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EEKHOORNS EN TUPAIA'S 1) 

Eekhoorntjes zijn den lezer zeker bekend genoeg. Zoowel aan hem, die zijn 
jeugd in Indië doorbracht, als aan den import-Hollander. Wat den laatsten aangaat, 
deze is in zijn jeugd niet zoo verwend in aantal soorten en verscheidenheid van 
vormen als dat bij den Indischman het geval kàn zijn (namelijk wanneer hij zich de 
noodige moeite heeft gegeven om die verscheidenheid onder oogen te krijgen!). 
In Holland bezitten we slechts één enkele eekhoornsoort, zij het ook een heel mooie, 
met bepluimde ooren, dik en lang behaarde staart en een prachtig roode vacht. 
Hier in Indië echter zijn er zéér vele soorten en met wat goeden wil zou men bij 
de vele mooie namen, waarmede deze eilanden reeds bestempeld zijn, nog wel 
kunnen voegen die van "hèt land van de eekhoorns" 2

). 

Niet alle eilanden zijn precies even rijk aan soorten. Java met zijn 10 bekende 
soorten behoort tot de "armere". Van Sumatra zijn er reeds 20 bekend, van Borneo 
evenveel en van Malakka nog meer. Trouwens dit verschijnsel (namelijk dat Java 

1) Ik gebruik hier met opzet den Latijnsehen naam Tupaia, aangezien deze althans officieel 
gesanctioneerd is door de wetenschap. De, op Sumatra en Borneo gebruikelijke nàam t o e p a i, 
waarvan Tupaia is afgeleid, heeft in werkelijkheid méér betrekking op eekhoorns. In oorsprong berust 
Tupaia dus op een vergissing. 

' ) Ik las voor kort in dit blad in een artikel van den Heer BEZEMER ook: "het land van de 
zwaluwen". Deze benaming is natuurlijk onjuist. Zwaluwen komen in ons Indië zeker niet zoo bizonder 
veelvuldig voor. De Heer B. maakt hier de onder leeken zoo vaak voorkomende fout zwaluwen te 
verwarren met salanganen, welke laatste wèl zeer talrijke diergroep systematisch een aanmerkelijk 
s tuk van de zwaluwen verwijderd staat. 
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het slechtst voorzien is) doet zich bij ongeveer alle diergroepen voor. De verklaring 
er voor is niet ver te zoeken. Men heeft alle redenen om aan te nemen, dat het 
westelijk deel van onzen archipel in overoude tijden met dieren bevolkt is geraakt, 
hoofdzakelijk door een (of meer) trek(ken) van die dieren vanuit het tegenwoordige 
vasteland van Azië. Tusschen dat vasteland en de verschillende eilanden moeten 
toen dus "landbruggen" hebben bestaan. Op zichzelf reeds behoeft het nu niet te 
verwonderen, dat het verst afgelegen eiland (Java) het minst bedeeld werd en verder 
schijnt het, volgens DE BEAUFORT (Zoögeographie van den Indischen Archipel, 1926), 
nog een feit te zijn, dat de verbinding van Java met de rest het eerst verbroken werd. 

Hoeveel eekhoornsoorten er van het geheele Oost-Aziatische fauna-gebied 
bekend zijn, .is moeilijk geheel nauwkeurig te zeggen. Zeker passeert het aantal 
de 125 (niet medegerekend nog de Philippijnen en Celebes). Bovendien zijn de 
meeste dezer eekhoornsoorten (namelijk vooral die, welke een groot verspreidings
gebied bezitten) nog plaatselijk eenigszins gevariëerd in kleur of grootte en deze 
plaatselijke afwijkingen (ondersoorten of subspecies) werden ook alle nog van een 
a parten naam voorzien en zoo is in werkelijkheid het aantal verschillende "vormen" 
nog heel wat grooter dan dat der soorten. Voor heel Ja va loopt dit nu reeds op 
tot 20, voor Sumatra tot 36 en voor Borneo tot ongeveer 60. Dat Borneo zoo 
buitengewoon rijk is aan eekhoorns heeft nog een aparte oorzaak, welke te vinden 
is in de gesteldheid van het terrein en zijn begroeiïng aldaar. Borneo is uiteraard 
in belangrijke mate aangewezen op e'en arboricole fauna. 

Genoeg hiermee voorloopig over de eekhoorns. Want we willen eerst, ter 
verdere inleiding, nog even kennismaken met een andere groep van kleine arbori
cole zoogdiertjes, de Tupaia 's. 

Tupaia 's zijn over het algemeen minder talrijk dan eekhoorns. Op Java 
bezitten we slechts 2 soorten in 3 of 4 subspecies, op Sumatra 7 soorten in 8 
subspecies, op Borneo 5 soorten in 17 vormen. Op het eerste oog is het niet zoo 
gemakkelijk ze van eekhoorns te onderscheiden. Nemen we den gewonenJavaanschen 
eekhoorn (Callosciurus notatus) en den gewonen Javaansehen Tupaia (Tupaia 
javanica), dan moeten we erkennen, dat de geheele bovenzijde van beide gelijk 
behaard en gekleurd is. Hun bewegingen, hun doen-en-laten in de hoornen, komen 
in hoofdzaak overeen en zoo behoeft het niet te verwonderen, dat velen deze 
Tupaia 's i.n de boamen blijvend aanzien voor gewone eekhoorntjes. 

In werkelijkheid zijn er echter groote verschillen en wel het allermeest in 
schedelbouw. De eekhoorn heeft een, van voren tamelijk stomp afgesneden, schedel 
met daarin, zoowel in de boven- als in de benedenkaak, een paar zeer groote, 
eenigszins platte "knaagtanden". De Tupaia daarentegen heeft een zeer opvallend-lang 
gerekte, spits toeloopende schedel (en dus ook kop) met een heele rij spitse en 
scherpe tandjes. (Het is om deze reden, dat men deze dieren ook wel "spitseekhoorntjes" 
noemt en op geheel dezelfde wijze komt ook de "spitsmuis" aan zijn naam). Bij dit 
geweldige verschil tusschen eekhoorn en Tupaia komen dan nog wel eenige kleinere, 
maar het is hier niet van belang deze na te pluizen. 

De Tupaia is dus, als gezegd, ook in hoofdzaak arboricool. Zijn voedsel 
echter zou min of meer verschillen van dat van den eekhoorn. Officieel behoort 
de laatste tot d~. familie van de "knaagdieren" en hij leeft dan ook zeker in 
belangrijke mate van allerlei zaken, die veel knagen vereischen of liever: voor welker 
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verkrijging eerst een knaagpartij vooraf moet gaan. Men denke aan de voorkeur van 
onzen gewonen "klappereekhoorn" voor de hard-schalige cocosvruchten. Intusschen 
zijn verschillende eekhoornsoorten al evenzeer groote liefhebbers van zachte vruchten 
en wordt dierlijke kost ook geenszins versmaad. Houdt men er eenige in gevan
genschap (waaraan ze heel spoedig gewennen en er prachtig in aarden), dan blijkt 
letterlijk "alles" in hun smaak te vallen en onder dit alles vleesch zeer in het bizonder. 

De Tupaia 's daarentegen zijn "officieel" insecteneters en behooren dan ook tot 
de zóó genoemde familie. Ik wil nu maar niet betwijfelen, of ze zich in de natuur 
werkelijk zeer nuttig maken door het verdelgen 
van insecten- gezegd moet echter worden, dat 
ze, evenals de eekhoorns, in gevangenschap 
héél wat soorten voedsel voor lief nemen! In de 
kooi hield ik ze uitstekend in leven met hetzelf
de voedsel dat ook de eekhoorns kregen en ik 
vermoed werkelijk, dat ze zich ook in de natuur 
wel degelijk zoo nu en dan aan vruchten en 
andere zaken zullen vergrijpen! Trouwens in 
bevolkingskoffie-streken op Sumatra werd mij 
dit dan ook reeds als een zeker vaststaand feit 
verteld. Zoo zouden zij daar het vruchtvleesch 
van de rijpe koffiebessen eten. Ik geloof zeker 
dat het waar is. Of óók waar is, wat de bevol
king hier op Java vertelt, namelijk dat ze, 
evenals de eekhoorns, schadelijk zijn in klap
pertuinen, daar voel ik me zeker minder van 
overtuigd. Ze bezitten in elk geval niet de 
knaagorganen, noodig om het eetbare bin
nenste van de vrucht te bereiken! Mogelijk 
echter, dat jonge klappers hun een kans 
geven? Het zou zeker hoogst interessant zijn, 
wanneer de een of andere natuurliefhebber 
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Fig. 1. 1. Sciurus, 2. Tupaia. 

t 

of klappereigenaar onder onze lezers hierover eens iets feitelijks wist mede te deelen! 
Het feit, dat men Tapaia 's vaak in klapperhoornen kan aantreffen, is mij intusschen 
uit eigen ervaring reeds voldoende bekend. Om werkelijk het eventueele vreten als feit 
waar te nemen, zou zeker niet zoo gemakkelijk zijn, of liever, het toeval zou daarbij 
wel behulpzaam moeten wezen. Hoe betrekkelijk zelden gelukte het mij eigenlijk zelfs 
maar om een eekhoorn daadwerkelijk bezig te zien aan het uitvreten van een klapper! 

Ik geloof intusschen met het bovenstaande de beide groepen van acteurs, 
die in het onderstaande hun rol te spelen hebben, voldoende bij het geachte 
publiek te hebben ingeleid. Ter zake dus. 

Reeds bij het eenvoudig in handen krijgen van zulk een gewonen Javaansehen 
eekhoorn, tezamen met een Javaansehen Tupaia, ontkomt men niet aan den indruk, 
dat de onderlinge gelijkenis wel wat .. . . verdacht is! Dat wil zeggen: het idee 
komt op, dat het wel haast lijkt, alsof de een den ander in uiterlijk heeft ,; nagebootst", 
alsof er hier dus "opzet" in het spel is. Maar . . .. we moeten natuurlijk rekening 
houden met de mogelijkheid van een toeval! 
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Edoch - wanneer we onze onderzoekingen niet beperken tot de beide genoemde 
Javaansche soorten, maar ook kennis maken met de eekhoorns en Tupaia's van 
Borneo en Sumatra, dan verdwijnt al spoedig de gedachte aan het toevals-deurtje, 
dat we zooeven nog open meenden te moeten houden. Immers: we zien daar het 
genoemde verschijnsel zich op zoo merkwaardige wijze herhalen, dat de lust om 
van "toeval" te spreken ons al ras vergaat. 

De eekhoorn-soorten van daar wijken vrij tot zeer sterk af van onze gewone 
Javaansche soort. Er zijn er met strepen op den rug, met allerlei kleuren en van 
allerlei grootten. En wat blijkt nu? Dat vele van die eekhoorn-soorten er in hun 
gebied een soort van Tupaia-voorkomen .,op na houden", die in de meest opval
lende kenmerken van kleur of teekening hen evenzeer nabootst (of het omgekeerde!) 
als met de twee genoemde javaansche soorten het geval is. Ik noem slechts een 
paar voorbeelden, waarvan het materiaal in mijn bezit is: 

T upaia g lis l 
Callosciurus vittatus ~ Boven grijsbruin, onder roodachtig. 

Tupaia minor 
Sciurus jentinki } Bovenzijde grijsbruin, onder grijsachtig, staarten lang en dun. 

Tupaia tana ~ Met een drietal overlangsche donkere strepen (waartusschen 
Lariscus insignis ) twee lichtere) op den rug. 

Ik leg er nog eens den nadruk op, dat zulke overeenkomende vormen dan 
steeds tezamen in dezelfde streek te vinden zijn. En wat Lariscus insignis en Tupaia 
tana aangaat, hiervan is de ééne het bekende aard-eekhoorntje en de andere (zooals 
de naam reeds zegt) de aard-Tupaia. 

Van toeval dus wel geen sprake! Wat dan? 
Hierover is vrij veel te zeggen, te "vooronderstellen" namelijk. Zekerheid is 

moeilijk te geven. 
Men heeft in deze kwestie, die reeds vroeger den aandacht heeft getrokken, 

willen zien een zoogenaamde "agressieve mimicry" : de insectenetende Tupaia zou 
door het nabootsen der onschuldige vegetarische eekhoorns bij het insect den indruk 
willen wekken: "een eekhoorn! dus geen gevaar", om daardoor zijn prooi gemak
kelijker te kunnen benaderen. 

Deze opvatting heeft veel tegen. Ten eerste lijkt het zeer moeilijk aan te nemen, 
dat zulke allerlaagst staande insecten een zoo fijn opmerkings- en associatievermogen 
zouden bezitten als hun hier wordt toegeschreven. Het is mijn overtuiging, dat een 
eetbaar insect voor elke soort van zoogdier zal vluchten, althans zoowel voor een 
eekhoorn als voor een Tupaia. En verder gaf ik boven reeds mijn opvatting, dat 
de Tupaia géénszins zoo speciaal insecteneter is als men vroeger wilde doen voor
komen, terwijl omgekeerd de eekhoorn wel niet het "onschuldige" beestje zal zijn, 
waarvoor het hier moet poseeren! 

Ik geloof dan ook, dat er een heel andere verklaring te geven is, die ons 
veel verder brengt (ofschoon ze mij ook nog niet heeZemaal kan bevredigen). We 
nemen dan aan, dat het de eekhoorn is, die de Tupaia nabootst. We moeten hierbij 
dan wel eens eerst onzen dank richten tot de menschen, die den moed hadden al 
deze wilde dieren, na toebereiding, te ... proeven! Wat is daarbij namelijk vo~r 
nuttigs gebleken? Daarbij is gebleken, dat de eekhoorn bepaald een smakelijk hapje is, 
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terwijl de Tupaia juist het omgekeerde is. We hoeven nu slechts aan te nemen, 
dat de smaak de.r hoogere dieren, die op eekhoorns azen, gelijk is aan de menschelijke, 
om in te zien, welk nut deze uiterlijk-nabootsing voor de soort kan hebben. Een 
bepaalde roofvogel, die eenmaal een Tupaia greep en begon te verorberen, zal 
voortaan waarschijnlijk de soort wel als "oneetbaar" kennen en weinig neiging meer 
hebben tot hernieuwde jacht er op! We zien hier dan dus in elk geval alle reden 
voor den eekhoorn om den Tupaia in uiterlijk na te bootsen. 

Toch, zooals ik zooeven reeds zeide, doen zich hier nog bezwaren voor: de 
eekhoorns namelijk zijn gewoonlijk veel talrijker dan de Tupaia's en dit verhoogt 
eigenlijk de waarschijnlijkheid van het geval niet. Bij verwante aanpassingen is 
namelijk vrijwel zonder uitzondering het omgekeerde 
het geval, d.w.z.: de aangepaste (hulpzoekende) vorm is 
ver in de minderheid tegenover de nagebootste. En hierbij 
denk ik dan ook nog aan spitsmuizen. Ook daar zien 
we zulk een prachtovereenkomst in uiterlijk met som
mige rattensoorten. Mogen we daar alwéér aannemen, 
dat de talrijke ratten aan hun kleur komen door 
nabootsing van de gewoonlijk veel zeldzamer spits
muizen? En al evenzeer is het verdacht, dat de boven 
reeds aangevoerde streping bij Lariscus insignis in 
werkelijkheid veel vollediger (d.w.z. zich verder naar 
achteren uitstrekkend) is dan bij Tupaia tana! 

Toch levert diezelfde, hierboven genoemde spits
muis ons ook een versterking van onze theorie, 
namelijk van onze bovengenoemde vooronderstelling 
over het verschil in eetbaarheid voor vogels e. d. Het is 
namelijk merkwaardig, hoe men, opvallend vaak(zoowel 
in Holland als hier in Indië en hier dan vooral in de 
bergen) op het pad een do ode spitsmuis kan vinden! 
Een doode rat (veel talrijker diersoort!) vindt men 
nooit. De verklaring voor dit verschijnsel lijkt heel 
eenvoudig: heeft een vogel eens bij vergissing een 
spitsmuis ("stinkmuis") gepakt, dan bemerkt ze onder 
het wegvliegen reeds haar "vergissing" en - laat het 
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Fig. 2. 1. Callosciurus notatus nota
Lus (W.-Java). 2. Tupaia glis hypo
chrysa (W.-Java). 3. Rhinosciurus 
laticaudatus saturatus (Z.-Sumatra). 

(Verkl. X 4
/; ). 

dier weer vallen (waarbij het dan soms, bij toeval, op de wegen terecht komt). 
Een rat daarentegen wordt altijd meegenomen en opgegeten. 

Verder beleefde ik nog eens een geval, dat de boven weergegeven opvatting 
- dus: aanpassing van den eekhoorn aan den Tupaia- naar mijn meening nog be
duidend versterkt. Op de jacht zijnde in Sumatra, schoot ik eens op den grond een 
klein gedierte, dat mij bij het opnemen een geweldige verrassing bezorgde. Uit zijn 
knaaggebit bleek me al spoedig dat het een eekhoorn was. Maar- vóórdat ik naar 
het gebit gekeken had, wist ik niet wat er van te denken. De snuit van dit dier 
was zóó sterk verlengd, dat ik een oogenblik in alle ernst meende een Tupaia voor 
me te hebben. Den schedel van dit stuk beeld ik hierbij ter overtuiging af Deze 
eekhoorn is Rhinosciurus laticaudatus saturatus. In dit geval nu (géén abnormaliteit, 
doch de gewone schedelvorm van deze soort) zal wel niemand er aan twijfelen, 
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dat we hier te maken hebben met een verwording van den typischen eekhoornschedel 
naar den Tupaia toe en niet het omgekeerde! 

Ten slotte nog de opmerking, dat de mate van "weerbaarheid" der beide 
diersoorten mij niet belangrijk lijkt te verschillen, ten minste voor zoover dit valt 
op te maken uit de beten, die de gevangen dieren nog al eens in mijn vingers 
toebrachten. Deze zijn van beide ongeveer even gevoelig, misschien van de eekhoorns 
iets ernstiger. Beide diergroepen vertoonden verder in mijn kooien de eigenaardigheid 
uitstekend met hun soortgenooten overweg te kunnen tot op het moment dat één 
der dieren een wondje oploopt (hetgeen op mij onbekende wijze nog al eens voor
komt en dan meestal aan het einde van de staart). Van dat oogenblik af aan komen 
de anderen voortdurend aan deze wonden "snoepen" en wordt daardoor de toestand 
voor dat dier op den duur onhoudbaar. Wat het ontkomen aan een gevaar betreft, 
zoo zien we eekhoorns veelal na een korten vlucht zich verschuilen achter een stam 
of bijv. in een palmkruin. Ratufa bicolor spoedt zich dan vaak naar zijn nest waar 
hij dan verder vr~jwel niet meer uit te krijgen is. Tupaia jauanica laat zich, vooral 
na een schot, maar ook wanneer niet gewond, vaak naar beneden vallen en ver
schuilt zich dan tusschen de laagste boven- en ondergrondsche deelen van den 
bamboestoel 1 in welk gewas hij wel het meest is aan te treffen). 

Alles bij elkaar genomen lijkt mij de laatste theorie, die ik hierboven gaf, 
niet al te onwaarschijnlijk, maar al evenmin "zonder bezwaren". Wellicht is het den 
lezer gegeven een betere uit te denken of wel de bezwaren op te lossen. 

SODY. 

DE MIERENBOOM ENDOSPERMUM MOLUCCANUM Becc. VAN AMBON 
NAAR 'S LANDS PLANTENTUIN TE BUITENZORG OVERGEBRACHT 

Van 24 Met tot 30 Juni van dit jaar had ik het voorrecht als gast van de 
familie ÜNGKIEHONG in Ambon te verblijven, een zeldzame gelegenheid om allerlei 
voor mij onbekende planten en andere bijzonderheden te verzamelen. Het was echter 
de regentijd en haast iederen dag regende het, doch gelukkig waren de regens toen 
voor Ambon niet zoo hevig, zoodat ik slechts één keer twee en een halven dag 
achtereen zware buien had. 

De Directeur van 's Lands Plantentuin had mij verzocht voor hem levende 
planten van Endospermurn mèt de levende mieren ervan naar Buitenzorg te brengen. 
lederen dag ging ik er dan ook ondanks de regens met mijn plantenverzamelaar 
op uit en reeds den 27sten Mei werden onder een flinke stortbui de eerste kleine 
planten, groeiende op een terrein voorbij Klein Hative aan de baai van Ambon, 
aangetroffen. 

Endospermurn behoort tot de Euphorbiaceae en bezit vrij groote schildvormige 
bladeren. Van het op p. 187 afgebeelde blad bedraagt de lengte van het bladopper
vlak 18, de breedte 13 cm. Bij de meeste jonge planten- ik had de gelegenheid vrij 
veel planten te onderzoeken - vertoont het blad aan de bovenzijde bij de nerven 
iets lichter gekleurde vlekken, waaraan ik steeds de Endospermurn herkennen kon 
tusschen andere planten met ongeveer denzelfden bladvorm, terwijl men aan de 
achterzijde, bij de inplanting van den bladsteel, meestal twee vrij groote nectariën 


