
       DE DODO VOGEL  ……...   IS HIJ UITGESTORVEN?

In begin 1598 vertrok Admiraal Jacob Corneliszoon van Neck en Vice-Admiraal Wybrandt van Warwijck
met de zeilschepen Amsterdam,Gelderland,Zeelandt,Utrecht en Vriesland naar Oost-Indië.Op 17 September 
1598 arriveerden zij op een eiland in de Indische Oceaan,waar naar later bleek al eerder Portugezen 
waren geland.Zij noemden dit eiland "Mauritius" naar de Stadhouder Prins Mauritius van Oranje-Nassau.
Het bleek een paradijs op deze aarde te zijn.Er was voedsel in overvloed: varkens,kippen,geiten 
( uitgezet door de Portugezen ) fruit, druiven, kruiden, schildpadden, diverse vissoorten, duivensoorten en de

DODO.

De Dodo, zijn naam ontleend aan het woord
"Doeda", belachelijk, in het Portugees, of volgens 
andere bronnen aan het duifachtig 
gekoer van de vogels.Ze waren "..soo groot als by 
ons de swanen , met grootte hoofden waarop 
een vel ghelijck of sy een kapken op hadden……
maar zij waren seer tay om te eten….
Ze werden daarom ook wel " Walgvogels"genoemd.

De Dodo's konden niet vliegen en daarom een makkelijke prooi, men dreef ze eenvoudig in een hoek, ze 
konden geen kant meer op.Men pakte het logge beest bij zijn poten waarbij men moest opletten voor de 
snavel waarmee hij flinke beten kon uitdelen.De Dodo was echter al in 1640 uitgestorven op Mauritius.Het 
beest legde maar één ei per jaar, de loslopende varkens slobberde de meeste op en de kuikens waren een 
geliefde prooi voor de katten die vanaf de schepen ook aan land gekomen waren.

Dat ze hebben bestaan blijkt uit de vondsten van overblijfselen, hier gemarkeerd 
als een zwarte punt op de landkaart.De onderzoeker George Clark vond bij zijn 
opgravingen een kompleet skelet in 1865.Hij schonk het een het Brits Museum 
in Londen, waar het nog steeds te bezichtigen is.

Er werden diverse postzegels aan het
onderwerp gewijd, de meeste komen
uit " Mauritius ", ook werden enige munten
geslagen, zowel in brons als in goud.

Zoals al eerder gezegd werden er diverse postzegels aan de Dodo geweid de Latijnse naam voor deze soort is
" Raphus Cucullatus ".Een volwassen vogel woog ongeveer 25 kilo, en de soort kwam alleen voor
op de eilanden Mauritius,Reunion en Rodrigues voor de kust van Afrika in de Indische Oceaan.

Reconstructie van de vogel naar het skelet en de informatie uit de 
diverse verslagen.

Bronzen munt Gouden munt
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                       Enige postzegels uit Mauritius.

Hieronder een FDC van Mauritius, uitgegeven op 18 Juni 1999.De postzegels zijn afbeeldingen
van schilderijen van lokale kunstenaars.De Dodo ontbrewekt hier ook niet op de FDC.
Links een mooie tekening van een blauwe Dodo.

Dat ook andere postadministraties aandacht gaven aan de Dodo, blijkt uit onderstaande zegels.
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Vanaf 25 Juni 2007 was er een serie postzegels, een boekje en een FDC verkrijgbaar
in Mauritius onder het thema " De Dodo ".
Hieronder de affiche van Mauritiuspost met de aankondiging.

Het eiland Mauritius bleef onder bewind van de Hollanders tot 1715.Daarna namen de Fransen
het over.In 1810 werd Mauritius een Engelse kolonie.Pas in 1968 verkreeg dit " Tropische 
paradijs  " zijn zelfstandigheid.Maar dit heeft de Dodo niet meer mee mogen maken.

Bronnen.
Wikipedia Samenstelling.
Google J.J.P van der Vat
People.zeelandnet.nl jacques@jvandervat.demon.nl
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