
Het Museon verwerft een Allosaurus 
door Cor Montagne, 
conservator Geologie van het Museon 

N a lang speuren op de markt zijn wij erin 
ges laagd de hand te leggen op een spectaculaire 
en betaalbare dinosaurus: 
de Al losaurus . Het is de grootste vleeseter uit het laatste deel 
van de Ju ra Per iode, 155 tot 148 miljoen jaar geleden. 
De Al losaurus die nu in het M u s e o n staat is 8 meter lang en bij 
de kop 3,30 meter hoog . De heupen bereiken een hoogte van 
2,70 meter. Het fossiel is jaren geleden opgegraven op de grens 
van de staten Utah en W y o m i n g in de Verenigde Staten o p het 
g rondgebied van een "private ranch" ruim dertig kilometer ten 
oos ten van de plaats J ensen . 
De eigenaren van de Al losaurus hadden als ideaal een eigen 
museum te beginnen, maar zij ondervonden dat een museum 
opzet ten meer betekent dan alleen een fikse verzamel ing fossie
len bijeenbrengen. Uiteindelijk hebben zij van hun plannen 
afgezien en werd de Al losaurus te koop aangeboden . 
O n z e Al losaurus is behoorlijk complee t gevonden . 
Van de ontbrekende delen zijn van een andere Al losaurus afgiet-
sels gemaakt . Het betreft een onderkaakhelft , enkele delen van 
de poten, een aantal r ibben en de uitsteeksels van een aantal 
wervels die maar ze lden bewaard blijven. De rest, dus ook alle 
tanden, van de Al losaurus is helemaal origineel. 

Het prepareren w a s een enorm werk. Z o moest het bekken uit 
keiharde zands teen uitgeprepareerd worden . De moeilijkheid 
hierbij is dat het fossiele materiaal ongeveer even hard is als het 
gesteente waaruit de botten moes ten worden vrijgemaakt. 
In z o ' n geval is de overgang tussen bot en steen lastig vast te 
stellen en wordt het uitprepareren een zeer tijdrovende bez ig -
heid. De halswervels zaten verborgen in kleisteen. Dat gaf weer 
andere problemen bij het uitprepareren, namelijk dat ze nogal 
vervormd waren. De preparateur heeft ze schit terend weten te 
reconstrueren en een zwak S-vormig gebogen nek gemaakt . 

Afb. 1. Een Allosaurus in een 
vervaarlijke pose. 

Deze vorm is bekend van eerder gemaakte reconstructies. 
De Al losaurus is opges te ld in een act ieve houding, alsof het 
skelet wegloopt . 
De kleur van het skelet is overwegend bruin vanwege het aan
wez ige ijzeroxide. M a a r er zijn ook wittige v lekken zichtbaar o p 
het fossiele materiaal. Deze v lekken zijn waarschijnlijk veroor-
zaakt door een onbekend mineraal dat bij het uiteenvallen een 
deel van het ijzeroxide heeft opgelos t waarbij de vlekken zijn 
ontstaan. 

De Al losaurus is al in de vorige eeuw beschreven als Allosaurus 
fragilis, door de be roemde paleontoloog Othniel M a r s h (1877). 
De beschrijving gesch iedde o p bas is van een tand, enkele 
rugwervels en een teenkootje. N a enige tijd kon de beschrijving 
verbeterd worden . Er zijn inmiddels veel exemplaren van A l l o 
saurus gevonden , zodat deze dinosaurus nu g o e d bekend is. 
Z o zijn er in de C leve l and -L loyd Dinosaur Quarry in Utah zeker 
44 exemplaren gevonden . Het waren zowel vo lwassen als jonge 
exemplaren. Dit is vreemd, omdat in de regel vleeseters niet met 
deze grote aantallen bij elkaar gevonden worden . 

Er is echter vastgeste ld 
dat in de z o g e n a a m d e 
d inosauruskerkhoven 
toch vrij veel vleeseters 
aangetroffen worden . 
Een dergelijke vondst 
z o u voor planteneters 
beter te begrijpen zijn, 
omdat van veel planten
eters bekend is dat zij 
in kuddes geleefd 
hebben . De onderzoe-
kers hebben aanwijzin
gen dat hier sprake 
moet zijn van een z o g e 
naamde predatorval. 
Dat betekent dat preda-
toren bij hun jacht op 
een prooi o p een 
identieke manier aan 
hun einde komen; zij 
kunnen bijvoorbeeld 
vallen in een onder-

Afb. 2. Hallo, Alio! Proef-
opstelling in het Museon 
van de nieuwe aanwinst. 
Foto: Zier v.d. Steenhoven. 
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grondse holte of wegz inken in een moeras . Mogeli jk zijn veel 
vleeseters hier als aaseter aan hun einde g e k o m e n . 

In het laatste deel van de Ju ra Per iode w a s Al losaurus de groot
ste vleeseter die in Noord -Amer ika , Afrika, Aus t ra l i ë en C h i n a 
rondliep. Met een grootte van 8 tot 12 meter w o o g een vo lwas 

sen Al losaurus vermoedelijk enkele du izenden 
kilo s. Een Al losaurus liep op zeer 

krachtige achterpoten 
waaraan ook noq flinke 
klauwen zaten. 
De staart w a s een 

belangrijk hulpmiddel bij het bewaren van zijn evenwicht .Elke 
voorpoot heeft drie vingers met scherpe nagels en is ongetwij
feld gebruikt o m er een prooi mee vast te houden. De voorpoten 
van een Al losaurus zijn langer dan de voorpoten van Tyrannos
aurus rex. 
De schede l van Al losaurus is tamelijk licht g e b o u w d . Grote 
openingen tussen de schedelbeenderen zorgden enerzijds voor 
een lichte bouw, maar tevens voor grote stabiliteit van de s che 
del bij het verorberen van zijn maal . In zijn kaken zitten in totaal 
70 scherpe, do lkvormige tanden. 

Al losaurus heeft waarschijnlijk de leefwijze van een act ieve 
predator gehad, maar heeft z i ch vermoedelijk ook gevoed met 
aas. Gez ien het aantal exemplaren dat in verschi l lende groeven 
bij elkaar is gevonden, kan het zijn dat Al losaurussen in kleine 
groepen geleefd hebben en als groep jacht gemaakt hebben op 
een prooi . Plantenetende tijdgenoten als Dip lodocus , A p a t o s -
aurus (voorheen Brontosaurus genoemd), S tegosaurus en 
Camarasaurus (te zien in Naturalis) zouden tot maal gediend 
kunnen hebben . Zeker is dat o p staartwervels van enkele 
Apa tosaurussen de vraatsporen van Al losaurus zijn gevonden . 
Volgens onderzoekers zou dit kunnen duiden op het eten van aas. 

O n z e Allosaurus is gevonden in de were ldberoemde Morr ison 
Formatie, een c o m p l e x e afzetting die tussen 155 en 148 miljoen 
jaar geleden is gevormd in het centrale deel van de Verenigde 
Staten. De Morr i son Formatie beslaat een oppervlak van 1,5 
miljoen k m 2 . Deze afzettingen zijn gevormd in een tijd waarin het 
klimaat veel warmer was dan nu. Tot op 6 0 ° noorderbreedte 
(thans de zuidpunten van Groen land en Finland) heerste er een 
subt ropisch klimaat. Er zijn aanwijzingen dat er ook droge 
se izoenen waren. 

A a n de zuidkant van de Morr i son Formatie v inden w e zands te 
nen die als duinen in een hete woestijn zijn gevormd . Meer 
noordelijk bestaat de Morr i son Formatie uit afzettingen die zijn 
neergelegd door meanderende rivieren. Wij v inden hier zandige 
s t roomgeulen, afgewisseld met grote vlakten 
die bestaan uit kleisteen of schal ies . Dergelijke afwisselingen 
binnen een sedimentaire eenheid duiden op een grote riviervlakte, 
waarin rivieren s teeds hun loop ver legden. Vooral in dit deel van 
de Morr i son Formatie worden de fossielen gevonden . 
Dit z o u kunnen verklaren waa rom een deel van onze Al losaurus 
in zands teen en een deel in kleisteen is gevonden . Behalve de 
genoemde rivierafzettingen zijn er ook wel dunne kalksteenlagen 
gevonden . Dit zijn de overblijfselen van ondiepe meren die 
tussen de rivieren hebben gelegen. N o g noordelijker bestaat de 
Morr i son Formatie uit s teenkool lagen, die getuigen van uitge
strekte moerassen . 

Er zijn verschi l lende plaatsen waar comple te dinosauruskerk
hoven in de Morr i son Formatie te vinden zijn. B e r o e m d is Dino
saur Monumen t in Utah . Behalve de vermelde d inosaurussen 
zijn er ook vissen , kikkers, sa lamanders , krokodil len, vl iegende 
reptielen en kleine zoogdieren gevonden . In de steenkoolafzet
t ingen zijn nog vele verschi l lende planten te ondersche iden . 
De Morr i son Formatie is een zeer bijzondere geo log ische een
heid, waarvan het M u s e o n een prachtig fossiel in de col lect ie 
heeft gekregen: de Al losaurus . 

De Al losaurus maakt deel uit van de vaste col lect ie van de 
afdeling geologie . Behalve de vaste presentaties van het muse 
um zijn er ook s teeds tijdelijke tentoonstell ingen te z ien. Of het 
nu gaat o m het ontstaan van de aarde, de gesch iedenis van het 
leven of o m uitvindingen, milieu of vreemde volken, over het 
spannende verhaal van de mens en zijn wereld is in het M u s e o n 
van alles te v inden. 

Het M u s e o n staat aan de Stadhouders laan 41 , 2517 H V Den 
Haag . Telefoon 070 338 1338; Internet: ht tp: / /www.museon.nl  
Het m u s e u m is geopend op d insdag tot en met z o n d a g van 
11.00 tot 17.00 uur. O p maandag (m.u.v. schoolvakanties) , 
eerste kerstdag en nieuwjaarsdag is het M u s e o n gesloten. 
De toegangspri js voor personen van 12 jaar en ouder is ƒ 1 2 , 5 0 . 
Kinderen van 4 tot en met 11 jaar ƒ 6.-; houders van een 65+-
pas en C J P betalen ƒ 1 0 , - . Bij groepen van minimaal 20 perso
nen geldt een korting van ƒ 1,-. Grat is toegang voor kinderen tot 

en met 3 jaar, houders van M J K en leden 
van de Vereniging van Vrienden van 
M u s e o n en Omnive r sum. 

Afb. 3. De ongeveer 80 cm lange schedel van 
Allosaurus fragllis in het Museon. Naar een 
foto van Cor Montagne. 
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