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Over de realiteit van draken, draken in de recente geschiedenis, Sint-Joris1 en de draak,
en het christelijk geloof waarvoor Sint-Joris leefde en stierf.

De beroemdste drakendoder in de geschiedenis was ongetwijfeld Sint-Joris van Cappadocië2. Hoewel velen van u meteen denken: “draken... werkelijk?” Zijn ze geen mythe? Voordat ik in Sint-Joris
en zijn nalatenschap duik, zal ik het hebben over draken.
Draken in de recente geschiedenis
Tot de jaren 1500 na Christus waren er veel verhalen over draken in verschillende delen van de wereld - de meeste draken werden overigens gedood. Van de jaren 1500 tot 1900 werden de verslagen
van ontmoetingen met draken veel schaarser, tot het punt dat er maar heel weinig voorkomen in de
jaren 1800.[1] Toen moerasgebieden werden drooggelegd, werd de primaire habitat voor draken (in
overeenstemming met veel van deze verslagen) vernietigd. Draken werden ook bejaagd tot bijna
uitsterving (opnieuw, in overeenstemming met deze verslagen).
Een van de laatste verslagen van een treffen met een draak werd opgetekend op 26 april 1890 in de
Tombstone Epitaph 3 over een ontmoeting nabij Tombstone, Arizona. Naar verluidt had deze draak
vleugels maar leek hij op een tweebenige alligator; twee boeren waren in staat om hem met hun
geweren te doden; stadsmensen bekeken het; monsters werden voor onderzoek naar vooraanstaande
wetenschappers gestuurd. De gepubliceerde beschrijving leek erg op een pteranodon4.
In 1902 had de Encyclopedia Britannica nog een vermelding van “zeedraken”.[2] Maar in 1910
noemde Britannica [3] draken een mythe, vooral omdat mensen ze niet meer konden vinden. Maar
in het licht van de enorme geregistreerde geschiedenis van draken, is het schokkend dat mensen snel
tot die conclusie kwamen in plaats van de gevolgtrekking te nemen dat ze gewoon uitstierven.
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Engels: Saint George; Frans: Saint Georges.
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Romeinse provincie Cappadocia in Turkije: http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm#kaarten

3

The Tombstone Epitaph is a Tombstone, Arizona monthly publication that covers the history and culture of the Old
West. Founded in January 1880 (with its first issue published on Saturday May 1, 1880), The Epitaph is the oldest continually published newspaper in Arizona.
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Draken bestonden echt
Het woord “draak” is een overkoepelende term die verschillende grote reptielachtige wezens omvat.
Het kunnen vliegende reptielen, zeereptielen en vele grote landreptielen zijn - of het nu slangachtige, krokodilachtige of rechtopstaande, lopende reptielen zijn (benen onderliggend vergeleken met
het lichaam). Simpel gezegd, als je gelooft dat krokodillen en alligators bestaan, dan geloof je dat er
draken bestaan.
Het probleem is dat het woord draak een archaïsche term geworden is. We gebruiken die term niet
zo vaak meer. En met veel moderne fictieve verhalen over draken, geloven mensen gemakkelijk dat
draken een mythe zijn. Maar klassieke draken in de geschiedenis zijn heel anders dan de moderne
overlevering die vandaag in filmseries te zien zijn, zoals Lord of the Rings, Harry Potter of How To
Train Your Dragon. Dat is pure schijn.
Historici, commentatoren en wetenschappers uit het verleden hebben vele draken over de hele wereld gedocumenteerd, en oude afbeeldingen op rotsen, textiel, aardewerk, enzovoort bevestigen
ze.[4] Maar bovenal bespreekt de Bijbel ze als echte schepselen.[5] Leviathan is een waterdraak
volgens Jesaja 27:1, en er was een landdraak volgens Psalm 91:13. Landdraken werden gemaakt op
dag zes van de schepping, en zee- en gevleugelde draken werden gemaakt op dag vijf.5
Dinosaurussen zijn een ondergroep van draken. Dinosaurussen, die worden gedefinieerd als reptielen met onderliggende poten, werden gemaakt op dag 6. Het woord dinosaurus (wat vreselijke of
angstaanjagende hagedis betekent) werd voor het eerst bedacht door een christen genaamd Sir Richard Owen in 18416. Daarvóór zouden dinosauriërs, net als vele andere reptielen, eenvoudigweg
onder de naam draak zijn gelabeld.
Dinosaurussen overleefden de zondvloed in de ark - dezen die in de vloed gedood werden, bedierven of werden begraven en fossiliseerden in sediment uit het Trias, Jura of Krijt. De dinosaurussen
die uit de ark kwamen, stierven later uit om dezelfde redenen als al het andere dat kan afsterven: de
gevolgen van de zondeval en vloek. Dit brengt ons terug naar Sint-Joris.
Sint Joris
Sint-Joris of St. George is een van de vele drakendoders. Maar zoals gezegd, hij is misschien wel de
beroemdste van hen - met Beowulf 7 als een goede tweede. Zijn bekendheid is wijd en zijd, en hij is
de patroonheilige van verschillende landen geworden:






Portugal
Litouwen
Georgia (hoe kon het anders!)
Griekenland
Engeland

Ik heb de gelegenheid gehad om door St. George’s Chapel te gaan, op het terrein van Windsor Castle, de thuisbasis van de koningin van Engeland, pal ten westen van Londen. Het was mooi en ongerept, maar ik heb geen foto’s van het interieur omdat ze ons vroegen om er geen te maken.
Wie was Sint Joris?
Veel van wat we over Joris weten, komt uit verschillende oude bronnen uit zowel het Oosten als het
Westen. Zijn populariteit was al vroeg enorm. Door de eeuwen heen zijn sommige details gevarieerd, maar veel van wat ik hier constateer, komt uit een van de belangrijkste historische bronteksten. In de jaren 1200 na Christus schreef Jacobus de Voragine, aartsbisschop van Genua, over een
aantal oude verhalen en mensen in zijn boek Legenda Aurea.[6] Het heet vertaald “The Golden Le5
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gend ”, en ja, dit Latijnse woord voor goud is de bron van het symbool Au in ons moderne systeem.
In The Golden Legend lezen we het verslag van Joris en de draak.
Sint-Joris werd grootgebracht in een christelijk huis in het Romeinse Rijk in de laatste helft van de
jaren 200 na Christus. Hij komt uit de regio Cappadocië, een nederzetting van Noachs kleinzoon
Mesech in Klein-Azië, dat we tegenwoordig Turkije noemen. Anderen van Mesechs nakomelingen
trokken verder naar het noorden en vestigden zich in regio’s in Noord-Rusland en stichtten Moskou
en Estland, reisden zo ver naar het noorden als Finland en vermengden zich onderweg met anderen.[7] Cappadocië is beroemd om zijn enorme, oude ondergrondse steden zoals Derinkuyu die
werden gebouwd in het Byzantijnse tijdperk.
Joris verhuisde met zijn moeder naar het Heilige Land nadat zijn vader was overleden. Joris besloot
dienst te nemen in het Romeinse leger en werd uiteindelijk verheven tot de rang van Tribunus [8].
Deze rangorde is gelijk aan onze moderne luitenant-kolonel of kolonel (afhankelijk van het niveau
van Tribunus dat hij behaalde) - hoe dan ook, het was minstens vier niveaus hoger dan een centurion.[9]
Terwijl hij in het leger zat, kwam Joris in het dorp Silene in Noord-Afrika in de provincie Libië
terecht (nabij de huidige stad Al-Khums8 en de nabijgelegen archeologische vindplaats Leptis Magna9). Het was een heidens dorp dat dat geterroriseerd werd door een draak die zijn intrek had genomen in een wed nabij de stad.
In de hoop hun heidense “goden” te sussen om deze terreur te doen stoppen, begonnen de stedelingen schapen eraan te offeren - twee per dag. Het mocht niet baten, de schapen raakten op, en de
hongerige draak wilde meer en bleef terroriseren. De heidense mensen begonnen bij stadsverordening het lot te werpen om hun kinderen en jongeren aan de draak te offeren in de hoop de “goden”
tevreden te stellen.
Ze begonnen hun kinderen op te offeren in de hoop hun eigen leven te verbeteren. Op een dag viel
het lot echter op de Silene-koningsdochter.
Het was toen dat Joris de stad passeerde en de prinses vroeg wat er aan de hand was terwijl ze op
haar lot met de draak wachtte. Terwijl ze aan het praten waren, kwam de draak. Joris haalde zijn
zwaard en speer tevoorschijn en ging te paard naar de draak, en sloeg hem met zijn speer. Maar hij
heeft hem daarbij niet gedood; hij verwondde hem.
Joris nam toen de gewonde draak, bond een harnas om de nek van de draak en bracht het verslagen
beest terug naar het dorp. Hij doodde de draak voor de koning en de mensen en predikte Jezus
Christus tot deze heidenen. Ze hadden berouw en namen Christus aan - volgens het verslag werden
er ongeveer 15.000 mannen gedoopt.
Sint-Joris droeg een rood kruis als zijn banier, en dit wordt tegenwoordig weerspiegeld in de vlag
van Engeland. Dat rode kruis maakt ook deel uit van de samenstelling van de Union Jack, die werd
opgericht in 1801. De Union Jack, die het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt, is een combinatie
van drie vlaggen:


Engeland (kruis van St. George): wit met rood kruis (+).



Schotland (saltirekruis van St. Andrew): blauw met wit kruis (x).



Ierland (vóór 1921 saltirekruis van St. Patrick): wit met rood kruis (x).

De Union Jack vindt nog steeds zijn weg naar andere vlaggen, zoals de vlaggen van NieuwZeeland, Australië en Hawaï.
De dood van Sint-Joris
Ondanks zijn aanwezigheid in het Romeinse leger werd Joris er niet van gespaard om vanwege zijn
geloof vervolgd te worden. Aan het einde van de jaren 200 na Christus begonnen keizer Diocleti8
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anus (regerend in het oostelijke deel van het rijk) en keizer Maximianus (die was aangesteld om
samen te regeren in het westelijke deel van het rijk) christenen te vervolgen. Diocletianus verschilde
weinig van een aantal andere anti-christelijke Romeinse keizers die wreed waren geweest jegens
gelovigen, doordat hij een tweede bevel gaf om christenen te vervolgen.
Men hoeft alleen maar herinnerd te worden aan Nero, die Petrus ondersteboven kruisigde, volgens
een geschrift uit de tweede eeuw [10] - vandaar het beroemde christelijke symbool van het Petrinekruis10 (⸸). Dit vervulde wat Jezus had geprofeteerd over de dood van Petrus, waarbij zijn armen
zouden worden uitgestrekt en zijn lichaam zou worden omgord (Johannes 21:18-19). Nero onthoofde ook Paulus en vermoordde veel christenen. Er werd geschreven dat er in één maand 22.000 martelaren waren!
Tegen deze voortdurende vervolging werd door Joris geprotesteerd. Hij legde zijn militaire post
neer, verkocht al zijn bezittingen en gaf ze aan de armen. Een ambtenaar, Dacian genaamd, probeerde Joris ertoe te brengen zijn prediking van God en Christus te herroepen, hoewel hij dat zelfs
niet deed onder marteling en gevangenisstraf.
Hij werd uiteindelijk uit de gevangenis gesleept doorheen Diospolis/Diaspolin (voorheen Lydda of
Lidda en oorspronkelijk Lod genoemd, dat werd gebouwd door Semed van de stam Benjamin per 1
Kronieken 8:12) en onthoofd. The Golden Legend zegt dat dit plaatsvond in het jaar 287, hoewel
anderen het rapporteren in het jaar 303.
Joris sloot zich aldus aan bij de vele martelaren die stierven vanwege hun geloof in Jezus Christus.
De erfenis van Sint-Joris leeft nog steeds voort, waar velen in het licht van vervolging naar zijn
standvastig geloof opkijken als een voorbeeld.
Hoewel we veel kunnen leren over Joris en zijn leven, laten we de Heer Jezus Christus niet vergeten, die in onze plaats stierf om ons van de zonde te redden en Die weer opstond om ons zekerheid
van het eeuwige leven te geven. Joris begreep dit. En hij hield zoveel van de Heer dat hij eerder
bereid was te sterven dan Christus te herroepen. Moge zijn voorbeeld een inspiratie voor ons allemaal zijn.
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Lees verder:
o De mens leefde samen met dinosaurussen (draken):
http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm#draken
o Plaatjes mens en dinosaurussen (draken) leefden samen:
http://www.verhoevenmarc.be/mensendino.htm
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