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DINOSAURUSSEN IN DE FILATELIE 

Hendrik Demiddele 

 
In september 2015 lanceert De Post een reeks postzegels rond het thema dinosaurussen. Een 
aanleiding om deze tot de verbeelding sprekende dieren per zegel hieronder te bespreken. 
Vandaag in de WAK, morgen in je postbus.  
 
 
Giraffatitan brancai: Van alle landdieren 
waarvan een compleet skelet bekend is, 
waren de Brachiosauridaede de grootste en 
zwaarste. 
Recentelijk zijn in 
het westen van 
Noord Amerika en 
in Argentinië de 
resten van nog 
grotere sauropoden 
gevonden. 
Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat 
deze dieren mogelijk 30-40 m lang waren. De 
skeletten zijn echter onvolledig en zullen nog 
aan een gedetailleerd wetenschappelijk 
onderzoek moeten worden onderworpen 
alvorens er definitieve uitspraken gedaan 
kunnen worden. Van Brachiosaurus is wel 
een compleet skelet gevonden. Dit wordt 
tentoongesteld in het Paleontologisch 
Museum van de Humboldt Universiteit in 
Oost-Berlijn. Het skelet werd blootgelegd 
tijdens een expeditie in Tanzania tussen 1908 
en 1912. Brachiosaurus was gemiddeld 23 m 
lang en 12,6 m hoog. De schouderhoogte was 
6,4 m en het opperarmbeen was alleen al 2,1 
m lang. Het dier woog liefst 80 ton, evenveel 
als 12 volwassen olifantenstieren. 
 
Olorotitan arharensi: De hadrosau-
riërswaren de meest algemene, meest 
vormenrijke en 
best aangepaste 
groep ornithopode 
dinosauriërs. 
Oppervlakkig leken 
de hadrosauriërs 
door de grote 
variatie aan kam-
men en knobbels 
op de kop erg verschillend. Qua bouw waren 
de dieren echter allemaal hetzelfde. Een 
ander mogelijke oorzaak voor het succes van 
deze groep was de ontwikkeling van de 

bedekzadige planten. Behalve ook varens, 
paardestaarten, varen palmen en naald 
bomen konden de hadrosauriërs zich dus ook 
te goed doen aan de weelde van bloem-
planten. Alle hadrosauriërs hadden lange 
achterpoten en korte voorpoten, beide 
uitgerust met hoefvormige tenen. Grazen 
deden de dieren waarschijnlijk op vier poten, 
maar als er gevaar dreigde, richten ze zich op 
en renden op twee poten weg, in evenwicht 
gehouden door de lange staart. De 
Hadrosauridae wordt op grond van de 
uitgroeisels op de kop verdeeld in twee 
subfamilies. De hadrosurine eendensnavel-
dinosaurussen hadden een platte kop, al of 
niet met een massieve benige kam. Tot deze 
groep behoren de succesvolste, langst-
levende en meest verspreide vertegen-
woordigers van de familie. De tweede groep, 
de lambeosarine eendensnaveldinosauriërs 
omvatte dieren met hoge, gewelfde koppen 
en opvallend holle kammen. 
 
Aurornis xui: In het begin van de 
eenentwintigste eeuw vonden boeren bij 
Yaolugou nabij het dorp Daxishan in de 
provincie Liaoning 
het skelet van een 
kleine dinosauriër. 
Het werd via een 
illegale fossielen-
handelaar opge-
kocht door het 
Yizhou Geopaleon-
tologisch Park. 
Aurornis is een halve meter lang; de 
gecombineerde lengte van schedel en 
wervelkolom bedraagt 511 millimeter. De kop 
is vrij kort en in zijaanzicht wigvormig. De 
armen zijn erg lang, met 187 millimeter 
tegenover een romplengte van zevenen-
negentig millimeter voldoende om echte 
vleugels te vormen, hoewel mogelijke 
slagpennen niet bewaard zijn. De vleugels 
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hebben 81% van de lengte van de 
achterpoten; bij Archaeopteryx is het 
ongeveer 100%. De achterpoten op hun beurt 
zijn relatief niet langer dan bij Archaeopteryx, 
ongeveer tweeënhalf maal zo lang als de 
romp. De staart is vrij kort. Sporen van 
pluimachtige veren, bestaande uit draden die 
uit een gemeenschappelijke oorsprong 
ontspringen en naar het uiteinde vrijwel 
evenwijdig lopen, zijn zichtbaar rond het 
bovenste derde deel van de staart, boven de 
nek en rond de borst. Penveren zijn niet 
bewaard gebleven. 
 
Einiosaurus procurvicornis: Deze gehoorn-
de dinosauriër is een typische vertegen-
woordiger van de groep dieren met een kort 
nekschild. Op de 
snuit stond een 
grote, bij sommige 
soorten naar voren 
gebogen, hoorn en 
boven de plaat 
stonden twee rechte 
hoorns. De kop was 
met de nek verbonden door een sterk 
kogelgewricht. Dit gewricht lag ver naar 
voren. Tevens zorgde het gewricht ervoor dat 
deze gemakkelijk en snel zijn kop geen en 
weer kon bewegen. Aangezien het trage dier 
zich alleen ko, verdedigen met zijn hoorn, was 
dit van groot belang. Lichaamslengte 4,5 m, 
gewicht 1,5 ton. 
 
Iguanodon bernissartensis: Iguanodon is 
een geslacht van plantenetende orni-
thischische di-
nosauriërs, beho-
rend tot de groep 
van Euornithopoda, 
dat tijdens het 
vroege Krijt leefde in 
het gebied van het 
huidige Europa. 
Iguanodon werd in het begin van de 
negentiende eeuw in Engeland als een van 
de allereerste dinosauriërs ontdekt door 
Gideon Mantell en kreeg in 1825 zijn naam, 
die zoiets als "leguaantand" betekent. Toen 
het begrip Dinosauria in 1842 door Richard 
Owen bedacht werd, was Iguanodon een van 
de eerste drie door hem erkende dino-
sauriërs. In 1829 werd de eerste soort 
benoemd van het geslacht: Iguanodon 
anglicus. Daarna zouden er nog drieëntwintig 

andere soorten volgen. Van de meeste 
daarvan wordt tegenwoordig begrepen dat 
het om heel andere dinosauriërs gaat of om 
fossielen die te slecht bewaard zijn gebleven 
om nog aan te kunnen zien wat voor dier het 
precies betreft. Eigenlijk geldt dat ook voor I. 
anglicus waarbij met zekerheid alleen wat 
tanden horen. Daarom is in 2000 een 
Belgische soort aangewezen als de officiële 
typesoort van het geslacht: Iguanodon 
bernissartenis. In België was namelijk in 1878 
in een kolenmijn te Bernissart een van de 
rijkste dinosauriërvindplaatsen ter wereld 
aangetroffen, waaruit een dertigtal vrijwel 
complete nog in verband liggende 
iguanodonskeletten aan het licht gebracht 
werd. Die werden door Louis Dollo 
geprepareerd en worden tegenwoordig 
tentoongesteld in Brussel. Behalve uit België 
is I. bernissartensis ook bekend van 
belangrijke vondsten uit Duitsland en verder 
misschien van fragmenten uit Frankrijk. 
Uiteindelijk hebben de wetenschappers zo 
een goed beeld gekregen van hoe het dier 
eruit zag maar dat inzicht is pas langzaam 
verworven. Mantell dacht eerst nog dat het 
om een reusachtige echte hagedis ging van 
wel dertig meter lang. Owen begreep dat 
Iguanodon recht op zijn poten stond. Dollo 
nam aan dat het dier een tweevoeter was. 
Pas op het eind van de twintigste eeuw werd 
duidelijk dat Iguanodon op twee benen rende 
maar langzaam liep op vier poten. Iguanodon 
kon acht meter lang worden en drie ton 
zwaar. Het dier was 5 m hoog, 9 m lang en 
woog 4,5 ton.  
 
Torvosaurus gurneyi: is een geslacht van 
vleesetende theropode dinosauriërs, 
behorend tot de Spinosauroidea, dat tijdens 
het late Jura leefde in het gebied van het 
huidige Noord-Amerika en Portugal. Het 
eerste fossiel van Torvosaurus werd in 1971 
gevonden in Colo-
rado. Het geslacht 
kreeg in 1979 zijn 
naam, die "woeste 
sauriër" betekent, 
toen de typesoort 
Torvosaurus tan-
neri benoemd werd. 
Het geslacht Edmarka uit Wyoming is 
vermoedelijk een jonger synoniem van 
Torvosaurus. Vondsten in Portugal, waar-
onder het oudste bekende theropoden-
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embryo, zijn in 2014 benoemd als een tweede 
soort: Torvosaurus gurneyi. Van Torvosaurus 
tanneri is een aantal losse botten opgegraven 
maar nooit een heel skelet. Veel is daarom 
nog onbekend over de bouw van het dier 
maar bepaalde kenmerken zijn wel duidelijk. 
Torvosaurus was een grote roofsauriër die 
minstens negen meter lang kon worden en 
twee ton zwaar. Hij had een langwerpige, 
nauwe, kop met grote lange tanden. In het 
voorste bot van iedere snuithelft stonden 
maar drie, dolkvormige, tanden in plaats van 
het gebruikelijke aantal van vier. Zijn nek en 
rug waren nogal beweeglijk door 
kogelvormige wervelgewrichten. Hij liep op 
twee krachtige achterpoten, waarbij de romp 
in evenwicht gehouden werd door de staart. 
De voorpoten waren kort maar zeer stevig 
gebouwd en droegen misschien een enorme 
kromme duimklauw. De beide bekkenhelften 
waren aan hun onderzijden aan elkaar 
vastgegroeid. Het geringe aantal fossielen 
wijst erop dat Torvosaurus zeldzaam was in 
zijn leefgebied. Hij is direct verwant aan de 
oudere Megalosaurus uit Engeland en de 
meeste andere Megalosauridae waren op het 
eind van het Jura al uitgestorven. Torvo-
saurus had concurrentie van iets kleinere 
theropoden als Allosaurus. Misschien joeg hij 
speciaal op zeer grote Sauropoda zoals de 
gigantische Supersaurus waarvan de botten 
in dezelfde vindplaats, de Dry Mesa Quarry, 
zijn aangetroffen. 
 
Deinonychus antirrhopus: Toen Deino-
nychus in 1969 beschreven werd, dachten 
bijna alle geleerden nog dat dinosauriërs 
koudbloedige logge reptielen waren. De bouw 
van dit duidelijk 
actieve dier dwong 
ze hun standpunt te 
herzien. Deinony-
chus veroorzaakte 
zo een grote omslag 
in het denken over 
dinosauriërs, de 
zogenaamde "dino-
sauriërrenaissance". Ook begreep men in 
1969 niet dat vogels dinosauriërs waren. 
Toen hij in 1970 te Haarlem een exemplaar 
van de Oervogel Archaeopteryx vond, viel 
Ostrom de overeenkomst met Deinonychus 
op en zo ontdekte hij de ware oorsprong van 
de vogels. Vanwege zijn belangrijke rol in 
deze ontdekkingen is Deinonychus ook bij 

een wat groter publiek een bekende 
dinosauriër geworden. De "velociraptors" in 
de film Jurassic Park moeten in feite 
Deinonychus voorstellen. Deinonychus is een 
vrij grote deinonychosauriër, ongeveer 
anderhalf à twee maal zo lang als de meeste 
van zijn verwanten en onder deze alleen 
duidelijk kleiner dan Achillobator en 
Utahraptor. Ostrom schatte de lengte op 
ruwweg drie meter; een latere schatting van 
Michael Mortimer geeft 306 centimeter en 
vijfenveertig kilogram. Het grootste bekende 
exemplaar is MCZ 4371; Mortimer geeft dit 
als 342 centimeter en drieënzeventig 
kilogram; Paul schatte het in 2010 op 3,3 
meter en zestig kilogram. Van de lengte 
maakt de staart meer dan de helft uit; de 
heuphoogte van MCZ 4371 zal ongeveer 
negentig centimeter hebben bedragen. 
Deinonychus heeft de algemene bouw van de 
deinonychosauriërs: het is een warmbloedige 
bevederde roofsauriër met vrij korte 
achterpoten die een opgetrokken grote 
sikkelklauw dragen aan de tweede teen, 
lange opvouwbare armen met grote 
drievingerige handen, een langwerpige kop 
met grote hersenen en een verstijfde staart. 
 
Ankylosaurus magniventris: Dit is de 
grootste ankylosauriër die we kennen. Dit 
robuuste dier dat ongeveer 3,6 ton woog, 
leefde op het einde 
van het Krijt. De 
schedel was onge-
veer 76 cm lang en 
het lichaam was erg 
breed (5 m op het 
breedste punt) en 
hoekig. De sterke, 
korte poten stonden 
recht onder het lichaam. Het pantser dat 
reikte van de kop tot aan de punt van de 
staart, bestond uit honderden ovale 
beenplaten die ingebed lagen in een 
leerachtige huid. Door de nogal losse 
structuur was het pantser erg flexibel. De punt 
van de staart was vergroeid met een benige 
knuppel. Ankylosaurus had een stompe, 
brede snuit en tandeloze bek. De wangen en 
de achterzijde van de kop waren voorzien van 
stekels. Bij een aanval van een roofdier bleef 
Ankylosaurus vermoedelijk staan, rekenend 
op zijn beschermende pantser. Kwam de 
rover dichterbij, dan sloeg het dier met zijn 
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zware knuppelstaart opzij. Met dit wapen kon 
hij een roofdier zwaar verwonden.  
 
Pteranodon longiceps: Pteranodon is een 
geslacht van vliegende reptielen, ptero-
sauriërs, behorend tot de groep van de 
Pterodactyloidea. Het leefde ongeveer 85 
miljoen jaar geleden, 
tijdens het late Krijt, 
in het gebied van het 
huidige Noord-
Amerika. Het was 
daarmee een tijd-
genoot van grote 
dinosauriërs, hoewel 
zelf geen dinosauriër. Sinds de eerste vondst 
zijn er vijftien soorten van het geslacht 
Pteranodon benoemd. Van maar twee 
daarvan denken we tegenwoordig nog dat het 
echt aparte soorten zijn: Pteranodon 
longiceps en de in 1966 benoemde 
Pteranodon sternbergi. De laatste was 
misschien de voorouder van de eerste. 
Sommige wetenschappers zien P. sternbergi 
echter als een apart geslacht: 
Geosternbergia. De twee soorten verschillen 
vooral in de vorm van de schedelkam. Met 
deze opvallende kam op het achterhoofd liet 
een dier aan zijn soortgenoten zien hoe oud 
het was en of het tot de vrouwelijke of 
mannelijke sekse behoorde. Pteranodon is de 
bekendste pterosauriër. Dat komt doordat het 
met een vleugelspanwijdte van ruim zeven 
meter tot 1971 het grootste bekende 
vliegende dier uit de wereldgeschiedenis 
was. De omvang ervan was zo enorm dat veel 
geleerden dachten dat het alleen maar korte 
glijvluchten kon maken en niet eens in staat 
was goed te zweven. Tegenwoordig 
begrijpen we dat het lichte maar sterke skelet 
van Pteranodon voorzien was van krachtige 
spieren. Hij had een goed uithoudings-
vermogen doordat hij, zoals alle ptero-
sauriërs, warmbloedig was en behaard. Zijn 
vlieghuid had een stelsel van vezels en 
spiertjes waarmee die steeds op de gewenste 
spanning gehouden kon worden. Pteranodon 
kon zo klappend vliegen maar ook met zijn 
langwerpige vleugels zonder veel inspanning 
honderden kilometers ver de zee op zweven. 

Daar viste hij met zijn lange spitse kaken op 
allerlei zeedieren. Pteranodon is lang niet 
meer de grootste vliegende soort die we 
kennen; er zijn pterosauriërs ontdekt die 
minstens vier keer zo zwaar waren. 
 
Kentrosaurus aethiopicus: Kentrosaurus is 
een geslacht van plantenetende orni-
thischische dinosauriërs, behorend tot de 
groep van de Stegosauria, dat tijdens het Late 
Jura, zo'n 155 miljoen jaar geleden, leefde in 
Afrika. De eerste fossielen van Kentrosaurus 
werden in 1909 gevonden in Duits Oost-
Afrika. Het dier 
kreeg zijn naam die 
zoiets als 
"stekelsauriër" be-
tekent toen in 1915 
de typesoort Kentro-
saurus aethiopicus 
benoemd werd. Van 
Kentrosaurus zijn 
vele honderden botten opgegraven zodat de 
geleerden een goed beeld kregen van de 
bouw van het dier. Alleen de schedel is nog 
slecht bekend. Kentrosaurus werd tegen de 
vijf meter lang en rond een ton zwaar. Hij had 
een kleine kop aan het uiteinde van een 
beweeglijke nek. De voorpoten waren kort 
maar heel stevig. De lange rechte 
achterpoten droegen het grootste deel van 
het gewicht van het dier. Op de nek en de 
voorste romp stonden twee rijen beenplaten 
die naar achteren overgingen in twee rijen 
lange stekels op de heup en de staart. Door 
met zijn stekelige staart te zwiepen kon 
Kentrosaurus zich verdedigen tegen 
roofsauriërs. Omdat zijn benen zo recht 
waren, kon hij daar niet voor wegrennen. Met 
zijn langwerpige kop beet Kentrosaurus 
stukken van laag groeiende planten af die hij 
zonder te kauwen inslikte om ze in de grote 
buikholte te verteren. Misschien ging hij ook 
op zijn achterpoten staan om wat hogere 
planten te bereiken. 
 
 
De afbeeldingen op deze postzegels werden 
gemaakt door Conz, de Brusselse 
striptekenaar Constantijn Van Cauwenberge. 
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