaakt en de reeds langer dan een
dag achtereen gevolgde marschrichting veranderd. Bovendien waren ze tevoren
nog luidruchtig en blijkbaar onbezorgd, doch na het betreden van dit spoor
opmerkelijk stiller.
D. PIETERS.

DE PASSIEVRUCHT OF HOEAH NEGRI IN HOLLAND
Op de voorjaarsbeurs te Utrecht (13 t/m 22 Maart 1934) heeft in de door
de Afdeeling Handelsmuseum van het Koloniaal •.Instituut verzorgde zg. "Koloniale
Afdeeling" een Nederlandsche fabrikant onder den naam Markiza een
limonadesiroop gedemonstreerd, bereid uit de vruchten van Passiflora
edulis SIMS. De demonstratie heeft in
ruime mate de aandacht van het
publiek gewekt, zoodat er dezen zomer
in Nederland zeker vraag naar de
nieuwe limonade zal zijn.
De grondstof ervoor wordt uit
Deli betrokken. Dat verklaart tevens
de benaming Markiza, want de
b o e a h neg r i of passievrucht wordt
alleen in Deli als m ark i za aangeduid, een naam die zuiver gesproken
feitelijk alleen toekomt aan de vruchten van Passiflora quadrangularis L.
De boeah negri is een klimplant,
oorspronkelijk in Zuid-Amerika thui shoorend, vanwaar zij echter reedsjaren
geleden naar Indië is overgebracht.
Fig. 1. Bloem va n Passi{lora edulis SIMS.
Zij groeit bij ons in de bergstreken, Collectie Kol. Inst. j
{Fo to], c. V. d . M eer Mohr.
dus in een naar verhouding niet zoo
warm klimaat. De planten groeien wijd uit, met tal van ranken, die men bij voorkeur over een latwerk of tegen een waranda of prieel leidt.
Hoewel in de bergstreken van West-Java reeds lang bekend, is de plant
eerst in 1914 door Prof. L. P. DE BUSSY, toenmaals Directeur van het Deli Proefstation
te Medan, v an Ja va naar de Kara-Hoogvlakte ter Oostkust van Sumatra overgebracht.
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De "cultuur" van de boeah negri of passievrucht heeft de laatste jaren bij
de Batakkers op de Karo-Hoogvlakte een groote uitbreiding ondergaan, hoewel
eigenlijk van cultuur nauwelijks kan worden gesproken. De plant is er thans overal
als wilde opslag in de graswildernissen en het jonge bosch te vinden. In het laagland, .te Me dan b. v., wil de plant wel groeien, maar bloeit zij nooit. Op de hoogvlakte
daarentegen kunnen vrijwel het geheele jaar door vruchten geoogst worden, al
zijn er wel enkele tijdstippen, waarop zij ruimer verkregen worden.
Het is nu uit dit centrum, dat de Afdeeling Handelsmuseum in het afgeloopenjaar
enkele proefzendingen heeft doen komen, teneinde in Nederland de aandacht op deze
smakelijke en geurige Indische vrucht te vestigen. Na een eerste verzendingsproef op
inïtiatief van den Heer
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(agent van de S.M.N. te
Medan) in de koelkamervanhetms. "Johan
van Oldenbarnevelt" in
Maart 1933, ontvingen
wij, door de welwillende tusschenkomst van
het Deli Proefstation, in
Juni/Juli d.o.v. twee
kleine zendingen, die in
uitstekenden toestand
overkwamen; de eene
zending kwam 13 Juni
in de koelkamer van
het ms. "Indrapoera"
Fig. 2. Vruchtdragende plant van Passi{lora edulis SIMS. op de Karote Rotterdam aan, de
Hoogvlakte, S. 0. K.
[Foto
L.
P.
de
Bussy.
andere 26 Juli per ms.
Collectie Kol . Inst.]
"Sibajak".
De oorspronkelijk gladde perkamentachtige schil bleek na de reis bij vrij
veel vruchten eenigermate gekreukeld, hetgeen aan zoo'n vrucht een ietwat gedeukt
voorkomen gaf. Aan den inhoud deed zulks echter in geenerlei opzicht afbreuk,
smaak en aroma waren prima.
Toch zou een dergelijke uiterlijke fout de Nederlandsche gebruikers, die de
innerlijke kwaliteit van de vrucht nog niet kennen, kunnen weerhouden ze te
koop en. Vandaar, dat een mededeeling van het Deli Proefstation over de fabriekmatige bereiding ter Oostkust van een zeer smakelijke limonadestroop uit de
vruchten, terstond onze aandacht had. Door tusschenkomst van het Deli Proefstation konden wij vervolgens nog in den loop van 1933 met dat produkt kennis
maken, naast limonadestroop (d. w. z. het met suiker tot een siroop bereide versche
sap der vruchten) ontvingen wij onder den naam Markiza-sap het met salicylzuur
geconserveerde ongesuikerde sap.
Beide prodokten bevatten den geheelen inhoud der vruchten slechts bevrijd van de
pitjes. Het zijn dan ook troebele vloeistoffen, die vóór het gebruik omgeschud dienen
te worden. De fijne geur van de versche passievrucht is er volkomen in behouden.
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Gezien de hooge rechten in Nederland geheven van suikerhoudende produkten, blijkt verzending als sap voordeeliger uit te komen. Nu is volgens de
Nederlandsche Warenwet salicylzuur (en ook benzoëzuur) als conserveermiddel
van vruchtensap toegelaten in een hoeveelheid van ten hoogste 400 mg per liter
sap. Uit verzendingsproeven, die wij met den fabrikant te Medan van het sap
genomen hebben, is gebleken, dat het markiza-sap volgens dat voorschrift behandeld, in uitstekenden toestand in Holland aankomt.
Een Nederlandsche limonade fabriek heeft het toen aangedurfd, een groote
proef met het sap te nemen. Per ms. "Johan van Oldenbarhevelt" is 6 Maart jl.
een vat markiza-sap te Amsterdam aangebracht, waaruit de fabriek door vermenging
met suiker de markiza-siroop bereid heeft, die in de Koloniale Afdeeling op de
Utrechtsche ] aarbeurs gedemonstreerd is.
Op elk willekeurig tijdstip in Nederland over versche passievruchten te
beschikken, zal wel nimmer mogelijk zijn, de markiza-limonade kan hen thans
ten allen tijde op waardige wijze vervangen.
Amsterdam, April 1934. .
Ir. W. SPOON.

DE STERRENHEMEL IN AUGUSTUS.

•
15 Aug., 21 u.

z

De sterrenkaartjes gelden op 1 Augustus te 22 u., op den 15-den te 21 u., op den 31-sten te 20 u.,
en voorts op
15 Apr. 15 Mei
15 Juni 15 Juli 15 Aug. 15 Sep.
5 u.
3 u.
1 u.
23 u.
21 u.
19 u.
DE MAAN.- L.K. 2 Aug.; N, M. 10 Aug.; E.K. 18 Aug.; V.M. 25 Aug.
DE PLANETEN.- MERCURIUS nadert na 1 Augustus tot de zon en komt op 26 Aug. in bovenste
conjunctie. Alleen in het begin der maand is de planeet in de ochtendschemering zichtbaar.
VENUS, als ochtendster, komt langzamerhand in ongunstiger positie. De opkomsttijd loopt van
4 u 7 m. tot 4 u 43 m. In den nacht van 2 op 3 Augustus passeert Venus Mars op 10 Zuid, op den
7-den ii van de Tweelingen rakelings. Ook de maan staat vlak in de buurt, Mercurius wat lager aan
den westelijken hemel.
MARS (R.K. 7.4) staat dicht bij Venus, na 2 Augustus hooger dan Venus. Aan het einde der
maand komt Mars tegen half vier op.
JUPITER (R.K. 13.2) is in den vooravond zichtbaar, iets beneden Spica (de helderste Ster van de
Maagd), waartoe de planeet in den loop der maand steeds meer nadert.
SATURNUS (R.K. 21.9) komt op 18 Augustus in oppositie, en is den geheelen nacht zichtbaar.
Aan den oost e 1 ijken hemel vindt men de planeet vlak boven 0( van den Waterman.
S. W. VISSER.

Wegens afwezigheid van Mej . Merkus worden de leden verzocht ged. de maandJuli
eventueele mutaties rechtstreeks op te äeven aan de firma Visser & Co., Rijswijk, Batavia-C.

