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Calamus Oxleyallus TEYSM. <5( BINNEND.

Als manall riGl:g (zie onder Calamus .~1anan MIQ.) ontving ik van
Pal~mbang matenaal van Calamus OxleyanllS, doeh sleehts een maal
en Ik ben cr nlet zcker van, da t deze inderdaad een der stamplan
ten van de l1lanallnangstokken van den handel is. Het toegezonden
monst~r IS ongeveer 10 mM. dik met 12 tot 16 eM. langc leden : de
kleur IS glanzend geel en de stok zeer veerkraeh tig.

III //1'/ Muselllll: Rolan.

Calamus paspalanthus BECC.

Volksnamcn. Borneo: Rotan till/Oelli!. (Z. 0.), R. /ingkas (W.).
Klimmende bergrotan, met zekerheid aileen bekend van Borneo.

Een van hooge gronden bij Roentok afkomstig monster is 5 IllM. clik,
naM den top toe in olllvang afnemencl en na de knoopeninsoringend;
de lengte cler leden heclraagt ea 14 eM. Het oppervlak is glimmend,
wanklcurig, het hart blank. Het is cen taaie, goecl splijtbare rotan,
die gezegd werd in belangrijke mate cleel uit te Illaken van het
mengsel van hindrotansoorten, clat van Bancljermasin worclt uit
gevoerd als ro/an gosok (zie onder Korthalsia seaphigera MART.).

In de inlandsehe huishoucling dient rotan lintoeng in het 5troom
gebied van den Sarito volgens Sehwaner (Borneo I, bl. 140) voor het
vervaardigen van den lintoeng, lijfgordel cler vrouwen, omdat zij
kleurstoffen gemakkelijk en hlijvend aanneemt.

In //1'/ Musrlll1l: Rotan.

Calamus paucijugus BECC.

Volksnamen. Boeg. : ? Loemoe, Toengka.
Bindrotan, veelvuldig voorkomend aan de Golf van Boni, gelijkma

tig van voorkomen, 4 it. 6 mM. dik, met leden ter lengte van 15 tot 20
eM. Het oppervlak is bruingeel, overlangs gegroefd. glansloos. Het is
een rotanajer-soort van goede kwaliteit, die naar men mij mededeel
de overmengd in den handel komt onder den naam andoeroe en in
Juli 1913 in de haven van afscheep een prijs van t 7.50 p. p. op
braeht. Handleiding Warenkennis besehrijft andoeroe als een tame
lijk harde, goed splijtbare bind rotan van de Golf van Boni, 5 tot 10
mM. dik, van gelijkmatige, donkergele tot bruine kleur en hruinroode
knoopen, gewoonlijk nogal vlekkig en klaarblijkelijk l1linder zorgvul
dig behandeld. In Europa wordt zij gebruikt in de mandenmakefl].

In lIel Musl'um: Rolan.

Calamus pedicellatus BECC.

Volksnamen. Boeg.: Samole.
Fraaie, naar het sehijnt niet zeer algemeen voorkomende rotan

soort van Celebes. Een klein. uit Boni ontvangen monster I.S ea .12
mM. dik, zeer gelijkmatig, met ondiepe, doch zuivere, scher~ Illspnn
gende knoopen. Het oppervlak is glad, s.troogeel, zonde.r nngen o.m
de knoopen ; de k~ur inwendig is als ~Itwendlg. Het IS een ta~l:
soepele, goed splijtbare, dichte rotan, die volgens bl] de toezendlll'1
ontvangen mededeeling in waarde zou overeenkomen met rotan tomam
(Calamus boniensis BECC.).

In hel Museum: Rotan.


