
 

Kon ie vliegen of niet? Dat is een van de vragen die onderzocht gaat worden in de European 

Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble. Begin november zal de Teyler Archaeopteryx, 

één van de slechts 13 fossielen ter wereld van deze bijzondere ‘oervogel’, zijn vleugels uitslaan 

en naar Frankrijk vliegen. De fossielen van deze kleine, vleesetende dinosaurus zijn de best 

bestudeerde ter wereld omdat gedacht werd dat ze een overgang vormden tussen de dino’s en 

de vogels. En dankzij het onderzoek kunnen de fossielen, die bewaard worden in verschillende 

landen, nog veel gedetailleerder in beeld gebracht worden. 

 

Eerste vondst van de oervogel 

Teylers Museum heeft sinds de opening van het museum in 1784 een grote collectie fossielen 

verzameld omdat de aan de instelling verbonden wetenschappers op jacht waren naar een 

verklaring over het ontstaan van de wereld en het ontstaan van de soorten. Teylers Museum 

heeft het eerste gevonden exemplaar ter wereld van de fossiel van de Archaeopteryx, die in 

1855 werd opgegraven in Duitsland. 

 

Mona Lisa onder de fossielen 

De Archaeopteryx van Teylers Museum is binnen de selecte club van waardevolle fossielen, extra 

bijzonder omdat belangrijke delen van de voorpoot annex vleugel en de achterpoot bewaard zijn 

gebleven. Waardoor juist bij deze fossiel goed onderzocht kan worden hoe de botstructuur is. De 

Archaeopteryx Lithographica gold lange tijd als dé missing link tussen dinosauriërs en moderne 

vogels voordat de huidige gedachte ontstond dat alle vogels afstammen van dinosauriërs.  

 

Warmbloedig of juist reptiel? 

Samen met een select gezelschap andere Archaeopteryx fossielen zal de Teyler Archaeopteryx 

gescand worden in de scanner van het ESRF. Door middel van geavanceerde techniek kan de 

interne structuur in extreem hoge resolutie gescand worden en bieden de röntgenbeelden de 

mogelijkheid een zeer gedetailleerd 3D beeld op te bouwen. Zo worden nu nog verhulde 

elementen en zelfs aderstructuren zichtbaar. 

Noot aan de redactie / Niet voor publicatie:  

Voor meer informatie: Anna Groentjes, afdeling Publiekszaken T. 023 516 09 71 (rechtstreeks)  

of T. 023 516 09 60 (algemeen) of E. pers@teylersmuseum.nl 

 

 

Persbericht 28 oktober 2014  

 

Teyler oervogel vliegt naar Grenoble 

 

 

 


