
  Mysterie  

oP zoeK naa r de 
verloren dr aaK

Waar komen al die 
drakenverhalen vandaan?W
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   tekst JoHan deMoed

grote reptielachtigen, beschre-
ven in oude geschriften, worden 
vaak weggezet als mythologische 
wezens. de draak is er zo een. je 
ziet ze vliegen als je het erover 
hebt! maar zagen herodotus, 
plinius de oudere, claudius 
aelianus, cassius dio en 
marco polo ze ook vliegen 
toen ze dieren met een vergelijk-
baar signalement beschreven? 
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veel historische bronnen maken melding 
van grote reptielen, soms voorzien van 
vleugels. hoewel ze overal weer anders 
werden genoemd (zie kader onderaan), 
kennen wij ze het best onder de naam 
‘draak’. vanuit onze 
optiek is een draak 
een heel ander beest 
dan een dinosau-
riër. dat is niet altijd 
zo geweest. in 1841 
werd voor het eerst 
de term ‘dinosauria’ 
gebruikt om de die-
ren te beschrijven die wij nu kennen als 
dinosauriërs. de term betekent ‘verschrik-
kelijke hagedissen’, bedacht door de be-
kende britse anatoom, zoöloog en pale-
ontoloog richard owen. het opmerkelijke 
is dat zelfs woordenboeken tot aan 1891 
– bijvoorbeeld noah webster’s american 
dictionary in english language – het 
woord ‘dinosauriër’ niet vermeldden. voor 
die tijd was er wel een ander gangbaar 
woord om zulke beesten te 
beschrijven: draak. zelfs tot in 
1946 is ‘draak’ in woordenboe-
ken te vinden in de betekenis 
dat het een groot dier is dat 
op een slang, hagedis of sauri-
erachtige lijkt. 

velen gaan ervan uit dat de 
dinosauriërs allang uitgestor-
ven waren voordat de mens 
op het toneel verscheen. tus-
sen mens en dino zou 65 mil-
joen jaar zitten. als je zo naar 
de feiten kijkt, is het lastig te 
verklaren hoe het komt dat 
verschillende historische bron-
nen in de afgelopen millennia 
gedetailleerd dieren beschrij-
ven en afbeelden die erg op 
dinosauriërs lijken. volgens de 
gangbare theorie kan dat niet. 
hoe kun je iets beschrijven of 
tonen wat miljoenen jaren ge-
leden voor jouw verschijning 
verdween?
‘ja’, zegt de criticus. ‘je gelooft 
die drakenverhalen toch niet? 
dat fantasiebeest heeft echt 
niet bestaan, hoor.’ 
het is duidelijk dat er in de 
loop der eeuwen veel mythe-

vorming heeft plaatsgevonden in de her-
innering aan draken. toch zijn er verschil-
lende betrouwbare, historische bronnen 
die in detail spreken over grote reptielen 
die vandaag de dag niet meer leven. mag 

je de wetenschap-
pers van destijds 
dan niet serieus 
nemen? en als je 
ze op dit punt met 
een korrel zout 
neemt, waarom 
neem je ze dan wel 
serieus als ze op 

eenzelfde gedetailleerde en beschouwen-
de manier over andere zaken schrijven?
voordat je op die vragen antwoord geeft, 
is het misschien goed eerst te lezen over 
welke historische bronnen we hier op het 
oog hebben...

vliegende reptielen
vraag een student geschiedenis wie de 
vader van de geschiedschrijving is en de 

oP zoeK naa r de 
verloren dr aaK
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MaG Je de Weten-
scHaPPers van 
destiJds dan niet 
serieus neMen?

n  nago (indonesië)
n  loong (china)
n  ryu (Japan)
n   bakunawa 

(Filipijnen)
n  Yilbega (siberië)
n  ejderha (turkije)
n   drakon 

(Griekenland)
n   coca (Portugal)
n   balamr 

(roemenië)
n   sarkany 

(Hongarije)
n   Wyvern 

(engeland)

n   scultone 
(sardinië)

n   Y ddraig goch 
(Wales)

n   Yong, imoggi 
(Korea)

n   rong, long 
(vietnam)

n  neak (india)
n   lindworm 

(duitsland)
n  zilant (tartaren)
n   in de bijbel komt 

‘draak’ 25 keer 
voor, van ‘draken’ 
is 19 keer sprake.

draak komt 
overal voor

de draak is wereldwijd bekend 
en door veel volken aanbeden. 
er is bijna geen cultuur die deze 
imposante wezens ongenoemd 
laat. in andere talen wordt de 
draak als volgt aangeduid:
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kans is groot dat het antwoord luidt: hero-
dotus van halicarnassus. deze griekse 
historicus, die leefde in de vijfde eeuw 
voor christus, is vooral bekend geworden 
door zijn werk historiae, een omvangrijke 
bundel boeken die het midden houdt tus-
sen de memoires van een reiziger en een 
duidelijke poging om objectief aan ge-
schiedschrijving te doen. diezelfde hero-
dotus heeft ook opmerkelijke reptielen 
beschreven die hij zag toen hij op reis was 
in afrika. de engelse vertaling van de tekst 
omschrijft het dier als ‘serpent’, waarmee 
tegenwoordig een slang wordt bedoeld, 
maar het is goed te weten dat ‘serpent’ 
vroeger ook een gangbaar woord was 
om andere reptielen aan te duiden. in het 
tweede boek van zijn historiae doet hero-
dotus verslag van deze schepsels:

 ‘er zijn ook rond thebe serpenten 
die helemaal niet schadelijk zijn voor de 
mens. ze zijn klein in formaat en hebben 
twee hoorns op hun kop. (…) er is ook 
een streek van arabië in de buurt van de 
stad buto gelegen. naar die plaats ging ik 
heen om bericht te 
krijgen over de 
gevleugelde 
serpenten. (…) de 
vorm van de serpent 
is als van de 
waterslang. doch 
haar vleugels zijn 
niet bevederd, ze 
gelijken vrijwel op 
de vleugels van de 
vleermuis.’

in zijn derde boek 
schrijft herodotus 
ook over vliegende 
serpenten. ze blij-

ken de men-
sen flink 
dwars te zit-
ten bij de wie-
rookoogst.

 ‘die 
bomen, de 
wierookdra-

genden, 
worden 
bewaakt 
door 
gevleugelde 
serpenten, 
klein van 
afmeting, bont 
van uiterlijk, velen 
in getal bij iedere boom; 
deze zijn het ook, die naar 
egypte trekken. en zij worden door niets 
anders van de bomen verjaagd dan door 
de rook der storaxboom. (…) die wierook 
dan winnen de arabieren aldus (…) 
nadat zij met runderhuiden en andere 
vellen geheel het lichaam bedekt hebben, 
en het gelaat behalve de ogen, gaan zij 
naar de casia. deze groeit in een ondiep 
moeras. om haar en in haar houden zich 
gevleugelde dieren op, die zeer op 
vleermuizen gelijken en vreselijk schreeu-
wen en zich sterk teweerstellen. deze 
moeten zij van de ogen afhouden en zo 
snijden zij de casia af.’

agressieve dieren dus… je kunt je voorstel-
len dat de serpenten die herodotus hier 
beschrijft angstaanjagend waren. ze had-
den vleermuisachtige vleugels, zonder ve-
ren, én ze hadden een lange, slangachtige 
rompvorm. het doet denken aan rhamp-
horhynchus (zie foto), een uitgestorven 
pterosauriër, die een spitse kop had, 
lange vooruitstekende tanden en lange 

smalle vleugels. het lijkt er sterk op 
dat herodotus hier een dier be-

schrijft dat we vandaag de 
dag niet meer kennen. 

een dinosaurus?

vreemd 
dier
lucius cassius 
dio, die leefde 
van 150 tot 235 
na christus, was 

een romeinse 
senator en gouver-

neur van pergamum 
en Smyrna; later pro-

consul van afrika. in die 
functies had hij toegang tot 

officiële bronnen en benutte hij 
ijverig de toen beschikbare historische 
werken. hij gebruikte ze als basis voor 
zijn beschrijving van de geschiedenis van 
rome, waar hij twintig jaar aan gewerkt 
heeft; tien jaar daarvan besteedde hij uit-
sluitend aan het verzamelen van bronma-
teriaal. hij wilde als ambtenaar onkreuk-
baar en objectief blijven en koos daarom 
geen partij tegenover gebeurtenissen en 
conflicten in vroegere eeuwen. bovendien 
stond of viel zijn reputatie als historicus 
met het doorgeven van betrouwbare in-
formatie. 
dit wetende valt er een opmerkelijk licht 
op het volgende citaat uit zijn werk, waar-

in hij schrijft 
over een veld-
slag tijdens de 
eerste puni-
sche oorlog bij 
de bagradas-
rivier in afrika. 
aanvankelijk 
ging het erom 
dat het ro-
meinse leger 
(dat onder het 
bewind stond 
van consul 
atilius regu-
lus) ten strijde 
trok tegen het 

 Het dier dat 
Herodotus zag doet 
denken aan rhamphor-
hynchus, een uitgestor-
ven pterosauriër.

op de chinese zodiak-ka-
lender, die ver voor chris-
tus is ontwikkeld, worden 
twaalf dieren getoond. 

elf dieren komen nog steeds 
voor: rat, os, tijger, konijn, 
slang, paard, geit, aap, haan, 
hond en varken. Maar de 
twaalfde is vandaag de dag 
een vreemde eend in de bijt: 
de draak. bijzonder dat men 
zomaar opeens voor een 
mythisch dier koos. dat klinkt 

onlogisch, tenzij de draak 
toen ook echt nog leefde. een 
andere theorie is dan ook dat 
de reuzenreptielen in china 
zoveel indruk hebben gemaakt 
dat de chinezen deze dieren 
eeuwenlang hebben aanbeden. 
dat gebeurt zelfs tot op de dag 
van vandaag! draken worden 
er overal afgebeeld, ze worden 
in tempels vereerd. verwij-
zingen naar draken zijn in 
china geen uitzonde-
ring, het is de regel.

elF echte dieren, één niet?
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carthaagse rijk, maar dat plan werd even 
wreed verstoord…

 ‘nu, terwijl regulus 
gelegerd was naast de 
bagradas-rivier, verscheen 
er een serpent van enorme 
omvang. Men zegt dat zijn 
lengte 120 voet was 
[omgerekend naar 

romeinse maatstaven: ruim 35 meter]. 
zijn karkas werd naar rome vervoerd om 
er te worden tentoongesteld. (…) Het 

beest vernietigde veel van de soldaten die 
hem benaderden. sommige soldaten 
werden gedood toen ze uit de rivier 
dronken. regulus overwon het beest 
uiteindelijk door een menigte van 
soldaten en katapulten in te zetten.’

opmerkelijk is dat dit allemaal vlak naast 
een rivier gebeurde. cassius dio schrijft 
dat de soldaten die water wilden drinken 
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Kan de verloren draak nog 
worden gevonden? als het 
aan de britten ligt wel. zij 
noemen de Komodovaraan 
‘Komodo dragon’. en zeg 
nou zelf… het is toch net 
of dit 3 meter lange, 150 
kilo zware reptiel zo uit 
een evodocu van discovery 
channel of national Geo-
graphic komt lopen?

de Komodovaraan is vandaag 
de dag – voor zover bekend – de 
grootste hagedis ter wereld. ook 
mensen zijn hun leven niet zeker 
met een Komodovaraan in de 
buurt. Het zijn giftige reptielen 
die je, als ze de kans krijgen, 
flink kunnen bijten. Hij heeft 
ongeveer zestig naar achteren 
gekromde tanden. die tanden 

hebben een zaagstructuur waar-
door ze gemakkelijk door vlees 
snijden. de Komodovaraan kan 
zijn tanden vele malen laten uit-
vallen en op die manier vervan-
gen zodat ze altijd scherp zijn. 

giFtig
een afschrikwekkende ei-
genschap van deze moderne 
draak is dat hij gifklieren 
heeft. de australische on-
derzoeker bryan Fry toonde 
dat aan. als de Komodo-
draak je bijt, zorgt het gif 
ervoor dat je in een shock-
toestand raakt; je bloed gaat 
sneller stromen en je aderen 
verwijden zich. Het is dus niet 
zo dat, zoals eerst werd aange-
nomen, de giftige bacteriën in 

het varaanspeeksel tot de dood 
leiden.

hinderlaag
de Komodovaraan is een 
roofdier (carnivoor). Hij staat 
aan de top van de voedselpira-

mide en heeft, als hij eenmaal 
volwassen is, geen natuurlijke 
vijanden. Hij kan een korte 
sprint maken en een snelheid 
bereiken van 20 kilometer per 
uur. de Komodo-draak valt 

prooien meestal 
aan vanuit een 
hinderlaag, 
waarbij hij zich 
verstopt tussen 
het hoge gras of 
andere begroeiing 
langs de looprou-
tes van prooidie-
ren. als de prooi 
op een afstand 
van minder dan 
anderhalve meter 
komt, wordt de 
aanval ingezet. de 
varaan probeert 
de pezen in de 
poten door te 
bijten om de prooi 
te immobiliseren. 
eenmaal tegen 
de grond gewerkt 

wordt de prooi in de hals of 
in de buik gebeten zodat het 
doodbloedt. daarna scheurt de 
Komodo-draak zijn prooi aan 
stukken. 

vraatzuchtig
deze varanen staan bekend 
als erg vraatzuchtig. in één 
maaltijd kunnen ze maar liefst 
80 procent van hun eigen 
lichaamsgewicht naar binnen 
werken. ze hebben een elasti-
sche maag, flexibele kaken en 
een grote bek en keelopening. 
daardoor kunnen ze grote stuk-
ken vlees naar binnen werken. 
Het is bekend dat een 50 
kilogram zware vrouwtjesva-
raan een 31 kilo zwaar varken 
verslond. en dat in nog geen 
twintig minuten tijd! 

kannibalen
de varaan schroomt niet 
zijn eigen jongen op te eten. 
Het menu van een volwas-
sen varaan bestaat zelfs voor 
zo’n 10 procent uit de jongen 
van zijn eigen soort. Grotere 
soortgenoten zijn dan ook de 
belangrijkste bedreiging voor 
de jonge varanen. opmerkelijk 
is dat de jongen zich door de 
uitwerpselen van kadavers rol-
len om zo een onaantrekkelijke 
geur te krijgen als afweer tegen 
de oudere soortgenoten. de 
Komodo-draak, die zijn prooi 
doorgaans met bot en al veror-
bert, vermijdt namelijk het eten 
van uitwerpselen. zo netjes is 
hij dan weer wel…

komodo dragon grootSte hagediS ter Wereld

zelFs eiGen 
JonGen staan 
oP Het Menu

 als de Komodo-
draak je bijt, zorgt het 
gif ervoor dat je in een 
shocktoestand raakt.

Marco Polo bescHreeF 
dieren Met een 
oMGereKende lenGte van 
12 Meter en Kleiner



het er niet levend van afbrachten. had 
het reptiel misschien een aanvalstechniek 
zoals een hedendaags reptiel, de kroko-
dil, dat heeft: loeren onder water en een 
bliksemaanval wanneer de prooi voorover 
buigt om te drinken?

jurassic park
de bekende venetiaanse handelaar en 
ontdekkingsreiziger marco polo (1254-
1324 na christus) heeft zijn uitzonderlijke 
reis naar het chinese keizerrijk beschre-
ven in het boek il milione. voor de euro-
peanen vormde deze beschrijving in de 
eeuwen daarna een belangrijke informa-
tiebron over azië. polo beschreef wat hij 
zag. hieruit blijkt dat hij in de chinese pro-
vincie karazan wel heel bijzondere dieren 
tegen het lijf liep. ze waren tien passen 
lang, schrijft polo. uitgaande van de leng-
temaat zoals de romeinen die gebruikten 
(een pas was anderhalve meter) moet hij 
dus dieren hebben gezien van 15 meter 
lengte! polo beschrijft ze gedetailleerd. 
kennelijk heeft hij ze goed kunnen obser-
veren. het is alsof hij een schets geeft van 
een hoofdrolspeler in de film jurassic park: 

‘aan de voorkant, in de buurt van de 
kop, hebben ze twee korte poten met drie 
klauwen als die van een tijger. ze hebben 

zeer felle ogen die 
groter zijn dan een 
brood van vier 
denarie. de kaken 
zijn breed genoeg om 
een man door te 
slikken, de tanden 
zijn groot en scherp. 
Hun hele uitstraling 
is zo overweldigend 
dat noch mens noch 
enig dier hen zonder 
angst kan benade-
ren.’ 

polo kwam tijdens 
zijn ontdekkingsreis 
ook kleinere varian-
ten tegen. kennelijk 
waren deze draken 
toentertijd zo zeld-
zaam nog niet (is het 
misschien daarom 
dat china nog steeds 
bekend staat als het 
drakenland bij uit-
stek?) polo beschrijft 
dieren met een om-
gerekende lengte 

van twaalf meter en kleiner. zoiets als de 
tarbosaurus, die een schofthoogte van 
drieënhalve meter had en zo’n twaalf me-
ter lang werd (http://bit.ly/deQ6wh). door 
de vondst van fossielen is inmiddels dui-

delijk dat hij ook in zuid-azië leefde, maar 
hij kon niet het dier zijn dat polo beschreef 
omdat hij twee klauwen had in plaats van 
drie.
marco polo beschrijft hoe de bevolking 
van karazan op dergelijke reptielen joeg. 
de dieren hielden zich, vanwege de grote 
hitte overdag, schuil in grotten. ’s nachts 
gingen ze op zoek naar voedsel. Welk 
slachtoffer ze ook tegenkwamen – of het 
nu een tijger, wolf of een ander wild dier 
was –, ze wisten het te verslinden. daarna 
‘sleepten’ ze zich naar een meer of rivier 
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 dit vreemde dier in een  
bas-reliëf in angkor thom 
lijkt op een stegosaurus.

Wie aan draken denkt, denkt aan reptielen met 
vleugels. zo worden ze immers vaak afgebeeld. 
doorgaans worden deze draken naar het rijk der 
fabelen verwezen, want ja… wie gelooft er nu in 
reptielen met vleugels? vliegende draken be-
staan gewoon niet. toch wel!

vliegend draakje of draco 
volans (zie foto) is een hagedis 
die maximaal 25 centimeter 
lang kan worden. tweederde 
van zijn lichaam bestaat uit 
staart. zijn vleugels worden 
gevormd door uitklapbare 
ribben met daartussen dunne 
huidflappen. daarmee kan hij 
omlaag zweven, niet opstijgen. 
al zwevend kan het vliegend 
draakje een afstand overbrug-
gen van maar liefst twee-
honderd meter. Het vliegend 
draakje komt vandaag de dag 
voor in Maleisië, de Filipijnen, 

de Molukken en indonesië, langs beboste oevers van 
rivieren, beekjes en meren.

vliegend draakje

 draco volans is 
dan maar een kleintje, 
toch voldoet het aan 
het beeld dat velen 
van een draak hebben.

Wat te denken van dit mo-
zaïek uit de eerste eeuw 

voor christus? te zien is de 
rivier de nijl. er zijn dieren af-
gebeeld die verdreven worden 
door de ethiopische bewoners. 
eén dier springt met name in 
het oog. er staat κροκόδīλος 

bij, wat ‘hagedis’ betekent. 
van dit woord is ons moderne 
woord ‘krokodil’ afgeleid. Maar 
gaat het hier ook om een kro-
kodil? als dat zo is dan moet 
hij er toen wel heel anders uit 
hebben gezien, vind je niet? 

Wat iS dit voor dier?

 zou dit een 
krokodil zijn geweest?
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om er te drinken. 
daarbij namen ze 

vaak dezelfde 
routes. hun 

zware licha-
men lieten duidelijke sporen na. 

de jagers van karazan zochten die sporen 
op en zetten er stukken hout in de grond 
met scherpe punten eraan. die bedekten 
ze met zand zodat de speren niet te zien 
waren. als de dieren dan weer naar hun 
grotten terugkeerden, verwondden ze 
zich en stierven ze een snelle dood. de 
kraaien, die boven het karkas cirkelden, 
maakten de jagers duidelijk dat de buit op 
hen lag te wachten.

oude testament
de bijbel is een andere historische bron 
waarin op gedetailleerde wijze verslag 
wordt gedaan van bijzondere dieren. be-
studering van het bijbelboek job wijst uit 
dat er in zijn tijd enorme overstromingen 
voorkwamen. het was een chaos in die 
tijd. mensen leefden in grotten. op basis 

van die scenarioschets zou je kun-
nen concluderen dat job kort na de 
zondvloed leefde, toen het water 
zich wereldwijd terugtrok naar la-
gere delen, ruim vierduizend jaar 
geleden.
job meldt twee opmerkelijke die-
ren: leviathan en behemoth (in 
het vorige nummer van Weet ma-
gazine stond al een artikel over de 
leviathan). de volgende citaten uit 
job 40 laten zien hoe behemoth 
eruitzag:

Hij eet hooi, gelijk een rund. 
zie toch, zijn kracht is in zijn 
lenden, en zijn macht in den navel 
zijns buiks. als het hem lust, zijn 
staart is als een ceder; de zenuwen zijner 
schaamte zijn doorvlochten. zijn beende-
ren zijn als vast koper; zijn gebeenten zijn 
als ijzeren handbomen. (…) onder 
schaduwachtige bomen ligt hij neder, in 
een schuilplaats des riets en des slijks. de 
schaduwachtige bomen bedekken hem, 

elkeen met zijn schaduw; de beekwilgen 
omringen hem. zie, hij doet de rivier 
geweld aan, en verhaast zich niet; hij 
vertrouwt, dat hij de Jordaan in zijn mond 
zou kunnen intrekken. (…) zou men hem 
met strikken den neus doorboren 
kunnen?

het gaat hier dus 
om een groot 
grasetend dier 
dat graag tussen 
het riet langs de 
rivieroever zijn dag 
doorbracht, in de 
schaduw van de 
bomen. hij had 
krachtige lendenen 
(onderkant van rug 
en zijden) en buik-

s p i e r e n . 
zijn enor-

me staart 
kon als 

‘afrika brengt olifanten voort (…) maar het is 
india dat de grootste voortbrengt, evenals de 
draak. deze is voortdurend in oorlog met de 
olifant, en is zelf van zo’n grootte dat het zich 
gemakkelijk om de olifant heen vouwt, erom-
heen rolt. de strijd is even fataal voor beide; 
de olifant valt overwonnen ter aarde en door 
zijn gewicht verplettert hij de om hem heen 
gekronkelde draak.’

oliFantendoders

Plinius de oudere (23-79 na 
christus), naturalis Historia, boek 8, 
hoofdstuk 11.

uitgaande van de bijbel 
krijg je een heel andere 
kijk op de feiten dan 
wanneer je uitgaat van 
evolutionistisch gedach-
tegoed. dat dinosauriër 
en mens met elkaar in 
aanraking kwamen is 
vanuit de bijbel bekeken 
niet zo bijzonder. 

op basis van wat Genesis 
meldt is er geen reden om aan 
te nemen dat grotere reptie-
len tijdens de zondvloed niet 
meegingen in de ark (noach 
kon ze immers als babydieren 
meenemen). Je kunt je voor-
stellen dat de aarde na die 
wereldwijde watersnoodramp 
een veel onherbergzamer 
oord was dan daarvoor. ook 
waren er nog tamelijk weinig 
mensen. dinosauriërs konden 
dus gemakkelijk in afgelegen 
moerasgebieden wonen, ver 
van de menselijke beschaving. 
zo af en toe kwamen ze in het 
leefgebied van de mens en dat 
leidde tot grote vrees onder 
de bevolking. vanuit Genesis 

bezien valt er dus een heel 
ander licht op de beschrijving 
van reuzenreptielen in de 
historiën der volken, waarvan 
slechts een aantal voorbeel-
den in het hoofdartikel zijn 
besproken.

mythen
in aanvulling hierop kan nog 
worden verwezen naar het 
feit dat draken een terugke-
rend thema zijn in mythen 
over de hele wereld: van 
chinezen tot Germanen, van 
scandinaviërs tot afrikanen, 
van babyloniërs tot indianen. 
ze werden overal aanbeden. 
dat zegt wellicht iets over de 
indruk die deze dieren op hun 
aanbidders hadden gemaakt. 

 scandinavische mythen 
gaan over reuzenreptielen 
waar men erg bang voor was. 
ze werden met vuur verdreven 
in de hoop dat ze zich ver van 
de menselijke beschaving 
zouden houden. degenen die 
een draak durfden te verdrij-
ven of zelfs te doden werden 

als helden vereerd (st. Joris, 
st. Michaël, Perseus, Herakles, 
apollon, siegfried, koning 
arthur en lancelot).

  de noord-europese 
mythologie spreekt over grote 
reptielen – te land, ter zee en 
in de lucht – die zich voorna-
melijk in grotten en holen 
ophielden. 
‘tastbare’ aanwijzingen van 
de belangrijke rol die draken 
in het leven van de mens 
speelden zijn er ook: de 
vikingen hadden een 
draak op de voorkant 
van hun schip en op 
de vlag van Wales 
is nog altijd een draak te 
zien.

niet verbazingwekkend

19



de stam van een cederboom worden ge-
spannen. zijn dijspieren of -pezen lagen in 
bundels op zijn lichaam en zijn beenderen 
waren als bronzen staven, zijn ribben als 
ijzeren stangen. behemoth dronk enorme 
hoeveelheden water uit de rivier en kon 
niet door de mens worden geringd en ‘bij 
de neus worden genomen’.
om welk dier het hier gaat? er zijn uitleg-
gers die aan een olifant of nijlpaard den-
ken, maar deze dieren val-
len af want 
zij heb-
ben geen 
staart als 
een ceder-
boom (meer als 
een tak of verfkwast). er zijn wel 
dinosauriërs bekend die over enorme 
staarten beschikten en die bovendien 
ook planteneters waren, bijvoorbeeld 
brachiosaurus. met name vanwege 
de vermelding dat behemoth hooi 
(gras) at denkt oudtestamenticus 
prof. dr. m. j. paul dat het hier gaat om het 
volgende dier: de 15 meter lange niger-
saurus, waarvan fossielen zijn gevonden 
in noord-afrika (zie afbeelding). dit rep-
tiel had een snuit als een stofzuigermond 
met honderden kleine tanden die zo groot 
waren als de snijtanden van een peuter. 
daarmee kon hij uitmuntend de zachte be-
groeiing langs de rivieren begrazen. 

opmerkelijk bas-reliëF
niet alleen geschreven bronnen getuigen 

ervan dat 
m e n s 

e n 

d ra a k 
ooit samen-
leefden. er zijn 
tal van kunstob-
jecten die hiervoor 
als aanwijzing kunnen 

dienen. een daarvan is 
een opmerkelijk bas-reliëf in de ruïnes van 
angkor (cambodja). een deel van deze ru-
ines, angkor thom, is met opzet niet ge-
restaureerd. de constructies zijn nog origi-
neel en gemaakt tijdens de regeerperiode 
van koning jayavarman vii (1181-1210 na 
christus). het belangrijkste gebouw van 
angkor thom is het grote tempelklooster 
van ta prohm.
tussen de ruïnes van ta prohm, vlakbij een 
reusachtige stenen ingang, staan pilaren 

met onge-
bruikelijke af-
beeldingen. 
ze bevatten 
geen mytho-
logische fi-
guren, zoals 
dat op veel 
andere plek-
ken wel het 
geval is, maar 
alleen alle-
daagse die-
ren, zoals var-
kens, apen, 
w a t e r b u f -
fels, hanen 
en slangen. 
maar ook 
iets wat op 
een dinosau-
rus lijkt: een 
stegosaurus! 
kijk en verge-

lijk zelf… (zie afbeeldingen 
links onderaan)

zacht weeFsel?
dit gelezen hebbend valt de 
recente vondst waarover dr. 
mary Schweitzer in Science 
schrijft (25 maart 2005) in 
een bijzonder daglicht. in een 
fossiel dijbeen van een tyran-
nosaurus vond Schweitzer 
zachte, elastische weefsels 
met bloedvaten en celkernen 
erin (zie kader boven). zeven-

tig miljoen jaar oud zijn deze weefsels, 
luidt de theorie, maar ze zien er nog verras-
send vers uit... 
miljoenen jaren geleden is heel erg lang. 
helemaal als het onderzochte bot ook 
nog eens uit zandsteen komt. dat is na-
melijk een vrij broos gesteente, meldde 
paleontoloog john jagt van het natuurhis-

torisch museum in maastricht aan vpro’s 
noorderlicht. het zachte weefsel had vol-

gens hem het best bewaard gebleven als 
er helemaal geen lucht bij was gekomen. 
andere gesteenten zouden betere bewaar-
plaatsen zijn geweest.
terug naar de vragen die in het begin van 
dit artikel zijn gesteld: als de theorie luidt 
dat dinosauriërs miljoenen jaren geleden 
zijn uitgestorven, lang voordat de mens er 
was, dan zijn bepaalde historische feiten 
moeilijk daarmee te verenigen. hoe los je 
dit op? je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen 
om de genoemde historische bronnen en 
objecten als onbetrouwbaar weg te zetten 
(‘mythologie en beeldspraak!’) of je kunt 
nog eens kritisch naar de geldende theorie 
kijken (‘misschien leefden dinosauriërs en 
mensen wel degelijk samen’). 
herodotus en 
marco polo zou-
den het wel we-
ten. hun ogen 
hadden hen toch 
niet bedrogen!? 

‘ethiopië brengt draken 
voort die dertig passen [ruim 
veertig meter] lang zijn. ze 
hebben geen goede naam. 
Men noemt hen olifantendo-
ders en ze bereiken een hoge 

leeftijd. (…) 
volgens de Fry-
gische annalen 
worden er ook 
draken geboren 
die tien passen 
[vijftien me-
ter] in lengte 
bereiken. deze 
draken zijn 

dagelijks gewend om op het 
heetst van de dag (…) hun 
holen te verlaten en in de 
buurt van de rivier rhyndacus 
te liggen, met een deel van 

het lichaam op de grond, de 
rest opgericht, met de nek 
voorzichtig uitgerekt en met 
gapende mond, daarmee 
vogels aantrekkend, die (…) 
door de inademing van hun 
adem in hun maag glijden. dit 
doen de draken tot zonson-
dergang. daarna verbergen 
ze zich en liggen ze in een 
hinderlaag voor de kuddes die 
uit het weiland terugkeren 
naar de stal. zo berokkenen 
ze veel schade. vaak doden ze 
de herders en proppen ze zich 
vol met voedsel.’ 

gevaar voor herders

Herodotus en 
Marco Polo 
zouden Het Wel 
Weten. Hun oGen 
Hadden Hen tocH 
niet bedroGen!?

stukjes weefsel uit het 
beenmerg van t-rex. 

a 
een elastisch fragment 
dat terugveert als het 
wordt uitgerekt. 

b 
Hetzelfde stukje, maar 
dan gedroogd. 

c 
een fragment met 
duidelijke vezels.
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Weet Meer:
n http://bit.ly/ggcshi
n  http://bit.ly/i3ytwu
n  http://bit.ly/ergbzv
n  http://bit.ly/hn4zYb
n  http://bit.ly/grir1q
n  http://bit.ly/i8e4Ma
n  http://bit.ly/fkiufw
n  http://bit.ly/dPbbyt

 nigersaurus

claudius aelianus 
(175-235 na christus), de 
natura animalium, boek 2, 
hoofdstuk 21.


