CALAMUS.
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~en n~am rotan lambong, doeh gewoonlijk vermengd wonH met de

(ldentIek ge?leken) rotan pepa, diein den !landel zon worden gebraeht
als rotan tleba. Deze namen sehlJnen evenwel loeaal te zijn' een
berieht \lit Wadjo vermeldt,. dat de laoero (of raoekeng) tjeba: ook
wei lanlJlng geheeten, deel ultmaakt van de lohiti II van den handel. De waarde werd opgegeven ea 1 1.50 p. p. te bedragen.
11/ llel Museum: Rotan.
21/513 II.

Calamus lejoealllis BEee.
Een aileen onder haar handelsnaam, rotan djarmasin, nit Wadjo ontvangen monster IS 6 tot 10 mM. dik, vrij gelijkmatig, met 30 tot 40
eM. lange leden. Het oppervlak is glanzend lYeel met iets donkerder
~ringen om de knoopen ; de klenr inwendig i~ geelaehtig grauw. Het
IS een der z. g. rolan roentl van Celebes, welke Handleiding Warenkennis als voigt beschrijft: Roentibare, lenige rotans, die gewasschen een glad voorkomen hebhen, met goede kleur, en middelmatig
lange, soms zeer lange geledingen ; zij splijten eenigszins harig, zijn
tamelijk hard en sterk. In de goede kwaliteilen sehijnen zij behoorlijk te worden behandeld, hoewel krifJoet (gerimpelde stengels) en
stengels met vlekkig voorkomen wei eens worden aangetroffen. Tweede kwaliteiten bestaan doorgaans uit door vocht ontklenrde, soms
te jong gesneden stengels van veelal witgrijs of zwart gevlekt
voorkomen. De verschi!lende kwaliteiten worden in den regel onderseheiden naar de plaats van herkomst : de Tominiboeht levert de
Pagpejaman-, Papajato-, MapQ/u!-, Pa/ohf- en de MoW roenli-rotan,
de Golf van Boni de djarmasln-rotan en de LIJewoe I, de Oostkust de
Tolli-, Kendari kasar- en Temboekoe-rotan, de Westkust de Mamoedioe-rotan, de Noordkust de 81'.1001- en Tali-toll-rotan. Zij vertoonen
aile een zelfde type met. lange geledingen en weinig geteekende
knoopen en versehillen onderling slechts in dikte en hewerking.
Aileen de L.oewoe I, een rotan die en in kwaliteit en in voorkomen
het meest Calamus caesius BL. nabij komt, van zeer goede kleur, middelmatig lang van geledingen, vrij sterk en veerkrachtig, heeft in
tegenstelling met de andere roenti-soorten roodgetinte knoopen.
/(endari kasar is gewoonlijk min of meer donker (grijsachtlg) van
kleur en iets dikker dan Loewoe I. De prijzen loopen nogal niteen ;
goede, dunne kwaliteiten werden voor den oorlog meestal tegen 8 it
8.50 gulden p. p. verllandeld, ruwe ontkleurde kwaliteiten .brachten
5 it 6 gulden op. Malili noteerde daarentegen voor goerle dJarmasn~
,rotan, die vrij slordig bewerkt lijkt, ! 5.- en voor de tw~e~e kwail,!eit dezer soort 13.- p. p. Te Makassar noteerde Kendan d!annasm
,in het eerste kwartaal van 1920, toen de rotanpnJZen zeer haag
.waren" 14 iI 15 gulden per picol.
In 11e( Museum;. Rotan.

21/573 II.

dlamus leptostachY.s BEce.
.
Volksnamen. Boeg.: T~/al1g - Boeton:. ? Alalak/lo..
Robuste rotansoort ,van •. e tohiti-groep (zle. onder Cal. 1I10pS),
12 tot 20 mM. dik, met leden ter lengte .van 16 a 20 eM.. De klellr
.van het besehikbare monster is geelbrulI1, met s~~lerp g~te.eke.nde,
'smalle, zViarte kringen om de knoQpen i de .1~leur II1wendtg ~s hch.tbruip', D,eze rotan i buigzaam en taal, vnJ zaeht, dradeng spilJ-

