
Sint Jorisdans  
 
Het was voor onze tijden  
dat Sint Joris ging uitrijden 
al in een stad van het heidenland, 
waar men zeer weinig Christnen vand. 
 
Die stad was slecht van zeden, 
Dat het vonnis werd gelezen, 
Dat eenieder mensch wel weet 
Is den draak een vergiftig beest. 
 
Maar niemand kon dien draak verjagen, 
Want hij kwam daar alle dagen 
Langs den oever van de zee 
En hij nam veel schaapjes mee. 
 
Al de schaapjes die zij vonden 
Werder door den draak verslonden, 
En hij hield daar nog niet mee op,  
Maar het kostte er nog menig mensch zijn kop.  
 
Klein en groot die kwamen klagen 
Bij den koning alle dagen 
Dat niemand van hun allemaal 
Zich durfde stellen in’t gevaar.  
 
De koning die sprak zonder spotten:  
“Wij zullen er om gaan lotten; 
die zal zich zonder tegenspraak 
zich laten eten door den draak.” 
 
Het lot kwam te vallen  
Van het eene op het andere; 
Het lot viel op des Konings eenig kind, 
Dat van zijn vader werd zoo teer bemind. 
 
De Koning was in rouwe 
Om zijn dochter te behouwen; 
Hij bood aan alle gelijk 
De helft van zijn koningrijk. 
 
Zeg, Koning, wilt gij het weten: 
Van ons zijn er het meest gegeten; 
Gij zult ze zonder tegenspraak 
Laten eten van den draak. 
 
Deze dochter ging uit rijden, 
Waar haar vader zeer om schreidde, 
Langs den oever van de zee, 



En zij nam haar schaapje mee. 
 
Terwijl ze daar wat tijd passeerde 
Kwam Sint Joris daar gereden; 
Hij sprak deez jonge dochter aan: 
“Wat doet gij hier zoo alleen te staan?” 
 
“Zeg, Ridder, wilt u mijden: 
wilt van deze plaats af rijden, 
want hier zal komen eenen draak 
die mij zal eten met mijn schaap.” 
 
Zeg, dochter, wilt niet schrikken, 
Want de draak zal u niet slikken; 
Want ik kom hier uit Christus’ naam, 
En maak hem al een lam zoo tam.” 
 
Terwijl daar wat tijd passeerde, 
En dees woorden excuseerde, 
Toen kwam dat eeuwig helsch gespuis 
Uit de zee met een groot gedruisch. 
 
Maar Sint joris, kloek van zeden, 
Reed den draak kloekmoedig tegen; 
Ziet hoe kloekmoedig dat hij stak 
Met de lans al door den draak. 
 
De draak die was verslonden, 
En dees was gewonnen. 
Die dochter die werd katholiek, 
En ook geheel haar koningrijk. 
 
 


