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“Het was daarom met grote interesse dat ik, slechts vĳf jaar
geleden, oktober 1899, een brief ontving van M. E. Thirioux waarin
hĳ aan mĳ meedeelde dat hĳ, in de voorgaande maand, augustus,
enige overblĳfselen van tenminste twee dodo’s had gevonden in
een kleine, gedeeltelĳk ingestorte grot, ongeveer 800 voet boven
zeeniveau, en ongeveer tweeëneenhalf mĳl van Port Louis.”
Alfred Newton, in een korte ingezonden brief aan Nature (1904;
Nederlandse vertaling door LC).

De dodo, een aan duiven verwante grote loopvogel die alleen
op het eiland Mauritius voorkwam, is een van de bekendste
uitgestorven dieren. De dodo is al ruim honderdvijftig jaar
prominent vertegenwoordigd in de populaire media en speelt
bijvoorbeeld een rol in het boek Alice’s Adventures in
Wonderland uit 1865 en de Ice Age-films, en komt voor in
uitdrukkingen als “dead as a dodo” of “dumb as a dodo.” In de
oudere (wetenschappelijke) literatuur en de populaire media
komt de dodo er meestal niet goed van af: hij wordt vaak
afgeschilderd als een dik en dom dier dat was voorbestemd om
uit te sterven.

Figuur 1. Aanzicht op Mauritius naar het verslag van de reis van Van Neck, met activiteiten
van de Nederlanders op Mauritius in 1598. De dodo staat links afgebeeld bĳ nummer 2.



UITSTERVEN
De dodo is uitgestorven door

toedoen van de mens, maar niet omdat
dodo’s in groten getale in de kookpot
van Nederlandse zeelieden verdwenen.
De naam ‘Walghvogel’ geeft aan hoe
de eerste Nederlanders over de culi-
naire waarde van de dodo dachten (De
Bry, 1600). Het zĳn de zoogdieren die
de Nederlanders bewust en onbewust
naar Mauritius meebrachten, bĳvoor-
beeld geiten, varkens en ratten, die
hebben gezorgd voor het uitsterven van
de dodo (Cheke & Hume,
2008; Rĳsdĳk et al.,
2015).

Recent onderzoek
toont aan dat de dodo
zeer goed was aangepast
aan het ecosysteem van
Mauritius en dat de dodo
meerdere zware klimaat-
schommelingen heeft
overleefd lang voordat de
mens op het eiland
aankwam (Rĳsdĳk et al.,
2011; Rĳsdĳk et al.,
2015). Maar rond 1690,
minder dan een eeuw na
de aankomst van de
eerste Nederlandse
zeelieden op Mauritius,
was de dodo van de
aardbodem verdwenen
(Cheke & Hume, 2008;
Parish 2013). Voor een
loopvogel die op een
klein tropisch eiland
midden in de Indische
Oceaan woont, geen
natuurlĳke vĳanden kent
en op de grond nestelt,
zĳn er geen ontsnappings-
mogelĳkheden als je eiland van de ene
op de andere dag wordt overspoeld
door vraatzuchtige ratten, varkens,
apen en andere zoogdieren. Anders dan
de mens, kunnen die zich zonder
moeite door de tropische vegetatie naar
alle uithoeken van het eiland bewegen
om zich aan dodo-eieren of -jongen te
goed te doen (Cheke & Hume, 2008;
Rĳsdĳk et al., 2015).

EEN BĲZONDER DIER
Hoewel de dodo geen grote culinaire

waarde werd toegekend, zagen de
zeventiende-eeuwse zeelieden hem wel
degelĳk als een heel bĳzonder dier.
Een aantal dodo’s werd levend door

zeereizigers meegenomen op de
terugweg naar Europa, of oostwaarts
als relatiegeschenk voor machtshebbers
in Azië (Parish, 2013; Winters &
Hume, 2015). Toch bestaan er nog
amper overblĳfselen van deze dodo’s:
al wat ons resteert uit de historische tĳd
is een kop en een poot van een dodo in
het natuurhistorisch museum in
Oxford, een schedel in Kopenhagen,
snavelbotten in Praag, en, tot ca 1910,
ook nog een dodopoot in Londen, die
daarna is kwĳtgeraakt.

Als de dodo al in de zeventiende
eeuw als een bĳzonder dier werd
beschouwd, waarom is er dan niet meer
bewaard gebleven van de dodo’s die
door zeelieden zĳn meegenomen?
Volgens mĳ zĳn hier tenminste twee
belangrĳke redenen voor. Ten eerste
had de dodo de pech om uit te sterven
ruim een eeuw voordat Georges Cuvier
het concept uitsterven introduceerde
(Cuvier, 1799). Het moderne besef dat
de natuur niet onuitputtelĳk is, bestond
in de zeventiende eeuw nog niet.
Daarnaast waren museale en taxider-
mietechnieken in de zeventiende en
achttiende eeuw nog relatief onder-
ontwikkeld. Om deze reden werd in
1755, tĳdens de jaarlĳkse evaluatie van

de collectie van het Ashmolean
Museum, door het bestuur de beslissing
genomen om het merendeel van hun
vrĳwel vergane dodo-exemplaar af te
stoten (Nowak-Kemp & Hume, 2016).
Alleen de kop en poot werden be-
houden: deze waren nog in vrĳ goede
staat en werden destĳds belangrĳk
geacht voor de wetenschappelĳke
classificatie van vogelsoorten. Het is
onterecht om de vernietiging van
mogelĳk het allerlaatste overgebleven
exemplaar van de dodo vanuit een

moderne context te
bekritiseren. Immers, de
beslissing om vergane
onderdelen uit de
museumcollectie af te
stoten was gebaseerd op
zorgvuldige revisie van de
museale collectie volgens
de beste standaarden uit
een tĳd waarin de
professionalisering van
musea en museale
collecties nog in de
kinderschoenen stond.

EEN
MYTHISCHE
VERSCHĲNING?
Aan het begin van de

negentiende eeuw waren
fysieke overblĳfselen van
de dodo zo schaars, dat er
zelfs aan werd getwĳfeld
of hĳ echt had bestaan.
Veel mensen dachten dat
de rare loopvogel in
hetzelfde rĳtje thuis
hoorde als andere mythi-
sche verschĳningen uit
oude scheepsverslagen,

zoals eenhoorns, draken of zeemeer-
minnen. Deze twĳfel vormde aan-
leiding voor John Shute Duncan,
Keeper van het Ashmolean Museum,
om in 1828 een artikel in The
Zoological Journal te publiceren
waarin hĳ, op basis van de toen
bekende overblĳfselen van de dodokop
en -poot in Oxford en de poot in het
British Museum, onderstreepte dat de
dodo echt had bestaan. Duncans
publicatie werd twintig jaar later
gevolgd door een gedetailleerde en
prachtig geïllustreerde studie van de
dodo’s uit Oxford en het British
Museum (Fig. 2), en het kersvers
ontdekte rostrum van een dodo in de
natuurhistorische collectie in Praag,
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Figuur 2. De kop van de dodo uit Oxford, zoals afgebeeld in
Strickland & Melville (1848).
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Melville (1848), een publicatie die het
startschot vormde voor de grote
interesse in de rare uitgestorven
loopvogel uit Mauritius in Victoriaans
Engeland. Op het eiland Mauritius,
sinds 1810 onder Brits koloniaal gezag,
begon een zoektocht naar overblĳfselen
van de dodo. In 1865 was het eindelĳk
raak en ontdekte men bĳ de aanleg van
een spoorlĳn naar een suikerriet-
plantage in het zuidoosten van het
eiland een moeras vol botten van
uitgestorven Mauritiaanse reuzen-
schildpadden, dodo’s en andere
vertebraten. Dit was hetzelfde jaar
waarin het boek Alice’s Adventures in
Wonderland werd gepubliceerd door
Lewis Carroll, die in het boek een
gedenkwaardige bĳrol
aan de dodo gaf, als
karikatuur van de
schrĳver zelf.

De ontdekking van het
moeras, de Mare aux
Songes, luidde een nieuw
hoofdstuk in van onze
kennis over de dodo. Het
verhaal gaat dat toen
Harry Higginson, de
opzichter van de aanleg
van de spoorlĳn, zag dat
werklui botten uit een
nabĳgelegen moeras
verzamelden, waar-
schĳnlĳk voor gebruik
als kunstmest, hĳ deze
botten naar de hoofd-
onderwĳzer in Mahé-
bourg bracht, die ze met
behulp van de monografie van
Strickland & Melville (1848)
identificeerde als de overblĳfselen van
de dodo.

Het nieuws van de vondst van
fossiele overblĳfselen van de dodo
werd snel bekend in Engeland. Gezien
de populariteit van de iconische
loopvogel en de wetenschappelĳke
waarde van de vondsten (voor het eerst
zouden wetenschappers meer dan een
poot, uitgedroogde kop of schedel
kunnen bestuderen), leidde de
aankomst van de eerste dodobotten uit
de Mare aux Songes tot intriges en
ellenbogenwerk. Hierbĳ ging Sir
Richard Owen uiteindelĳk met de schat
aan de haal, ten koste van de ge-
broeders Newton (Hume et al., 2009).
De jongste Newton, Edward, was

bestuurder op Mauritius. De oudste
broer, Alfred, was een gerespecteerd
ornitholoog in Engeland. Alhoewel
Alfred Newton door Owen op slinkse
wĳze aan de kant was gezet in het
onderzoek, komt hĳ later nog terug in
ons verhaal, waarin hĳ een sleutelrol
speelt in de historie van de dames-
kapper. Owen verloor geen tĳd om met
de fossiele overblĳfselen zĳn slag te
slaan en in 1866, slechts een jaar na de
ontdekking van het moeras, publi-
ceerde hĳ een uitgebreide monografie
met de allereerste skeletreconstructie
van de uitgestorven dodo. Hierin paste
Owen de botten in het silhouet van een
dikke dodo, naar de zeventiende-
eeuwse schilderĳen van Roelant Savery
(Fig. 3).

EEN VERLOREN
MOERAS?
De publieke interesse in de dodo

bleef onverminderd groot na de
publicatie van de monografie van
Owen (1866), maar de aandacht van de
wetenschap nam snel af. Owen
publiceerde een paar jaar na zĳn
monografie nog een verbeterde,
slankere versie van zĳn dodo-
reconstructie (Owen, 1872), maar het
beeld van een dikke loopvogel dat hĳ
in 1866 geschetst had, bleek niet meer
uit het collectieve geheugen te bannen,
zelfs tot de dag van vandaag. In de
decennia na de publicatie van Owens
monografie werden er sporadisch nog
wetenschappelĳke artikelen over de
dodo gepubliceerd, maar de vaart en

wetenschappelĳke interesse leek uit het
dodo onderzoek verdwenen. Zo sterk
nam de interesse in wetenschappelĳk
onderzoek naar de dodo af, dat de
exacte locatie van de Mare aux Songes
uiteindelĳk verloren raakte, nadat het
moeras tegen de verspreiding van
malaria was gevuld met grote blokken
vulkanisch gesteente. Rond de
zeventiger jaren van de vorige eeuw
werd de Mare aux Songes verloren
gewaand en werd aangenomen dat het
was verdwenen onder het internationale
vliegveld van Mauritius (Rĳsdĳk et al.,
2015).

Gelukkig nam in 2005 het verhaal
van de dodo wederom een wending
dankzĳ de herontdekking van de Mare

aux Songes, op slechts
enkele honderden meters
van de startbaan van het
vliegveld (Rĳsdĳk et al.,
2015). De herontdekking
van de Mare aux Songes
bracht de mogelĳkheid
om vele onbeantwoorde
vragen over de dodo en
zĳn leefomgeving te
beantwoorden in een
moderne wetenschap-
pelĳke context. Het
Victoriaanse onderzoek
aan de dodo was
voornamelĳk gericht op
het verzamelen van
dodofossielen en
bekommerde zich weinig
om de verdere fossiele
fauna en flora die in de
Mare aux Songes werden

gevonden. Een nieuw tĳdperk in de
studie van de dodo begon met de
oprichting van een internationaal
onderzoeksprogramma naar de
leefwereld van de dodo, het Dodo
Research Programme (DRP), een
ambitieus onderzoeksprogramma naar
de wereld van de dodo door een
internationaal team van wetenschap-
pers onder leiding van Kenneth
Rĳsdĳk (Nicholls, 2006; Rĳsdĳk et al.,
2015). Dit onderzoek gaf aan dat de
dodo zeer goed aan zĳn leefomgeving
was aangepast en, voor de komst van
de mens, al zware klimaat-
schommelingen had overleefd
(Rĳsdĳk et al., 2011). Daarnaast
maakten systematische opgravingen
duidelĳk dat er geen gearticuleerde
skeletten van de dodo in de Mare aux
Songes waren bewaard. De skeletten

Figuur 3. Sir Richard Owens reconstructie van een ‘dikke’ dodo, binnen
de contouren van de dodo volgens een schilderĳ van Roelant Savery.
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die sinds 1865 uit fossiel materiaal uit
de Mare aux Songes waren
samengesteld zĳn allemaal
composieten, samengesteld uit de
botten van net zoveel verschillende
dodo-individuen als er botten in het
skelet zĳn. Daarnaast is geen enkel
skelet dat is samengesteld uit botten uit
de Mare aux Songes volledig
compleet. Sommige van de kleinere,
lichtere botten uit het skelet, zoals de
botjes aan het uiteinde van de vleugel,
zĳn niet uit het moeras bekend.

OP ZOEK NAAR EEN
INDIVIDUEEL SKELET
De composietskeletten van de dodo,

zoals Richard Owen er in 1865 voor
het eerst een samenstelde uit botten uit
de Mare aux Songes (Fig. 3), hebben
ons inzicht in de biologie en de
anatomie van de dodo zeer vergroot.
Toch geeft een composietskelet per
definitie slechts een beperkt beeld van
de anatomie en paleobiologie van een
dier. Een samengesteld skelet is
namelĳk een voorstelling van een
‘gemiddeld’ dier, met een combinatie
van botten van ongeveer vergelĳkbare
grootte. Maar individuele dieren zĳn
zelden een perfecte combinatie van
gemiddelden. Misschien horen lange
bovenbenen juist bĳ korte onderbenen,
en andersom, of horen robuuste poten
bĳ tengere ledematen. Bĳ de mens
zien we ook een grote diversiteit in de
anatomie van individuen. We zĳn
allemaal grotendeels gelĳk in onze
anatomie als Homo sapiens, maar we
verschillen ook onderling. Het skelet
van een enkel individu geeft een basis
voor de studie van de paleobiologie of
biomechanica die met een composiet-
skelet niet geëvenaard kan worden;
immers, bĳ het skelet van een
individueel dier weten we dat het ooit
heeft gelopen, geademd en geleefd, als
één werkend geheel, als één bio-
logische machine. Het was de
zoektocht naar een zo goed mogelĳk
dodoskelet voor een onderzoek naar
de biomechanica van deze loopvogel
die ons op het spoor zette van het
enige bestaande skelet van één enkele
vogel, ‘hiding in plain sight’, in de
natuurhistorische collectie van het
Mauritius Institute, in de hoofdstad
Port Louis in Noordwest-Mauritius –
het skelet gevonden door de
dameskapper.

Mĳn eerste interesse in de dodo
kwam voort uit een nevenproject
tĳdens een sabbatical. Het is een
fascinerende vraag hoe de dodo in een
relatief kort geologisch tĳdsbestek kon
evolueren tot een grote, zware
loopvogel, vanuit veel kleinere,
vliegende tropische duiven. Welke
biologische en biomechanische
principes gerelateerd aan een snelle
toename in grootte en lichaamsgewicht
zou je kunnen ontdekken met de studie
van de dodo? Hoe functioneren
bĳvoorbeeld de achterpoten als ze in
minder dan acht miljoen jaar de enige
lichaamsmodule voor voortbeweging
worden, voor een lĳf dat minstens vier,
en misschien wel tien keer zo zwaar
was als dat van de allergrootste duiven
die nu op de aarde leven, de
kroonduiven. Om deze vragen te
beantwoorden is het goed om meer tot
je beschikking te hebben dan
incomplete, samengestelde skeletten uit
de Mare aux Songes. Deze skeletten
stellen immers geen dier voor dat ooit
op Mauritius rondliep, maar zĳn slechts
een gemiddelde benadering van de
soort. Tot 1755 had Oxford mogelĳk
een skelet waarmee dit soort vragen
beter bestudeerd konden worden, maar
dat bestaat ook allang niet meer. Ik was
al aardig gevorderd met de studie van
het Mare aux Songes-skelet van
Harvards Museum of Comparative
Zoology, toen ik van collega’s van het
Dodo Research Programme hoorde
over een skelet in het Mauritius
Institute in Port Louis, waarvan werd
gedacht dat het van een individu was,
het skelet van een ‘echte’ dodo. Een
skelet dat niet afkomstig was uit de
Mare aux Songes, maar dat ruim
honderd jaar geleden was gevonden in
een grot. Dat skelet moest ik zien.

In augustus 2011 bestudeerden mĳn
studenten Andy Biedlingmaier, Jen
Leavitt en ik een maand lang het skelet
in Port Louis (Fig. 4) en maakten we
een gedetailleerde oppervlaktescan met
een 3D-non-contactlaser van deze
unieke dodo (Fig. 5). Elk botje van het
skelet was aanwezig, van de kleinste
vleugelbotjes tot de knieschĳven. De
textuur en kleur van het oker- en
beigekleurige skelet was anders dan die
van de meestal donkere, door tannine
gekleurde, gladde botten uit de Mare
aux Songes. Er was geen twĳfel over
mogelĳk dat het skelet in Port Louis uit
een andere geologische setting dan het

Figuur 4. Foto van het skelet uit Port
Louis van Thirioux.

Figuur 5. 3-D scan van het dodoskelet
uit Port Louis.
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dat het, tot het kleinste botje aan toe,
volledige skelet onmogelĳk uit
verschillende bronmaterialen
samengesteld zou kunnen zĳn. Maar
waar kwam het vandaan? En hoe kwam
het in het museum? Het skelet zou rond
1900 zĳn gevonden door Louis Etienne
Thirioux, maar over hem was weinig
bekend. Thirioux (1846–1917) was een
amateurnatuuronderzoeker en er zĳn
geen wetenschappelĳke publicaties van
zĳn hand. Thiriouxs naam wordt
genoemd als succesvol amateur-
verzamelaar in twee reisboeken met
beschrĳvingen van de dodo (Pitot 1905
en 1914) en postuum wordt hĳ vermeld
in een Mauritiaanse Who’s Who van
gedenkwaardige inwoners: modieus
dameskapper uit de hoofdstad Port
Louis, altĳd klaar met een verhaal, en
succesvol verzamelaar van de
uitgestorven fauna van Mauritius
(Halais, 1942).

Het dodoskelet van Thirioux in het
museum in Port Louis is uitzonderlĳk.
Tĳdens het ontbĳt met mĳn collega’s
van het Dodo Research Programme
verslikte ik me dus ook bĳna toen
dodo-expert Julian Hume zei dat
Thirioux niet één, maar twéé dodo
skeletten zou hebben gevonden. Waar
dit tweede skelet zich nu bevond, was
niet zeker. Een zoektocht in de
gepubliceerde literatuur bracht ons
uiteindelĳk van Alfred Newtons
ingezonden brief aan Nature over
Thiriouxs vondsten naar een korte
publicatie in een regionaal weten-
schappelĳk bulletin uit 1919, waarin de
directeur van het Durban Natural
Science Museum rapporteerde over de
acquisitie van een uniek dodoskelet van
de erven van een zekere Mr. Thirioux
(Chubb, 1919). Enkele maanden later,
op 1 januari 2012, stonden mĳn
studenten Jen Leavitt en Andy
Biedlingmaier en ik op het vliegveld
van Durban, Zuid-Afrika, onze koffers
gevuld met alle 3D-scannerapparatuur
die we ook in Mauritius gebruikt
hadden. Na twee weken scannen,
geholpen door een warme ontvangst
van de curator ornithologie, David
Allan, en de verdere museumstaf,
waren we in het bezit van een complete
3D-scan van Thiriouxs tweede dodo,
met nog vele weken 3D-editing voor de
boeg om de statische 3D-scans om te
vormen tot een dynamisch model
waarin elk bot van het skelet af-

zonderlĳk gemanipuleerd kon worden
voor onze biomechanische studies
(Claessens et al., 2015).

Met twee 3D-modellen van de meest
complete dodoskeletten op de wereld in
ons bezit, nam ons onderzoek al snel
een veel grotere vorm aan dan een
studie naar de biomechanica van de
voortbeweging. Bĳ literatuuronderzoek
naar andere beschrĳvingen van
belangrĳke skeletonderdelen, zoals
knieschĳven en botten uit de enkel,
kwamen we erachter dat deze vaak nog
onbekend waren en niet eerder
beschreven. Voor veel andere aspecten
van de anatomie van de dodo kwamen
we uit bĳ Owens publicaties uit 1866
en 1872 als beste of meest recente
bron. Het was hoog tĳd voor een
nieuwe en, dankzĳ Thiriouxs vondsten,
complete beschrĳving van de osteo-
logie van de dodo. Dankzĳ de inspan-
ningen van velen zag in november
2015, honderdvĳftig jaar na de
ontdekking van de Mare aux Songes en
ruim een eeuw na de ontdekkingen van
Thirioux, een nieuwe dodomonografie
het licht (Claessens et al., 2015).
Dankzĳ de rĳkdom aan informatie die
uit de dodoskeletten van Thirioux kan
worden geput, blĳven de 3D-scans een
rĳke voedingsbodem voor meerdere
biomechanische studies, en het
originele project naar de voort-
beweging van de dodo is nog steeds
actief.

DE VINDPLAATS VAN
THIRIOUX
De dameskapper en zĳn vondsten, de

twee beste dodo skeletten op de hele
wereld, maar ook de best bewaard
gebleven skeletten van de uitgestorven
reuzenskink en de rode ral van
Mauritius en tal van andere endemische
vertebraten, bleven fascineren. Precies
waar had Thirioux zĳn spectaculaire
ontdekkingen gedaan? Zonder weten-
schappelĳke publicaties van Thiriouxs
hand was er weinig informatie om op
af te gaan. Thirioux had tĳdens zĳn
leven zĳn uiterste best gedaan om de
aandacht van de wetenschap te krĳgen
voor zĳn vondsten, maar, gezien zĳn
status als amateur uit de werkende
klasse in een tĳd dat wetenschap een
elitaire aangelegenheid was, en gezien
het feit dat de wetenschappelĳke
interesse in de dodo rond 1900 flink
was bekoeld, kreeg hĳ niet de aandacht

die zĳn werk en zĳn vondsten
verdienden. Op eigen kosten stuurde
Thirioux foto’s van zĳn vondsten en
fossielen naar weten-schappers en
musea in Engeland en Frankrĳk, maar
helaas kregen zĳn brieven geen warm
onthaal. Veel van de vondsten van
Thirioux en zĳn correspondentie zĳn
verloren gegaan (Claessens & Hume,
2015). Gelukkig is er wel iets bewaard
gebleven waar we meer informatie over
Thiriouxs vondsten kunnen ontdekken:
professor Alfred Newtons correspon-
dentie in de collectie van het Museum
of Zoology van Cambridge University.
Hierin zit een map met brieven en
foto’s van Thirioux! In de corres-
pondentie tussen Newton en Thirioux
kun je Thiriouxs enthousiasme voelen
en vele unieke vondsten aanschouwen
die Thirioux heeft laten fotograferen en
waarvan hĳ de foto’s bĳ zĳn brieven
heeft gevoegd (Fig. 6). Je kunt echter
ook lezen hoe Thirioux vaak alleen
maar lauwwarme antwoorden krĳgt
van Newton. De correspondentie
verstomt voor langere tĳd nadat
Newton Thirioux probeert af te
wimpelen met een laag financieel
aanbod om zĳn collectie voor het
museum te kopen. Daarnaast vinden we
ook informatie over Thirioux en zĳn
dodo’s in de gedetailleerde verslagen
van E.C. Chubb, die het Durban-skelet
van de erven van Thirioux kocht na zĳn
dood.

Hoe meer we over Thiriouxs
spectaculaire vondsten van de uit-
gestorven Mauritiaanse endemische
fauna leerden, hoe meer zich de vraag
opdrong of zĳn vindplaatsen nog
bestonden en of hier ook in de eenen-
twintigste eeuw nog fossielen te vinden
zouden zĳn. Als Thirioux zulke
exceptionele overblĳfselen van de
uitgestorven endemische Mauritiaanse
fauna kon vinden, konden wĳ dat dan
ook? In juli 2017 kregen we de kans.
Gewapend met de informatie uit
Thiriouxs correspondentie met Alfred
Newton, en bekostigd door de National
Geographic Society, beklom ik samen
met Julian Hume van het Natural
History Museum in Tring, Anwar Janoo
van de Universiteit van Mauritius, Jelle
Wiersma van de James Cook Univer-
sity in Australië, een van mĳn
Amerikaanse studenten en een groep
Mauritiaanse studenten, de door
invasieve planten overwoekerde steile
berghellingen en ravĳnen rond Port
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Louis, op zoek naar de microhabitats
van rotsvallen en kleine rotsinkepingen
waar we dachten dat Thirioux zĳn
fossielen had gevonden. Het was
zoeken op moeilĳk begaanbare plekken
in een setting die ik zonder de infor-
matie uit Thiriouxs brieven nooit met
fossielen zou associëren: vochtige en
overgroeide tropische berghellingen
bestrooid met losse rotsblokken van
allerlei formaat (Fig. 7).

Tot onze vreugde bleek het vinden
van botmateriaal relatief makkelĳk.
Dagelĳks vonden we fossiele
overblĳfselen van geïntroduceerde
vertebraten zoals spitsmuizen, ratten,
herten, varkens, kikkers en vooral
tenreks (Fig. 8). Endemische
uitgestorven fauna was een heel stuk
zeldzamer. Af en toe vonden we botten
van uitgestorven schilpadden, de
Mauritiaanse reuzenskink of Sauziers
uil, maar dodo-overblĳfselen bleven tot
het eind van de expeditie uit het zicht.
Pas tĳdens een van de laatste dagen
van de expeditie, een dag waarop
Julian, Jelle en ik Anwar Janoo naar
een van onze eerste succesvolle
locaties uit de start van de expeditie
meenamen, een plek waar we fossielen
van de reuzenskink hadden gevonden,
vonden we eindelĳk overblĳfselen van
de dodo (Fig. 9). In slechts enkele
minuten na aankomst raapte Anwar een
bot van het achterbeen van de dodo op,
dat bovenop een stapel stenen lag, op
maar een meter afstand van de plek
waar we eerder urenlang gezocht
hadden! Onze zoektocht door de bergen
en dalen rond Port Louis bracht ons
dichter bĳ Louis Etienne Thirioux, de
dameskapper en amateurverzamelaar
die zocht en vond op plekken waar een
professioneel paleontoloog waar-
schĳnlĳk niet zo snel zou hebben
gekeken. In de documentaireserie De
Toren is afgelopen jaar een mooie
aflevering uitgezonden over de
zoektocht naar de dodo’s van Thirioux.
Het zal niet lang duren voordat we
weer op de hellingen in Mauritius
zullen staan, op zoek naar zeldzaam
nieuw materiaal van de uitgestorven
fauna van Mauritius, in de voetstappen
van de dameskapper!
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Figuur 6. Boven: Brief van Etienne Thirioux aan Alfred Newton;
Onder: Foto van dodovondsten gemaakt door Etienne Thirioux.
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Figuur 8. Skeletoverblĳfselen van tenrek en spitsmuis. Figuur 9. Teenkootje van een dodo
(Raphus cucullatus).

Figuur 7. Overgroeide berghellingen bĳ het veldwerk op Mauritius.
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Summary
The dodo (Raphus cucullatus), a
large, flightless pigeon that was
endemic to the island of Mauritius,
is one of the most iconic animals to
have gone extinct in historic times.
Less than a century after the
discovery of Mauritius by Dutch
sailors, the bird met its demise,
likely due to predation of eggs and
young chicks by mammals that
were purposely or accidentally
introduced to the island. Most of
the skeletal remains of the dodo
that are stored in modern museums
hail from the mid-Holocene fossil
deposits of the Mare aux Songes, a
marsh in the southwestern region
of the island that was first
discovered in 1865, lost, and
subsequently rediscovered. Only
few, partial remains of the dodo
from the seventeenth century are
still in existence. In addition to the
Mare aux Songes and seventeenth
century dodo remains, two unique
dodo skeletons were discovered
more than a century ago in the
surroundings of the capital, Port
Louis, by a prolific and enigmatic
amateur naturalist, Louis Etienne
Thirioux, a fashionable hair dresser
by trade. Thirioux’s discoveries are
different from the disarticulated
dodo remains uncovered at the
Mare aux Songes and include the
only known skeleton of a single
individual dodo bird. Thirioux
made many valuable and unique
discoveries of the extinct Mauritian
vertebrate and invertebrate fauna.
Through careful study of the fossils
he discovered and his correspon-
dence with contemporary
scientists, we have started to
retrace his steps, in search of new
knowledge surrounding the dodo
and its ecosystem.


