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Sint-Joris, drakendoder en martelaar

Inleiding
De afbeelding van Sint-Joris of Georgius als Romeins officier gezeten op een meestal steigerend,
wit paard met een gapende en kronkelende draak in doodstrijd aan zijn hoeven komt ons
vermoedelijk allemaal bekend voor en spreekt ons ongetwijfeld tot de verbeelding. Niet alleen in
de rooms-katholieke Kerk is het een veelvuldig afgebeelde en vereerde heilige, maar ook in de

Oosterse Kerken wordt hij vereerd. De opmerkzame toerist of
geïnteresseerde kunstliefhebber kent hem van beelden,
schilderijen en iconen, stads- en gevelversieringen, graftomben,
Engelse en Russische munten en postzegels om maar iets te
noemen. Wat veel minder bekend is is dat er van Sint-Joris twee
legenden bestaan en dat de verering van Sint-Joris voor het jaar
1100 niet voor komt. Daarmee is hij in feite een relatief jonge
heilige. De ene legende gaat over Sint-Joris als drakendoder en de
andere als martelaar. Als je de beschikbare literatuur bestudeert
dan kom je al snel tot de conclusie dat deze op veel
veronderstellingen is gebaseerd en dat daarin ook veel
tegenstrijdigheden voor komen. Dat is ook niet zo verwonderlijk
als je bedenkt dat de beschrijving van levens van martelaren en
het tragische einde daarvan grotendeels op overlevering is
gebaseerd. We noemen het niet voor niets legenden. Dat neemt
echter niet weg dat martelaren tot onze verbeelding spreken en

dat ze ook nu nog een voorbeeld voor onze vroomheid en levenshouding kunnen zijn.
Ook in Oirschot is Sint-Joris geen onbekende. We kennen hem al sinds 1333 als patroon van het
verzorgingscentrum (voorheen bejaardenhuis of gasthuis), van de scouting, een schuttersgilde en
zelfs straten zijn naar hem genoemd.
De heilige Joris is één van de veertien noodhelpers. Hij is de patroon van: Engeland en Georgië,
boeren, mijnwerkers, kuipers, zadelmakers, toeristen, ziekenhuizen, militairen, gevangenen,
ruiters, vee en strijd in elke vorm. Hij beschermt tegen oorlogsgevaar, bekoringen, koorts en pest
en wordt aangeroepen voor gunstig weer en door mensen in nood.
Alvorens op het levensverhaal en martelaarschap van Sint-Joris in te gaan probeer ik eerst een
indruk te geven van de politieke en religieuze situatie in de tijd dat hij geleefd moet hebben.

Het Romeinse Keizerrijk
Sint-Joris leefde in een tijd waarin de Romeinen het voor het zeggen hadden. Het is daarom
interessant de ontwikkelingen van het Romeinse Rijk in het kort te belichten om daarmee een
indruk te krijgen van de politieke, sociale en culturele omstandigheden in die tijd. De Romeinse
politicus Markus Tullius Cicero (106 tot 43 voor Christus) wist het al toen hij schreef; “Als je niet
weet wat er voor je geboorte gebeurd is betekent dat dat je altijd een kind blijft.”
Rome werd in 753 voor Christus gesticht door de tweeling Romulus en Remus in het gebied van
de zeven heuvelen in centraal Italië. Het groeide door de vereniging van nederzettingen met
herders. Het onderwierp de ene stam na de andere en werd de belangrijkste macht in Europa,
Noord-Afrika en Klein-Azië.
Door de erfelijke dynastieke opvolging, die door keizer Augustus (27 v. Chr.-14 n. Chr.) was
ingesteld, kwamen er onbekwame keizers aan de macht. De positie van de keizer was
onaantastbaar. Van tijd tot tijd ontstond er desondanks oppositie, niet alleen bij de magistraten
en kapitalisten, maar ook bij geleerden en filosofen. Deze was in de eerste plaats gericht tegen de
vanzelfsprekende erfopvolging van de keizer.
In 193 zette Septinius Severus, commandant van een legerkorps aan de Donau, met steun van zijn
soldaten zijn concurrenten buiten spel en werd keizer van het imperium. Dit was een keerpunt in
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de geschiedenis van het keizerrijk. Voortaan zouden de legers de dienst uitmaken en uit hun
midden de keizer kiezen. De Senaat was alleen nog belangrijk om de keuze van de militairen te
legaliseren. Severus maakte van het Rijk een politiestaat, waarin politieke tegenstanders en ook
de christenen aan vervolging bloot stonden.

Dan volgt de donkerste tijd in de geschiedenis van het Rijk. De financiële en sociaal economische
toestand is erbarmelijk geworden. Epidemieën teisteren de bevolking. De keizers vermoorden
elkaar en volgen elkaar in zo’n snel tempo op dat er van een stabiel beleid geen sprake meer kon
zijn. Van 217 tot 284, waarin Diocletianus aan de macht komt, waren er maar liefst 25 keizers.
Sommigen regeerden zelfs maar enkele maanden en kwamen om door aanslagen of sneuvelden
op het slagveld. Er brak een tijd aan van permanente oorlogen. Successen en tegenslagen

wisselden elkaar af. Rond 256 vielen de Franken samen met andere Germaanse stammen Gallië
binnen, de Gothen zetten koers naar Klein-Azië en de Parten rukten Syrië binnen en bedreigden
Klein-Azië waar ze zich met de Gothen wilden verenigen. Toen Diocletianus in 284 door zijn
soldaten tot keizer werd uitgeroepen was het Rijk vervallen in een chaos en anarchie,
vergelijkbaar met de misère na de burgeroorlogen aan het einde van de eerste eeuw voor Christus
vlak voordat Augustus aan de macht kwam.

Het begin en het einde van de christenvervolging
Met onze nuchtere en relativerende kijk op de wereld is het nauwelijks te begrijpen dat er mensen
waren die uit geloofsovertuiging verlangden naar de marteldood. Het is wellicht nog moeilijker te
bevatten dat er beschaafde mensen waren die er genoegen in hadden deze marteldood op de
meest gruwelijke manieren uit te voeren. Hoe kon dit dan toch gebeuren?
Religie was voor de Romein één van de fundamentele principes waarop de Staat rustte. Deze had
weinig te maken met individuele spiritualiteit of met theologische doctrine. Bijna elke gebeurtenis
of handeling had zijn goddelijke werking en bescherming. Elk ding en gebeurtenis dat deel
uitmaakte van het menselijk bestaan bezat een geest en een goddelijke wil, die autonoom
handelde. Religieuze ceremonieën moesten nauwgezet worden uitgevoerd. Wanneer er een
vergissing werd gemaakt of wanneer de plechtigheid werd verstoord moest de gehele procedure
worden herhaald. Door deze oeroude gang van zaken verzekerde men zich van de goddelijke
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welwillendheid ten opzichte van de Staat en haar afzonderlijke inwoners. Hierdoor was de
Romeinse religie vaak niets anders dan een zakelijke verhouding tussen de Romein en de keizer,
die vereenzelvigd werd met god. De Romeinse cultus schonk geen warmte, geborgenheid of
geestelijke vervoering en beantwoordde geen levensbeschouwelijke vragen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat steeds meer mensen zich innerlijk van deze vorm van geloof gingen
distantiëren en hun heil zochten in andere religies, die gevoel en geest aanspraken en meer waren
dan een spektakel van nostalgie naar lang vervlogen tijden.
Rond het begin van de jaartelling verminderde de invloed van de staatsgodsdienst door de
toenemende welvaart en macht. De expansie van het Rijk en de stroom vreemdelingen, die naar
Rome kwamen voor de handel en andere activiteiten, hadden vreemde culten in Rome
geïntroduceerd. Deze culten kregen onmiddellijk aanhangers bij de Romeinen, omdat ze een
emotioneel element bevatten dat ontbrak in de Romeinse godsdienst. Ze sloegen de individuele
mens hoger aan en boden persoonlijke ervaringen en soms een bestemming in het hiernamaals.
De bevolking zette de Staat onder druk om alle godsdiensten toe te laten, mits ze niet immoreel of
politiek gevaarlijk waren. De anonieme goden van Rome kregen een menselijke gedaante en
werden daardoor ook dichter bij de mensen gebracht. De machtigste god was Jupiter, die meestal
samen met Juno en Minerva als drie-eenheid werd vereerd. Hoe kon de Romein er, ondanks zijn
verdraagzaamheid ten opzichte van vreemde godsdiensten, toch toe komen het christendom
meedogenloos te vervolgen en hoe was het mogelijk dat het Rijk tenslotte deze godsdienst
aannam?
De keizercultus speelde hierin een cruciale rol. Dat heersers goddelijke wezens waren en
daardoor vereerd moesten worden was in het oosten een algemeen aanvaarde opvatting. In het
westen lag dat anders. Het is zonder meer duidelijk dat de christenen door deze opvattingen wel
in conflict moesten komen met de Romeinse machthebbers en zijn onderdanen. Als een verklaring
van loyaliteit alleen mogelijk was door de keizer goddelijke eer te bewijzen, dan konden ze uit
geloofsovertuiging niets anders doen dan te weigeren. De gevolgen hiervan waren verschrikkelijk.
Aanvankelijk ging voor de Romeinse machthebbers en zijn onderdanen het jonge christendom
schuil onder de dekmantel van het Jodendom. Deze verwarring kwam het christendom in de
beginperiode veelal ten goede. Bij joden werd de afwijzing van de verering van de keizer door de
Romeinen geaccepteerd als een element van hun traditie, waar de Romeinse samenleving zelf ook
veel waarde aan hechtte. Bij christenen was de weigering van de verering van de keizer echter
niet gebaseerd op een traditie, maar op een beslissing, die des te minder begrijpelijk was, omdat
de christenen, anders dan de joden, een menselijke persoon vereerden als een godheid. De twee
monotheïstische godsdiensten waren door de overheid en het volk in het begin nauwelijks van
elkaar te onderscheiden. Langzamerhand veranderde de verdraagzame houding van het volk ten
opzichte van de christenen, die de schuld gingen krijgen van tegenslagen en rampen en werden
beschuldigd van atheïsme, kannibalisme en incest. Hierdoor was het christendom gebrandmerkt
en werd het beschouwd als een verderfelijke dwaalleer. Het voldeed niet langer aan de eisen die
Rome aan een godsdienst stelde. Ze dachten anders en gedroegen zich ook anders. Het werden
mensen van de derde rang. Eerst kwamen de Romeinen, dan de Joden en dan de christenen. In de
ogen van de Romeinen waren de christenen per slot van rekening aanhangers van een
veroordeelde en gekruisigde misdadiger. Zij verlangden naar de wederkomst van de Verlosser en
als die gekomen was zou iedereen behalve zijzelf door het vuur worden uitgeroeid. Aansluiting bij
een christengemeente kon ingrijpende gevolgen hebben voor de familierelaties en verlies van je
maatschappelijke positie. Ondanks alle risico’s moeten de oer christenen, door hun basiswaarden
van naastenliefde en ootmoed, een enorme aantrekkingskracht hebben gehad. De jonge
eensgezinde christenen hebben in de eerste eeuwen, geïnspireerd door deze basiswaarden, op
alle fronten van het sociale leven een verbluffende activiteit ontplooid. Deze activiteit bestond uit
onbaatzuchtige hulp aan zieken, weduwen en wezen, armen, bejaarden, gevangenen,
dwangarbeiders en werklozen. Van de gelovigen werden vrijwillige bijdragen gevraagd en op
zondagen werden tijdens de H. Mis collecten gehouden ten behoeve van deze hulpverlening. Ook
het huisbezoek schijnt een vorm van hulpverlening te zijn geweest. De bisschop van Rome
Cornelius (251-253) schrijft onder meer aan zijn collega in Antiochië (Turkije, nu Antakya
geheten) dat er in zijn bisdom meer dan 1.500 weduwen en noodlijdenden zijn, die onderhouden
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worden uit liefde en medemenselijkheid door de Heer in ons gewekt. Tijdens een pestepidemie in
Alexandrië (259), waar een hoge school voor christelijke wijsbegeerte bloeide, stelt bisschop
Dionysius de opofferingsgezindheid van de christenen gelijk aan het martelaarschap, het hoogste
charisma in die tijd. Het verplegen van de pestlijders was immers levensgevaarlijk en veel
hulpverleners stierven, terwijl de niet-christenen zelfs hun naaste besmette en dode verwanten
in de steek lieten. Ondanks de vervolging door de Staat, miskenning door de geleerden en haat en
agressie van het grote publiek breidde het christendom zich enorm uit, vooral in de derde eeuw.
Het christendom was in eerste instantie voornamelijk verspreid in de steden onder de lage
standen. Ze weigerden de keizer als godheid te vereren, het aanvaarden van openbare ambten of
dienst te nemen in het leger. Daarbij provoceerden sommigen de autoriteiten om daardoor de
martelaarsdood te mogen sterven. Martelaren worden immers onmiddellijk na hun dood in de
hemel opgenomen. Door deze houding maakten ze zich verdacht. Men vermoedde dat zij een
sociale revolutie beraamden en streefden naar een Staat binnen de Staat. De argwaan en
intolerantie ten opzichte van het christendom nam ook toe door de onrust door invallen en de
slechte economische situatie van het Rijk.

De eerste algehele christenvervolging volgde op het edict van keizer
Decius (249-251), dat bepaalde dat alle volwassen mannen in de
stad aan een vorm van verering moesten deelnemen, waarbij ze
moesten betalen voor het offeren en het ritueel bereiden van een
dier, gevolgd door het openbaar opeten van een deel ervan en wijn
aanbieden aan de genius van de keizer. Als bewijs dat aan het ritueel
was deelgenomen werd een getekend en gedateerd certificaat
uitgereikt. De christenen weigerden. Alhoewel met dit edict de
indruk gewekt kan worden, dat de Romeinse Staat hiermee
maatregelen nam tegen het opkomende christendom, is de ware
beweegreden veel radicaler. Men probeerde met deze wet volledige
loyaliteit aan de Staat en keizer op te eisen. Oppositie door de
christenen werd dan ook geïnterpreteerd als ondermijning van
gezag en daardoor als verraad en staatsgevaarlijk. De eerste massale
christenvervolging was een feit. Er volgde een periode, waarin het
edict werd herroepen en heringevoerd. De grote vervolging zou
echter nog een halve eeuw op zich laten wachten. We zijn nu in de
tijd aangekomen, waarin Sint-Joris leefde en stierf. Keizer
Diocletianus speelde een beruchte rol in de christenvervolging.

Tijdens zijn regeringsperiode kozen talloze gelovigen voor de marteldood. In de eerste eeuwen
was Rome het centrum geweest van waaruit zich de beschaving verspreidde. De provincies
werden echter meer en meer zelfstandiger op economisch, militair, politiek en religieus gebied.
De keizerlijke regering hield zich met grote moeite staande en kon niet langer het hoofd bieden
aan de dreigende gevaren, waardoor Rome niet langer geschikt was als strategisch hoofdkwartier
van een regering. De economische gevolgen van de anarchie, stakingen, de verwoesting van het
platte land en steden en de enorme inflatie waren niet te overzien. De oorlogen maakten de
schatkist leeg. De groei van het christendom en de maatschappelijke veranderingen die daar
vanuit gingen werden ook als bedreiging gezien. Het christendom was uitgegroeid tot een
beweging, die zich onttrok aan de eeuwenoude traditie van de verering van de Romeinse goden,
die de stabiliteit en welvaart van het Rijk garandeerden. Er ontstonden rellen en de lokale en
regionale overheden werden gedwongen in te grijpen. Een verzoek uit Klein-Azië uit deze periode
aan de keizer luidt als volgt; “We worden op de meest afschuwelijke manier onderdrukt en
uitgeperst door hen wier plicht het is om het volk te beschermen. Officieren, soldaten,
stadsmagistraten en keizerlijke boodschappers komen naar ons dorp en halen ons weg van ons
werk en eisen onze ossen op. Ze vragen dingen die wij niet verschuldigd zijn en we worden zeer
onrechtmatig behandeld en tot van alles gedwongen.”
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Toch werd het Rijk als door een wonder door twee mannen gered, maar tegen een afschuwelijke
prijs. Het waren achtereenvolgens Diocletianus en Constantijn de Grote.
Diocletianus werd geboren in 236 als een Illyriër (landstreek aan de Adriatische zee) en stierf op
3 december 316. Omdat zijn moeder Dioclea heette kreeg hij de bijnaam Diocles. Toen hij de
leeftijd had om een beroep te kiezen ging hij zoals zoveel jongens uit die tijd in het leger. Hij
maakte snel promotie en wist het te brengen tot militair gouverneur van een grensstrook ten
zuiden van de Donau. In een vergadering van hoge officieren werd Diocletianus tot keizer gekozen.
De Senaat in Rome stond voor een voldongen feit en kon niet anders dan de keuze van het leger
legaliseren. Diocletianus was keizer van Rome van 20 november 284 tot 1 mei 305 onder de naam
Gaius Aurelius Valerius Diocletianus. Deze keizer staat, naast de fanatieke christenvervolging,
vooral bekend om zijn buitengewone organisatorische talenten en tijdens zijn keizerschap
werden veel aspecten van het Romeinse rijk vernieuwd of gereorganiseerd, waaronder het leger,
de provincies, het monetaire systeem en de
belastingen. In 285 werd het Romeinse Rijk
bestuurlijk in tweeën gedeeld. Maximianus kreeg
de verantwoordelijkheid over het westelijk deel,
terwijl het oostelijk deel onder het gezag van
Diocletianus bleef. In 293 werd het Keizerrijk
opnieuw gereorganiseerd tot vier bestuurlijke
delen welke werden onderverdeeld in 12 diocesen
en 101 provincies. Rome was niet langer meer het
centrum van het Rijk, maar het bestuur was nu
gevestigd in vier hoofdsteden. Het strategisch
gelegen Nikomedia in Turkije werd de
belangrijkste hoofdstad en zetel van Diocletianus,
Thessalonica in Griekenland werd de zetel van
Galerius, in Milaan in Italië zetelde Maximianus en
in Trier in Luxemburg koos Constantius I Chlorus
domicilie. Het leger werd een beroepsleger en
militaire en civiele ambten werden strikt
gescheiden. Rond het jaar 300 heerste er een
betrekkelijke vrede.

Alhoewel de vrouw van Diocletianus christelijke sympathieën koesterde liet hij zichzelf openlijk
heer noemen en hij wilde als god worden vereerd en aangesproken. Hij was ervan overtuigd dat
het welzijn en voortbestaan van het imperium afhankelijk waren van de gunst van de oudsher
vereerde goden van Rome. Omwille van zijn nauwe relatie met de oppergod Jupiter noemde hij
zich Jovius, zoon van Jupiter. Door zich Jovius te noemen omgaf hij het keizerschap met een
goddelijke waardigheid. Diocletianus was een progressief politicus maar in zijn visie op
maatschappij en religie was hij een oerconservatief, die vol toewijding streefde naar het herstel
van de verering van aloude goden. Voor deze goden had hij respect en een bijna bijgelovige vrees.,
waardoor een botsing met de christelijke Kerk niet kon uitblijven. Onder meer in 297 zet hij zijn
traditionele religieuze opvattingen uiteen in een edict tegen de manicheeërs. “Iedere opvatting
die zich tegen de traditionele godsdienst verzet wordt gekwalificeerd als waardeloos en
schandeloos. De onsterfelijke goden hebben met hun voorzienigheid door middel van veel
voortreffelijke mannen verordeningen en regelingen vastgesteld, die onverkort gehandhaafd
moeten blijven. Verzet tegen en kritiek op de oude godsdienst door een nieuwe religie is een
ernstig vergrijp. Het is een grote misdaad bezwaar te maken tegen de oude regelingen en
bepalingen, die onveranderlijk zijn en blijven. Daarom zullen de lieden met hun onverzettelijke en
verdorven mentaliteit gestraft worden. Bevolen wordt dat de toonaangevende leiders met hun
verfoeilijke geschriften aan de zwaarste straf onderworpen zullen worden, namelijk de dood op
de brandstapel. Hun strijdlustige aanhangers moeten onthoofd worden. Hun bezittingen worden
verbeurd verklaard. Wanneer hoge ambtenaren of andere prominenten sympathiseren met de
sekte, dan wacht hen dwangarbeid in een kopermijn in Syrië of op een eiland in de Zwarte Zee.”

Diocletianus (284-305)



Oirschots Heem 2022-11-16 Pagina 6 van 19

Een huiveringwekkend edict, dat voor de christenen een teken aan de wand had moeten zijn.
Tegen deze achtergrond zijn de gruwelijke vervolgingen te begrijpen die tot aan het begin van de
vierde eeuw steeds frequenter voorkwamen.

Het aantal gelovigen was na het begin van onze jaartelling enorm toegenomen en de Kerk nam toe
in macht en gezag. Bovendien was het Christendom nu goed georganiseerd en was het de
godsdienst geworden van mannen die behoorden tot de kundigsten en meest ontwikkelde
mensen van hun tijd. De Kerk ontwikkelde zich tot een exclusieve gemeenschap binnen het Rijk.
Bovendien vormde het pacifisme van de christenen een bedreiging voor de kracht van het
Romeinse leger met als gevolg dat tussen 298 en 301 besloten was om christelijke militairen uit
het leger te verwijderen. Tot het voorjaar van 303 bleef het hierbij. De zware verdovende slag
voor de christenen kwam toen pas. Diocletianus wilde de christenen op een geraffineerde manier

uitroeiing. Op 23 februari 303, feest van de god
Terminus (grens), vaardigde hij zijn eerste edict
hiertoe uit. Onmiddellijk trokken werklieden naar
de kerk in Nikomedia, braken de deuren open,
staken de geschriften in brand en verwoestten het
gebouw. Al hun gebouwen en vergaderruimten
zouden worden gesloopt. Kerkdiensten en
bijeenkomsten werden verboden. Hun heilige
geschriften moesten worden ingeleverd om
verbrand te worden. Heel veel gegevens uit de
eerste eeuwen zijn op die manier verloren gegaan.
Hoge functionarissen werden op straat gezet,
vrijgelatenen werden weer slaaf en christenen

konden geen aanspraak meer maken op rechterlijke
bescherming. In de zomer van 303 volgde het tweede

edict, waarin alle kerkelijke leiders moesten worden gearresteerd. Een derde edict werd
uitgegeven, waarin werd gelast de kerkleiders weer vrij te laten als ze aan de goden hadden
geofferd. Weigerden ze dit dan moesten ze aan vreselijke martelingen worden onderworpen.
Vermoedelijk in het voorjaar van 304 verscheen een vierde edict. De vorige maatregelen hadden
zich uitsluitend gericht tegen de organisatie van de jonge Kerk en hun leiders. Nu werden alle
christenen individueel getroffen. Iedereen werd verplicht te offeren aan de officieel erkende
goden met de dood als enig alternatief. Ook Sint-Joris werd gedwongen om aan de afgoden te
offeren. Hij weigerde en werd na vele martelingen onthoofd. Velen met hem stierven de
marteldood. Velen brachten het offer. Velen vonden een uitweg en glipten door de mazen van de
wet. Wie offerde kreeg een schriftelijk bewijs. Een gedeelte uit zo’n bewijs luidt; “Ik heb altijd
geofferd aan de goden en nu heb ik in uw tegenwoordigheid overeenkomstig het edict geofferd en
ik verzoek u uw handtekening hieronder te plaatsen. Ik de ambtenaar heb gezien dat hij heeft
geofferd en ik heb mijn handtekening geplaatst.” Het edict heeft veel succes gehad, want veel
christenen zweerden hun geloof af en voor de Kerk ontstonden grote moeilijkheden. De
martelingen die op de standvastige gelovigen werden toegepast waren gruwelijk. De uitvoering
van de edicten werd niet overal even consequent uitgevoerd. Dat hing voornamelijk af van de
plaatselijke en regionale autoriteiten. Het felst waren de vervolgingen in de gebieden waar
Diocletianus het voor het zeggen had, dus in het oosten van het Rijk, waar ook de meeste
christenen woonden. Diocletianus is bekend geworden als de meest fervente christenvervolger.
Een voorbeeld van zijn vervolgingspolitiek was de bouw van termen in Rome in 299, die in 306 al
klaar waren. Om dit complex zo snel te kunnen bouwen werden er 40.000 dwangarbeiders
ingezet. Deze arbeiders waren allemaal christenen. Het was toen het grootste termencomplex in
Rome met een afmeting van 360 x 370 meter. Er konden 3.000 mensen tegelijkertijd in. Het eerste
jaar van zijn regering is als jaar der martelaren het begin van de jaartelling van het Patriarchaat
van Alexandrië geworden en speelt nog steeds een rol in de Koptische Kerk. Op 1 maart 305
kondigde Diocletianus aan dat hij zou aftreden. Hij trok zich terug in zijn paleis in zijn

Paleis van Diocletianus in Split (Krowatië)
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geboortestreek Spalatum (het huidige Splitt) aan de Adriatische Zee en wijdde de rest van zijn
leven vooral aan tuinieren. Hij was de enige Romeinse keizer die het keizerschap vrijwillig opgaf.

In 306 brak er een machtsstrijd uit en ontstond er weer de dreiging van burgeroorlogen. In 311
werd het volgende stadium in de verhouding tussen Kerk en Staat ingeluid. Galerius, een fanatiek
Christenhater, maar nu stervende vaardigde op 30 april het volgende edict uit; “Omdat velen nog
altijd vasthouden aan overtuigingen en omdat wij hebben gemerkt dat zij op het ogenblik noch de
verschuldigde eerbied bewijzen aan de goden noch hun eigen God vereren, daarom … hebben wij
het raadzaam gevonden… hun toe te staan weer Christen te zijn… Het zal een plicht zijn van alle
christenen… tot God te bidden en voor hun welzijn.” Enkele dagen later stierf Galerius. De
gevangenissen gingen open en aan de martelingen kwam een einde. Hierdoor was de oude
toestand herstelt, maar er was nog geen godsdienstvrijheid en de dreiging van nieuwe
vervolgingen bleef bestaan.

Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (Constantijn) werd in 306 door het westerse leger
tot keizer uitgeroepen. Constantijn maakte zich klaar om de tirannie te verdrijven en trok met zijn
leger op naar Rome om zijn tegenstander Maxentius uit te schakelen. Op 28 oktober 312 vindt de
beslissende slag bij de Milvische brug plaats, waarbij Maxentius in de Tiber verdrinkt. Constantijn
trekt Rome binnen en de Senaat verstrekt hem de titel van eerste Augustus. De overwinning kwam
tot stand door een Goddelijk visioen aan Constantijn, waarin hij opdracht kreeg om het kruisteken
op de schilden van zijn soldaten aan te brengen. Hij deed zoals bevolen was en bracht een
gekantelde x met een omgebogen boveneinde. Dit lijkt op het nu nog bekende Christus monogram
een x met een p erdoor. Voor het eerst trok een Romeinse keizer met een leger ten strijde niet
onder een heidens afgodisch banier, maar onder bescherming van de God der Christenen. Ook
niet-christenen zagen in de overwinning bovennatuurlijke invloeden. Vanaf het jaar 312 gaf
Constantijn zich openlijk uit als Christen en stegen de levenskansen voor het christendom. De
opvattingen van de jonge Constantijn werden in eerste instantie niet ingegeven door religieuze
overwegingen, maar door humane en politieke motieven. De edicten tegen de christenen zag hij
als wreed en zinloos. In de winter van 312 op 313 werd in Milaan besloten om de gouverneurs
van de provincies schriftelijke instructies te geven welk beleid er gevoerd moest worden ten
aanzien van godsdienstige aangelegenheden. De verkorte inhoud van dit schrijven luidt; “… zo
besloten wij de christenen en alle mensen het recht te geven de religie van hun eigen keuze te
volgen, opdat de Godheid, welke verheven macht dat ook moge zijn ons en alle mensen die onder
ons gezag staan gunstig en genadig kan zijn. Daarom kwamen wij op onze conferentie volgens een
gezonde en juiste redenering tot het besluit, dat noch aan christenen noch aan anders denkenden
de onbelemmerde uitoefening van hun godsdienst naar eigen vrije keuze mag worden ontzegd.
Dan zal de hoogste Godheid aan wiens dienst wij ons in geestelijke vrijheid wijden ons in alles zijn
gunst en welwillendheid betonen. Wij wijzen erop dat hiermee alle vorige beperkingen voor de
christenen zijn vervallen en speciaal voor de christenen bepalen wij dat hun geconfisqueerde
vergaderplaatsen moeten worden teruggegeven zonder te betalen. Ook alle andere bezittingen
die eigendom waren van de christelijke gemeenschap moeten aan haar als rechtspersoon worden
teruggegeven. Dit geldt niet voor particulier bezit. Dit bevel moet met de meeste spoed worden
uitgevoerd.” Met een wet van 31 oktober 313 werd de vrijstelling van openbare diensten aan alle
geestelijken verleend. Daarmee kregen ze dezelfde voorrechten als de heidense priesters. De
bezittingen van de Kerk werden vrij van belastingen verklaard. Hij sloeg munten met afbeeldingen
van de zon en het kruis. Op een andere munt wordt een slang vernietigd door een kruis, symbool
voor de vernietiging van het heidendom door het christendom. Op een derde serie munten staat
Constantijn in wapenrusting en het helmteken is het kruis. Hij stelde de zondag in als verplichte
rustdag en verbood de bouw van heidense tempels. Hij verwierp het heidendom, maar vervolgde
de aanhangers daarvan niet. Voor Constantijn werd de Kerk steeds belangrijker. In 324 brak er
opnieuw een burgeroorlog uit. Constantijn kwam als overwinnaar uit de strijd en was nu de
alleenheerser in het grote Romeinse Rijk. Ter herinnering aan zijn overwinning werd Byzantium,
gesticht rond 600 voor Christus, omgedoopt tot Constantinopel (nu Istanboel). De eenheid van de
Kerk was een waarborg geworden voor de eenheid en het welzijn van de Staat. Het ideaal van
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Constantijn was één God, één Rijk en één keizer. In Jeruzalem bouwde hij de H. Grafkerk en een
kerk op de Olijfberg, in Bethlehem een kerk boven de geboortegrot en in Rome de Sint Pieter. Toch
bleef Constantijn de Pontifex Maximus (opperpriester) en daarmee de absolute leider van de
christelijke Kerk. Hij werd ook bisschop van de niet-kerkelijke, waarmee hij de ongelovigen tot
het christendom probeerde te bekeren. Weliswaar kon hij niet langer als God aanbeden worden,
maar hij stond daarmee wel in direct contact en was dus geen gewone sterveling. Hij schafte de
doodstraf door kruisiging af en ook brandmerken in het gezicht van een weggelopen slaaf evenals
de wrede gladiatorengevechten. Constantijn de Grote sterft, nadat hij kort daarvoor het sacrament
van de doop heeft ontvangen, op 22 mei 337, de dag van Pinksteren. Zijn lichaam werd bijgezet in
de Apostelkerk in Constantinopel. Het optreden van Constantijn de Grote als eerste christelijke
keizer is van grote, zo niet alles beslissende invloed geweest voor de geschiedenis van de Kerk.
Voor Constantijn was het christendom een relatief kleine groepering en het is de vraag of het ooit
op eigen kracht had kunnen uitgroeien. Door de komst van een christelijke keizer veranderde
echter alles fundamenteel. De verbreiding van het christendom nam door de tolerantie van de
wereldlijke macht een enorme vlucht. Het volk koos spontaan hun Christelijke leiders, zoals
Ambrosius van Milaan, die tot bisschop werd geroepen terwijl hij niet eens gedoopt was. De
brieven van Ambrosius en Augustinus tonen duidelijk hun leidende rol. Ze boden weerstand aan
de tirannie van de Staat, ze weerstonden provinciebestuurders, ze brachten bepaalde zaken onder
de aandacht van de keizer zelf, ze traden op als scheidsrechter bij geschillen en begeleidden het
volk bij andere moeilijkheden. Zowel Ambrosius als Augustinus maken in hun geschriften melding
van het bestaan van Joris en zijn heldendaden en marteldood. Deze vermeldingen zullen bij de
verhalen over Sint-Joris geciteerd worden. In deze tijd neemt de Kerk ook de leiding in de strijd
tegen armoede en ellende, richt scholen, ziekenhuizen en weeshuizen op en doet liefdadig werk
op alle gebieden. Door schenkingen van landgoederen en ander onroerend goed was de Kerk na
de keizer de grootste grondbezitter geworden. In 391 verhief keizer Theodosius de Grote (Grieks
voor vriend van God) het christendom tot staatsgodsdienst en werden de nog bestaande tempels
musea. Het Christendom kreeg echter in onze omgeving slechts langzaam voet aan de grond. De
kerstening van onze omgeving kwam pas goed op gang in de tijd van Karel de Grote (742-814).

Joris de Romein
In de ons omringende landen wordt Joris Georgius
of George genoemd, dat veel meer op het
oorspronkelijke Griekse woord Georgios lijkt. In
Georgios, in het Slavisch Georgij, is het woord
‘geos’ te herkennen, dat aarde betekent en ‘orge’
dat bewerken betekent. Joris betekent dus
bewerker van de aarde en vermoedelijk is hij
daardoor ook onder meer de patroonheilige van
de boeren geworden. Een paar andere
betekenissen van zijn naam zijn heilige strijder,
heilig zand en raadgever.
Veel feiten en bewijzen zijn er van de heilige Joris
niet bekend. Oude teksten beweren dat Joris
voortspruit uit adellijke christelijke ouders en dat
hij rond 275 werd geboren. Hij wordt ook geacht
een Romeins tribuun te zijn. Volgens het verhaal
dankt hij zijn promotie om opgenomen te worden
in de persoonlijke staf van keizer Diocletianus aan
zijn moed op het slagveld. Sommigen suggereren
dat hij werkte in een Nestoriaanse (christelijke
stroming) gemeenschap in Urmiah in Perzië en hij
zou in die hoedanigheid van officier van het Romeinse leger deelgenomen hebben aan een
expeditie naar Engeland. Een van de vroegste schrijvers over Joris is Eusebius van Caesarea (263-
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339). Rond 313 werd hij bisschop van Caesarea, de Romeinse hoofdstad van Palestina en was een
van de theologen van keizer Constantijn de Grote. Het belangrijkste wonder dat Eusebius
beschrijft is dat Joris bij een onweerstaanbare heidense koningin mag slapen om hem zo terug te
winnen voor de heidense riten. Maar Joris zou Joris niet zijn als hij aan deze verleiding geen
weerstand zou bieden. Hij gaat naast het bed van de koningin liggen, waarop de koningin om uitleg
vraagt. In een dialoog weet hij de koningin over te halen om zich tot het christendom te bekeren.
Haar man, die de christenen fanatiek vervolgt laat haar martelen en doden. In haar stervensuur
bidt ze tot God; “Heer, ik heb mijn paleis voor U open gedaan, sluit de hemelpoort niet voor mij.”
Omstreeks 400 wordt hij door Augustinus en Ambrosius in hun geschriften genoemd en wordt hij
reeds in het Romeinse Rijk vereerd.
De monnik en geschiedschrijver Beda (672-735) schrijft in zijn Calendarium dat Georgius in de
stad Dyospolis, die vroeger Lydda heette en dicht bij Joppe (nu Jaffa in Israel) ligt, de
martelaarsdood stierf en daar begraven ligt.
Al tijdens het eerste concilie van Nicea in 325 worden de legenden, die zich in korte tijd rond de
persoon van Joris hadden gevormd ter discussie gesteld. Op het tweede concilie van Nicea in 787
wordt wegens het ontbreken van een eensluidende levensbeschrijving, de legende aan de
apocriefe (geheime) geschriften toegevoegd. Echter zijn populariteit in het Oosten en het Westen
heeft hem op de Romeinse kalender gehandhaafd. De ridderlijke figuur van Sint-Joris heeft altijd
een bijzondere verering genoten. Vóór het jaar 1000 wordt hij afgebeeld als een Romeins officier
zonder paard en zonder draak. Omdat hij de patroon was van soldaten die moesten vechten tegen
de niet-christenen staat hij vooral in de Slavische landen in hoog aanzien. In de elfde eeuw worden
de legende over zijn moedig gedrag vervlochten met verhalen over een held die door middel van
het kruisteken een draak had gedood en een jonge prinses had kunnen bevrijden. Richard
Leeuwenhart stelt hem bij zijn derde kruistocht aan tot patroon van de kruisvaarders en de
nationale synode van Engeland verklaart hem in het jaar 1222 tot patroon van Engeland. Ondanks
de twijfel over zijn heldendaden en vreselijke marteldood moet Joris hoogstwaarschijnlijk echt
geleefd hebben. De best bewaarde legende over de heilige Joris is die door de aartsbisschop van
Genua, Jacobus de Voragine (1229-1298) in zijn Legenda Sanctorum, werd opgetekend. Dit Latijns
manuscript, dat tussen 1250 en 1280 tot stand kwam, verhaalt het leven van verschillende
heiligen. Het werd een bestseller en kreeg al snel de sceptische naam Legeda Aurea (gouden
legende). Hij baseerde zich niet alleen op historische feiten, maar voornamelijk op de
overlevering. Hij had een grote belangstelling voor bloederige details. In de beschrijving van het
doden van de draak en de marteldood van Sint-Joris ben ik uitgegaan van deze gouden legende. In
deze legende lezen we dat Sint-Joris wordt geassocieerd met de Romeinse provincie Cappadocië
(Perzisch: Katpatuka, wat ‘land van goed gekweekte paarden’ betekent). Cappadocië ligt in de
huidige Turkse provincie Anatolië en heeft een rijke historie. Ze vormde de grens tussen het
Romeinse Rijk en de oostelijke vijanden. Er werden drie legioenen gelegerd, waarvan er één zich
al vroeg bij de eerste christenbeweging aansloot. Daarbij kwam nog dat Cappadocië beschikte
over de enige militaire haven van de zwarte Zee in de stad Trapezus. Hierdoor kwam het dat de
provincie niet bestuurd werd door een gouverneur maar door de legaten, bevelhebbers van de
legioenen. Ook in het Byzantijnse Rijk bleef Cappadocië dit militaire belang behouden. Het is
momenteel een toeristische trekpleister in Turkije vanwege de overgebleven grotwoningen en
staat op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Joris, de drakendoder
Op een keer kwam Joris, een krijgstribuun van Cappadocische afkomst, in de Romeinse provincie
Libië in een stad met de naam Silena. Dicht bij de stad lag een moeras zo groot als de zee, waarin
zich een verderfelijke draak schuilhield. Vaak had deze het volk, dat de wapens tegen hem had
opgenomen om hem te bestrijden, op de vlucht gejaagd en met zijn adem vergiftigd wanneer hij
voor de stadsmuren verscheen. Noodgedwongen gaven de burgers hem elke dag twee schapen
om zijn razernij tot bedaren te brengen en te voorkomen dat hij de stad zou binnendringen en de
lucht dusdanig verpesten dat velen zouden sterven. Uiteindelijk waren er bijna geen schapen meer
en daarom werd na rijp beraad besloten om de draak een schaap met daarbij een kind af te staan.
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Door loting moest iedereen, zonder uitzondering, zijn zoons en dochters ter beschikking stellen.
Zo viel het lot op een dag op de enige dochter van de koning. Bedroefd sprak de koning: “Neem
goud en zilver, zelfs de helft van mijn koninkrijk, maar laat mijn dochter bij mij, laat haar niet zo
sterven!” Woedend antwoordde het volk: “Koning, u hebt dit bevel uitgevaardigd en nu zijn al onze
kinderen gestorven. En u wilt uw dochter redden? Als u niet met uw dochter ten uitvoer brengt
wat u anderen hebt opgelegd, zullen we u en uw paleis in brand steken!” Na acht dagen zag de
koning in dat hij zijn dochter niet kon sparen. Hij liet haar in Koninklijke gewaden kleden en
omhelsde haar in tranen. Hij kuste haar en liet haar gaan met de woorden: “Lieve dochter, was ik
maar gestorven voor ik je zo moest wegsturen!” Ze viel voor de voeten van haar vader neer en
vroeg hem om zijn zegen. Hierna ging ze op weg naar het meer. De heilige Joris kwam langs
gereden en vroeg het huilende meisje wat er aan de hand was. “Goede man, spring snel op je paard
en vlucht zodat je niet samen met mij zult sterven.” “Wees niet bang jonkvrouw, want in naam van
Christus zal ik je helpen.” Op dat moment stak de draak zijn kop omhoog uit het moeras. Joris
besteeg zijn paard, sterkte zich door een kruis te slaan en viel moedig de naderende draak aan.
Dapper hield hij zijn lans in de aanslag en beval zich aan in Gods bescherming. Hij sloeg toe en
bracht de draak met zware verwondingen ten val. Hij beval de prinses haar gordel om de nek van
de draak te doen, waardoor de draak haar volgde als een afgerichte hond. Ze brachten de draak
de stad binnen, maar de mensen die het zagen sloegen op de vlucht. De heilige Joris wenkte hen
en sprak; “Wees niet bang!”, want hiervoor heeft de Heer mij naar jullie gezonden om jullie te
bevrijden van het leed dat de draak heeft aangericht. Jullie hoeven slechts in Christus te geloven
en jullie allen te laten dopen, dan zal ik de draak doden.” De koning en het hele volk lieten zich
dopen. Daarop trok de heilige Joris zijn zwaard, doodde de draak en liet hem buiten de stad
brengen. Vier span ossen trokken hem naar een groot veld buiten de stad. Die dag werden
twintigduizend mensen gedoopt, kinderen en vrouwen niet meegeteld. De koning liet ter ere van
de heilige Maria en de heilige Joris een grote kerk bouwen. De koning bood de heilige Joris
ontelbaar veel geld, maar hij weigerde het aan te nemen en liet het aan de armen geven. Joris wees
de koning kort op vier plichten, namelijk dat hij zorg moest dragen voor Gods kerken, priesters
eerbied moest tonen, de heilige mis trouw moest bijwonen en altijd aan de armen moest denken.
Daarna kuste hij de koning en vertrok.
Volgens een oude traditie in de oosterse kerk zou deze prinses Marina hebben geheten. In 307 is
zij ergens in het oosten de marteldood gestorven.

Joris de martelaar
Ten tijde van keizer Diocletianus (284-305) en keizer Maximianus (285-305) vond er onder
stadhouder Dacianus in het oosten een zo grote christenvervolging plaats dat binnen een maand
zeventienduizend mensen de martelaarskroon ontvingen. Door talloze foltermethoden werden
vele christenen afvallig en offerden aan afgodsbeelden en voldeden daarmee aan de keizercultus.
Toen de heilige Joris dat zag werd hij tot diep in zijn hart door droefheid geraakt. Hij gaf alles weg
wat hij bezat, legde zijn militaire tenue af en kleedde zich als de christenen. Zo begaf hij zich onder
de mensen en riep: “Alle heidense goden zijn demonen! De Heer heeft de hemel gemaakt!”
Woedend sprak de stadhouder hem toe: “Waar haal je het lef vandaan om onze goden demonen
te noemen? Zeg waar je vandaan komt en hoe je naam luidt!” “Ik heet Joris en ik stam uit een
adellijk geslacht uit Cappadocië. Met Christus' steun heb ik Palestina overwonnen, maar daarna
heb ik alles achter me gelaten om vrij te zijn om de hemelse God te kunnen dienen.” Omdat de
stadhouder hem niet op andere gedachten kon brengen gaf hij bevel hem op het 'paard' te leggen
en zijn ledematen een voor een met haken van zijn lichaam te scheuren. bovendien werden er
fakkels bij zijn zij gehouden en hij liet zijn gapende wonden, die zo diep waren dat zijn ingewanden
blootlagen, inwrijven met zout. Die nacht verscheen de Heer hem in een intens licht en troostte
hem liefdevol. Joris was zo gesterkt door Zijn heerlijke aanblik en woorden dat hij vond dat zijn
marteling niets voorstelde. Dacianus zag wel dat hij hem door folteringen niet de baas kon worden
en daarom ontbood hij een tovenaar. “De christenen,” zo sprak Dacianus, “doen mijn folteringen
teniet met hun toverkunsten en hechten geen enkele waarde aan offers voor onze goden.”
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“Als ik hun kunsten niet kan overtreffen,” antwoordde de tovenaar “verdien ik de doodstraf.”
Vertrouwend op zijn toverkunsten mengde hij onder het aanroepen van de namen van zijn goden
gif met wijn en gaf dat aan Joris te drinken. Om zich tegen het gif te beschermen sloeg de man Gods
een kruis en dronk de wijn op zonder ook maar iets van het gif te merken. Nogmaals vermengde
de tovenaar wijn met gif, nog sterker dan wat hij eerder had gebruikt, maar de man Gods sloeg
opnieuw een kruis en dronk alles op zonder dat het gif hem schaadde. Toen de tovenaar dat zag
wierp hij zich meteen voor zijn voeten neer, vroeg jammerend om vergiffenis en verzocht hem om
christen te mogen worden. Daarop liet de rechter hem onthoofden. De volgende dag liet Dacianus
Joris op een rad leggen dat rondom voorzien was van tweesnijdende zwaarden, maar het rad brak
onmiddellijk, terwijl Joris volkomen ongedeerd tussen de brokstukken werd aangetroffen. Daarop
liet Dacianus hem woedend in een ketel vol gesmolten lood gooien. Joris sloeg een kruis en stapte
in de ketel, maar dankzij Gods kracht kwam hij weer helemaal bij, net alsof hij een bad nam. Omdat
Dacianus wel inzag dat hij hem met dreigementen of martelingen niet klein kon krijgen besloot hij
hem met vriendelijke woorden te vermurwen. “Joris, mijn zoon; je ziet hoe mild onze goden zijn
die jouw godslasteringen zo lijdzaam hebben aangezien. Ondanks alles zijn ze bereid je genade te
schenken als je je bekeert. Doe dus, mijn liefste zoon, wat ik je aanraad. Zweer je bijgeloof af en
offer aan onze goden, dan zul je grote eer verkrijgen van hen en van ons.” “Waarom heb je mij niet
meteen al met vriendelijke woorden overtuigd in plaats van met folteringen?” zei Joris
glimlachend. “Goed. Ik ben bereid je raad op te volgen.” Misleid door deze vreugdevolle belofte liet
Dacianus een heraut omroepen dat iedereen bij hem moest komen om Joris, die zich zo lang had
verzet, eindelijk te zien geloven en offeren. De hele stad werd uitbundig versierd. Toen Joris de
tempel van de afgoden betrad om te offeren en allen daar vol vreugde aanwezig waren, bad hij
geknield tot de Heer om de tempel met de afgoden zo grondig te verwoesten dat er ter wille van
Zijn roem en om het volk te bekeren niets van zou overblijven. Onmiddellijk daalde er vuur uit de
hemel neer dat de tempel met goden en priesters verbrandde, en de aarde opende zich en
verzwolg alles wat er nog van de tempel restte. Dacianus hoorde wat er was gebeurd en liet Joris
bij zich brengen. “Van wat voor toverkunsten bedien jij je, allerslechtste mens, dat je zo'n
vreselijke misdaad hebt begaan?” “Geloof maar niet, koning,” antwoordde Joris, “dat dit zo is. Ga
maar met me mee, dan kun je me nogmaals zien offeren.” “Ik doorzie je bedrog, want je wilt mij
laten verzwelgen zoals je de tempel en mijn goden hebt laten verzwelgen.” “Zeg mij, ongelukkige:
hoe zullen jouw goden, die zichzelf niet hebben kunnen helpen, jou helpen?” Buiten zichzelf van
woede zei de koning tegen zijn vrouw Alexandria: “Het is met mij gedaan, ik zal sterven nu ik zie
dat ik door deze man ben overwonnen!” “Wrede tiran!” antwoordde ze. “Beul! Heb ik je niet maar
al te vaak gezegd dat je de christenen met rust moest laten omdat hun God voor hen strijdt? En nu
moet je weten dat ik christen wil worden!” “Ach! Wat ontzettend!” sprak de koning verbijsterd.
“Jij bent toch niet ook misleid?” Meteen liet hij haar aan haar haren ophangen en verschrikkelijk
geselen. Terwijl ze werd afgeranseld vroeg ze Joris: “Joris, licht der waarheid, wat denk je dat er
met mij zal gebeuren? Ik ben immers nog niet herboren door het water van de doop.” “Twijfel niet,
dochter,” antwoordde Joris, “want het vergieten van je bloed zal je worden gerekend als doop en
kroon.” Daarop gaf ze biddend tot de Heer de geest.

Naar aanleiding hiervan roept Ambrosius (339-197) in zijn Praefatio uit; “Joris, de trouwste
strijder van Christus, heeft in een tijd waarin het christendom alleen in stilte werd beleden als
enige onder Christus' volgelingen onbevreesd de zoon van God beleden. De goddelijke genade
heeft hem zo grote standvastigheid in het geloof vergund dat hij de bevelen van een dwingeland
naast zich neerlegde en niet bevreesd was voor ontelbare folteringen. O, gelukkige en roemrijke
strijder voor de Heer! Niet alleen heeft de heerlijke belofte van wereldse heerschappij hem niet
kunnen overreden, maar hij heeft zelfs zijn vervolger bespot en diens monsterlijke afgodsbeelden
in de afgrond geworpen. om deze reden heeft ook de koningin van de heidense Perzen nadat haar
man haar doodvonnis had uitgesproken, nog voordat ze de genade van de doop had verworven
de zegepalm van een roemvol martelaarschap verdiend. Daarom hoeven we er niet aan te
twijfelen dat zij, overgoten door een rode golf van haar bloed, het heeft verdiend om de
ontgrendelde hemelpoort binnen te gaan en het koninkrijk der hemelen deelachtig te worden.”
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De volgende dag hoorde Joris zijn vonnis aan. hij zou de hele stad door worden gesleept en daarna
onthoofd. Hij bad tot de Heer dat eenieder die zijn hulp zou inroepen zijn wens in vervulling zou
zien gaan. Een goddelijke stem deed van zich horen en zei hem dat het zou gebeuren zoals hij in
zijn gebed had gevraagd. Na het uitspreken van dit gebed werd hij onthoofd. Tijdens Dacianus'
terugweg van de plaats waar Joris onthoofd was naar zijn paleis viel Gods vuur uit de hemel op
hem neer en verteerde hem en zijn dienaren.

Dit gebeurde op 23 april 303 en het bleef de patroondag van Sint-Joris. Behalve Sint-Joris stierven
in deze periode nog veel andere martelaren die nog steeds vereerd worden.

Het martelaarschap
De oudst bewaard gebleven documenten, waarin de confrontatie tussen de christenen en de
Romeinen in haar meest oorspronkelijke gedaante tevoorschijn komt is een reeks verslagen die
onder een gemeenschappelijke noemer gebracht als martelaarsakten, acta martirum worden
aangeduid. Ons woord martelaar komt van het Griekse woord martir, dat getuige betekent.
Dergelijke stukken bevatten een verslag van het verhoor en het vonnis. Vaak ook van de
aanhouding en detentie die daaraan voorafgegaan was en van de executie van personen die ervan
verdacht werden dat ze christen waren. Het verhoor vormt de kern van een dergelijke tekst en
daarvan is de belijdenis ‘Ik ben christen’ het essentiële onderdeel. Het gaat bij de martelaren niet
om de strijd voor een goede zaak of een nobel ideaal, maar om de volstrekte gehoorzaamheid aan
de ene en ware God. Deelname aan het heidense offerritueel en daarmee de erkenning van de
goden van het Polytheïsme zouden immers Gods toorn wekken. In het onvermijdelijke
martelaarschap beleven de betrokkenen de verbondenheid met Christus, die zij navolgen en die
hun nabij is, zozeer dat uiting wordt gegeven aan de gedachte dat niet de martelaar zelf, maar
Christus in hen lijdt. Het martelaarschap stond in de Kerk van Noord-
Afrika in hoog aanzien en werd opgevat en ervaren als een gave Gods die in blijdschap diende te
worden aanvaard. Standvastige christenen kwamen vaak op gruwelijke wijze aan hun einde in de
Romeinse amfitheaters, waar ze door wilde dieren werden verscheurd of vreselijke folteringen
ondergingen. Deze beproevingen hadden niet zelden nieuwe bekeringen tot gevolg. De
opzettelijke neiging om het martelaarschap op te zoeken werd door de kerk nadrukkelijk
afgekeurd. Daartegenover stond dat in harde intolerantie de zwakke broeders en zusters met
excommunicatie werden bedreigd. Hoog konden dan de emoties oplaaien. In de jonge kerk
bestonden drie hoofdzonden namelijk; echtbreuk, moord en afval, waarvan afval tijdens de
vervolgingen nog steeds onvergeeflijk was. Wie gehoor gaf aan de edicten van de keizer werd in
de christelijke gemeenschap een uitleveraar genoemd, een woord met een bittere bijsmaak van
verrader van de Heer der Kerk. Hoe verbeten men was op deze uitleveraars blijkt uit een bewaard
gebleven martelaarsakte uit 304 toen op 12 februari een aantal christenen in Cartago terecht
stond wegens het houden van clandestiene bijeenkomsten en het achterhouden van heilige
geschriften. De inleiding op de akte luidt; “Tijdens de regering van Diocletianus en Maximianus
verklaarde de duivel de christenen de oorlog. Daarbij ging hij als volgt te werk. Hij speurde naar
aan de Heer gewijde avondmaalstellen en de Goddelijke geschriften met het doel om ze te
verbranden. De Christelijke kerken sloopte hij en verbood liturgische plechtigheden en
kerkdiensten ter ere van de Heer te houden, maar het leger van God de Heer kon zo’n onmenselijk
voorschrift niet verdragen en deinsde er niet voor terug het heiligschennend bevel uit te voeren.
Het greep onmiddellijk naar de wapenen van het geloof en trok ten strijde, niet zozeer om mensen
te bevechten als wel de duivel. Sommigen echter bezweken en verloochenden hun geloof door de
schriften van de Heer en aan God gewijde liturgische voorwerpen aan de heidenen uit te leveren
om ze door hem te laten verbranden. De meesten echter hielden moedig stand en waren bereid
hun leven ervoor te geven. Zij nu, vol Goddelijke inspiratie, overwonnen de duivel en velden hem.
Door hun lijden veroverden zij de zegepalm en alle martelaren bezegelen met hun bloed de
veroordeling van de uitleveraars en medeplichtigen, zodat de Kerk hen uit hun gemeenschap
stootte, want het was onmogelijk dat martelaren en uitleveraars samenwoonden in de Kerk van
God”.
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De middeleeuwse heiligencultus komt voort uit de verering die martelaren in de eerste eeuwen
na Christus ten deel viel. Auteurs van heiligenlevens, Jacobus de Voragine is geen uitzondering,
lijken zich soms haast te verlustigen in de meest afschuwelijke martelpraktijken. De sterfdag van
martelaren die hun aardse leven hadden gegeven voor het geloof werd jaarlijks herdacht als hun
geboortedag in het eeuwige leven. Leden van een christelijke gemeente kwamen dan bijeen bij het
graf van de betreffende heilige, waar een verslag van zijn of haar martelaarschap werd
voorgelezen. Vaste onderdelen van deze levensbeschrijvingen zijn af komst, jeugd, karakter,
levensgewoonten, overlijden, begrafenis en niet in de laatste plaats de wonderen die de heilige
heeft verricht, ook na zijn of haar dood.

Ook al voor de dertiende eeuw bestonden er verzamelingen heiligenlevens, maar daarbij ging het
om onderling sterk uiteenlopende teksten van verschillende auteurs uit verschillende tijden. Deze
collecties waren erg omvangrijk en kostbaar, zodat ze voor eenvoudige geestelijken niet
beschikbaar waren. Omdat de heiligenlevens een middel bij uitstek waren om de gelovigen
voorbeelden van een deugdzaam leven voor te houden bestond er bij de dominicanen behoefte
aan een goed handboek ter voorbereiding van preken. Mede daardoor kwamen er In de dertiende
eeuw nieuwe 'heiligenboeken' in zwang. Tot dit nieuwe type behoort ook de Legenda Aurea van
Jacobus de Voragine. Jacobus maakte gebruik van de werken van zijn ordebroeders, maar anders
dan zij voorgangers ordende hij de Legenda Aurea aan de hand van de officiële Romeinse
kalender. Ook ruimde hij veel plaats in voor hoofdstukken over de kerkelijke hoogtijdagen,
voornamelijk die rondom Jezus en Maria. Zo werd de Legenda Aurea dus veel meer dan een
verzameling heiligenlevens. Het boek bood een encyclopedisch overzicht van de officiële leer van
de Kerk op hagiografisch, theologisch, dogmatisch en kerkhistorisch gebied.
Ook kwamen er elementen uit heidense antieke teksten in legenden terecht. De heldhaftige strijd
tegen een monsterlijke draak met wonderbaarlijke gevolgen is daarbij een veel voorkomend
thema. Zo kennen we In de Griekse mythologie een monster en een prinses die daarvan gered
moest worden: Toen Perseus langs de kust van Ethiopië vloog zag hij ver onder zich een jonge
prinses, vastgeketend aan een boom op een rots. De koningin had hoogmoedig beweerd dat haar
dochter Andromeda mooier was dan de dochters van Nereus, een voorouder van Poseidon. Als
straf op deze hoogmoed zorgde Poseidon ervoor dat de kuststreken van Ethiopië geteisterd

zouden worden door een zeemonster. Een orakel had de koning verteld
dat hij het zeemonster kon laten vertrekken door zijn dochter te offeren.
Perseus stelde het Koninklijke echtpaar voor om Andromeda te redden
in ruil voor haar hand. Op dat moment kwam het zeemonster naar boven
en stemde de koning snel in. Perseus doodde het monster met zijn sikkel
en ontdeed Andromeda van haar ketenen.
De heiligen Menas, Demetrius van Sirmium en Theodorus Tiro werden in
de vroegchristelijke wereld ook als drakendoders voorgesteld. Wat
Jacobus legenden voor veel middeleeuwers zo aantrekkelijk gemaakt
moet hebben, zijn de wonderen die heiligen dankzij hun speciale relatie
met God tijdens hun leven, maar ook na hun dood konden verrichten. Een
legende, wat betekent ‘wat gelezen moet worden’, is oorspronkelijk een
levensbeschrijving van een heilige. Nu de wonderen de wereld uit
schijnen te zijn, heeft het tegenwoordig helaas de betekenis gekregen van
een fantasierijk en ongeloofwaardig verhaal, propagandaliteratuur,
waarin de heilige witter en de ongelovige zwarter wordt afgeschilderd.
Toch heeft het verhaal van Sint-Joris door de eeuwen velen geboeid en
spreekt het ook heden ten dage nog velen aan. Niet dat we in draken
geloven, maar vooral de symboliek blijft ons fascineren. Eenieder kan

daar zijn eigen fantasie op loslaten en een eigen interpretatie met behoud van de oorspronkelijke
essentie aan het verhaal geven. Wie probeert te achterhalen waar zich het verhaal heeft afgespeeld
komt bedrogen uit. Silena is nergens terug te vinden. Over Lydda is wat meer zekerheid en blijkt
Diospolis of Lod in Israel te zijn. Een andere versie van de legende is dat de draak zich opgehouden

Theodorus Tiro
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moet hebben in de grotten van Jeita in de buurt van Beiroet in Libanon. Soms zie je op afbeeldingen
de draak uit een grot tevoorschijn komen en we hoeven daar niet eens zo lang naar te zoeken. Op
het reliëf dat boven de ingang van het Sint-Antoniuskapelletje in Straten hangt komt de draak
inderdaad uit een grot. Als het verhaal al door de christenen uit de vierde of vijfde eeuw verteld
werd, dan zou het best eens kunnen zijn dat de christenen de Romeinen probeerden te misleiden
door een tribuun de draak te laten overwinnen, die in dit verband de christenen voor moest
stellen. Tegelijkertijd konden de christenen de draak als de Romeinse vervolgers zien en de
tribuun als een bekeerde Romein. In beide gevallen gaat het om de overwinning van het kwaad.
Het is maar net aan welke kant je staat. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat het verhaal van
Joris als drakendoder in die tijd verteld werd. Deze versie is pas honderden jaren later ontstaan.
Wat echter wel waar is is dat er een figuur geweest is die Joris heette, die zich op een bijzondere
wijze ingezet heeft voor de verspreiding van het christendom en die dit met de dood heeft moeten
bekopen. Minder dan 100 jaar na het voorval getuigen Augustinus en Ambrosius hier al van en
bisschop Gregorius van Tours neemt in zijn geschiedschrijving ook een passage over Sint-Joris op.
Het was niet ongebruikelijk dat standvastige christenen gemarteld werden om ze op andere
gedachten te brengen, maar de folterpraktijken waaraan Joris onderworpen werd is uit
martelaarsbrieven niet bekend. Vermoedelijk heeft hier de schrijver, zoals we gezien hebben, zijn
fantasie de vrije loop gelaten en zich volledig gebaseerd op de gangbare overlevering. De dood
met het zwaard was in tegenstelling tot de beschreven martelingen een milde straf. De dood op
de brandstapel of in het amfitheater in een gevecht met wilde dieren had meer voor de hand
gelegen. Zoals we nog zullen zien wordt Sint-Joris in heel veel landen en steden vereerd. In een
tijd van individualisering, die gepaard gaat met een sociale en spirituele verarming, kan Sint-Joris
ook nu nog een bron van inspiratie zijn . Laat Sint-Joris een voorbeeld blijven van standvastigheid
in ons geloof en in de bestrijding van onrecht en geweld.

Relikwieën, afbeeldingen en symbolen
Volgens Romeinse gewoonte en wet werden doden buiten de steden begraven, maar na de eerste

doelgerichte verzameling van relieken door bisschop Ambrosius
van Milaan in 386 worden deze op grote schaal opgegraven
(eleuatio) en overgebracht (translatio) naar kerken en kloosters,
waar ze in een altaar worden geplaatst of opgeborgen in vaak
kostbare reliekhouders. Relieken zijn stoffelijke resten of
voorwerpen waarmee de heilige in aanraking is geweest.
Heiligenverering was in de middeleeuwen in de eerste plaats
reliekenverering. Onheil probeerde men af te wentelen door het
ronddragen van een reliekschrijn. Voor de mensen uit die tijd
waren het tastbare brandpunten van heiligheid, mobiele
krachtcentrales, die een diepe eerbied genoten. De Katholieke
Kerk kent drie categorieën relikwieën. Het lichaam of gedeelten
van een heilige spreken het meest tot de verbeelding. We kunnen
daarbij denken aan een hand, een vinger of een plukje haar. Een
tweede categorie kan een voorwerp zijn dat door een heilige werd
aangeraakt, zoals kledingstukken en gebruiksvoorwerpen. Als
derde wordt ook een voorwerp als relikwie erkend dat met de

reliekschrijn in aanraking is geweest. Van een bekende kreeg ik eens een papiertje met een stukje
stof van de mantel van Sint-Joris, dat hij als relikwie bij een vakantieverblijf in het buitenland had
gekocht. Met onze hedendaagse nuchtere kijk waren we natuurlijk sceptisch, maar met wat ruime
fantasie en goedgelovigheid kunnen we het kleinood toch onder een van bovenstaande definities
rangschikken. De reliekverering kwam goed op gang toen de moeder van Constantijn de Grote het
kruis van Christus bij een bezoek aan Jeruzalem mee naar Rome bracht. Voorwaarde voor de
reliekverering was natuurlijk wel dat de heilige fatsoenlijk gehuisvest was in een fraaie kerk of
rijkversierde reliekschrijn. Daar zorgden monniken doorgaans voor, die dit alles konden
bekostigen met de gulle gaven van de gelovigen die van heinde en verre samenstroomden om de
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gunst van de heilige te verwerven. Plaatsen waar 'topheiligen' rustten trokken en trekken nog
steeds veel bezoekers en konden zich ontwikkelen tot wijd en zijd bekende bedevaartsoorden
zoals het graf van de apostel Jacobus in Santiago de Compostella en het graf van Petrus in de Sint-
Pieter te Rome. Kloostergemeenschappen hadden er dus groot belang bij dat ze in het bezit waren
van aantrekkelijke heiligen. Gezien het geweldige belang van relieken deden kloosters alle
mogelijke moeite om ze in hun bezit te krijgen. De meeste martelaren en vroege heiligen leefden
in het Middellandse Zeegebied; vandaar dat er vanuit gebieden ten noorden van de Alpen soms
heuse expedities op pad werden gestuurd om relieken te bemachtigen, goedschiks of
kwaadschiks. Het kwam zelfs voor dat ze werden verkregen door regelrechte grafroof. Dat het om
roof ging was geen bezwaar, want als de heilige zich liet meevoeren was dat al bewijs genoeg dat
de overplaatsing plaatsvond met zijn of haar instemming. Ook over de overblijfselen van Sint-Joris
zijn verhalen bekend dat hij zich op deze wijze liet ontvoeren. Gregorius van Tours (538-594)
verhaalt dat mensen die onderweg waren met een aantal relieken van Joris en in een kapel
onderdak hadden gekregen, de volgende ochtend geen beweging konden krijgen in de schrijn
voordat ze daar een deel van de relieken hadden achtergelaten.
Tijdens de eerste kruistocht naar Jeruzalem (1096-1099) stal een priester uit een Byzantijns
klooster de arm van Sint-Joris. Na het overlijden van de priester kwam deze in handen van graaf
Robrecht II van Vlaanderen, een van de leiders van deze kruistocht. Hij ging zich zoon van Sint-
Joris noemen. Bij thuiskomst schonk Robrecht de arm aan de Benedictijner abdij van Anchin nabij
het noord Franse plaatsje Pecquencourt.
Bij de belegering van Jeruzalem speelt Sint-Joris opnieuw een belangrijke rol. De kruisvaarders
durfden hun stormladders niet te beklimmen omdat de Saracenen felle tegenstand boden, maar
Sint-Joris verscheen, gehuld in een witte wapenrusting en getooid met een rood kruis, en beduidde
hun dat ze achter hem aan veilig omhoog konden klimmen en de stad in handen krijgen. Daardoor
bemoedigd namen ze de stad in en doodden meedogenloos alle Saracenen, of beter gezegd roeiden
ze schaamteloos uit.
Toen de kruisvaarders op 15 juli 1099 Jeruzalem veroverden kreeg de relikwieverering een
nieuwe impuls, waardoor er een levendige handel in relikwieën ontstond.

Nog steeds zijn veel dorpen en steden trots op het bezit van een relikwie. Zo kennen we in Oirschot
het verhaal van de heilige non, zuster Maria Margaretha der Engelen. Na haar overlijden in 1658
vloeide er zuivere olie uit haar lichaam. Deze werd door haar medezusters in meer dan honderd
flesjes opgevangen. Enkele van deze flesjes worden nu nog in het klooster van de Karmelietessen
bewaard.

Bij gebrek aan een relikwie kan een afbeelding in de vorm van een beeld, prent of schilderij
uitkomst bieden. Sint-Joris zit meestal op een steigerend wit paard en doorboort met een speer of
lans de bek van de draak. Maar is hij nou rechts- of linkshandig? Soms ontbreekt zijn schild met
het rode kruis. Dat is dan wel een erg vrije interpretatie van de kunstenaar. Het witte paard
symboliseert namelijk de reinheid van de heilige ridder en het rode kruis Gods hulp in de strijd
tegen de ongelovige. Om duidelijk te maken om welke heilige het gaat kiezen kunstenaars voor
bepaalde attributen, die refereren naar het leven van de heilige. Zo worden veel martelaren
afgebeeld met een van de martelwerktuigen waarmee hij of zij ter dood werd gebracht. Ook
worden wel eens wonderen, die door de heilige werden verricht afgebeeld. Identificatie aan de
hand van afbeeldingen is soms erg moeilijk. Sint-Joris kennen we van de draak, maar ook de
aartsengel Michael wordt met een draak of duivel aan zijn voeten afgebeeld. Meestal heeft hij
vleugels, waardoor het onderscheid duidelijk wordt.
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De strijd van Sint-Joris met de draak en de overwinning daarop symboliseert de strijd van het
goede tegen het kwade. Velen van ons zien ook nu nog slangen en krokodilachtigen als
angstaanjagende en bedreigende monsters. Zou jij het plezierig vinden om draak te worden
genoemd? Natuurlijk niet! Wanneer men het kwaad overziet, dat de draak heeft aangericht,
begrijpt men die vijandschap volkomen. Men denke alleen maar aan zijn hebbelijkheid, mensen te
verslinden en dan nog het liefst schone jonkvrouwen. Daarentegen schijnt het dier een bijzondere
aanleg te bezitten schatten en jonkvrouwen te bewaken. Maar meestal heeft de draak die schatten
of die jonkvrouwen ergens geroofd en dat maakt de zaak niet beter. Het enige goede, dat men van
hem kan zeggen, is misschien dat hij niet werkelijk bestaat. Tóch zouden we hem niet graag
missen, want we mogen hem dan in een dierentuin of in de oerwouden nooit aantreffen, zoveel te
vaker vinden we hem in de sprookjes en legenden, de mythen en sagen van de meest verschillende
volkeren. Als zodanig is hij gewoon een internationale plaag en sinds 1 juli 2010 in de nieuwe
achtbaan in de Efteling een uitdaging en voor hen die de moed hebben de strijd aan te gaan een
overwinning. We hoeven echter niet heel ver van huis te gaan om een eeuwenoude symboliek van
de draak te aanschouwen. In de noordgevel van de voormalige
Mariakerk aan ’t Vrijthof in Oirschot, nu protestantse kerk in de
volksmond, is op een gevelsteen een draak aangebracht. Deze draak
staat symbool voor wereldlijk bestuur en rechtspraak die op ’t
Vrijthof plaatsvond.
We treffen de draak in zeer uiteenlopende variëteiten aan: met
vleugels en zonder, met één kop of met zeven koppen, werkend met
vuur, met vergif of met een onfeilbaar gebit. Maar waar komt het
beeld van de draak eigenlijk vandaan? Men hoeft maar te kijken naar
afbeeldingen van prehistorische dieren, om de prototypes van de
draken te vinden. Het kan niet anders, of de draken zijn ontsproten aan het fantaserende brein
van de mens. Men heeft er al vroeg behagen in geschept, dieren te tekenen, die men als een
combinatievorm kan beschouwen. men veronderstelt dat de krokodil en in sommige gevallen de
slang model voor draak hebben gezeten. Dit zijn niet alleen gevaarlijke dieren, maar hun gehele
uiterlijk is huiveringwekkend.
Ook in Nederland zou zich een draak gemanifesteerd hebben. Het betreft de draak van het rode
klif in de buurt van Stavoren in Friesland. In het jaar vier van onze jaartelling begon het. In de
zomer van dat jaar verhief zich drie dagen lang een enorme vuurkolom nabij het klif en op de
vierde dag verscheen er een draak. 150 jaar later verscheen de draak opnieuw, nu zelfs acht dagen
lang. In 230 verhief de draak zich elf dagen lang. Vermoedelijk ging het hier om een
natuurverschijnsel, maar de schrik zat er bij de bevolking niettemin goed in.
Genoeg over draken!

Sint-Joris wordt meestal afgebeeld als een Romeins soldaat met op zijn borst een rood kruis, het
Sint-Joriskruis, dat het martelaarschap symboliseert. De oorsprong van het Sint-Joriskruis is zeker
niet vierde eeuws, maar komt waarschijnlijk uit de tijd van de kruistochten aan het begin van de
elfde eeuw. Op afbeeldingen van Sint-Joris vinden we ook vaak het prinsesje dat aan de draak
geofferd moest worden, een koningin die zich door hem liet bekeren, een kasteel of stadsmuur.
Ook zien we soms een wiel, een gifbeker en andere martelwerktuigen en de hand van God of een
jongetje dat achter op het paard van Sint-Joris zit. Dit is de slaaf uit Mytilene of Mytilini, die hoge
Romeinse soldaten begeleidde. Hij zou door Sint-Joris zijn bevrijd op het moment dat hij wijn voor
zijn meester inschonk. De schenkkan en handdoek in zijn hand duidt erop dat het om een slaaf of
bediende gaat. Echter, er is ook een andere interpretatie gangbaar. Het jongetje is meestal gekleed
als een jonge Turk. Gedurende de Turkse overheersing van het Nabije-Oosten werden jongens uit
christelijke gezinnen gekidnapt en gedwongen dienst te nemen in het Turkse leger. Tijdens hun
militaire opleiding werden ze tevens ingewijd in de islam en werd het hen onmogelijk gemaakt
om terug te keren naar hun gezin . Het jongetje op het paard bij Sint-Joris symboliseert dan geen
slaaf, maar een christen die door Joris voor de islam gered is. Ook andere soldatenheiligen hebben
een dergelijke figuur op hun paard zitten. Op Oost-Europese iconen zien we deze slaaf vaak

Het teken van de oude
rechterlijke macht in Oirschot
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afgebeeld. Het komt ook wel eens voor dat op de rand van deze iconen de legende van Sint-Joris
in de vorm van een stripverhaal is afgebeeld.
Een heel oude afbeelding uit de negende of tiende eeuw van Sint-Joris is nog te vinden op het
rechter paneel van een icoon in het Sint Catharinaklooster (gebouwd tussen 548 en 565) in de
Sinaï. Sint-Joris verwondt daarop een man in plaats van een draak met zijn speer. In de koptische
literatuur wordt deze man als de Perzische koning Dacianus aangeduid. Deze Dacianus hebben we
al eerder besproken. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dood van Sint-Joris. In Egypte bestrijdt
Joris altijd menselijke figuren.

Een populaire heilige
Sint-Joris is in de volksdevotie altijd een populaire heilige geweest. In het Oost-Romeinse Rijk gaat
de verering van Sint-Joris terug tot in de vijfde eeuw. Aanvankelijk vond de verering vooral plaats
in het Nabije Oosten, inclusief Egypte en Ethiopië. Constantinopel telde zelfs meerdere

Joriskerken. Zijn verering was het grootst op het
eiland Cyprus, in Kappadocië en Georgië, dat zelfs
naar hem genoemd is. Van daaruit verbreidt zich zijn
verering naar de Balkan en Rusland.
In de oosterse kerken behoort hij met Demetrius van
Sirmium en Theodorus Tiro tot de drie grote Griekse
soldatenmartelaren. Al in de vierde of de vijfde eeuw
bouwden de Byzantijnen in Lod in Israel een kerk
boven zijn graf, die herhaaldelijk werd verwoest en
ondermeer werd gerestaureerd door Richard
Leeuwenhart. Op de ruïnes bouwden de moslims de
El-Chodr, de groene moskee. De kerk en de moskee
maken deel uit van hetzelfde gebouwencomplex met
aparte ingangen.
Vanaf 23 april 683 weten wij zeker dat Joris ook in
Rome werd vereerd. zijn hoofd werd er namelijk
vereerd in de Sint-Giorgiokerk.

Het geloof en vertrouwen in hem viel in 1098 de kruisvaarders ten deel toen op 3 juni Antiochië
na een beleg van 226 dagen door een list en omkoperij in handen was gevallen. Antiochië was in
die tijd naast Rome en Constantinopel een wereldstad en kwam daarbij op de derde plaats. Een
van de zes toegangspoorten tot de stad was gewijd aan Sint-Joris. Al op 12 juni echter was de stad
weer volledig ingesloten door de Turken. Op 28 juni trok het door honger afgematte kruisleger de
vijandelijke troepen tegemoet voor een beslissende strijd. De Turken trokken zich in de bergen
terug, achtervolgd door de kruisvaarders en vielen in wanorde uiteen. Uit de bergen verschenen
talloze legers met witte paarden en met witte banieren. De leiders wisten in het geheel niet wat
dit betekende en wie dit waren, totdat zij er de hulptroepen van Christus in herkenden,
aangevoerd door de heilige Joris, de heilige Mercurius en Sint Demetrius. God had hen de
overwinning geschonken. Een ooggetuige verklaart; “dit moet eenieder geloven, velen van de
onzen hebben het gezien.” Een soortgelijk voorval deed zich voor in de recente geschiedenis. Toen
de Britten zich in 1914 in de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog terug moesten trekken
vanwege de omsingeling door de Duitsers bij het Belgische Mons, zagen de doodvermoeide
militairen in de nacht vanuit het niets een leger van engelen opduiken, groter dan mensen en
omgeven door licht. Ze waren in het wit gekleed, zweefden boven de grond of waren te paard en
schoten met pijlen op de achtervolgende Duitse troepen en maakten daaronder veel slachtoffers.
Hierdoor konden de Britse militairen zich terug trekken en werden ze van de totale ondergang
gered.
Uit verslagen van pelgrims naar het Heilige Land uit de vijftiende eeuw weten we dat ze Op weg
naar Jeruzalem eerst Lydda of Lod bezochten. Ze gingen er het graf van Sint-Joris bezoeken wie er
in 303 de marteldood gestorven was en waar zijn relieken bewaard werden. Sommige pelgrims
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bezochten ook Beiroet, waar zich de legende met de draak zou hebben afgespeeld en waar een
kathedraal, gewijd aan Sint-Joris, stond.
Erasmus ( † 1536) vertelt in zijn Enchiridion dat er in zijn tijd mensen waren die Sint-Joris'
bescherming inriepen om niet in de handen van de vijand te vallen.
De Scouting kent nog steeds het gebruik om op de feestdag van Sint-Joris, 23 april, tijdens een
feestelijk kampvuur rode tulpen in het vuur te gooien. Daarmee roepen zij de bescherming van
Sint-Joris af in de strijd tegen goed en kwaad. De tulpen staan voorde bloeddruppels die Joris
verloor na het doden van de draak op zijn weg terug naar de stad. Op de plaatsen waar zijn bloed
op de grond drupte ontsproten rode rozen, die door de schaarste in april en de hoge kosten
vervangen zijn door rode tulpen.
De Valeriaan werd tot een van de geneeskrachtigste planten gerekend. Momenteel wordt zij nog
toegepast in de homeopathie. Het is familie van de Kamperfoelie. Vanwege haar heilzame werking
wordt ze ook Sint-Joriskruid of Sint-Joriswortel genoemd en vermoedelijk is Speerkruid ook een
referentie naar deze plant.
Sint-Joris, die de draak overwon, houdt meer van regen dan van zon en het liefst rijdt er langs de
wegen, Sint-Joris in de regen. Met Sint-Joris regen, kersenoogst valt tegen. Met deze weerspreuken
wordt duidelijk een verband gelegd tussen Sint-Joris en de weersinvloed op de oogst van boeren.
Ook veel voornamen en achternamen zijn van Joris afgeleid. Sjors, Georg(es), Jurgen, Georgia,
Georgine, Georgette zijn bekende
voornamen en Jeurissen, Juriaans, Jurriëns,
Jurgens en vele andere zijn bekende
achternamen, die van Joris afkomstig zijn.
Naast het patroonschap van veel
schuttersgilden, boeren en de scouting is hij
ook de patroonheilige van bijvoorbeeld
ziekenhuizen, ruiters, gevangenen,
cavaleristen en strijd in elke vorm. Een zeer
bijzondere groep heiligen zijn de veertien
noodhelpers. Het zijn bijna allemaal
martelaren uit de tweede tot en met de
vierde eeuw. Sint-Joris hoort ook tot deze
categorie en zijn voorspraak wordt
aangeroepen bij oorziekten, de pest, lepra,
syfilis en allerlei huidziekten, ook bij
paarden. De verering van de noodhelpers is
in Duitsland in de veertiende eeuw ontstaan
toen de pest daar begon huis te houden.
Hij is ook de patroon van Engeland, waar zijn
rode ridderkruis nog in de vlag terug te
vinden is. Veel Engelse koningen droegen de
naam George en veel Engelse steden staan
nog onder zijn bescherming of dragen zijn
naam. Ook is hij patroon van Frankrijk,
Portugal, Zweden, Georgië en mede patroon
van Rusland. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje is hij de patroon van deelstaten en
provincies. In Nederland is hij patroon van Amersfoort en Nijmegen en zijn er veel kerken aan zijn
naam gewijd. Ook in Oirschot is Sint-Joris een populaire heilige. In de middeleeuwen was er een
Sint-Jorisaltaar in onze parochiekerk en werd het gasthuis in 1333, nu Verzorgingscentrum, onder
zijn patronaatschap gesteld en draagt ook nu nog steeds, weliswaar zonder Sint, zijn naam. In
eerste instantie was het Sint-Jorisgasthuis een gelegenheid voor pelgrims om gratis onderdak te
vinden en bestond uit het nu nog bestaande huis, “Den Beyerd” in de Gasthuisstraat. Bij dergelijke
pelgrimshuizen was meestal een kapel ingericht waar de gasten ’s-morgens de mis konden
bijwonen, alvorens ze weer verder trokken. Al in 1336 werd een rector door middel van een
stichting voorzien in zijn onderhoud uit de opbrengst van het Sint-Jorisaltaar. Op 6 juni 1337
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maakt Wilhelm de Rotelen, geestelijk functionaris van Boechout en kanunnik van de Sint-Pieter
in Oirschot zijn testament op. Hij schenkt onder meer aan Jordan Brant zijn huis in Oirschot met
de verplichting om een legaat aan het altaar van Sint_Georgius in het hospitaal van Oirschot te
schenken. In 1848 kreeg het pelgrimshuis een andere functie. Toen werd onder leiding van drie
Zusters Franciscanessen gestart met zieken- en bejaardenzorg en groeide uit tot de huidige
omvang.
In 1539 en 1542 worden er schuttersgilden in Oirschot opgericht, één in het dorp en é’n in het
buurtschap Straten. Het Sint-Jorisgilde uit het dorp is eind vorige eeuw een zachte dood gestorven,
maar dat uit Straten is nog springlevend. En wie weet nog dat er in het buurtschap Notel een café
met de naam Sint-Joris stond.
Het Limburgse plaatsje Beesel is nog de enige plaats in Nederland waar de legende van Sint-Joris
met de draak in een openluchtspel levend wordt gehouden. De oudste vermelding van dit
draaksteken dateert uit 1736. Op kermismaandag verzamelden zich zoveel mogelijk mensen in de
gildekamer. Sint-Joris verscheen dan ten tonele en de draak werd gestoken en het Sint-Joris
liedeke gezongen. In 1883 werd het draaksteken voor het eerst in drie bedrijven opgevoerd. Vanaf
1967 tot heden vindt het draaksteken om de zeven jaar plaats. Het openluchtspel is uitgegroeid
tot een waar spektakel met een twaalf meter lange draak, die vuur spuwt, met zijn vleugels
wappert en zijn ogen rolt en die angstaanjagend brult. Onder meer in het Beierse Furth im Wald
vinden ook nog steeds drakenspelen plaats.

De naspeuringen naar levens van heiligen hebben tot een dramatische opschoning geleid. Paus
Paulus VI liet in 1969 onder meer Sint-Joris uit de heiligenkalender schrappen. De verering bleef
echter.

Duitse doopschotel uit de 16e eeuw


