
, Calamus: hlsplduhis··BEcc. .J ' ;. t , 1

Volksnamen. Mal.: Rotan boeloek (Pontianak). . .'
Klimmende, nogal ~lanke hergrotan van Borneo, na v~rwant aan.e.

exilis GRIFF. Een van Pontianak ontvangen monster IS 5 mM. dlk,
met eenigszins inspringende, bruin gerande knoopen ; de lengte der
leden bedraagt 8 it. 10 eM...en het oppervla~ i~.glimme~d geeI. Zi.i is
soepel, gemakkelijk te spl.'Jten en waarschlJn!IJk een bll1drotan van
goede kwaliteit, doch bench ten daaromtrent ontbreken.

III htt MusfUm: Rolan.
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21 sn II.

21 !)73 II.

Calamus impar BECC.
Volksnamen. Z. & O. Born. : Rotan anak, R. tjatjing.

Van hoog terrein bij Boentok werd door tusschenkomst v~n de Bor
neo Sumatra Handel Maatsehappij van Calamus impar materiaal ont
vangen zoowel onder clen naam r. allak als dien van r. tjatjing. Beide
zijn 2 it. 3 mM. dil<, bij de knoopen iets inspringend ; de lengte der
leden bedraagt 12 it 16 eM. Het oppervlak is glimmend bruingeel, op
den duur grauw bestervend, bruinaehtig aan de knoopen. Het zijn
sterke, zeer soepele vertegenwoordigers van de rotan aj~r-groep.

Van Boven-Kehajan werd in 1905 een monster rotan anal< ontvangen,
dat een weinig dil<ker is en waarvan de prijs te Koeala Koeroen
wercl opgegeven te bedragen 10.50 per galong van 100 stuks.

Handleiding Warenl<ennis besehrijft rotall allak van Bandjermasin
en rotall poeloet van Koetei als een 2 tot 4 mM. dikl<e, zeer zachte,
sterke en goed splijtbare rotan van egaal lichtbruine Ideur. Te
Bandjermasin zou rotan anak uitsluitend worden gebruikt voor het
vervaardigen van gespleten rotan, die in vrij belangrijke hoeveel
heid als bindmateriaal naar Java wordt geexporteerd. Samarind,a
voert rotan poeloet ongespleten uit, meestal naar Singapore, soms
ook na(lr Europa; de waarde bedroeg in 1912 in Koetei I 6.- p. p.

In llet Museum: Rolan.

Calamus' Inops .BECC.
Volksnamen. Noord-West Celebes: Tohiti.

Calamus inops werd veelvuldig aangetroffen op heuvelaehtig ter
rein in de nabijheid van Toli-Toli en komt waarschijnlijk ook ei
ders op Celebes voor. Een van Toli-Toli ontvangen monster hezit
de volgende kenmerken: dikte pI. m. 1'5 mM., met uitspringende
knoopen .;.Iengteder leden 20 tot 35 eM. Het oppervlak is glimmend
geel, met scherp geteekende donkere ringen om de knoopen ; de pit;
het eenige van deze rotan dat gebruikt wordt, is roomkleurig. Het is
een taaie, veerkrachtige, tamelijk harde, doch minder gemakkelijk te
splijten, goede vertegenwoordiger van de groep van rotans, in den
handel bekend als rotan tohiti van Celebe's, waarvan Handleiding
Warenkennis het volgende mededeelt. Rotan tohiti of tongkat wordt
over bijna geheel Celebes gevond'en : de· Tominibocht en de Golf van
Boni leveren groote hoeveelheden, waarvan de laatste kwaliteit op
vaIt door een Iichte kleur en glad'voorkomen. De Oostkust -van. Ce,
lebes pFoduceert een donkerder soort, terwijl die van Toli.Toli
vaak vermengd wordt met rotan saboetan ,(zie,ond.er Calamus' sele\';8.;~
canthus BEcc.)"en! d.ientengev.olge geenrgoeden naa'm'.heeft.De2lc;ro.
tan is stijf maar taai, tot 30 mM. dik; de lengte der. leden'iS' mld-
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delmatig. I?e knoopen zijn vrij diep ingesneden en donker geteekend.
De kleur IS geel tot bleekgeel: tweede kwaliteiten zijn dikwijls
groengeel gevlekt en bevatten veel gerimpelde stangen. Tohiti is
in goede kwaliteit tegen den prijs van t 4.- p. p. (10 3. 13 gulden
111 het eerste kwartaal 1920) op Celebes te verkrijgen : mindere kwa
liteiten bedingen natuurlijk een lager prijs en brengen soms niet
meer op dan.l 1.- p. p.. De zeer groote uitvoeren zijn van vrij recen
ten datum; m vroeger jaren had tohltl wegens ham stijfheid slechts
een beperkt afzetgebied, daar zij zelfs voor grof vleehtwerk niet
te gebruiken was. Haar opkomst dankt zij aan de industrie van ro
tanpitmeubelen. Hier.aan kan worden toegevoegd, dat mocht van daag
of morgen de mode zlch van deze meubelen afwenden, het met den af
zet van tohiti-rotan weer gedaan zal wezen.

II/ !lei Museum: Rotan.

21/573 II. Calamus insignis GRIFF.

Volksnamen. Mal.: Rotan batoe (Malakka).
Zeer gezoehte slanke rotan, niet dikker dan :l- ineh en 50 it 60

voet lang, lichtgroen van kleur: de jongere stengels zijn soms door
grijze strepen gemarmerd (Straits Bulletin 1903, bl. 129 e. v.). EI
ders in Iletzelfde opstel ,zegt Ridley, dat de rotan batoe van den
handel milT! :~ inch dik is met internodien van 9 inch, doch dat
waarschijnJijk behalve Cal. insignis nog andere dunne, harde soor
ten onder clien naam doorgaan. Reeeari geeft als lengte der leden
5 tot 8 eM. op en zegt van het oppervlak, dat het glad (niet gegroefd),
strookleurig en glanzend is.

21/573 II. Calamus javensis BL. (C. e que s t r i s 13L.).

C. jay. var. peninsularis I3ECC. (c. pen i c i II at u s ROXB.).

C. javensis var. tetrastichus' BL. (c. amp Ie c ten s BECC.,

C. b 0 r nee n sis MIQ., C. t e t r a s tie h u s 13L.).

Volksnamen. Mal.: Rotan !i!in, R. mantjik (S.W.I<..), R. poelz
(var. tenuissimus BECC.) (Malakka), R. situtek (var. peninsularis
BECC. (Malakka), R. pelMes (Banka), R. serimi/ (Palembang),
R. te!ingkong daoen (var. polyphyllus), R. temijang (var. sub
laevis BECC.) - Soencf.: Howe omas, H. tjatjin!!, - Borneo:
Rolan angkoet (var. intermedius), R. sega tikoes (var. tetra
stiehus).

Zeer variabele, dunne rotan, die algemeen voorkomt in de bergen
van West-Java tussehen 250 en 1500 M. zeehoogte, oP. Sumatra, het
Malei~ehe sehiereiland en Borneo en veel wordt gebnllkt om te bll1
den voor manden, mallen, enz. (Beee.). Varieteiten van deze uitstoe
lencte rotan ajer-soort komen in den handel onder versehillende na
men. De rotan serimi/ van Palembang, daar in het .Iaagland zoowel
op droge gronden als in moerassen groeiend, wordt als zelfstandlge
soort uitgevoerd, doeh niet in groote hoeveelheld. Van Palembang
ontvangen monsters waren pI. Jl1. 3 mM. dik, zeer gehjkmahg, Iuet
leden ter lengte van 12 tot 22 eM. Het oppervlak was gli,llmend
geelbruin met bruine randen om de knoopen ; verseh waren Zl} sterk
en goed splijtbaar. Handleiding Warenkenl1ls - als synonlen!en vo?r
serimit opgevende: rotan lampel te Samplt, r. !lIm te B~ndjennasll1
en r. pi/ada te Fladang:-r zegt, dat het een 2 tot 6 111M. dlkke nfDtan IS
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