INTERVIEW
WETENSCHAP

“IK GELOOF NIET IN ‘NU WETEN
WE HET ALLEMAAL WEL’,”
LEON CLAESSENS WIL MET DE
ZAAK VAN DE DODO DE
BIODIVERSITEITSCRISIS TE LĲF
ASTRID KROMHOUT

LEON CLAESSENS

In de driehonderd-nog-wat jaar sinds de loopvogel op het
eiland Mauritius is uitgestorven, hebben wetenschappers de
wereldberoemde dodo inmiddels wel doorgrond, zou je
denken. Nou, niet als je het aan Leon Claessens vraagt. Hij
zette de eerst wat logge vogel fier rechtop en nu wil hij
achterhalen welk dier de dodo precies de das omdeed. Die
kennis kan helpen om ernstig bedreigde diersoorten van
vandaag beter te beschermen.

Leon Claessens op Mauritius met beeld van de dodo.
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Prominent op een plank in zĳn
vierde.” Met een lach: “Ik zeg ook
ik van genoten, dat was een hele goeie
werkkamer aan de Universiteit van
altĳd: ik ben nooit volledig opgegroeid, tĳd.” Na zĳn specialisatie in geMaastricht staat een 3D-print van het
ik speel nog steeds in de zandbak.”
wervelde dieren haalde hĳ beurzen
skelet van de beroemdste uitgestorven
binnen om te gaan graven naar
vogel, de dodo. Hĳ kĳkt je aan als je
Toen het tĳd was om te gaan
dinosauriërs in Canada. “Dat was
binnenkomt. Sinds 1 januari 2019 is
studeren moest hĳ kiezen: archeologie
meteen al eind Krĳt, waar ik nu in
Leon Claessens hoogleraar vertebraten- of geologie. “Ik vond ze beide
Maastricht opnieuw in zit. Hoewel ik
paleontologie en evolutie, en Dean van
fascinerend. Binnen archeologie zitten
me met die dodo weer in de dag van
het Maastricht Science Programme. De
hele stukken interpretatie en cultuur.
gisteren bevind.”
onderzoeksgroep paleontologie is vorig Dat vind ik hartstikke leuk om te lezen.
jaar gestart in Maastricht,
Een onbekend
de plek waar het 66
icoon
miljoen jaar oude skelet
Ja, hoe zit dat met die
van de Mosasaurus is
dodo? Nou, Claessens is
opgegraven, naamgever
De dodo was een niet-vliegende vogel, een soort duif, die op het verbaasd. Verbaasd dat
van het geologische
eiland Mauritius leefde. Toen in 1598 de eerste Nederlanders vanaf hun we nog steeds niet goed
tĳdperk Maastrichtien.
VOC-schip er voet aan wal zetten, verbaasden ze zich over de grote weten hoe de dodo eruit
Dat vindt Claessens
dieren met hun flinke snavels. In 1662 schreef een ooggetuige voor het zag, of hoe hĳ precies
mooi: “Het opbouwen
laatst over levende dodo’s, daarna zijn er geen meldingen van het dier aan zĳn einde kwam. En
van een vakgroep op zo’n meer gedaan. Pas zo’n honderd jaar later beseften natuuronderzoekers dat ondanks zĳn
klassieke plaats voor het
voor het eerst dat een complete diersoort was verdwenen. Wat iconische status als door
ontstaan van de
overbleef waren een paar schaarse zeventiende-eeuwse illustraties van de mens tot uitsterven
paleontologie als
een nogal plompe, naar voren leunende vogel met een vreemde kop. gedoemde vogel. “Als
wetenschap.” Claessens
En heel weinig botten.
wetenschapper denk je al
is in 1972 geboren in Den
snel: de dodo is zo
Helder en opgegroeid in
Jarenlang werd gedacht dat de Nederlanders de dodo tot de laatste bekend, de wetenschap is
Heerlen. Na decennia
duif in de pan hadden gestopt. Maar bij de etensresten die gevonden hier toch al lang mee
onderzoek aan dinozijn bij Fort Frederik Hendrik op Mauritius is geen enkel dodobot klaar. Maar de laatste
sauriërs in Canada en de
gevonden. Het vlees van de dodo’s vonden de Nederlanders maar vies, uitgebreide studie van dat
Verenigde Staten is hĳ
ze noemden het dier zelfs ‘Walghvogel’. Inmiddels staat wel vast dat niet dier is 150 jaar oud.” In
weer terug in Limburg.
de mens, maar zijn dieren de dodo de das om hebben gedaan. De 1866 beschreef de Britse
De dodo is momenteel
ratten, varkens en apen die met de schepen meekwamen, vonden paleontoloog Richard
zĳn belangrĳkste studiedodo-eieren op een presenteerblaadje op de grond. De mens is dus, zij Owen de dodo voor het
object. Een lichte zachte
het in tweede instantie, toch verantwoordelijk voor de dood van de dodo. eerst, maar hĳ had alleen
g is te herkennen in zĳn
De dodo werd het icoon van uitsterven door toedoen van de mens.
een incompleet skelet dat
uitspraak. Hĳ rĳgt de ene
was samengesteld uit
zin aan de andere terwĳl
schaarse botjes van
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verschillende vogels. Als
stoel zit te vertellen.
referentie voor de
houding van het dier
De zandbak
dienden een aantal
“Absoluut,” is het
zeventiende-eeuwse
antwoord van Leon
illustraties van een nogal
Claessens op de vraag of
plompe ineengezakte
hĳ ook zo’n jongetje was
vogel. Rond 1900 vond
dat alles van dino’s wist.
de lokale kapper Etienne
Meteen daarop volgt een
Thirioux op Mauritius
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voor het eerst een
met archeologie. “Ik had
compleet skelet van een
van een oom een boek
individuele dodo. Dat is
gekregen waarin een
lange tĳd niet op waarde
grote wereldkaart zat met
geschat. Totdat Claessens
allemaal ontdekkingsin 2011 zĳn oog erop liet
Een van de beroemdste schilderĳen van een, nogal dikke, dodo,
door Roelant Savery rond eind 1620.
reizen uit het verleden.
vallen.
Dat vond ik geweldig.
Later als ik groot ben, ga
Vĳf jaar eerder had
ik een werelddeel ontdekken, dacht ik.
Maar voor het doen van onderzoek
geograaf Kenneth Rĳsdĳk op Mauritius
Dat bleek niet te kunnen. Mĳn
vind ik het prettiger dat ik in de diepere een massagraf ontdekt vol met losse
aandacht is toen de grond in gegaan.
tĳd zit, met fossielen waarbĳ je op
fossiele botten, onder andere van
Van vuistbĳlen en fossiele mensen naar allerlei manieren de lĳntjes probeert te
dodo’s. De publicatie hierover in het
dinosauriërs. Dat heeft me altĳd
verbinden.” Dus ging Claessens
wetenschappelĳk tĳdschrift Nature trok
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geologie studeren in Utrecht. “Daar heb Claessens’ aandacht. Het onderzoek
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Prof. Dr. Leon Claessens, hoogleraar
Vertebrate Paleontologie en Evolutie,
en Dean van het Maastricht Science
Programme, Universiteit Maastricht.

ASTRID KROMHOUT

Vulkanisch eiland Mauritius.

De tentoonstelling met het originele dodoskelet van Thirioux in het Port Louis
Museum op Mauritius in 2010.

Claessens wist dat er in het museum
in Mauritius een dodoskelet stond dat
nog nooit uitgebreid was onderzocht de vondst van Thirioux. Dat ging hĳ in
2011 tĳdens een sabbatical bĳ Naturalis
Biodiversity Center in Nederland met
moderne computertechnieken te lĳf.
Claessens wilde weten hoe die, in zĳn
woorden “rare, gigantisch opgeschaalde
duif” zich heeft voortbewogen. “Het is
toch mooi als je kunt proberen zo’n dier
zoveel mogelĳk weer terug op de kaart
te zetten.”
Botje voor botje scande hĳ met een
aantal bachelorstudenten van College
of the Holy Cross in de Verenigde
Staten het hele Thirioux-skelet. Daar
rolde de gedetailleerde 3D-print uit die
nu op een plank in zĳn kamer staat. Het
skelet bleek onderdelen te hebben die
nog nooit eerder gevonden waren,
waaronder een knieschĳf. Dat kleine
botje geeft informatie over de pezen en
de spieren waarmee een knie strekt, en
daarmee over de manier waarop een
dier loopt. De onderzoekers berekenden de krachten die spieren en pezen
op het skelet uitoefenden. Wat blĳkt: de
dodo stond niet ineengezakt, maar
rechtop. De meeste illustraties uit de
zeventiende eeuw zĳn dan ook
waarschĳnlĳk gemaakt van vetgemeste
gevangen vogels of opgezette dieren.
Een levende dodo was slanker en
sneller dan we altĳd dachten.
Met name het gedetailleerde onderzoek van het massagraf op Mauritius
door Rĳsdĳk heeft volgens Claessens
de reputatie van de dodo als dom en
onaangepast dier totaal veranderd. “Dat
is natuurlĳk complete kolder als je kĳkt
naar wat we van dat moeras hebben
geleerd. Het is een dier dat zich door de
gigantische klimaatschommelingen op
dat eiland heen kon slaan.”
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Richard Owen, paleontoloog, bedenker
van de naam Dinosauria, en oprichter
van het Natural History Museum, rond
1880.

van het massagraf spitste zich toe op de
gebeurtenissen die leidden tot de dood
van zoveel dieren in het moeras, maar
niet op de dodo als ‘levend’ dier.
“Mauritius komt als vulkanisch eiland
acht miljoen jaar geleden boven de
zeespiegel uit en dan is het kaal. Acht
miljoen jaar om iets te evolueren van
een kleine vliegende duif tot zo’n dier.
Dat is vanuit geologisch perspectief
een heel kort tĳdsbestek. Hoe werkt
zo’n dier? Hoe werkt die biomechanica? Dat is heel interessant.”

LEON CLAESSENS

Maar er is een nog grotere vraag om
te beantwoorden. Hoe zĳn de dodo en
zĳn eilandgenoten precies aan hun
einde gekomen? Het antwoord op die
vraag is nog steeds niet klip en klaar te
geven. “Er is een eiland zonder mensen, dan komen die mensen aan en in
minder dan honderd jaar is zo’n dier
uitgestorven. Als je denkt aan de
biodiversiteitscrisis van vandaag, dan
kun je je bĳna geen mooiere case study
voorstellen”, vindt Claessens.

Dat is voor Claessens de kracht van
de paleontologie: “Je bent met het
verleden bezig, het stelt je in staat om
het heden goed te begrĳpen en het
geeft je de mogelĳkheid om de
toekomst te proberen in te kĳken. Ik
wil proberen processen en patronen
duidelĳker te maken. Dan hoop je dat
mensen binnen de ‘conservation
biology’ daarmee hun modellen kunnen
aanscherpen om prioriteiten duidelĳk te
maken.” Hier kan de dodo ons nog iets
leren. Dat is het grotere belang. “Je
hebt vragen die je wilt beantwoorden.
Het is niet: ‘ik los eens een puzzeltje
op.’ Ik probeer dat te doen met als
context: wat kunnen we ermee. Wĳ zĳn
levende wezens, dus het is van
fundamenteel belang voor ons om daar
meer van te weten. “Wat voor
parallellen kun je vinden met specifieke
voorvallen in het heden, waar
diersoorten bedreigd zĳn? Waar zou je
de aandacht op kunnen vestigen als je
zou willen proberen om sommige van
die bedreigde diersoorten van vandaag
te redden?” Met het antwoord op die
vragen kan de zaak van de dodo
biologen en natuurbeschermers van nu
helpen, wil hĳ maar zeggen.
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Andy Biedlingmaier scant het dodoskelet in het Port Louis Museum op Mauritius.

“HET IS MAAR EEN RARE,
GIGANTISCH OPGESCHAALDE DUIF”

LEON CLAESSENS &
MAURITIUS MUSEUMS COUNCIL

Dat het niet de mens zelf was die het
eind van de dodo als soort op zĳn
geweten had, weten we inmiddels wel.
Wie of wat heeft het dan wel gedaan?
De ratten, varkens en apen krĳgen nu
de schuld. “Dat is wel het globale
antwoord, maar het zit hem natuurlĳk in
de details, hè.” Met duim en wĳsvinger
op elkaar: “Hoe is dat precies gegaan?
Wat waren de grote doorslaggevende
factoren?” Het kan bĳvoorbeeld zĳn,
zegt hĳ, dat de geïntroduceerde dieren
het leefgebied van de dodo kleiner
maakten, of dat hĳ met ze moest
concurreren om voedsel, of dat zĳn
kuikens werden opgegeten. Weet je wat
de genadeslag gaf, dan kun je verder.

Digitale reconstructie van foutief gemonteerde delen van het skelet uit het Port
Louis Museum.

LEON CLAESSENS &
MAURITIUS MUSEUMS COUNCIL
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Crisis

Het originele dodoskelet van Thirioux uit het Port Louis Museum (A) en de
reconstructie door Leon Claessens (B).
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Linnaeus beschreef de dodo als
eerste officieel en plaatste hem bij de
struisvogels. De enorme snavel van
het dier bracht in 1830 zoöloog De
Blainville ertoe hem bij de gieren onder
te brengen. Een roofvogel. Claessens
begrijpt dat wel: “Die kop is zo
markant en anders. Dan ga je
natuurlijk denken: wat doet zo’n dier
daarmee?” Toch weten we door de
chemische signalen in de fossiele
botten (de isotopenwaarden) dat de
dodo een planteneter was. Dat is wat
Claessens intrigeert. “Dat is een uniek
aspect van de anatomie van de dodo,
die hele robuuste kop.” Om uit te
zoeken hoe de snavel evolutionair zo
ontstaan is, komen de 3D-scans die
van het skelet gemaakt zijn weer in
beeld. “Je kunt met zogeheten ‘finite
element analysis’ alle krachten op
verschillende plekken in de snavel
modelleren. Daarmee kun je kijken wat
zo’n structuur wel of niet kan. En vooral
het ‘niet’ is interessant.” Op die manier
kun je onmogelijkheden stap voor stap
elimineren, waarna je een steeds
gedetailleerder beeld krijgt.

Het is een soort schatzoeken. Niet
alleen letterlĳk, op een berghelling, maar
ook schatzoeken binnen kennis. Kennis
die al in musea ligt en daar je eigen
ontdekkingen aan toevoegen. Jouw
fossiele vondsten zĳn de eindproducten
van experimenten die de natuur over
miljoenen jaren heeft gedaan.” Tussen
die paar bruikbare datapunten ligt een
grote braakliggende periode zonder
gegevens. Die punten aan elkaar
verbinden, waardoor je met een zekere
redelĳkheid patronen kunt definiëren,
dat is voor Claessens de uitdaging.
Hoe ga je te werk als je de bewĳzen
wilt vinden voor de moord op een
diersoort? Volgens Claessens ligt de
sleutel bĳ de dieren die de mens op het
eiland introduceerde. En dan moet je op
zoek naar resten van die varkens, apen
en ratten die in de zeventiende eeuw de
vĳanden werden van de dodo. Hĳ denkt
ze te vinden op de plek waar kapper
Thirioux in 1900 zĳn complete dodoskelet vond. Het was een hele puzzel
om uit de schaarse aantekeningen van
Thirioux te komen tot een punt op de
kaart, maar het moet ergens op de steile
berghellingen zĳn geweest.

Verbluffend

Dat er nog bewĳsmateriaal te vinden
is, is het startpunt voor zĳn verdere
onderzoek naar de exacte oorzaak van
het uitsterven van de dodo. En voor de
vertaling naar de biodiversiteitscrisis
van vandaag. “Het besef groeit dat er
veel meer bewaard kan zĳn onder
uitzonderlĳke omstandig-heden dan we
eerst dachten. Je kunt denken, ik ben
hier zo uitgebreid geweest, nu weten we
het allemaal wel.” Met de nadruk op elk
woord: “Ik geloof niet in het ‘nu weten
we het allemaal wel’…. Nee! Je weet
het nooit.” Zachter: “En dat is nou toch
zo leuk. Dat betekent dat je altĳd bezig
kunt blĳven. Het is niet van: Er wordt al
heel lang naar gekeken, ’t is klaar. Nee.
Volgens mĳ is het oneindig.”

ASTRID KROMHOUT

Niet een logische plek om fossielen te
vinden, het is er te nat voor oude botten
om goed bewaard te blĳven, er groeien
veel planten die de botten overwoekeren,
het is moeilĳk navigeren – liever hebben

paleontologen een droge woestĳn of een
oude rivierbedding, dat is gerichter
zoeken. Claessens versnelt zĳn tempo,
zĳn stem gaat omhoog: “Als je mĳ tien
jaar geleden had gevraagd: als je loopt
op een of andere steile berghelling op
een tropisch eiland als Mauritius, kun je
daar dan nog fossiel materiaal vinden?
Dan had ik gezegd: nou, dat lĳkt mĳ
tĳdverspilling. Maar wat blĳkt: niet
alleen heeft Thirioux daar materiaal
gevonden, maar ons lukt het ook nog
steeds om dat te doen.” Hĳ pauzeert
even. “Dat vind ik op een bepaalde
manier compleet… verbluffend.” Want
hĳ en zĳn team vonden niet alleen
fossiel botmateriaal van tĳdgenoten,
maar ook een teenkootje van de dodo
zelf (lees hier meer over op p.86-93).

Opgraving dodo-ecosysteem in de Mare aux Songes op Mauritius.
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Schatzoeken
HOE AT DE DODO?

