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meer aan verschillende invloeden kan worden blootgesteld, zonder verandering te 
ondergaan, is het minder kenmerkend, daar het dan ubiquist, dat is overal voorkomend, 
wordt. De kenmerkende flora voor een bepaald, uitzonderlijk gebied, zooals de duinen 
dat zijn, is dan ook steeds een labiele flora. Zij verschijnt in de omgeving, die de voor 
haar gunstige voorwaarden bezit, om evensnel te verdwijnen, indien die voorwaarden 
niet meer aanwezig zijn. In het besproken geval blijkt de vochtigheid van de bodem een 
zeer belangrijke factor te zijn, al zal zij niet de eenige wezen. Die andere factoren 
hebben we reeds even gememoreerd. 

We kunnen dus de volgende conclusies halen uit het voorgaande onderzoek naar 
het verband tusschen plantengroei en waterstand in de duinen: 
1. Een criterium voor de toestand van vochtigheid in de duinen geven alleen de 

voor natte duinen kenmerkende plantensoorten. 
2. De vochtigheidsplanten vormen het labiele element in de duinflora en daardoor 

het kenmerkende. 
De duinflora is ex origine een vochtigheidsflora. 

3. Bij verlaging van de grondwaterstand zullen zeer spoedig de vochtigheidsplanten, 
ongeveer 70 % van de totale duinflora vormend, verdwijnen. 

4. Bij verlaging van de grondwaterstand zal het aantal soorten, kenmerkend voor 
droge gronden, weinig toenemen; er blijven diegene, die er reeds waren; hun 
percentage neemt toe, omdat de andere soorten verdwijnen; het begroeiïngsdek 
wordt ijler, daar vooral zodevormers gaan ontbreken, en door mossen worden 
vervangen. 

5. Voor de zeewering kan verlaging van de duin water stand in de zeeduinen een 
groot gevaar beteekenen. De nabijheid van de zee verarmt dan de flora nog meer. 

6. Blijkens de ervaring in de D-raai, op 800 m van de Brielsche prise d'eau, verdraagt 
het duin daar ter plaatse juist nog een verlaging van de grondwaterstand met 20 cm. 

7. Een verlaging echter van meer dan 20 cm heeft tot gevolg, dat de geheele typische 
flora verdwijnt, waarbij alleen een flora overblijft, die overal kan groeien, waar 
maar de weinige voor haar noodige bodemfactoren gerealiseerd zijn. Een duin
flora is deze flora echter niet meer. 

Rockanje, 1 September 1934. Dr J. HOEKER 

D r C. VAN RlJSINGE. 

sa sa sa 

HET LOCH NESS MONSTER. 
Alle rechten voorbehouden. Copyright 1934. 

III. 

Van Steller's zeeleeuw is bekend, dat zij „occasionally birds" weten te bemachtigen. 
Onze Zeehond weet eveneens behendig zeevogels machtig te worden: „That it aspires 
to more epicurean tastes is evidenced by its occasional capture of sea-birds. This they 

ngeniously accomplish by swimming beneath them as they rest upon the water and seizing 
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them". — Ook BREHM vertelt daarvan; ook van zeehonden in dierentuinen. — En de zeeolifant 
lust eveneens pinguïns en andere zeevogels. — Vele Pinnipedia voeden zich ook met schelp
dieren („mossels"), zooals de Walrus, Steller's zeeleeuw, alle Robbensoorten. — Het is dus 
mogelijk, dat het Loch Ness-dier eveneens naar mossclsoorten zocht, die hij dan uit het slijk 
moet wroeten, waarbij dan slijkgassen op borrelen, wat wij reeds boven zagen (zie 4 Juni 1934). 
Ik moet er echter dadelijk aan toevoegen, dat PETER GRANT, een der 20 door Sir MOUNTAIN 
aangestelde fotografen, den I2en Augustus 1934, eveneens, op 120 yards afstand, dus niet aan 

den oever, waarnam: „The 
creature finally sank gently, 
with little disturbance of the 
water. It did not dive. After it 
disappeared, airbubbles came 
to the surface". — In dit 
geval kwam de lucht niet uit 
het slijk. 

V o e d t h e t z i c h o o k 
m e t z o o g d i e r e n ? La
ten wij weer ooggetuigen aan 
het woord. 

1933 (geen datum). Mrs. 
E L E A N O R P R I C E - H U G H E S , 

Stanford, Surrey. — Haar 
man zag het, bij Drumnadro-
chit uit een boschje komen 
en in het Loch verdwijnen, 
— „with what appeared to 
be a baby in its mouth; are 
not baby seals pinkish?" — 
Commandant GOULD schreef 

mij, d.d. 15 Juni 1934, „is, I think, a mere hoax". — Op welke gronden? Omdat hij gelooft, 
dat het Loch Ness-dier een reuzcwatersalamander is. — Die vleeschkleurige „baby" was ver
moedelijk een big. 

22 Juli 1933. Mr. en Mrs. G. SPICER, Temple Gardens, Golders Green, London, N.W., 
zaten in een auto bij Whitefield. Toen zij een vlakken heuvel in den weg opreden, zagen zij, 
50 yards vóór zich, — „a strange animal, crossing the road, which appeared to be carrying 
a lamb or small amimal in its mouth". — Hij beschreef zijne ontmoeting in een brief aan de 
Inverness Courier. De redactie sprak, onder den opgenomen brief, het vermoeden uit, dat het 
dier een otter kon geweest zijn. Verontwaardigd, antwoordde de heer SPICER „that I have 
never seen an otter six or eight feet long". — Indien er iets in zijn brief door de redactie 
veranderd geworden was, dan had hij, nog meer verontwaardigd, geschreven, dat de geschiedenis 
van „a lamb in its mouth" door de redactie erbij gefantaseerd was. — Ik maak daarop uitdruk
kelijk opmerkzaam; omdat, toen commandant GOULD hem in Londen bezocht, Mr. en Mrs. 
SPICER hem mededeelden, „that they had undergone a most unusual experience which had 
left a lasting and rather unpleasant impression". Er staat in GOULD'S boek n i e t , dat, wat 
de Inverness Courier gepubliceerd had, een leugen bevatte. Derhalve neem ik aan, dat zij van 
hunne mededeeling zooveel displeizier gehad hebben, dat zij niet wenschten, dat hun verhaal 
over „a lamb in its mouth" in zijn boek verscheen. Daarom staat in dat boek, dat Mrs. SPICER, 
„ t u s s c h e n h a l s en r o m p iets meende gezien te hebben, dat op een jong hertje geleek", 
en van Mr. SPICER: „he saw no definite head". Nota bene, wèl: „I t had a very long and thin 
neck, which undulated up and down, and was contorted in a series of half hoops". Hij gaf 

Fig. 19. Een zeeslang, zooals de iste officier Arthur Rostron 
van den Cunard lijner „Campania" het achtereenvolgens zag, 
op 26 April i<)i>y in de golf van Queenstown, Z.-Ierland. — 
Naar Gould, „The Loch Ness Monster and others", p. 179, fig. 34-
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dus een nauwkeurige beschrijving van den hals, maar een kop had hij niet gezien. Commentaar 
overbodig! 

5 Januari 1934. Nadat de heer ARTHUR GRANT zijn ontmoeting met een individu 's nachts, 
i 1 uur, op den weg gehad had, ging hij met den heer F . M. MEMORY, „the Daily Mail investi
gator", naar een spoor zoeken, wat zij ook vonden (waarover later), maar bovendien „At the 
edge of the water, a few yards away, were the skull, and various bones of a goat. These were 
examined, and Mr. GRANT, with his veterinary knowledge, suggested that the animal" (de geit) 
„had not been dead more than a fortnight. Another discovery is a twisted and hardly compressed 
mass of hair. Close by there were many other bones which may be taken as an indication that 
this is the feeding place of some carnivorous animal, and that these are the remains of its re
pasts" . — Volgens de heeren MEMORY en T . H. GRIMSHAW, van het Natural History Depart
ment of the Royal Scottish Museum at Edinburgh, zouden de tandindruksels op de beenderen 
van geit en schaap, daarop aangebracht zijn: „by a wild cat or some similar animal". Let wel: 
een wilde kat zou geiten en schapen overmeesteren, opeten, en tandindruksels op de beenderen 
nalaten! Sic! — Later werd de plaats weer bezocht, nu met anderen. De heer ARTHUR GRANT 
schrijft mij daarover, 
d.d. 16 April 1934: „We, 
Mr. WETHERELL, his 

friend Mr. GUSTAV 
PAULI and myself, found 
three carcasses alto
gether. They were by 
no means intact, in fact 
they were spread all over 
the shore.The vertebrae 
of the carcasses were, 
however, joined together; the fascia" (pezen) „had had no time to rot away. Mr. WETHERELL 
reckoned that the most decomposed ofthe carcasses was about a month old and the freshest about 
a fortnight. I agreed with him. But all three of us were definite in this point while examining these 
carcasses, that they had been mauled by some animal or animals. Mr. WETHERELL discovered what 
both he and I were sure were tooth marks. Some of the bones were smashed into thin splinters, 
not the result of beating upon the rocks, I am sure, and on the frontal bone of one ofthe sheep's 
heads we discovered what we were both sure were tooth marks. They appeared to be molars and 
premolars. The marks were quite clear and in a slight arc. — After a few days had passed one 
of the authorities from Edinburgh gave his opinion and said that the marks were probably 
caused by a dog. To this day I cant see how a dog could leave his tooth marks on the frontal 
bone. The largest dogs about here are collie dogs and they are not very large and I am certain 
that a collie's jaw, or any other dog's jaw for that matter, could not close over the frontal bone 
of a sheep's head hard enough to smash the bone. — The wool which we examined gave forth 
some interesting results. There was black and white hair mixed and in masses of certain shape. 
The black hair was goat's hair and the white belonged to a sheep. One of the carcasses was a 
goat. — I forgot to mention that fact. — As soon as he, Mr . WETHERELL, saw the form the wool 
was massed he gave it as his opinion that that wool had been partly disgorged and partly passed 
through the intestines of some large animal. He said he had seen hundreds of cases like it in 
Africa. Certainly, to me, it appeared to be thruth, for the rounds and bends and little solid 
masses were similar in shape as the intestines of a cow. The end bits were all squeezed out 
into straggling pieces just as if it had been squeezed out from the anus. Among this hair, right 
in the centre of it, I found a considerable length of the trachea of a sheep. This seemed proof 
positive . . . . I am certain . . . . that that dog's theory is all rubbish". — De lezer ziet wel, 
dat de „autoriteiten" ermee verlegen zitten: zij wenschen niet te erkennen, dat er in Loch Ness 

Fig. 20. Schets door Ir. A. H. Palmer. Hij zag alleen den kop, half 
onder water, bij Urquhart Castle; afstand ± roo yards; 11 Aug. 1933. 

— Naar Gould, „The Loch Monster and others", p. 52, fig. 8. 
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een wezen rond zwemt, dat zij niet kennen, en bovendien 's nachts op het land op roof uitgaat. 
Welke hond zou zelfs twee schapen en een geit uit een weide halen, naar het Loch sleepen, en 
precies op de zelfde plaats verorberen? Welke hond slikt een groot stuk van de luchtpijp van 
een schaap ongekauwd in?, laat staan zoo'n massa wol, vermengd met geitenharen? De ge
leerden trachten zich eruit te draaien, en dat nog wel op een zeer ongelukkige wijze. — Is 
het niet werkwaardig, dat reeds OLAUS MAGNUS in 1555 over „de" (sic!) Noorsche zeeslang 
schrijft: „i t comes out of its caverns only on summer nights in fine weather to devour calves, 
lambs and hogs?" 

Natuurlijk laat een dier, dat van uit het water op het land komt, en daarnaar terug keert, 
o p d e n o e v e r s p o r e n achter. Toen ARTHUR GRANT in den vroegen morgen na zijn 
ontmoeting den oever onderzocht, vond hij, niettegenstaande de bodem daar rijk aan steentjes is, 
10 sporen van een drieteenig dier. Naar mijne meening waren die indrukken niet van 3 teenen, 
maar van 5 middelvoetsbeenderen. — Wanneer een zeeleeuw — en aan dezen acht ik het 
Loch Ness-dier verwant — op zijn achtervinpooten steunt, dan zijn de teenen over den bodem 

Fig. 21. Foto van'i het Loch Ness-dier, met drie „bulten", in^volle vaart, den tSen 
Juli 1934 genomsn door een der fotografen, aangesteld door Sir Edward Mountain. — 

Naar de „Bulletin and Scots Pictorial" van 10 Augustus 1934. Ü 

gespreid. De twee buitenste indruksels zijn m.i. van het zware eerste en vijfde middelvoetsbecn; 
de middelste van de drie kleinere andere middelvoetsbeenderen te zamen. — Ook later zijn, 
op een ander gedeelte van den oever, sporen ontdekt, die door den directeur van den „Zoo" 
te Londen met die van een zeeschildpad vergeleken werden. — Reeds den 30en December 
1933 werden, niet ver van Fort Augustus, eveneens sporen ontdekt; de vinder deelde zijn vondst 
den heeren WETHERELL en MEMORY mede, die er afgietsels van namen. WETHERELL vond, dat 
het spoor op dat van een reuze(zee)schildpad g e l e e k . Dit denkbeeld werd echter door Dr. 
BARNETT, van de „Zoo" te Londen, en door T . H . GILLESPIE, te Edinburgh, verworpen, omdat 
de reuze(zee)schildpadden veel kleiner zijn dan het Loch Ness-,,monster". — Juist, maar 
zij g e l e k e n er toch op, en dan waren het de indruksels der vóórvinpooten, waarop het dier, 
in zijne huppel-bewegingen, steeds met een smak neerkomt. 

H o e v e e l „m o n s t e r s " b e v i n d e n z i c h i n h e t L o c h ? — Den 28en De
cember 1933 zagen twee vrouwen 's morgens om 8 uur, tusschen Dores en Foyers, ver in het 
Loch, een „monster", het kliefde het water, &c. En om half 9 zagen twee mannen bij Cherry 
Island (vlak bij Fort Augustus) eveneens een exemplaar. De twee plaatsen liggen 30 km van 
elkander verwijderd, een kleinigheid voor het Loch Ness-dier. Toch is het mogelijk, dat er 
toen werkelijk reeds 2 waren. — Eene dame verhaalt, ! 20 Maart 1934: „This time I saw in 
the water a terrible commotion. There is hardly any way of describing what was taking place. 
Spray was lashed about, and in the commotion I could make out a great black object which 
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seemed to be flashing or turning over. It was as though t w o monstrous things were fighting, 
and fighting so furiously that the foam they created obscured them". Toch is het mogelijk, 
dat hier slechts één dier „aan het baden" was (zie boven). — (30 Juni 1934): „Some time ago" 
(Mei? 1934) „a woman at Fort Augustus said she distinctly saw t w o monsters in the Bay 
of Glendoe". Bang, dat zij zou uitgelachen worden, vertelde zij dat pas, toen zij hoorde, 
dat ook anderen er twee tegelijk zagen. — FRANCIS STEWART, van Carrodown, Drumnadrochit, 
„a well known farmer, said: I was working with my men" (D. MCKENZIE en R. Mc DONALD; 
29 Juni 1934) „on my farm. One of my men drew my attention to a big black object lying 
almost motionless in the bay near Glen Urquhart. I at once saw that it was the much discussed 
monster. Strange to relate, on looking out across the loch we saw another black object, about 
half a mile from Temple Pier, moving in the water. I could clearly see the two monsters — one 
was making a tremendous commotion in the water". Geen wonder, dat hij bezoek van 
verslaggevers kreeg; zijn' 
verhaal, dikwijls gewij
zigd, verscheen in 14 ver
schillende dagbladen! — 
Den I4en Juli werden, 
om 5 uur n.m., weer twee 
gezien; ditmaal door Ir . 
R. A. DALE, van Glasgow, 
I r . A N G U S M A C R A E e n 

Mrs. MACMILLAN, beiden 
van Inverness, en wel 
tusschen Altsigh en Ur
quhart Castle. Beide in- Fig. 22. Foto van het Loch Ness-dier, den iaën Juni 1934 door eene 
dividuen zwommen met dame uit Morayshire genomen, iets ten Noorden van Fort Augustus. 
een snelheid van 4- 24 km — Naar de „Scottish Daily Express" van 11 Juni 1934-
per uur; het een 100 yards van den oever, het ander een eind verder in het Loch. Het bericht 
verscheen in 13 dagbladen. 

K o m t h e t d i e r o o k o p h e t l a n d ? 
I933 (geen datum). Mrs. PRICE-HUGHES . . . . (zie bij voedsel). 
22 Juli 1933. Mr . en Mrs. SPICER . . . . (eveneens). 
Tusschen 1 en 7 Augustus 1933. Mr . en Mrs. Mc LENNAN; tusschen Whitefield en Foyers. 

— „She had little more than a glimpse of it — she called to her husband, and at the sound of 
her voice it plunged clumsily into the Loch, sending a big splash". — De bijzonderheden 
van hare beschrijving behandelde ik reeds bij de beschrijving der lichaamsdeelen. 

Eind Augustus 1933. Mrs. ALEXANDER Mc CLELLAN. Dit verhaal is mogelijk hetzelfde als 
het voorgaande, maar datum en bijzonderheden verschillen: „ I t had apparently a thick skin 
covered — at the head especially — with hair. When I shouted the monster r o s e u p on 
four short legs and dived or lurched into the water". — „Rose u p " , zooals zeeleeuwen doen! 

19 December 1933. P . PATERSON, en 6 andere straatwerkers, die tegenover Dores werkzaam 
waren, „saw what appeared to them to be the monster rushing out from the shore near a wood 
plantation. With a heavy splash it disappeared suddenly". — Ik beken, dat hier niet uitdruk
kelijk vermeld is, dat het zich o p den oever bevond. 

29 December 1933. Een hoog ingezetene, ambtenaar te Fort Augustus, die zijn naam niet 
wilde zeggen, zocht, op 30 December, 's morgens vroeg naar een spoor, op de plaats, waar 
het, niet ver van Fort Augustus, den weg kruisend, gezien was. Hij weigerde verder nadere 
bijzonderheden daarover mede te deelen. — Over het spoor handelde ik reeds boven. 

5 Januari 1934. Dit is het klassiek geworden geval van den heer ARTHUR GRANT, student 
in zijn laatste jaar van het Royal Veterinary College te Edinburgh. Hij woont in Polmailly, 
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niet ver van Drumnadrochit, en reist dagelijks per motorrijwiel naar Inverness, van waar hij 
Edinburgh bereikt, en terug. — „I left Inverness about 12.15 a.m. this morning on my motor 
cycle to reach my home. When I left the town it was raining, but about a mile from town the 
rain stopped and the moon came up. It was a beautiful night. — I passed through Abriachan 
shortly before one o'clock, and I first saw the monster about a hundred yards on the Drumna
drochit side of Abriachan. — When I first caught sight of it, the beast was about fifty yards 
away and appeared as a black object on the right hand bank of the road. — I saw the object 
move, and instantly into my mind flashed the thought of the monster. — I slowed down and 
turned the rays of my lamp on to it. I was then about thirty yards from it. — Still resting 
on the bank, the monster first turned its head to the right and then to the left; then it r o s e 
u p and came a little towards me. The head was on the end of a tapering neck. — It gave a 
leap into the middle of the road, appearing to propel itself by a lurch of its two rear flippers, 

which were very strong looking and webbed, 
and carried well off the ground. — It landed 
on its two front flippers, which were also strong 
looking, but not webbed. — I observed the 
animal from its head to its tail. The head was 
snakelike, small and rounded, but what struck 
me was its eye, which was set back in its head 
and was large and oval. Its size was out of all 
proportion to its head. Its long jaws would 
easily hold a lamb or goat. There were two slight 
bumps on the back, but they could not possibly 
be described as humps. The body became thicker 
and thicker towards the rear, like that of a 
kangaroo, and, at the rear flippers was about four 

feet in circumferenes" (lees: in height). — The tail was thick and curled slightly to the top, 
which was quite blunt. — The complete length of the animal from the tip of the nose to the 
tail was about eighteen feet — certainly not more than twenty. Its skin was dark grey or black, 
and looked like the skin of a whale. — As I watched the animal gave another heave over the 
left bank of the road, and plunged down the bank into the loch. — I laid down my motor
cycle and ran after it. When I reached the water's edge I saw it disappear, leaving a large wave 
and a wash in the water as if a big boat had been launched. — Immediately I got home I told 
my brothers. I also drew a sketch of what I saw". — Ik wil hier enkele opmerkingen aan toe
voegen. Ook Zeeleeuwcn en Zecberen landen, na een „sprong", op hunne handen; Zeehonden 
daarentegen gebruiken, bij hunne huppelende bewegingen op het land, nooit hun vinpooten. 
Bij een oppervlakkige beschouwing zijn de vóórvinpooten niet „webbed", bij een aandachtige 
echter wèl; de voorste vinger is de langste, dan volgen regelmatig de andere. De voorste „bump" 
(zie fig. 24—26) wordt door de schouderbladen gevormd, als het dier op zijn vóórvinpooten 
rust. Die „bump" kunnen wij bij al onze huisdieren zien. Het staarteinde werd, m.i., van den 
beschouwer afgewend gehouden. De schets (fig. 24), in zijn notitieboekje gemaakt, draagt 
blijken van groote nervositeit; geen wonder! GRANT gaf haar 's morgens aan den verslaggever 
van de Daily Mail, in welk blad zij den 8en verscheen. Ik heb gemeend, dat zij voor de geschie
denis bewaard moest blijven. 

In een brief aan Ir. Graaf BENTINCK, te Overveen, d.d. 22 Maart, schreef GRANT nog: „ l t s 
movement was very like of a seal's. The leaping, heaving, movement being most pronounced. 
It did not use its tail for support. Its movement was most ungainly, but the speed amazed me" . 
— Zijn derde schets is de beste, omdat — zooals hij aan Commandant GOULD schreef, — ,,I have 
taken my time over it. — Zóó ongeloofwaardig leek zijn ontmoeting, dat GOULD van verschei
dene zijden bericht ontving „that the story was a mere hoax". GOULD zelf zegt daarover: 

Fig. 23. Drie schetsen van het Loch Ness
dier door Miss Janet Eraser, aan het 
„Half Way" Tea house, Altsigh, zooals zij 
het op 32 Sept. 1933 van haar balcon af 
zag. — Waar de „Illustrated London 

News" van 13 Januari 1934. 
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„ I am quite convinced that the rumour itself is utterly groundless. I entirely accept his story". 
Maar hij twijfelt eraan, dat GRANT h e t monster zag: „but , in view of all the evidence available 
respecting its size, I can only suppose that he either underestimated the size of the creature 
he saw, or that it was not the monster at all." — Ik vraag: wat dan wèl? — Hij vergeet, dat er 
t w e e in het Loch zijn, een kleine en een groote, wat ook aanleiding gaf tot de groote verschillen 
in de schatting der totale lengte: van 14 tot 40 voet, „of meer". Zie boven. 

3 Juni 1934. Miss MARGARET M U N R O , dienstmaagd van Mr. en Mrs . ARTHUR- PIMLEY. 
Het huis, Kilchumein Lodge, Fort Augustus, staat 300 yards van den oever, en is hoog gelegen. 
Zij zag het van 6,30—6,55 in den vroegen morgen, en had een prisma-binocle bij zich; zij 

naar Drumnadrochit, op 5 Januari 1934. — Naar de „Daily Mail" van 
8 Januari 1934. 

vond het te vroeg, om hare meesters te wekken, ook omdat zij pas in dienst getreden was. — 
„I t enjoyed a sunbath on the shore some yards west ofthe Alt-an-Door Burn" (bron, beekje). 
„Only a portion lay clearly out of the water. It had a giraffe-like neck and an absurdly small 
head being out of all proportion to the size of the body, which was dark grey in colour. The 
under part of the chest was white, and the skin was like an elephant's. Two very short forelegs 
or flippers were clearly visible. — The animal kept turning itself in the sunshine, and it was 
able to arch its back into large humps. — The monster lowered its head and quickly entered 
the water and disappeared". — Een berichtgever liet haar een afbeelding van een P/e«V)ia«r«5 
zien; zij erkende, dat het daarop geleek. Een anderen berichtgever verklaarde zij: „The head 
and neck were exactly like those portrayed in the London surgeon's photograph of themonster" 
(fig- 14)-

{Wordt vervolgd). Dr. A. C. OUDEMANS. 
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