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DE 'FEARSOME CREATURES OF THE LUMBER
WOODS' VAN WILLIAM T. COX.
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Een beschrijving wordt gegeven van de uitermate rijke fantasiewereld bevolkt
door heel rare beesten, die Noord-Amerikaanse houthakkers tijdens lange pe
rioden van volkomen afzondering van de bewoonde wereld wisten op te bou
wen. De twee in de titel hierboven aangehaalde auteurs gaven daarvan een
levendig beeld in hun boekjes uit resp. 1911 en 1 939. De namen alleen al van
de beesten: de Hugag, de Gumberoo, de Roperite, de Snoligoster, de Whirling
Whimpus " . De dieren zijn niet alleen afschrikwekkend en ongelooflijk, ze zijn
vaak ook bizar grappig. Ze behoorden tot een orale traditie van verhalen ver
tellen, waarin elementen als spanning en humor belangrijk waren. Aan het
einde van de bijdrage worden enkel opvallende kenmerken van die 'schepsels'
bondig geanalyseerd.
I nleiding
Voor de blanke Europeaan die het Amerikaa nse continent ging verkennen,
strekten zich enorme bossen en ongerepte landschappen vol natuurlijke
rij kdommen uit over de N ieuwe Wereld. Ha lverwege de 19de eeuw werden
wouden en bergen uitgeka md in een zoektocht naar goud, zilver en koper
en werd er massa a l hout geka pt. Netwerken va n gloed nieuwe, gla nzende
spoorwegen klonken de econom isch sterke gebieden en de ontgin n ingsregio's
aan elkaar. Langzaamaan begon de echte, geroma ntiseerde 'frontier' te
verdwij nen door de exploratie en exploitatie va n d it on bekende terrein.
Het winnen va n hout was een over het Amerikaa nse vasteland wijdverbreide
economische activiteit. Hout werd door de 'loggers' en 'lum berjacks' geka pt
en kon eenvoudig la ngs de waterwegen getra nsporteerd worden. De hier
tewerkgestelde mannen leefden in - naar onze h u idige normen - primitieve
ka m pen, die opgetrokken werden bij h u n werkplekken, en hielden erva n de
groentjes tot in de late u u rtjes bang te maken met de wildste verha len.
I n 1910 publiceerde William T. Cox een d u n - maar ontegenzeggelijk interessa nt
- boekje met een verza meling kleu rrij ke voorstellingen va n merkwaard ige
wezens die voornamelijk in de Amerikaa nse bossen zouden waargenomen
zijn door de befaamde houthakkers. De verza meling besch rijvingen met
bijhorende tekeni ngen d roeg de wel luidende titel : 'Fearsome Creatures Of
The Lumberwoods; With A Few Desert And Mounta in Beasts'.
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In d e introductie tot zij n cu rieuze collectie geeft Cox d u idelijk aan dat de
houtha kker een fa ntasierij k man was, maar dat de verhalen die aan zijn
verbeelding ontsproten zij n, niettemin zorgden voor de vestiging va n een
plaatse l ij ke - zij het echter vluchtige en jammer genoeg grote ndeels orale
- folklore, gekenmerkt door mysterieuze beesten, liederen en legenden die
va n regio tot regio konden versch i l l e n .
D e a uteur omschreef zij n doel a ls volgt. Aa ngezien de schij n baar oneind ige,
maagdelij ke bossen systematisch begonnen te slinken, en de echte 'logger'
waa rschij n lijk al uitgestorven was, wenste hij met dit naslagwerk een aanta l
fa ntasiedieren, die geboren wa re n i n d e kern va n de houtha kkerska m pen, te
bewa re n voor het nageslacht.
Dit was tevens het doel va n H e n ry Ha rri ngton Tryon, die op zijn beurt in
1939 zij n 'Fea rsome Critters' p u b liceerde - en hiervoor tevens putte u it Cox'
verza meling - en vaa k nog een stapje verder ging in zijn bonte besch rijvingen.
Bijgevo lg hebben wij er d a n o o k voor gekozen a l le wezens va n Cox te
ove rlopen en de bevi n d i ngen va n Tryon ernaast te leggen. Vaa k leveren deze
laatste ons een mooi extra d eta i l op.
Tryon neemt nog een reeks andere wezens op in zijn publicatie, die niet
door Cox ge noemd word e n . Wij zullen hierop in een volgende bijdrage
terugkomen. Een ander versch i l tussen beide a uteu rs is dat ze de dieren
versch illende Latijnse namen d u rven geven .
Cox' dieren zij n n iet a l leen afschrikwekkend, ongeloofl ijk maar ook vaa k biza r
gra ppig. (We mogen niet u it het oog verl iezen dat ze behoorden tot een ora le
trad itie va n verhalen vertellen, die gepa a rd ging met spa nn ing, h u mor, e . d . ) .
I n de beide geraadpleegde naslagwerken betreffende deze orale geschiedenis
en folklore va n de houtha kkerscu ltu u r vinden we voor die tijd 'na uwkeu rige,
als het ware journal istieke' meld ingen va n verschillende 'getu ige nissen' va n
betrokkenen. We merken echter op dat îryons besch rijvingen soms versch illen
va n die va n Cox, net zoa ls de eerder genoemde Latijnse bena m i ngen,
wat ons a l lerminst verbaast, d a a r het o rale overleveringen betreffen die
u iteen lo pende tijdspan nes (va n i n somm ige geva llen zelfs m instens zeven
dece n n ia ! ) en geografi�che gebieden behelzen.
U iteindelij k zullen we trachten gel ijka a rd ige kenmerken va n deze dieren aan
te ha len, d it gekaderd i n d e tijd va n technologische vooru itgang, va n het
ontdekken va n nieuwe werelden en niet te vergeten va n onverva lst, zwa a r
labeur.
Cox' 'fearsome creatures'
1. De Hugag
Het eerste wezen waa raan Cox zijn pennenvruchten wijdt, is de H ugag.
Het moet een ruigha rige, elandachtige herbivoor met een la nge bovenlip
voorstellen. H ij voedt zich met ta kken en schors. Het d ier blijkt vreemd genoeg
geen gewrichten in zij n poten te hebben. Daarom zou het onm iddellijk zijn
dood betekenen, mocht hij gaa n liggen, aa ngezien hij dan niet meer zou
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ku n nen opstaan. Bijgevolg is zij n habitat te herkennen aan scheef staande
bomen . De H ugag gaat er na melijk 's nachts tegenaan leunen, daar hij n iet
ka n of du rft te gaa n l iggen om te slapen.
Cox omsch rijft de techn iek om het d ier te va ngen a ls volgt. Men ka n hem te
pakken krijgen door bomen deels door te zage n . Eenmaal het zware beest
ertegenaan zou leunen, zou de boom met d ier en al omvallen. De H ugag zou
niet meer kun nen opstaan en overgeleverd zijn aan de brute kracht va n de
mens.
Tryon voegt aan Cox' relaas toe dat deze vreemde snuiter dennennaalden
bij wijze va n vacht zou d ragen. Meer nog: doordat h ij zich consta nt voedt
met dennenknoesten, zou een pekachtig soort slijk u it zijn poriën druipen.
Onze laatst genoemde a uteu r waa rschuwt bovendien voor de schade die
deze dieren aan gebouwen kun nen a a n richten door ertegenaan te leunen.
Hij herhaalt tevens de getu igenis u it Cox' werk, die verhaalt over 'het laatste
exemplaa r dat gedood zou zijn bij de Tu rtle River'.
Het aanhalen va n getu igen issen verleent het verhaal een wetenschappel ijker,
waa rachtiger kara kter. We komen hier later op terug.
2. De Gumberoo
Vervolgens gaat Cox over op een besch rijving va n de G u m beroo. Dit d ier,
dat a l les eet wat maar op voedsel l ij kt, wordt zelden waa rgenomen. Meesta l
zit hij ver�cholen i n uitgeb ra nde cederbomen. Door de zwa rte smurrie die
de ka rkassen va n deze bomen afgeven, l ijkt hij op het eerste gezicht op een
zwarte beer. Met dit dier snijdt Cox een eerste futu ristisch ken merk a a n . De
G u m beroo bezit namel ij k een haarl oze, gladde, ri m pelloze, gla nzende huid
die afgevu u rde projectielen ka n terugkaatsen .
Niet a lleen zij n onstui m ige ka ra kte r, m a a r ook zijn lichaa m is ontvla m ba a r.
De auteu r maakt de vergel ij king met celluloid. H iermee wordt onmiddellij k
verklaard waarom hij zo wei nig voorkomt en waa rom er l u ide kna llende
geluiden tijdens (de vaa k voorkomende) bosbranden gehoord worden. Een
brand is dan ook de en ige manier om hem te dode n . Houthakkers getu igen
een vreemde geu r als va n brandend ru bber te bespeuren, wa n neer het beest
vlam vat, en gel uiden te horen die geen omvallende bomen kunnen zij n .
Het d i e r heeft een enorme, niet t e sti l len eetlust. Verder bezit hij
geprononceerde wen kbra uwen en la nge haren op zijn kin. H ij is een
onvermoeibaar reiziger en nooit onder de indruk va n mogelijke vijanden,
maar reageert niet erg snel�
Zoa ls eerder gezegd, wordt elk wa pen dat naar hem toe geworpen wordt,
met dezelfde kracht teruggesl i ngerd door zijn elastische h u i d . Zelfs een wesp
zou er volgens Cox niet doorheen kunnen prikken.
Tryon hanteert een andere, a lternatieve besch rijving va n de G u m beroo. Het
dier heeft volgens hem eerst en voora l ontzettend veel poten. Tryon haalt er
de befaamde houthakker Paul Bu nya n bij, die als getu ige moet d ienen. Deze
Bu nyan geeft het beest la nge aapachtige voorpoten, een klein rond hoofd
zonder nek, d rie achterpoten e n nog eens acht paar snelle poten rond zijn
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middel voor 'echte reizen'. Op d eze poten ka n hij als een rad va n een heuvel
naar beneden rol len, waa rmee we opnieuw een futu ristische eigenschap
opmerke n . Bovendien zou je va n de hui d va n die middelste pote n goede,
waterd ichte laa rze n ku nnen vervaard igen .
H itte i s de natu urlij ke vijand va n d e G u m beroo: het zou h e m doen opzwellen
en d oen exploderen, d it getrouw a a n Cox' relaas.
E n ook deze keer haalt Tryon een getu ige aan. Een zekere S.W. Allen zou
er eentje gefotografeerd hebben, m a a r het negatief · zou - u raadt het al ontploft zij n !
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De Roperite
Vervolgens komt de u itzonderlij k mysterieuze Roperite aan bod. Men kent
zelfs de oorsprong va n het dier n iet. Komt h ij u it een ei of komt hij 'spontaan'
tot leven i n een grot? Cox m a a kt de link met de 'Digger l n d ia ns', die beweren
dat derge l ijke dieren de geesten zouden zijn va n Spaa nse boeren.
Ze hebben een lasso-achtige bek, waa rmee ze h u n prooien kunnen va ngen
en door het doorn ige stru i kgewas heen trekke n . Ze zijn ontzettend snel, en
ku nnen elk d ier inhalen. Hun l ic ha a m is aa ngepast aan de ru ige omgeving:
de h u id weerstaat doornen, en d e weerbare 'fl ipperlegs' ra ken niet gekwetst
door de ruwe ondergrond va n h u n ha bitat.
Volgens een opn ieuw met naam genoemde getu ige draagt het dier een reeks
'ra m melaars' aan zij n staa rt en p roduceert een d u idelij k gesis. H ierbij denken
we onm iddel l ijk a a n een bestaand dier, namelij k de ( ratel)sla ng.
Ook Tryon maakt melding va n de Roperite in zijn boek. H et beest zou zijns
inziens ongeveer zo groot zij n a ls een ondervoede pony en zou in hordes
leve n . H ij vermoedt dat het d ie r reeds u itgestorven is. Ook hij beschrijft het
dier als zeer actief, snel en voorzien va n (futu ristische) fl ipperpoten die hem
de mogelij kheid geven te vliegen. H ij waa rschuwt dat n iet a lleen knaagd ieren
tot zij n prooien behoren, maar ook onvoorzichtige houtha kkers, waa rmee
we onze eerste menseneter onder Cox' en Tryons d ieren hebben gevonden.
De Snoligoster
I n dezelfde mensenverorberende categorie va lt de vresel ijke Snoligoster.
Dit gehei mzi n n ige wezen is een enorm groot dier met een evenredig grote
eetlust, die enkel ka n gestild worden door het verslinden va n mensenvlees.
G rosso modo lijkt h ij op een krokod i l . N iettegenstaande dit laatste gegeven
wordt h ij gekenmerkt door een la nge zwa rte pels en het opva l lende gebrek
aan pote n .
D e meest opmerkel ij ke fysieke kenmerke n zijn echter de lange, scherpe pin
die hij op zij n rug d raagt, en zij n staa rt die in een sch roef eind igt, of zoa ls Cox
d it laatste verwoordt: "th ree bony plates much resembling the propeller on
a steam boat". Da n kzij d it vooru itstrevende h u l p m iddel ka n het beest als een
torpedoboot door d e moerassen - zijn nat uu rlij ke habitat - razen. Maar de
sch roefstaa rt bewijst niet a l leen goede diensten betreffende het vervoer va n
het beest, meer nog, sch rijft Cox:
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"for when a snoligoster catches an unfortunate pickaninny, or even a ful/grown
negro, upon which it delights to feed, it tosses the victim up and backward
so as to impale him upon the spike fin, where several may be carried until
sufficient for a mea/ have been collected. The snoligoster's tai/ is then driven
into the mud and revolved until a hole is scooped out and the victims scraped
of the spike and tossed in, whereupon the snoligoster beats them into a batter
with its rapidly revolving propeller and in ha/es them".
Deze futu ristische d raaischijf is dus tevens een aard ig h a n d ige m ixer die de
slachtoffers in een handomdraai i n een bloederige brij vera ndert. Laten we
bovendien niet voorbijgaa n aan de niet bepaald menslievende aanduid ingen
voor de geconsu meerde slachtoffers die Cox gebru i kt in het 'moderne' 19 10 !
Verder wijdt dezelfde auteu r een hele pa ragraaf aan een concreet voorva l
met een "outlaw negro", die gespietst werd op de pin va n een Snoligoster. De
aanva nkelijk ontzette getu igen die het slachtoffer achterna hadden gezeten,
besloten het beest uiteindelijk toch l iever in leven te laten, aa ngezien in de
woorden va n Cox "it was doing a good work". Handig, vi ndt Cox, door de
ra pportering van een dergel ijk geval werden boosdoe ners ontmoedigd om
hun toevlucht te nemen tot de moerassen en op die manier h u n straf te
ontlopen .
Hoe een getu ige de poten va n een krokodil heeft kunnen m issen en daardoor
het dier voor een Snol igoster aa nzien, is niet zo raadselachtig. I n de groezelige,
moerassig� gebieden gaa n de krokodillen met h u n camouflagekleu ren en
met de poten tegen het l ijf a a ngedrukt, op in de omgevi ng.
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De Leprocaun
De Leprocaun, wiens naam niet origi neel is voor de Amerikaanse folklore, is
afkomstig uit Ierland. Dit wezen va lt mensen die een vracht vervoeren aan,
waarop deze gewoon l ij k hun lading dan ook achterlaten in de wildernis.
I n Ierland zou het speelse d ier aanva n kelijk onschadelijk geweest zijn,
maar een maal in Ca nada aa ngekomen zouden de speelse 'pets', zoa ls Cox
hen noemt, ontsnapt zijn aan de leren die hen meegebracht hadden en
overgegaa n zijn tot het overva llen va n voerma n nen in de bossen, een wel erg
specifieke bezigheid. Blijkbaar hadden voermannen die zonder lading op h u n
bestemming kwa men opdagen een goed excuus nodig voor het ontbreken
va n hun vracht...
The Funeral Mountain Terrashot
Dit raadselachtige en uitzonderlijk tot de verbeelding sprekende d ier heeft
een lijf dat lijkt op een doodskist. Verder draagt hij een soort schild op zijn
rug en wordt hij ondersteu nd door vier wiebelige poten. Dit a l lemaal volgens
de rapporteringen va n Mormoonse em igra nte n . Ons doet dit eerder denken
aan een schildpad.
Het dier zou op de weiden in de bergen leven, op een bepaald ogenblik
heuvelafwaa rts trekken en vervolgens naar de woestij n gaa n om er te �
sterven. Hij bereikt eigenlijk nooit zij n einddoel, namelijk de bergen die in de
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verte voorbij de woestijn te ontwa ren zijn, daar h ij in de hitte o ntploft. Door
de explosie laat het beest een put in de vorm va n een graf achter in het za n d .
Deze beeste n zouden h u n n a a m ontleen d hebben aan de bergketen i n
Ca lifornia, waa r ze gesigna leerd zouden zij n door de eerder vernoemde
getuigen. We merken hier o p nieuw een steeds terugkere nde doodsoorzaak
op, na melij k h itte met d e d a a ro pvolgende ontploffing.
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De Slide-Rock Bolter
Eén va n de meest verwoeste nde d ieren va n Cox moet de Slide Rock Bolter
zij n . De d reiging va n de aa nwezigheid va n dit beest is een niet te versmaden
waa rsc huwing. H ij va lt na m el ij k toeristen (Cox schrijft wel degelijk 'toeristen'
en n iet 'mensen') aan in d e bergen va n Colorado. Dus (opnieuw) een echte
mensenverslinder!
Zijn h a b itat zij n de steile bergen en ravijnen va n het gebied. M et zijn staa rt
haakt h ij zich vast a a n een bergka m en wa nneer toeristen passeren, maakt
h ij zich los en dondert met veel geweld naar beneden. O p deze m a n ier ka n
h ij hele dagen op zij n p rooi liggen wachten . H ij ka n zijn snel heid opd rijven
da n kzij een vettige (gladde) su bsta ntie die h ij 'u itkwij lt'. M et beh u l p va n zijn
d u izeli ngwekkend s ne l l e vaa rt ka n h ij e e n volgende helling opstu iven, waa r
h ij zich opnieuw ka n vastklinken, om d a a r terug op zijn volgende slachtoffers
te wachte n . Va nzelfsprekend ka n h ij moeiteloos hele horden toeristen in één
keer opscheppen.
Door zij n terreurdaden zouden gidsen voorzichtiger geworden zij n . Zijn
activiteiten zij n er de oorza a k va n dat som m ige heuvels volledig o ntbost
ra ken, wat een verkl a rend ka ra kter verleent aan dit gevaa rte .
Cox verleent zij n verha a l o pnieuw een waa rachtig ka ra kter door er een
getu igenis aan toe te voegen . Een Bolter zou eens gelokt zijn met een pop die
een toerist moest voorstel len, m a a r die eige n l ijk gevuld was m et explosieven .
De Bolter zou toegeh a pt hebben, met e e n enorme explosie tot gevolg, d i e
ervoor gezorgd zou hebben d a t d e helft va n de gebouwen in de na bijgelegen
stad tegen de grond gi ngen en de bergen de hele zomer bedekt werden met
een laagje bu izerdveren.
Het is d u idelij k dat d.é aa nwezigheid va n dit dier als een verklaring voor
lawines, één va n de werke l ij ke oorza ke n va n het verdwijnen va n mensen in
de bergen, moest dienen. Ook wordt de Bolter gekenmerkt door de eerder
aangehaalde hoge snelheid en maakt hij h a n d ig gebruik van zijn habitat,
zoa ls zovele va n Cox' 'fea rsome creatu res'. En om de vergel ij king com pleet te
maken, ka n ook h ij a l leen de dood vinden door een explosie.
De Tote-Road Shagamaw
De houtha kker kon twee soorten paden maken a ls herke n n ingspu nten in de
wildern is. Enerzijds had je de 'tote road', wat een ongeplaveide weg voor het
transport va n voorraden was . Anderzijds had je de 'blazed l ine'. Dit laatste
was een reeks va n merktekens die met een bijl in de bomen gemaakt werd,
om de hoeken va n een bepaa ld domein terug te kun nen vinden. Op deze
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plaatsen kwa m d it d ier voor.
Dit vreemde beest werpt evenveel vragen op als hij geheimzinn ige
versch ijn ingen verklaa rt. Zijn aa nwezigheid wordt verraden door
'vera nderende' sporen in de a a rde. De oplettende spoorzoeker vermoedt
na melijk aa nva nkelijk een beer op het spoor te zijn, wa n neer hij het
vernoemde dier zijn pootafdru kken in de aarde volgt". tot het spoor overgaat
in de afd ru kken va n een ela nd. Over de oorzaak hierva n, heeft de houtha kker
een verklaring gevonden.
Het wezen zou tot 440 ku n nen tellen. Terwijl hij dit doet, zet h ij te l kens een
vast aanta l passen op zijn voorpoten en vervolgens stapt h ij verder op zijn
achterpoten, waarbij hij naar Cox' zeggen de mens im iteert door zijn gemaakte
pad te volgen . De voorpoten zijn die va n een beer en de achterpoten die va n
een ela nd. Het beest loopt a ltijd rechtop op twee poten, maar d raait, zoals
uitgelegd, vanaf een bepaa ld aanta l sta ppen terug op zijn a ndere twee pote n .
Cox geeft geen verklaring waa rom het d it zou doe n . Het is voor de a uteu r
voldoende dat de sporen bij een bepaald d ier horen; zijn ged rag verklaren
gaat nog iets te ver.
Op zijn tocht eet het beest achtergelaten voorwerpen op, een d u idelij ke
waarschuwing om geen materia a l te late n rondslingere n .
Ondanks het feit dat het d i e r redelij k ongevaa rlij k is, leidt zijn aa nwezigheid
wel tot slaande ruzie onder de houtha kkers (over de wisselende sporen) met
vuistgevechten tot gevolg.
Opnieuw wordt er een getu ige met naam en toenaam genoemd, namelij k ' M r.
Gus Demo va n Oldtown, Maine', een naar eigen zeggen erva ren houtha kker,
jager en spoorzoeker/stroper.
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De Wapaloosie
Het volgende diertje dat de revue passeert, is de Wa paloosie. Het voedt zich
met zwammen die op bomen groeien. Het is dus een echte klimmer, voorzien
van tenen als die van een specht en een lichaam dat aa ngepast is aan zijn
activiteiten . Zijn staart is namelijk op het einde voorzien va n pinnen, zodat
deze hem va n dienst ka n zijn bij het klimmen op zoek naar voedsel.
Jammer genoeg kan men va n de fl uwelen vacht echter geen kledingstu kken
maken, waa rschuwt Cox, daar de pels zijn eigen leven ka n gaa n leiden en niet
ka n stilzitten. Dit opnieuw volgens een 'recente' getu igenis.
De Cactus Cat
Deze katachtige leeft, zoa ls zijn naam het reeds verraadt, in gebieden waa r
veel cactussen voorkomen. Zijn lichaam i s bedekt met doornachtige haren,
die tevens lang en stug op zijn oren groeien. H ij heeft een staa rt in de vorm
van een ta k en aan zij n voorpoten groeien een soort lemmet-achtige botten, _
waa rmee hij cactussen onderaan open ka n snijden, zodat hij bij het sap ka n.
Dit laatste is dan ook zijn meest kenmerkende activiteit.
.
De Cactus Cat doet dit op systematische wijze: één voor één snijdt h ij de ..
cactussen aan de voet open. Zo loopt hij een heel pa rcours van cactussen
_
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af en wanneer h ij terug bij de eerste plant is, is het sa p hierva n "fermented
into a kind of mesca l, sweet a n d very i ntoxicati ng", aldus Cox. Mesca l is een
Mexicaanse, a lco holische d ra n k . Het goedje wordt opgeslokt door het gulzige
dier totdat het sto m d ro n ke n is en door de woestijn in het maanl icht gaat
rondzwa l ke n . Terwij l de kat d it doet, laat hij zijn messen la ngs e l kaar glijden,
'screa m i ng with del ight'.
Tryon gaat nog een sta pje verd e r. H ij vertelt dat het dier nauwelij ks nog wordt
waa rgenomen, daar het nu zo goed a ls uitgestorven is. Volgens hem zorgen
dorstige M exica nen ervoor dat ze de kat voor zijn op zijn tweede ronde langs
de opengehakte cactussen, waa rdoor het dier zijn voedsel misloopt. Deze
pra ktij k is zo wijdverbreid dat het de u itroeiing va n het ras versneld heeft.
M a a r het stelen va n de m esca l is n iet zonder gevaa r. De kat ka n een
onoplettende M exica a n dood geselen met zijn staart. Voor de gewone m an
l ij kt het d a n dat het slachtoffer overleden is aan een ernstige aa nva l va n
'prickly heat', een soort u itslag va n jeukende, kleine blaasjes. N iets is echter
m i nder waa r, waa rsch uwt Tryon !
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De Hodag
Va n dit beest bestaa n u iteen lo pende besch rijvinge n . Eerst en voora l lij kt hij
op een bestaa n d dier, namelij k d e neushoorn. Verde r zou h ij bedekt zijn met
hoorns en pinnen, een eigenschap d i e Cox graag laat terugkomen om het
'wilde' ka ra kter va n de d ieren te onderstrepen . De a uteu r beschrijft hem
voorts als traag, doordacht e n i ntelligent. (Volgens Cox is de neushoorn zelf
echter niet al te s l i m . )
Een verschil met het bestaande dier i s d a t de Hodag in plaats va n een
hoorn een schopvo rmig bot aan zij n neus d raagt. Wa n neer hij zijn prooi, bij
voorkeur een stekelvarken, i n een boom bespeu rt, hakt h ij met d it handige
gereedschap a l le wortels va n de boom door tot deze begint te wiebelen.
Vervolgens neemt h ij een a a n loop en ra mt hij zijn schop onder de wortels,
waa rdoor de boom ten slotte o mva lt, zodat hij bij het bedu usde d iertje ka n .
Tot slot vermeldt Cox d a t het d i e r h a n d ig gebru i k maakt va n zijn omgeving
voor zij n winterslaap. De Hodag bedekt zichzelf met schors, zodat hij opgaat
in het la ndschap.
Tryon voegt nog een a a nta l u iterst interessa nte elementen aan het relaas toe.
H ij maakt melding va n een vergif dat tegen de Hodag gebru i kt ka n worden,
namelij k citroen en citrusvruchte n.
Ve rder vertelt hij da t de voorste ta nden gebruikt worden voor de vervaardiging
va n para p l u ha n dvaten . N iet a lleen de ta nden zijn waa rdevo l. Meer nog,
vertelt Tryon". Wa n neer je geluk hebt, ka n je na melijk gekrista l liseerde
tranen va n het dier vinden . In werke l ijkheid moet dit a m ber of ba rnsteen zij n .
Dit beest h u i lt omdat hij weet dat hij lelij k is, o f in de woorden va n d e a uteur
'distressingly ugly' en hij wordt niet graag u itgelachen.
Tryon beweert zelf een ha ndvol va n de gekrista l liseerde tranen in bezit
gehad te hebben, maar een 'hebberige vriendin' va n hem zou er juwelen va n
hebben laten maken. Toen ze de kleinoden een keer aan had, zou ze een Tom

Van Mensen en Dingen

13e jaargang nr 4 2015

Collins (een alcoholische cockta i l op basis va n gin, citroensa p, suikerstroop en
sodawater) over zich heen gemorst hebben en de versteende tra nen zouden
als sneeuw voor de zon verdwenen zij n .
Tryon voegt er nog een laatste 'getu igen is' aan toe. E r zou e e n exemplaar
geva ngen zijn in 1895 bij Rhinelander, Wisconsin door de heer E. S. Shepard.
Tot slot voegt hij eraan toe dat door de toename va n het gebrui k va n citroenen
in de keuken, de Hodag is beginnen u itsterven .
D e Squonk
Va n het ene h u ilende dier gaan we over op het a ndere. Ook de Sq uonk is
een dier dat hu ilt en om dezelfde reden als de Hodag, namelij k omdat hij
er afstotelijk uitziet. H ij brengt zijn dagen en nachten door met geschrei en
gejammer.
Zij n geweeklaag moet een verklaring bieden voor vreemde nachtelijke
geluiden.
Volgens Tryon, die graag extra fa ntasierij ke deta ils aan Cox' relaas toevoegt,
heeft slechts één poot va n de vier vl ieze n . H et beest is verder voorzien va n
een slecht passende h u id vol wratten en vlekke n . H ij laat een spoor va n tranen
achter. Wa nneer hij i n het nauw ged reven wordt, ka n hij zichzelf oplossen in
tranen. Dit ka n h ij o o k wa n neer h ij verrast o f ba ng is.
Een 'getu ige' zou e e n Squonk i n e e n za k geva ngen hebben, maar plots zou de
za k op weg naar huis l ichter zijn gaa n aanvoelen. Toen de m an de za k opende,
bleek het dier als sneeuw voor de zon verdwenen te zij n . Enke l een poel va n
water met bu bbels.zou hij achtergelaten hebben.
Volgens Tryon leefde de Squonk, als o mnivoor, aa nva n kelij k in hoge vlaktes
met veel woestijnvegetatie, maar gezien deze gebieden la ngzaa maan
doorheen de gesch iedenis i n moerassen veranderden, paste de Squonk
zich aan en ontwikkelde aan zijn l i n kerpoot zwemvliezen, zoa ls h ierboven
aa ngehaald.
Vondsten van fossiele beenderen i n meren 'tonen açin' dat de Squonk door
deze linkervoet enkel i n rondjes kon zwemmen en nooit meer aan wal raa kte
en bijgevolg uiteindel ijk verd ronk of verhongerde.
Men ka n het best op hem jagen tijdens maanverlichte nachten, gezien
de Sq uonk dan bang is een weerspiegeling va n zichzelf op te vangen in
een verlichte poel . We kun nen ons de vraag stellen waarom hij zou gaa n
zwem men, a l s h ij zichzelf i n de reflectie van het water kan zien. M a a r d a a r
gaat d e auteur wijsel ijk niet op i n ...
De Whirling Whimpus
De Whirling Whimpus biedt een verklaring voo r de verdwijn ingen va a
mensen in de bossen . Ook d it beest l ijkt op een bestaand dier, na melijk
de goril la, die net als de eerder genoemde neushoorn niet eigen is aan het
Amerikaa nse continent. Dit fa ntasiedier is voorzien van grote voorpoten . Zijn
jachttechniek bestaat erin om op zijn achterpoten in een bocht va n een pad
te gaan staan en om vervolgens aan een hoge snelheid rond te draa ien. H ij
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doet d it zo snel totdat h ij onzichtbaa r wordt. Wa n neer een slachtoffer de
Whimpus tegenkomt, wordt h ij bijgevolg tot 'siroop' vermalen door zijn grote
voorpote n .
D e W h i m pus' aa nwezigheid wordt dus verraden door e e n zoemend, gonzend
gelu id dat va n boven u it de bomen l ij kt te komen. De a ngstige houtha kker
legt de l i n k b l ijkbaar n iet met b ijen of a ndere insecten die een dergel ij k geluid
zouden ku nnen produceren, m a a r legt de oorzaak o nm iddel lijk bij een nog
afschrikwekkender ca rnivoor, namelij k d e W h i rling Whim pus.
Aa ngezien h ij a l les vers lin dt dat op zij n pad komt, is hij een menseneter. Zijn
a l les verwoestende ka ra kter in de vorm va n een windhoos herken nen we uit
de tekenfilms va n d e Wa rner Brothers als d e Tasmaa nse D u ivel, die trouwens
ook een dier is dat op een a nder conti nent voorkomt. Dit dier komt eigenlij k
e nkel voor in Tasmanië e n i s va ndaag de d a g m et uitsterven bed reigd .
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De Agropelter
Deze aa pachtige is een tenge r, pezig en heel lenig beest dat in holle bomen
h u ist. Zij n aa nwezigheid biedt een verkla ring voor het sneuvelen va n
houtha kkers door va llende ta ke n . H ij bezit een feil loze tactiek. Hij gooit
doelgericht dode ta kken na a r beneden, waa r ze terechtkomen op de hoofden
va n de houtha kkers.
Cox verleent een d u idel ijk motief voor zij n daden. H et dier doodt omwille va n
de invasie va n zij n h a b itat door d e mens! N ature strikes back.
O n d a n ks het feit dat d e a uteur ijverig gezocht heeft, heeft h ij slechts één
overlevend slachtoffer ku nne n opspore n . (Zo doeltreffend is het dier dus.)
Volgens deze m a n ka n het beest ta kken door de lucht gooien als 'shells trom
a six-inch gu n'. H ij voedt zich met uilen en spechten .
D e Splinter Cat
Zoals zijn naam het aa ngeeft, is d it d ier een katachtige. Zijn verwoestende
bezigheid bestaat u it het verbrijzelen van bomen met zij n hoofd . Dit doet h ij
door zichzelf va n een hoger p unt va n u it een boom tegen een a ndere boomstam
a a n te sli ngere n .
Deze kat h eeft e e n d ui d e lij k verklarend ka ra kter voor bepaalde
natu u rfenomenen. Het zijn geen windhozen, stormen of inslaande bliksems
die bomen verwoesten . N ee, het is het werk va n de Splinter Cat, die op zoek
naar eten is. Zij n d ieet bestaat u it wilde bijen, honing en wasberen.
Het dier handelt 's nachts i n stormachtig weer ( n et als de bli ksem) en net
zoa ls bij onweer komt de i m pact ook va n boven.
Tryon benadrukt net a ls zij n voorga nger op zijn beurt dat de katachtige met
zijn wigvormige neus geen onderscheid maakt tussen bomen met of zonder
voedsel; h ij gaat ze gewoon te l ijf zonder erbij sti l te sta a n of het wel de
moeite loont.
De Snow Wasset
Dit ongetwijfeld erg mysterieuze d ier richt zich op kon ijnen, gevogelte en
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zelfs wolven. H ij is een enorm en gevaa rlij k beest met een even redig grote
honger. H ij houdt z ijn winterslaap in de zomer; d a n wordt zijn vacht groen en
versch uilt hij zic h i n veenbessenvelden.
I n de winter gooit hij zij n rudi menta i re poten af, gezien h ij ze dan d uidelijk
n iet nodig heeft. (Ook de Snoligoster had geen poten nodig om zich voort te
bewegen.)
Zijn jachttechniek bestaat erin zich onder zijn prooi te lokaliseren en het
slachtoffer vervolgens doorheen de sneeuw naar beneden te trekke n . Volgens
de verhalen va n de meest noordelij ke, Ca nadese houthakkerska m pen m aakt
het dier dus handig gebru i k va n zijn leefwereld.
De creatie van de legende va n de Snow Wasset d ient een duidelij k doe l : laat
iedereen gewaa rsch uwd zij n een on betreden, besneeuwd niemandsland in
te gaa n !
Zijn huid is heel hand ig voor de vervaa rd iging va n ka no's voor één m an
( d aar de huid geen gaten bij de poten heeft in de winter) o f sledes. Bla nken
'getuigen' dat ze d it gezien hebben bij i n d ianen.
De Central American Whintosser
Dit bloeddorstige wezen staat bol va n de futu ristische trekjes: zijn nek en
staart ku nnen ontzettend snel rond d raaien. Dit komt omdat h ij zijn lichaam
aa ngepast heeft aan zij n omgevi ng. H ij komt namelijk voor in een streek waa r
aardbevingen schering en inslag zij n . Het beest heeft d rie com plete reeksen
poten. H ij heeft zelfs geen gevoel voor onder en boven . Wa n neer de a a rde
dus begint de bev�n, komt hij sowieso terecht op één va n zijn reeksen poten
en d raaien zij n nek en staa rt mee, zodat h ij eigenlijk onmiddel lijk verder ka n
lopen.
Er is dan ook maar één manier om hem te va nge n . De a uteur beschrijft
dit proces nauwgezet. Men dient hem een pijp in te lokken, zodat a l zijn
poten verschillende zijden va n de b ui s ra ken . Daa rdoor trachten zijn poten
verschi llende kanten op te lopen en trekt het beest zichzelf aan stu kken .
Hoewel niemand die ooit een Whintosser ontmoet heeft, het ka n navertel len,
zou Dhr. John G ray, meer bepaald 'of Anadar, Trin ity Cou nty, Ca lifornia' er een
paar weten wonen langs de Mad River.
De Billdad
Zoals bij de oudere, antieke, gekende mengwezens zoa ls bijvoo rbeeld
de griffioen en de zeemeerm in, worden er bij Cox' d iersoorten tevens
verschillende aspecten en eigenschappen va n bekende dieren gecombi neerd .
Bij de Billdad zijn dit de overeenkomsten met het uiterlijk van een bever, de
snavel als die va n een a rend, de poten als die va n een ka ngoeroe (waa rmee
hij va nzelfsprekend ver en goed ka n springen), ... Dit d iertje is een echte
mengelmoes va n bekende d iersoorten. Verder biedt zijn "bestaa n" een
verklaring voor vreemde gel u iden d ie bij het water worden waargenomen,
waar hij gewoon lijk zit te vissen.
H ij maakt gebruik va n een bepaalde techniek waarmee hij vissen verlamt en
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hen daardoor o n m id d e ll ij k te pa kken krijgt om hen op te peuzelen. Dit dier is
ontzettend snel, wat het logisch maakt dat het wezen dan niet gema kkelijk ka n
waa rgenomen wo rden. Billdadvlees zou lekker smaken, maar bij verorbering
va n het vlees zou d e mens deels in het d i e rtje vera ndere n . Cox besch rijft hier
een gedocumenteerd geva l va n Bill M u rphy.
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De Hyampon Hog Bear
De Hya m pon Hog Bea r is een kleine beer m et een ·scherpe neus en een
kru llende vacht, die l ijkt op de gekende zwa rte of bruine beer. 'Hog' betekent
va rken of zwij n . Het dier komt voor in N oord-West-Ca lifornia, waar zich
vele varkensboerderijen bevi nden. De 'va rkensindustrie' zou daar moeten
floreren, m a a r dat doet ze n iet omwille va n de Hog Bear.
De heuve l h e l l i ngen zij n er bedekt met eiken. De eikels zouden het vroegst
rijpen op de lagere helli ngen, waa rdoor de varkens hiernaartoe trekken.
Wa n neer de eikels op d e hogere helli ngen rij pen, trekken de va rkens hoger de
heuvels in en worden ze steeds maar d i kker. Tegen de kerstperiode bevinden
de en ige rij pe eikels zich op de bovenste hellingen en zijn de varkens zo vet
geworden dat h u n pootjes na uwelij ks nog de grond ra ke n . Bij het m i nste
d uwtje rollen de varkens de heuvel af en neemt de beer een hap u it e l k
va rken d a t hij t e pa kken ka n krijgen.
Cox ka n zelfs meld i ng make n va n d e va ngst va n een levend exemplaar dat in
een zoo zou o pgenomen zij n :
"White examining timber o n a tributary of the Klamath River, California, Mr.
Eugene S. Bruce, of the Forest Services, captured a cub hog bear, which he
presented to the National Zoo in Washington. lts development wil/ be watched
with interest and its disposition studied by members of the Biologica/ Survey."
De Tripodero
Om zijn h u iveringwekkende relaas passend af te s l u iten, kiest Cox voor de
Tri podero. De staa rt va n het fut u ristisch aa n doende beest doet denken aan
die va n een ka ngoeroe. Zij n kop bestaat bijna vol ledig uit zijn s n u it. Dit d ier
past zich h a n d ig a a n zij n omgeving aa n : hij ka n met gemak wisselen in lengte.
Zijn 'telescoo pachtige" poten gebru i kt h ij om tot boven de bomen u it te
torenen of om zich net j u ist d icht tegen de grond doorheen het strui kgewas
te ku nnen bewegen . Dit is n iet de e nige science-fiction-eigenschap die h ij
bezit. H ij bewa a rt namelij k i n zij n l i n kerwa ng zonged roogde kluiten aarde, die
h ij ka n afvuren op p rooien die h ij i n zij n vizier krijgt va n u it de hoogte. Een erg
interessa nte, 'moderne' jachttech n iek.
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Tot slot maken we een korte, a lgemene a na lyse va n Cox' dieren aan de hand
va n hun opva l lendste en frequentst voorkomende kenmerken .
A . De snelheid. Vele van d e wezens kunnen zich met een grote snelheid
verplaatsen, wat het onmogelijk maakt enerzijds aan hen te ontkomen en
anderzijds hen te vangen. Hierbij denken we aan de Snoligoster of de Whirling
Whimpus.
B. De gelijkenis met andere bestaande dieren. Cox' beesten lijken soms
op 'het eerste gezicht' op een bestaa nde diersoort (aap, eland, gori lla,
neushoorn, krokodil) of lijken een menge ling va n versch i l lende bestaande
dieren te zijn (bijvoo rbeeld de Billdad). Hybriden of mengwezens vinden we
ook in andere, oudere culturen terug. H ierbij denken we bijvoorbeeld aan de
griffioen, de ma nticore, de centa u r en d ergel ijke.
C. Het verklarend karakter. Cox' dieren zijn omwille va n d rie redenen
in het leven geroepen. Ten eerste omwi l le va n de fa ntasie, het verhalen
vertellen, het verjagen va n de vervel ing, elemente n die eigen wa ren
aan de houthakkerscu ltu u r. Ten tweede als verklaring voor bepaalde
natuurverschijnselen en observaties die verkeerd geïnterpreteerd werden,
zoa ls bijvoorbeeld door een storm versplinterde bomen. Ten derde als
waarsch uwingsmechanisme: begeef je niet op onveil ige plaatsen, want daar
ka n wel een Snoligoster of een Snow Wasset hu izen.
D. De wreedheid. Som m ige v a n Cox' dieren zijn onnoe m l ij k wreed, hebben
een onsti lbare honger en dei nzen voor niets terug. De Slide Rock Bolter en de
Snoligoster zouden zich graag met onvoorzichtige mensen voeden .
E . Het opgaan (camouflage) in en het gebruik maken van hun
omgeving. Zoa ls gezegd, hebben de dieren een erg aparte a natomie die zorgt
voor behend igheid en aa npassing aan h u n habitat. Ze m a ken ha ndig gebru i k
va n d e omgeving e n hebben daardoor vaak ook bijzondere jachttech n ieken
ontwikkeld. H ierbij denken we aan de ca mouflagetech n ieken va n de Snow
Wasset in de zomer en de jachttech n ieken va n de Billdad en de Tri podero.
F. De futuristische trekjes. Somm ige dieren kunnen d i ngen doen die
on mogelijk zijn/lijken en doen daardoor een beetje aan als science fiction.
Hierbij denken we bijvoorbeeld a a n de telescoopachtige poten va n de
Tripodero, de schroefvin va n de Snoligoster, de huid va n de G u m beroo die
projectielen weerkaatst, enzovoort. De Hodag, de Snoligoster en de Cactus
Cat hebben zo een speciale techniek ontwikkeld, waarbij ze gebruik maken
va n een soort gereedschap, dat onderdeel uitmaakt va n h u n voorkomen .
De Hodag gebruikt namelijk zijn schopvorm ige neus en de Cactus Cat zijn
lemmetvormige 'steeksels'. Cox laat dus een dier samengaan met een
technische eigenschap va n een voorwerp.
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H et is niet vreemd dat Cox d e rgel ij ke za ken toevoegt aan zij n fa ntasievolle
besch rijvinge n . Op het ogen b l i k va n zij n sch rijven ging de techniek met rasse
sch reden vooruit en d it had zij n weerslag op de verbeelding va n de mens.
G. De dood door hitte of ontploffing. Ook d it gegeven houdt verba nd met de
tech nologische vooru itga ng i n Cox' tijd. De ontwikkeling va n wa pens za l h ier
zeker een invloed geweest zij n . Verschillende va n Cox' beesten zijn gevoelig
voor hitte en o ntploffi ng, b ijvoorbeeld d e G u m beroo of de Terrashot. Anderen
ku nnen enkel o mgebracht worden m et e e n list ( bv. the H ugag die tegen de
bomen a a n l e u nt, omdat h ij geen gewrichten heeft, of de grote Snow Wasset).
H . Het afstotelij ke voorkomen. Onder a nd ere de Hodag en de Sq uonk hebben
een erg afstotel ijk u iterlijk. Het gaat zelfs zo ver dat de dieren letterlij k en
figu u rlij k baden i n zelfmedelijden en een spoor va n tra nen achterlaten.
1 . Het gebrek van een onontbeerlijke fysieke eigenschap. Waa r sommige
diere n extraatjes hebben meegekregen va n Cox, bijvoorbeeld ten voordele
va n h u n jachttech niek, heeft h ij hen bepaa lde, soms zelfs onontbeerlij ke
lichamelijke eigenscha p pe n ontnom e n. Zo heeft de H ugag geen gewrichten
e n hebben d e Snoligoster e n d e Snow Wasset ( i n de winter a lthans) geen
poten.
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Tot zo ver Cox' i ngebeelde d ie ren. De verhalentrad itie stond sinds Cox'
sch rijven echter n iet sti l . Bijgevolg voegde Tryon nog een hele reeks andere
fantasiediere n toe a a n het rijtje. Wat hij hier ju ist over op sch rift stelde,
verneemt u i n een volgende boeiende bij d rage.

