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In museums en andere toeristische plaatsen in Peru, vertellen gidsen u dat de autochtone culturen
enkel die dingen afbeeldden die zij zagen. Dus, wat heeft de pottenbakker van de pot hierboven
gezien dat hem inspireerde om een drakenafbeelding te maken?
Peru is een fascinerend land. Het heeft bergen, regenwouden, kusten en woestijnen (in feite heeft
het een van de droogste woestijnen in de wereld). Maar een ander opwindend aspect van Peru zijn
de draken.
Zoals vele andere landen, overal in de wereld, is daar bewijs dat draken iets te maken hebben met
het verleden van Peru. Terwijl sommige culturen slechts mondeling overgeleverde legenden van
draken hebben, en anderen slechts pictogrammen of petrogliefen (tekeningen in grotten en op rotswanden) overgeleverd hebben, heeft Peru aardewerk samen met andere referenties met draken geproduceerd.
Tijdens een recente trip naar Peru, had ik het voorrecht om verbazingwekkende ruïnes te bezoeken,
zoals Machu Picchu, de Nazca Lijnen, Sacsayhuaman. Mijn gidsen hebben dikwijls benadrukt dat
deze culturen enkel tekeningen maakten van wat zij zagen. Vandaar dat we afbeeldingen zagen van
vogels, apen, spinnen en andere bekende dieren op aardewerk, kleding en zelfs de fameuze Nazca
Lijnen die enkel van hoog bovenaf kunnen gezien worden.
De pot (hierboven afgebeeld), tentoongesteld in het Museum van de Natie in Lima (Museo de la
Nación), komt van de Mochecultuur (zoals elk ander item op de tentoonstelling), dat bloeide tussen
400 een 1100 nC.[1]
Toen we dat aardewerk met daarop afgebeelde draken zagen, was het onze logische conclusie dat de
Moche kunstenaars deze schepselen ook gezien hebben. Uiteraard, mensen spotten vaak en zeggen
dat draken niet echt kunnen zijn, maar gezien de connectie tussen dinosauriërs en draken1, is dat
niet zo moeilijk aan te nemen.[2]
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Dinosauriërs werden vroeger draken genoemd. In 1842 bedacht sir Richard Owen de naam “dinosauriërs”.
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Als landdieren werden dinosauriërs (of landdraken) geschapen op Dag Zes (Genesis 1:24-31), en ze
gingen in Noachs ark (Genesis 6:20), en daarna kwamen ze uit de ark in de navloedse wereld (Genesis 8:16-19). Het is redelijk aan te nemen dat vele culturen deze schepselen af en toe gezien hebben voordat ze uitstierven. De ouden in Peru evenzo.
Ik heb me altijd afgevraagd hoe de wereld tegen dinosauriërs zou aankijken indien onderzoekers
hen gewoon draken zouden genoemd hebben toen zij voor het eerst hun beenderen opgroeven.[3] In
plaats daarvan bedacht in 1841 sir Richard Owen het woord dinosauria (dinosauriër), wat “terrible
lizard” (verschrikkelijke hagedis) betekent.

Moche

Enkele andere oude Peruviaanse potten met draken/dino’s (toeg. M.V.)
Eindnoten
1.

The Moche culture arose between the Nasca culture and the Incan culture.

2.

Dragon was the word used for large reptilian creatures before the word dinosaur was invented in 1841.

3.

The dinosaur bones are remains of creatures that died in the Flood and were buried in Flood sediment about
2348 B.C. according to Archbishop Ussher’s chronology.

Lees verder:
o Draken: feit of fabel: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/draken-feit-of-fabel.pdf
o
o
o
o
o

Sporen van draken: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sporen-draken.pdf
Draken in het Oude Testament: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/draken-OT.pdf
Draken in het Paradijs: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/draken-in-paradijs.pdf
Dino’s op steen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Dinos-op-steen.pdf
Dino’s op steen, video: http://www.youtube.com/watch?v=eJsAn2jSxxo
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o Mens en dino leefden samen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ica.pdf
o Wat gebeurde er echt met de dinosauriërs?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dinos.pdf
o Stegosaurus in Angkor: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Stegosaurus.pdf
o Oude afbeeldingen van draken/dino’s:
http://www.genesispark.com/exhibits/evidence/historical/ancient/dinosaur/
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