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rotan tohiti van den handel. Handleiding Warenkennis vermeldt
)'olan oemoeloe, in de verschillende uitvoerhavens ook wei aloe-, ilaroe-,
manoe-, nul-, ombol-, of lonapoe-rotan geheeten, van de Tominibocht,
vanwaar zij in .de laatste jaren in groote hoeveelheid naar Europa
wordt verzonden. De knoopen zijn vrij c1iep, maar niet of weinig ge
teekend ; de kleur is geel tot hleekgeel en c1ikwijls een weinig ge
vlekt, het hart wit (hoe witter hoe beter) ; de dikte varieert tus
schen 12 en 25 mM. Zij client voor dezelfde doeleinden als rotan
tohiti (zie Calamus inops BECC.), doch is zacht en ruwer van voor
komen. Te Oorontalo zou zij 4 11 5 gulden p. p. ophrengen; in April
1920 stond ombolo te Makassar zeer hoog genoteerd, 17 a 18 gulden.

Een monster zware waka-walea, 20 11 25mM. dik, afkomstig van Wa
djo, komt-behoudens de grootere dikte en slordiger bewerking-weer
overeen met de het eerst beschreven sangkadjoe-kadjoe. Zij heeft
in sterker mate dan de andere monsters donkere kringen om de knoo
pen en geen ruggen, terwijl het bruingrauwe hart zeer dicht en hard
is. Bericht werd, dat zij in Wadjo weinig wordt aangetroffe"n en bij
uitvoer wordt gemengd onder de tohiti.
, De tot Cal. symphysipus gebrachte rotans vertoonen derhalve ver
schillen in de gestelclheid van het pitriet en het voorkomen van
ruggen ; het bezit van ruggen gaat gepaard met een zaeht, wit hart.
Aan elk op zichzelf zou niet veel aandaeht zijn Ie schenken, aan
gezien het veelvuldig voorkomt, dat het hart van op droge gronden
groeiende inclividuen dicht is en bij exemplaren van waterrijke plaat
sen poreus en vercler bij onclerseheiden rotans van Celebes aan en
kele stokken, en zelfs aan enkele leden van een en dezelfde stang,
meer of minder scherp uitstekenrle ruggen werclen waargenomen.

In IIel Museum: Rotan.

211573 II. Calamus tenuis ROXB. (c. h 0 r r ens BL., C. vim ina lis
REINW.). .

Volksnamen. Mal.: Rolan pel110eranftan (Z. Sum.) -Soend.:
Howe kamoerong - Jav.: Pendjalin rawo.

lnferieure binclrotan, 7 a 10 mM. dik, met leden ter lengte van· 15
tot 25 eM. Volgens Handleiding Warenkennis is· de door een vaal
grijsbruine, vliesachtige huid omgeven stengel op zichzelf grijs,
soms bijna wit gekleurd; hij is hard, grof splijtend en onsterk. Palem
bang exporteert dit product in matige hoeveelheid naar Singapore
tegen den prijs van /2.50 per picol. Te Sampit lOU he~ bekend
zijn als rolan lampene/l. Van der Lee deelde mij mede, dat ellld Aug.

. 1914 de prijs van r. p~moerangan te Palembang /4 p. p. bedroC!( en
dat zij wordt gebruikt voor het maken van kree's en matten.

Hasskarl bericht (Het Nut, No. 373), dat van howe kamoerang het Palln;el.

palmiet als toespijs bij de rijst wordt gegeten.
In IIel Museum: Rotan.

21/573 II. Calamus toli-toliensis. BECC.
Volksnamen. N. W. Celebes: Soloempia. .

Onder den naam saloempia werd van Toli-Toli een rotan ontvangen,
.7 a9 mM. dik, met uitspringende knoopen ; de lengte der leden ,be
draagt .25 tot 40 cM. Het oppervlak is .~Iimmen.d lic.htgeel, het hart
blank. 'De buigzaamheid is goed, de sphjtbaarhel.d nl~nder., d.och over
,het, geheel,maakt :/Iij ,den ind~uk van een m001e, dlchte 1;1I.ndrQ!ali1'.
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Handleidino Warenkennis noemt saloempia of rolan epeh van Celehes"
Noordkust,'''h, de Tominibocllt lolli afer. en OPt de W:stkust loemoe
geheeten, een 5 tot 12 m~. dlkke rotan ajer me. tamehjk lange leden
en nogal uitspringende, llIet sterk gekleurde knoopen:. Het ~pper~la.k
is overlangs sterk gegroefd, de kleur heht .en .gehjkn~atJg ..!-Ij IS

week en betrekkelijk weinig breekbaar, eelllgszll1s hang sphjtend.
De rotan epeh van Straat Peling i~ grauwer van kleur .en. tevens
mindel' sterk. Van Toli-Toli werd mlJ beneht, dat saloempla 111 groo
te hoeveelheid onvermengd wordt uitgevoerd en tel' plaatse verhan
deld wordt tegen 3 it 4 gulden per pieol. D.e I-leer. Kohlruseh deelde
mij mede, dat de pit van deze soort onbrLJ!kbaar IS.

I" Ilel Museulll: Rotan.

211573 11. Calamus traehyeoleus BEec.
Volksnamen. Mal. Bandj.: Rolan iril- Daj.: OelVeT iril (Nga
djoe), Dja/lOp (Koetei).

Borneosehe glansrotan, in kwaliteit onmiddellijk volgend op rotan
taman (e. caesius BL.), aileen voorkomend op tajapgronden, d. z. de
terreinen achter de hooge rivieroevers, die de helft van het jaar
onder water staan. In groeiwijze versehilt zij volgens Tijl (Tijd·
sehrift d. Ind. Mij v. N. & L. dl 19, bl. 64) van andere soorten : de
moederstam kronkelt langs den grond, bij elken knoop vastwortelend
en zijtakken voortbrengend, welke zieh het liefst door en over laag
struikgewas slingeren. Aan deze eigenschap - zegt Broers in Teys
Illannia 1902, bl. 196 - is het waarschijnlijk te oanken, dat de stoelen
na het roekelooze snijden del' inlanders zich spoediger herstellen
dan taman. Ook rotan irit wordt, op dezelfde wijze als e. caesius,
op Borneo door de bevolking aangeplant.

Handleiding Warenkennis zegt, dat rotan irit in kwaliteit onder
doet voor rotan sega ; zij is slapp~r en mindel' sterk, doeh fraai van
kleur. Dc geledingen zijn over het gehed korter en de knoopen, wel
ke bijna altijd zijn voorzien van een fijnen bruinrooden ring, heb
hen - althans bij volgroeide stengels - een kleine, duidelijk ge
teekende inkeping. De dja/lOp pelari van Koetei, voor welke men veel·
al de grovere uiteinden del' stengels sehijnt te nemen, is ruwer van
voorkolllen en niet zoo goed van kleur. Cal. traehyeoleus wordt van
Borneo in groote hoeveelheid uitgevoerd, van Bandjermasin meestal
gelllengd met Cal. caesius (voor het laman-iril mengsel, zie onder
laatstgenoemde soort), waarmede zij in gebrtlik overeenkomt. Ais
zelfstandige rotansoort is zij in den handel bekend als djahap of
/a/lOp: de ontglansde wordt in Oost-Borneo dja/lap /engis genoemd.

III Ill'! MuselJm: Rotan.

211513 II. Calamus Ulur BEec.
. Volksnamen. Mal.: Oel\li saboe (Palemh.), Rolan oeloer.

Ultstoelende, (i tot 8 klimmende 30 it 40 1\'1. lange stenoels uitschie
!ende rotansoort, in Zuid-SuJlfatra groeiend in -waterrljke streken.
ZI] levert volgens V~n del' Lee een soeoele. zeer goed sp1ijtbare,
sterke en duurzame blllurotan, die in belangrijke hoeveelheid onver·
lIlengd van Palembang wordt uitgevoerd tegen den prijs van 4 it 4.50
gulden per plcol, voornamelijk voor het llIaken van kolenmanden. De
authentle\e monsters door mij gezien waren 6 tot 10 mM. dik, met
leden van _0 tot 35 cM. lengte ; het oppervlak was glimlTlend geelbruin
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