
HET ZEVENJAARLIJKSCHE
OPENLUCHTSPEL

VAN ST. JORIS EN DEN DRAAK
DOOR D. J. VAN DER VEN

TOT de vertooningen, die aan een religieuzen ommegang of een profane
kermis den grootsten luister bijzetten, behoorde van ouds het mytho-
logisch en folkloristisch tot in alle details zoo merkwaardige Steek-
spel van Sint Joris met den Draak'.

Deze dramatische handeling vinden we zoowel vereeuwigd in Pieter
Brueghel's tafereel ,Sint Joriskermis' als beschreven in Albrecht Dürer's
Nederlandsche Reize van 1520 en 1521. Maar sedert eeuwen vormt dit boeien-
de openluchtspel met de dikwijls daarbij gelijktijdig uitgevoerde zwaard-
dansen geen integreerend bestanddeel meer van onze Nederlandsche dorps-
kermis, die trouwens thans — geheel vermechaniseerd — met stoom en
electriciteit heel andere genoegens biedt aan moderne kermiszwierders dan
een simpele boersche vertooning van het draaksteken vermag te geven.

In Nederland moet men de reis naar het vergeten dorpje Beesel aan de
Maas er voor over hebben om ééns in de zeven jaren getuige te kunnen zijn
van Sint Joris' strijd met het sulfer spuwende ,grauwelycke monster', dat
uit een waterkrocht aan de Maas zich pleegt te vertoonen, wanneer een fraai
uitgedoste prinses met haar diep-bedroefde staatsiejofferen langs de rivier-
oevers nadert om

sich sonder tegenspraek
Laeten eeten van den Draeck'.

*
Groote reclame-biljetten, die op een fond van hatelijk geel, blauwe, roode,

en groene streepen vertoonden, welke in elkaar vervloeiend als 't ware iets
van de glans-wisselende draken-schubbenhuid reflecteerden in het plakaat,
vertelden het in iedere herberg van het land tusschen Venlo, Roermond en
Weert, dat op 1 September 1919 wederom als van ouds op Kermis-Maandag
zou worden gegeven:

Het Groot Historisch Openluchtspel, voorstellende
DEN KAMP VAN SINT JORIS TEGEN DEN DRAAK

Of
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Eerste Bedrijf: (Aan de Maas)
Sint Joris maekt den Draek als een lam soo taem!'

Tweede Bedrijf:
Zegevierende tocht van Sint Joris.

Derde Bedrijf: (Op het Marktplein)
Het Draaksteken.

Zeven jaren later — in 1926 — werd op een bloedrood reclame-biljet dit
derde bedrijf in zijn vier hoofd-scenes nog nader omschreven in:
a. Het steken van den Draak op den Drakensteen.
b. Het vuurspuwen door den Draak en het wegvloeien van het bloed over

den Drakensteen.
c. Het wegdragen van het kadaver door 's Konings's Lij f knechten.
d. De Koning dankt Sint Joris, dat hij het land van den Draak verlost en

zijn dochter gered heeft'.
In deze aankondiging vinden wij theatraal geannonceerd, wat door heel de

bevolking ons zingend telkens en telkens op den Drakenfeestdag verhaald
wordt in de 27 coupletten van ,Dat Liedeke van den Giftighen Draeke, soo
als dat selve wordt gezongen tot Biesle aen die Maese!'

In een uiterst naieven verhaaltrant bleef in dit wonderlijke gelegenheids-
lied de legende van den drakenstrijd bewaard, die wij het eerst in de middel-
hoogduitsche litteratuur aantreffen in het 3e boek van het Passionaal uit
het eind der 13e eeuw, waarvan als hoofdbron de Legenda aurea geldt. Deze
onuitputtelijke bron voor middeleeuwsche bewerkingen van oude voor-
christelijke sagen-motieven werd toegankelijk gemaakt door Jacobis de
Voragine, die in 1298 als bisschop te Genua stierf. Het omvangrijkste gedicht
daarin is door Reinbot van Durne gewijd aan ,Der heilige Georg'. Het bevat
niet minder dan 6120 versen en werd tusschen 1231 en 1253 geschreven.
Litterair-historisch is het merkwaardig, dat de 27 coupletten van het Beesel-
sche drakenlied in rijm volkomen dekken, wat Reinbot van Durne ons ver-
telt over den heiligen Georgius als drakendooder, want niet alleen versloeg
hij ,lewen vnd bern', maar ook ,Trachen gros vnd lintworme'.

De St. Jorislegende zonder drakenmotief was reeds in de 6e eeuw bekend en
in de pelgrim verhalen van Theodosius, Antonius en Arculphus wordt tusschen
schen de 6e en 8ste eeuw Lydda of Diospolis genoemd als de plaats, waar St.
Joris in zijn reliquiën vereerd werd. De hoogste ouderdomsbrieven schijnt
echter de St. Joriskerk van Thessalonika te hebben, daar deze tot in de 4e
eeuw terugreiken. Nu hebben de kerkhistorici altijd met St. Joris als draken-
dooder groote moeilijkheden gehad. Want waar men eenerzijds zijn leven
heeft willen verleggen naar de jaren voor Constantijn de Groote en men hem
in biographieën als heilige plaatst naast Sint Basilius en St. Gregorius, daar
moet als een vaststaand feit worden aanvaard, dat de draak, die toch in het
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St. Jorisverhaal zulk een groote rol speelt, eerst in de Legenda aurea op-
treedt om zich daarna zeer snel over geheel Europa te verbreiden.

Wij lezen daarin, dat de tribuun Joris van Kappadocië bij de stad Silena
in Lybië een draak in een meer aantrof, die met zijn verpestenden adem de
stad dreigde te vergiftigen. Om het ondier op een afstand te houden, moesten
de burgers iederen dag twee schapen offeren. Toen de schapen grootendeels
waren opgegeten, wees het dobbelspel iederen dag een zoon of dochter aan,
welke het droevig lot moesten ondergaan om door het monster te worden
verslonden. Eindelijk viel het lot op de prinses, of zooals het in het Beeselsche
drakenlied verteld wordt:

,Eynd'lyck quam het lott te vallen
Buyte meningh van hun allen
Op des Conincks eenigh kindt
Op syn Dochter seer bemindt.'

Acht dagen lang weet de koning in de Legenda aurea nog zijn kind te be-
schermen, maar daarna moest hij het op aandrang van zijn volk — in vorste-
lijke kleedij uitgedost — weeklagend en jammerend brengen naar de plaats,
waar de draak dagelijks verscheen om zijn buit te verslinden. In het Beesel-
sche drakenlied je is de eisch van het volk geformuleerd in:

,Neen spraek jeder, ghy moet weeten
Dat van ons het meest syn geeten
Daerom moet oock u Godin
Van den Draeck gegeeten syn'.

terwijl twee coupletten het weeklagen des konings weergeven in:

Kan ick nu dan niet gewinnen? Och! lek hoopten in myn leven
Ach! wat sal ick dan beginnen, U aan eenen Vorst te geven
Moet dan soo myn eenigh Kindt, Maer moet u tot mijn verlies
Worden van den Draeck verslindt. Geven tot een Draecken spies.'

Zoo vindt St. Joris dan de prinses bij de drakenkrocht. Zij smeekt hem te
vluchten, daar de draak anders ook hem in zijn klauwen zal grijpen. In het
Beeselsche spel aan de oevers van de traag-voorbij vlietende Maas, richt de
prinses zich tot hem als volgt:

,Jonckman, wilt in tyden
Doch van deze plaetse vlyden
Want terstondt sal my een Draeck
Grypen tusschen synen Kaeck'.

Maar de Jonck-man St. Joris' is niet voor niets „miles Christi", des
Christen krijgsman, en onvervaard declameert hij zijn manmoedig antwoord:
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Juffrouw, west dogh sonder vreese
Segt my eens de rechte saeck
Wat is dit voor eenen Draeck?',

waarop de vertwijfelde prinses handen-wringend uitleg geeft in:

Edele Jonck-man, ghy moet weten
Dat den Draeck my op sal eten
Daerom gaet doch hier van dan
Want my niemandt helpen kan'.

De onversaagde St. Joris zegt nu krijgshaftig: ,Ik en schroom niet voor
dat Beest' en strijdlustig gaat hij voort in:

,Laet het vyer en vlam uyt-spouwen
Wilt maer vast op my betrouwen
lek sal 't gaen in Jesus naem
Maeken als een Lam so taem!'.

In de St. Jorislegende slaat de held, na te zijn afgestegen, eerst een kruis
waarna hij met zijn lans den draak doorboort en 's konings dochter verzoekt
haar gordel om den hals van het monster te werpen. Dit is nu zoo weerloos
als een hondje — in het Beeselsche drakenspel ,,zoo tam als een lam", en in
dezen toestand wordt het geknechte gedrocht feestelijk naar stad of dorp
geleid.

Te Beesel vormt deze triomf-rit van St. Joris het tweede bedrijf van het
boersche openluchtspel, dat echter in de scenes aan de Maas aanmerkelijk
afwijkt van de christelijke legende en allerlei elementen bevat, die op een
heidenschen oorsprong terugwijzen. Folkloristisch uiterst belangwekkend is
het optreden van den ouden visscher aan de Maasoevers en het doodsteken
van den draak op den drakensteen.

Als wij den oervorm van het verhaal in de Legenda aura vervolgen, lezen
wij hoe St. Joris te Lydda den draak doodt — te Beesel gebeurt dit volkomen
analoog op het Marktplein — waarna alle burgers, wel 20.000 zich laten
doopen terwijl de koning ter eere van St. Joris en Maria een prachtige kerk
bouwt. Evenals te Zavara ten Oosten van de Jordaan, waar volgens som-
migen anno 514 de eerste St. Joriskapel werd gevonden met de inscriptie:
,De Vergaderplaats der daemonen is verheven tot het Huis des Heeren',
werd de kerk te Lydda een wondercultus-tempel, daar onder het altaar een
St. Jorisbron ontsprong, waarvan het water alle ziekten genas. St. Joris zelf
onttrok zich na zijn heldendaad aan alle eerbetoon en nadat hij zijn belooning
onder de armen had verdeeld, reed hij spoorslags weg van de plaats, die hij
in de diepste droefenis had aangetroffen en welke hij in de grootste vreugde
achterliet.
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Wij hebben hier eerst recht gedaan aan de christelijke legende, die zich
zeer snel gedramatiseerd over heel Europa verbreidde, maar die de vraag
open laat, waarom de draak, welke toch zulk een groote rol in het leven van
den heilige speelt, eerst 600 jaren optreedt na zijn legendarisch aardsch
bestaan.

In Nederland vindt men de oudste aanwijzing in de Schut- en Kameraars-
rekeningen van Utrecht over het jaar 1380 en wel in de post: ,Zinte Joriis lt.,
der jonfrouwen lt,. ende de in den Draec ghinc lt,. den moelnaer lt,. ende
seven spoelluden elkeen 1 minghelen'. Voor Vlaanderen komt de eerste ver-
melding van een processiedraak 14 jaren later te Antwerpen in 1394, te Lier
in 1417, te Aalst in 1418, te Veurn in 1429, te Oudenaerden in 1433, te
Mechelen in 1436 en te Dendermonde in 1458. In Engeland, waar naast
St. George ook ,,King", „Prince" en zelfs „Sir" George in Mummer's Plays
populair zijn, was in 1456 de stad Lydda reeds vermaard om haar Jorisspel,
dat evenals te Windsor, New Romney en Bassingbourne op St. Margret's
day werd opgevoerd. The Dragon is in zulke spelen dikwijls vervangen door
„The Turc", ,,The Turkish Knight" of andere tegenstanders met zwart-
gemaakte gezichten, die als ,,Morenkoning" verwant zijn aan de verschij-
ningen in den Morrisdans. Evenals voor Utrecht wordt het Joris-spel voor
Feldkirch reeds in 1380 vermeld, terwijl de Augsburger Martin Schüttenheim
in 1473 ter eere van keizer Maximiliaan met zijn hoogen gast, den Turkschen
keizer Zuzimus schreef: ,Ain hüpsch spil von sant Jörigen und des Königs
von libia tochter und wi si erlöst ward'.

In Frankrijk vierde bijna iedere stad zijn eigen drakenfeest met processie
en dramatische voorstellingen, waarbij ontelbare drakenheiligen een rol
speelden. In Rouen en Orleans werd de ,Gargouille' door St. Romanus ver-
slagen, en te Metz was het St. Clemens, welke de stad van het ondier bevrijd-
de; in Poitiers St. Ragondis, te Parijs St. Marcel, te Bordeaux St. Martial en
te Troyes St. Loup, die zich als drakenstrijders opwierpen. Ook vrouwelijke
heiligen — onder wie de Heilige Martha en Sint Margriet — weten draken te
overwinnen door ze met hun gordel of kouseband te wurgen. Sympathieker
is de Drachenfels-sage, waarin jonkvrouwelijke vroomheid alleen reeds vol-
doende bleek om den draak onschadelijk te maken. In poëtischen vorm wordt
ons deze symbolische overwinning van het goede op het kwade van het Chris-
tendom op het heidendom door August Koppisch verhaald in:

,Du Christen]ungfrau bist zu schön
drum muszt am Drachenfels Du stehn!
Der Drach'aus seiner Höhle kam:
Ein Kreuzlein von der Brust sie nahm.
Der Drach sah's — da floh er fort
und f iel zum tiefsten Höllenort.
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Jhr Heiden, kommt nun, Weib und Mann,
und betet den Erlöser an'.
Da bogen alle ihre Knie
die schone Jungfrau taufte sie.

In Rusland en de Balkanlanden komt de Jorisfiguur in tal van variaties
voor, die in de Tschurile identiek zijn aan ,der grüne Georg' en Jack in the
Green' van West-Europeesche lentespelen terwijl de Turksche Chederles en
de Muselmansche profeet Elijah-el Khuds ons weer in het klassieke land van
den klassieken Drakendooder brengen, van Perseus, die Andromeda aan de
kust van Aetiopië bevrijdt. Piero di Cosimo heeft in zijn aller wonderlijkst
schilderij, dat ik te Florence in het Uffizi-museum nauwkeurig bestudeerde,
ons als in een burlesque fantasie de bevrijding op bijna tragi-comische wijze
uitgebeeld. In een bucolische sfeer ligt er aan de rotsige kust een stad en
hoog op de heuvels minnekoozen verliefden als in het gedroomde Arcadië.
Temidden van deze romantische vredigheid staat nu de arme Andromeda ge-
bonden aan een afgeknotten boomstam als een wisse prooi van den aansnui-
venden zeedraak. Welk een draak! Een paskwil van een gevleugelden loop-
vogel-draak, zooals de Westersche fantasie deze gefixeerd heeft in het Beesel-
sche drakenmonster. Lobbesachtig schijnt de draak op Cosimo's schilderij het
zich te laten welgevallen, dat Perseus in gouden pantser en blauwen wapen-
rok aangevlogen door het luchtruim zich op zijn nek-kwabben neerlaat om
hem met het sikkelzwaard den slagtanden-kop af te houwen. Klassiek-
Breugheliaansch is dit draken-schilderij met als hoofdfiguur naar Vasari's
karakteristiek: ,1a piu bizarra a capricciosa orca marina', welke ooit een kun-
stenaar op het doek heeft gebracht. Maar dit verhaal leefde voort van ge-
slacht op geslacht aan de kusten van Joppe! Doch van Joppe uit is Lydda de
eerste groote plaats land-inwaarts en hier is de bakermat te zoeken van de
St. Jorislegende, zooals Jacobus de Voragine ons in zijn Legenda aurea ver-
telt en zooals we die ééns om de zeven jaren in het boersche openluchtspel van
Beesel gedramatiseerd zien.

Zoo is de weg gewezen van den christelijken drakendooder in hetzelfde
Lydda, waar de kruisvaarders hun St. Joriskerk bouwden, naar den Phoeni-
cischen Reseph, identiek aan den lievelingsgod van den lateren Romein-
schen tijd Horus die, — in militaire uitrusting afgebeeld — een lans steekt in
den muil van een krokodil. Naar Oostersche begrippen kon de overwinning
van het goede over het slechte niet treffender worden verbeeld, dan in een
neergeveld voorwereldlijk monster. Danst Krisna in de Bhagavata-purana
niet op den giftigen draak gelijk Perseus op Cosimo's schilderij bijna rhyth-
misch met zijn zwaard op den drakenrug balanceert ? Wij lezen: ,Toen sprong
Krisna op de gezwollen nekken en begon te dansen. Zijn donkere lotosvoeten
drukkend op de kleurige koppen van het dier. De hemelsche muzikanten en
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andere goddelijke wezens brachten hem hun hulde met muziek, bloemen en
zang. En hij danste door, onvermoeid ' Ook Shiwa treedt in de Keyil-
Purana op als dansende drakendooder en zoo zien we in de Oostersche oud-
heid reeds draaksteken en ritueel dansen samengaan. Shiwa zegt: „Mijn
eigenlijke gedaante is van licht en glans. Ik ben de ziel van alles en mijn dans
is de schepping, onderhouding en vernietiging van het heelal, de omhulling
van de zielen met lichamen en der zielen bevrijding. Eindeloos en eeuwig is
de dans!"

Ook en vooral in zijn betrekking tot het drakenspel, zooals dat eens in de
Zuidelijke Labyrinthen en de Noordelijke Trojaburgen ritueel werd uit-
gevoerd is de dans eeuwig! Zelfs in het louter tot kermisvermaak gedegra-
deerde draaksteken op Brueghel's tafereel voeren de zwaarddansers hun
kunstige evoluties uit. In Engeland zijn in meer dan één graafschap, waar
„Christmas Mummers plays" worden opgevoerd om naar de woorden van een
oud lied: ,To shorten Winter's zadness' de spelers tevens ook dansers. Dan-
send komt ook King George op, het houten zwaard in de rechterhand ge-
heven, declameerend:

,In comes I, King George, that man of courage bold,
With my sword so valiant by my side.
I won ten thousand crowns in gold
,Twas me that fought that fiery dragon
And brought him to his slaughter
By these means, and many things.
I won the Queen of Egypt's daughter'.

Na deze vluchtige oriënteering in het rijk der St. Jorislegenden, zien we in
het naieve boerenspel van het Beeselsche draaksteken steeds meer een laatste
herinnering aan het arische oer-drama, dat van Klein-Azië en het antieke
Zuiden door geheel Europa tot in het Germaansche Noorden en het Kel-
tische Westen is te volgen in tal van variaties, waarvan Ernst Krause in zijn
merkwaardig boek over de Noord-Europeesche Trojaburgen als voorn aam-
sten noemt:

Heracles verslaat het zeemonster voor de poorten van Troja en bevrijdt
Hesione.

Perseus verslaat het zeemonster en bevrijdt Andromeda.
Jason verslaat de draak, die door Medea reeds in slaap is gebracht en ont-

voert haar.
Theseus verslaat den Minotaurus in het Kretenser Labyrinth en ontvoert

Ariadne.
Siegfried verslaat den draak en doet Brunhilde uit den tooverslaap ontwaken.
Ragnar Lodbrok verslaat de lintworm, die met zijn staart het huis van

Thora omslingert en bevrijdt de gevangene.
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St. Georgius verslaat in Bulgarije den draak voor de poorten van Troja
en bevrijdt des Konings dochter.

Dit zijn slechts de meest bekende drakensagen, want men zou de rij draken-
dooders en jonkvrouw-bevrijders met tal van mythologische en hagiographi-
sche helden kunnen aanvullen. Ik denk hier aan de sagen van Indra, aan
Zeus en den Typhon, aan Apollo en den python, aan Bellerophon, Kadmos,
Dietrich von Bern, Beowulf en Grendel, Sintram en Baltram, aan Gilles de
Chin et Ie Doudou, Saint Martha et Ie Tarasque en ten slotte ook aan Sint
Joris ,zoet van zeeden' en ,de juffrouw uit het Beeselsche draakstekersspel'.

Ongetwijfeld zullen de kruistochten grooten invloed hebben uitgeoefend
op de verbreiding van de drakensagen uit Klein-Azië naar deze Westelijke
landen, waarbij verschillende motieven uit de antieke verhalen in de christe-
lijke legenden werden overgeheveld in een verheerlijking van een overwin-
ning op het heidendom, van het goede op het slechte, het licht op de duister-
nis, de dag op den nacht, de zomer op den winter, de vruchtbaarheid op de
onvruchtbaarheid. In de plaats van ethische motieven komen nu de mate-
rieele voordeden, welke trouwens ook in de St. Jorislegenden allerminst zijn
verwaarloosd. Wij lazen reeds hoe onder het altaar in de St. Joriskerk te
Lydda een geneeskrachtige bron ontsprong en ook in het Bulgaarsche volks-
lied laat St. Joris overal waar hij voorbij wandelt als een kostelijke gave het
kristalheldere water opwellen, dat jarenlang in wel 70 bronnen door den
Trojaanschen draak was vergiftigd. Hier schemert iets van regen too ver en
het vruchtbaar maken der aarde door de christelijke legende heen en wij
denken hoe Perseus in de grijze oudheid als triomfator der wintersche mach-
ten werd geëerd, zoodat het volk van de klassieke St. Jorisstad Lydda hem
offers bracht als den Akker-Zeus als Zeus Georges! Aan een dergelijken
vruchtbaarheidscultus herinnert in het Belgisch-Brabantsche dorpje St.
Joris-Winghe het gebruik om op 23 April naar de H. Kruiskapel te trekken
en er het water in den St. Jorisput te wijden. Ook is in dit verband opmerke-
lijk, dat St. Joris in Brabant wordt beschouwd als de verdrijver van den
boozen onkruid-zaaier (malin semeur) en dat men bij voorkeur op St. Joris'
naamdag zaait, zooals het boeren-weerrijmpje ook zegt in:

,St. Joris guur of goed
Wil loover om zijn hoed.

Wanneer wij thans op gildefeesten St. Joris zien rijden in een fantastisch
uniform van Romeinsch veldoverste dan dienen wij, na het bovenstaande, te
bedenken, dat zelfs de Krijgsgod Mars oorspronkelijk een god der vrucht-
baarheid was, en dat wij St. Joris folkloristisch-hagiographisch evenzeer
kunnen aanvaarden als een ,Overste der velden' dan als een veldoverste.

De christelijke geloofsheld St. Joris treedt daarbij naar den achtergrond
om plaats te maken voor de personificatie van de heidensche akker-godheid
Elsevier's LXXXVII No. 4 17
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of zonneheld! En daarbij wordt tevens aannemelijk, dat juist deze figuur
steeds in de processies meetrekt, welke Godes zegen over het teveld staande
gewas in plechtigen ommegang afsmeken, gelijk voor duizenden jaren de
Germanen in hun veld-gangen de vruchtbaarheid der akkers dachten te
bevorderen.

In Vlaanderen trok de draak — sulfer en vuurspuwend — steeds mede in de
ommegangen. Albrecht Dürer zag hem te Antwerpen in de processie loopen,
weerloos aan een rood zijden lint geleid door Sint Margriet. Voor Zeeuwsch-
Vlaanderen gewaagt een post van 1504 in de stadsrekening van Axel, dat
men aan een man een som gelds gaf, omdat hij een greppel met aarde had
gevuld ,daar ende drake stac' terwijl een rekening van 1560 over de groote
processie van het H. Kruis te Breda vermeldt:

Gegeven van den Draeck te maeken: 1 gld. 2 st.
Van 't Cleet tot den Draeck: 15 st.
Voor een paar Hantschoenen voor de Maecht: 1 st. 3 oort.
St. Joris gegeven: 12 st.

Ook in Beesel's buurdorp Swalmen, waar thans nog in de kerk een schilder-
stuk herinnert aan het overmeesteren van den draak, die de koningsdochter
Aja wilde verslinden, werd eertijds een draak van gevlochten ,witsen' (twij-
gen) in de processie meegevoerd en gestoken, tot de Bisschop van Roermond
dit spel in 1708 verbood. Evenals zoovele kerkelijke verboden werkte het niet
veel uit, want in 1716 riep pastoor Dolmans de dekens van ,de Draakschut-
ters' bijeen om althans te bewerkstelligen, dat de draak niet meer op kermis-
maandag in de Zandstraat zou worden gestoken of dat men met paarden daar-
heen rende, dan na het voorbijtrekken der processie. Alles met de bedoeling
,het respect voor kerkelijke feesten beter te leeren waardeeren'.

Dit respect voor het religieus-christelijke karakter van de Sacraments-
processie werd ook in het naburige Venlo steeds bedenkelijk aangetast door
het dansen der beide reuzen Valuas en Suzanna onmiddellijk voor het bal-
dakijn, waaronder de priester het Allerheiligste omdroeg. Op last van den
Bisschop van Roermond, die zijn veto uitsprak over deze „stomme en ver-
smadelijke statuen" bleven zij voor het eerst in de processie van 29 Juni 1747
weg, doch zij handhaafden zich als dansende kermispoppen tot op den hui-
digen dag in wereldlijke f eest-stoet en, waarin zij meetrekken met de Ven-
losche tuinders, het akkerlieden-gilde een eeuwenoude maar zeer vitale
„schutterij"analoog aan de broederschap der Romeinsche „FratresArvales",
„de Broederen der Geploegde Velden".

De Roomsche Kerk heeft al het mogelijke beproefd om in Duitschland Sint
Joris tot volksheilige te verheffen en de herinnering aan Siegfried te doen
verbleeken. Overal, waar de Siegfried-sage gelocaliseerd was in een Paasch-
spel, dat zich afspeelde op een „Wal"—of Trojaburg, werden St. Joriskerken
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gebouwd en trachtte men de overwinning op den draak als de synthetische
figuur van het heidendom door den Geloofsstrijder St. Joris te verzinne-
beeldigen. Doch lang niet altijd met succes! Nog in het jaar 1878 hebben de
geestelijken gepoogd het feest van den „Drachenstich" te Fürth i. W. te
verhinderen omdat de ridder niet Joris, en de geredde jonkvrouwe niet
Margaretha heette.

In de Waalsche stad Mons (Bergen) wordt ieder jaar nog het vermakelijke
drakenspel van „Le Lumecon" of „Le Doudou" opgevoerd, op drievuldigheids-
Zondag direct na het trekken der processie. Wanneer deze met de vermaarde
„Car d'or" die getrokken door zes prachtig opgetuigde bierbrouwerspaarden
den schrijn van den Heiligen Waudru meevoert, weer de kathedraal heeft be-
reikt en het door de geestelijkheid ingezette Te Deum is gevolgd door het
Bergensche volkslied: „Le Chant du Doudou", begint voor het stadhuis op de
Groote Markt ,de strijd van „Saint George et le Lumecon". Sint Joris ziet er
geforceerd krijgshaftig uit. Op het hoofd een kurassiershelm met wapperende
staart; hooge glimmend gepoetste rijlaarzen accentueeren zijn ruiterschap,
een lans, een zwaard en een pistool zijn de wapens waarmede hij het ondier te
lijf zal gaan. Maar hij vertrouwt niet uitsluitend op de kracht dezer anachro-
nistische wapens, want hij heeft versterking gerequireerd in een viertal
„chinchins", die hem een allerkoddigst geleide geven en den draak tarten. Wij
herkennen in deze karakteristieke schimmelruiters figuren van wijd-ver-
breide populariteit. De Bergensche „chevaux godins" zijn identiek aan de
Engelsche „Hobby-Horses", welke in geen „Mummer's play" ontbreken
naast „The snap-dragon", aan den duitschen Schimmelreiter en aan onze
's Hertogenbossche biezepeerdjes. Hun taak te Mons wordt in „La Chanson
Montoise" omschreven in:

„Les Chinchins agréables En dansant sautillent
Courent aussi dans ces lieux lis nous font crever d'rire
Leur danse tres aimable Dans ces lieux, tous les yeux
Sait plaire a tous les yeux. Vont se fixer sur eux'.

Deze stokpaardjes-ruiters uit het Draakstekersspel te Bergen zijn een
laatste herinnering aan dieren-mimicry, welke in daemonenrollen bij arische
volken algemeen toegepast werd, zooals Severianus, Maximus van Turijn,
Chrysologus van Ravenna en Caesarius van Aries in de eerste eeuwen onzer
jaartelling reeds hebben aangetoond en het nieuwe folkloristische onderzoek
heeft bevestigd.
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AAN de zijde van den draak vechten verder tegen „Monseigneur Saint
Georges" twee wildemannen met knodsen gewapend en geheel in
groene klimopbladen gehuld. Deze mythologische „Hommes sauva-
ges" vond ik terug in de Mei-processie van het St. Evermaerplaatsje

Rutten bij Tongeren, waar ze ter weerszijden van den priester voortschreden,
die onder den Hemel het Allerheiligste omdroeg. Hun bladerentooi is in de
traditioneele figuur van het Carnaval de Malmédy: ,,Le Savedj e "gewijzigd in
een lichaamsbedekking van groen, geel en rood geschilderde houten schalies,
welke bij de Engelsche Mummers van Overton en Longparish in papieren
franje zoowel herinneringen kan wekken aan den vegetatiedaemon, die in
Frankrijk ,Le Feuillu' heet als aan de geschubde huid van den draak. Te
Bergen wordt deze in zijn evoluties geleid door een zestal geheel in het wit
gekleede Draken-knechten, pootige kerels, die met het monster handig weten
te manoeuvreeren en ervoor zorgen, dat de meters-lange staart geregeld in
het publiek zwiept tot groot vermaak van alle omstanders, maar tot minder
genoegen van de getroffenen. Twee pikzwarte „Diables", gewapend met
„vessies" (varkensblazen) bevechten tijdens „Le Combat" de „Chinchins"
onder het voortdurend salvo's geven der gehelmde Pompiers en het opwin-
dend begeleidend spel der harmonie, de stokpaardjes-ruiters.

Het is een goede gedachte geweest van den heer Remouchamps, directeur
van ,Le Musée de la Vie Wallonne' om in 1926 van dit volksvermaak een
karakteristieke volksprent uit te geven, die het folkloristisch karakter van
deze naieve vertooning in al zijn naieviteit heeft geëerbiedigd. Natuurlijk,
dat de kurassier-Joris als overwinnaar uit den strijd komt — klokslag één
uur, na twee pistoolschoten op het monster te hebben gelost! Dan stijgt onder
daverend handgeklap ieder jaar op de Bergensche Markt de vreugde ten top
en zetten tienduizenden opgewonden Bergenaren hun volkslied in: „Le
Chant de Gloire de la Cité Montoise", dat we hier in Henegouwsch patois
en verstaanbaar Fransch laten volgen:
Nous irans vir'el car d'or. Nous irons voir le Char d'Or
al procésion d'Mon a la procession de Mons.
Ce s'ra 1'poupeye S. Djer Ce sera la statue de S. George
qui nous suivra de Ion. qui nous suivra de loin.
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C'est 1'Doudou, c'est 1'mama C'est Ie Doudou, c'est la'mama'.
C'est Tpoupeye S Djorge ki va c'est la statue S. Georges qui va.
Les dj ins dé rempart Les gens du rempart
riy'ront kome des kiards rirons comme des chiards
de vir tant d'carotes; ' Ne voir tant de carottes;
les djins dè culot les gens du'quatier éloigné
riy'ront kome des sots rirons comme des cors
de vir tant d'carotes de voir tant de carottes
è leü pot. dans leur pot'.

Het woord Doudou beteekent het Kindeke Jezus en ,,1'mama" zijn moeder,
de Heilige Maagd. Toen de beteekenis geheel verloren was gegaan, werd Le
Doudou de familiare naam die de Montois geeft aan zijn Lumecon, de draak,
die thans weer door Saint Georges, maar in de 18e eeuw bestreden werd door
den wereldlij ken held Gilles de Chin. Deze moet in het begin van de 12e eeuw
hebben geleefd, zooals de kroniekschrijver Gislebert, kanselier van Boudewijn
V van Henegouwen ons bericht. In het Heilige Land doodde deze edelman
geheel alleen met zijn lans een woedenden leeuw. Minstreelen als Gautier le
Cordier en Gautier de Tournay bezongen dit heldenfeit en de vrome kruis-
ridder werd, van historische, legendarische persoon, terwijl het strijdtooneel
van het Heilige Land naar Wasmes in de omstreken van Bergen werd ver-
plaatst, waarbij de overwonnen leeuw zich metamorphoseerde in een neerge-
velden draak.

In het begin van de 17e eeuw zag men nog in het kerkportaal te Wasmes
twee oude schilderingen, waarvan men de allegorische beteekenis niet wist te
verklaren. De eene stelde een ridder voor, die een monster bestreed, terwijl
de andere denzelfden ridder geknield voor de H. Maagd uitbeeldt.

Deze schilderingen zijn later in verband gebracht met den heldendaad van
Gilles de Chin, die te Wasmes als een weldoener werd vereerd. Omstreeks
1600 bracht een monnik van St. Gislain verband tusschen de allegorische voor-
stellingen en de geschiedenis van Gilles de Chin en hij verbreidde de legende,
dat met behulp van het wonderdoende Mariabeeld van Wasmes de draak
overwonnen werd. Deze legende vond ik onder No. 84 ook vermeld in de ver-
zameling van Wolf's Nederlandsche sagen, terwijl men u thans nog in de kerk
te Wasmes een schilderstuk kan toonen, waarop in knielende houding de
ridder is afgebeeld met het onderschrift:

,Sainte Vierge, en ce jour, je viens pour t'implorer
De détruire en ce jour un dragon qui vient nous dévorer'.

In de processie wordt jaarlijks ook een banier meegevoerd, waarop de
drakenstrijd afgebeeld is met het bijschrift:

.Attaques Gilles de Chin de dragon furieux
Et tu sera de lui par moi victorieux'.

Deze processie-wijdvermaard in het Henegouwsche land als ,,Procession
Elsevier'i LXXXVII No. 5 23
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de la Pucelette" houdt eveneens nog de herinnering levendig „a ce légendaire
Gille de Chin", die een kind redde uit den muil van een draak. Men trekt er
naar het woonhuis van „La Pucelette", een meisje van 4 of 5 jaar, dat, ge-
zeten in een tot kapel ingericht vertrek de geestelijkheid ontvangt. In de
woonkamer hangt mijnheer pastoor het wicht de teekenen van haar hooge
waardigheid om, een groot gouden hart, dat zij op de borst heeft te dragen.
Nooit verandert haar processiegewaad, dat bestaat uit een jurkje en mantel-
tje van blauwe zijde, terwijl zij verder als ,,Pucelette" op het hoofd een
kroontje draagt „surmontée de plumes d'autriche blanches, aux extrémités
retombant en panache".

Wij zien hier dus het geredde Drakenkind van Wasmes, dat „Gilles de Chin"
als zijn verlosser heeft te eeren, dezelfden hoofdtooi dragen als de heden-
daagsche „Gilles de Binche", wanneer zijn in „Le grand cortege" op de muziek
van ,Le Doudou' hun rhythmische Carnavalsdansen uitvoeren. Eenerzijds
schijnt de naam „Chin" overgedragen te zijn op „Les Chinchins" uit het
St. Jorisspel te Mons, terwijl anderzijds de naam „Gilles" populair werd voor
carnavalsverschijningen, die met hun rinkelenden bellentooi zich verwant
weten aan de Engelsche Morrisdansers, die in oude Meispelen ook dansend
hun snapdragon and King George begeleidden. Het zou mij hier veel te ver
voeren in tal van analogieën en parallellen de indenticiteit van Engelsche
Morrisdansers, Henegouwsche Gilles, Oostenrijksche Tresterer en Tiroler
Kranzlaufer vast te stellen, maar toch wil ik mijn lezers hier niet de merk-
waardige legende onthouden, waarin de Gilles de Binche ook weer nader ge-
bracht worden tot de drakendooders in het bijzonder tot „Messire Gilles de
Chin" welke te Wasmes in de plaats van St. Joris trad.

Eens, heel lang geleden, leefde er te Ath een reus, een menscheneter
— Golias geheeten —, die het geheele land van Henegouwen terroriseerde en
ieder jaar een onschuldige maagd moest ontvangen als buit voor zijn festijn.
De goede heer van Binche, teneinde raad, beloofde hem, die het wangedrocht
wist te dooden zijn schoone dochter Marceline ten huwelijk.

Nu wandelde deze op zekeren dag argeloos in het groote woud, waarin zij
bloemen plukkend, van den rechten weg afweek en in de doolhofpaden ver-
dwaalde. Daar trad de vervaarlijke menscheneter op haar toe en sleurde haar
mede naar zijn gevreesd verblijf, dat nimmer door een levende ziel was ver-
laten. Een arme zwaar gebochelde houthakker — Caracol is zijn naam — had
verscholen achter een boschje het snood bedrijf gezien en in samenwerking
met den wolf, den leeuw en den haas, de drie dieren, die hij in volle vreed-
zaamheid verzorgde, doodde hij Golias.

Reeds dacht hij de schoone jonkvrouw van Binche voor het altaar te
kunnen geleiden, toen Sénéchal, evenals hij gebocheld maar rijk en machtig
als Drost, het durfde te bestaan zich voor den overwinnaar uit te geven. En
daar er bij den overval in het diepst van het woud geen getuigen aanwezig
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waren, kon niemand het bewijs van het tegendeel leveren, want Marceline
was dadelijk op het gezicht van Golias in onmacht gevallen en had alleen in
een kort oogenblik van ontwaken gezien, dat haar redder ,bossu' was ge-
weest. Begrijpelijkerwijze wenschte de heer van Binche liever den gebochel-
den Drost dan den gebochelden houthakker tot schoonzoon, maar op het
oogenblik, dat hij de handen van bruid en bruidegom in elkaar wilde leggen,
trad een fee tusschenbeide, die de waarheid verkondigde, den armen ge-
bochelden houthakker omtooverde in een schoonen jongen Prins en den be-
drieger Sénéchal bestrafte door hem met een bult van voren en van achteren
te mismaken. En voila pourquoi Ie Gille porte deux bosses, celle de Caracol
et celle de Sénéchal.

Door deze sage in verband te brengen met de rhythmische sprong-dansen
der „Gilles"op de muziek van het Bergensche volkslied,,LeDoudou",dat ook
wordt gespeeld tijdens ,,Le combat de Saint George et les chinchins avec Ie
Dragon et les diables" herkent de folklorist uit de ethnologische school daarin
een variant van het mythisch verhaal, dat in alle Europeesche landen den
strijd weergeeft van zomer en winter, vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid.
Wanneer wij bijv. lezen, dat de Graoulli te Metz in den goeden ouden tijd
steeds gedragen moest worden door de Maire van Woippy en dat hij bij alle
bakkerijen een broodje in zijn wijd-open gesperden muil gestoken kreeg, dan
is dat wederom een aanwijzing, dat de draak als daemonische verschijning
in dierengestalte iets met ,het brood der aarde' en de vruchtbaarheid der
akkers heeft uit te staan. Niet weinig worden wij daarin versterkt wanneer
wij in het Beiersche Fürth i. W. waar heden ten dage ,Der Drachenstich' nog
een groot volksfeest is, zien, dat Boheemsche vrouwen hun zakdoeken doo-
pen in het drakenbloed, dat uit een verborgen varkensblaas na den lanssteek
van den overwinnaar wegvloeit, en deze in drakenbloed gedrenkte zakdoeken
ophangen aan stokken, die zij in hun vlasakkers planten, heilig overtuigd,
dat door deze handeling de groei van het vlas sterk wordt bevorderd. Her-
inneren wij ons, dat ook vendelzwaaien en zwaarddansen ritueele handelingen
zijn, die naar veler opvatting de vruchtbaarheid bevorderen, dan is men
meer en meer geneigd ook den oorsprong van het draaksteken in een vrucht-
baarheidscultus te zoeken, waarbij St. Joris als zonneheld en St. Margaretha
als regenheilige functionneeren. Doch uiterste voorzichtigheid dient be-
tracht bij het trekken van conclusies naar equivalente verschijnselen! Bij
uiterlijke overeenkomst of zelfs volkomen indentiteit kan er een groote inner-
lijke wezens verscheidenheid bestaan. En zeker in een over tijd en ruimte zoo
verbreide legende-dramatiseering als van den drakendooder, waarin locaal
nieuwe elementen opgenomen zijn en oude verwaarloosd werden. Zulk een
— thans ook al weer obsoleet element — zie ik in den nasleep van het Ber-
gensche draaksteken. Al de medewerkers trokken Dinsdags na het spel door
de straten om giften in te zamelen — de „quêtes", waarin de laatste herinne-
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ring aan het offer doorschemert. De draak nu speelde dan dezelfde rol als de
Habergeis in Tiroler en de Esel in Silezische Nikolaus-Umzüge, n.1. hij onder-
vraagt de kinderen, waarbij stereotiep klonk ,Aimez-vous votre mère, mes
enfants?' Waarop ze moesten antwoorden: ,Non!' — ,Et votre père?' —
,Oui'. Dan maande de draak hun aan het drakenlied te zingen: ,Comment
vous n'aimez pas votre mère? Chantes alors pour votre père!'

Hier zien wij den draak reeds in het kindervermaak terecht gekomen, te
Fürth deed hij anno 1925 zijn intrede in de politiek! De ligging aan de
Tchechische grens gaf aanleiding het festijn politiek uit te buiten. Naar het
inzicht van Dr. Heinrich Smidt te Bayreuth zou de Drachustich evenals de
Oberammergauer Passionspiele, zonder twijfel een herinnering bewaren aan
een middeleeuwsch mysterie der 10e of 11de eeuw, waarom dan ook de han-
deling zich afspeelt in den tijd der kruistochten. Welnu Anno 1925 lees ik in
de Drachenstich-Festzeitung:
,Wie drangt doch dort die Menge sich Werft in das Grenzland einen Bliek
Zym Marktplatz hin zu Hauf! und helft mit Wort und Schwert
Man sieht, wie Udo ritterlich eh'dort ein Drache Stuck um Stück
den Drachen sticht im Lauf. das deutsche Land verzehrt'.

Ook in het Beeselsche draaksteken vinden wij allerlei handelingen, die
bewijzen, dat we het Draaksteken niet volkomen gaaf als een middeleeuwsch
bezit in het volksspel hebben behouden. Dat bijv. St. Joris evenals te Bergen
er den draak ten slotte met een pistool doodt is een anachronisme van jongen
datum, terwijl het wegvloeien van het bessensap-kleurige drakenbloed over
den met veel offergaten voorzienen drakensteen terugwijst op het verre
voor-christelijke verleden. Deze Beeselsche drakensteen is een groote zwerf-
kei, die zeven lange jaren diep onder den grond bewaard wordt. Want het
is met dien drakensteen wel een heel zonderling geval. Hij is feitelijk een
palladium van Beesel, dat men te beschermen heeft tegen roof! Is het niet
reeds meermalen geschied, dat Swalmer onverlaten, vereenigd in een gezel-
schap, dat de schrikaanjagende naam van ,De Kluppelbende' draagt, dezen
zwaren zwerfsteen meters ver wisten te verplaatsen naar het buurtdorp,
kennelijk met den boozen opzet dit megalithische gedenkteeken als een twee-
de Amersfoortsche of Hilversumsche kei triomfantelijk binnen te halen.
Geloof mij vrij, in den optocht van Sint Joris met de geredde Conincks-
dochter, zooals die op 30 Aug. 1926 het laatst van de Maas naar het Markt-
plein trok, mogen de Harmonie van Beesel en de Philharmonie van Reuver
nog zoo eensgezind en maatvast samenblazen met die van Swalmen, ver-
trouwen doen de „Beeselsche Draakstekers" de ,,Swalmer Gekken" niet in
't minst. En daar men door schade en schande wijs wordt, heeft men afdoende
maatregelen genomen om in het bezit te blijven van dezen zoo zeer gewaar-
deerden drakensteen. Na het gebruik als offeraltaar — eens om de zeven jaar
onder het lommerrijk geboomte van het driehoekige marktpleintje, dat met
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groene ,meien' fleurig is versierd, — wordt de met „bloed" bespette kei weer
ingegraven op een grazig pleintje onder een ouden boom. Zoo diep graaft men
den grond voor den ongeveer 700 kg zwaren kei weg, dat slechts een afgesleten
rugkantje tusschen gras en wilde bloemen over zeven jaar zichtbaar zal zijn.
Altijd is het een wat plechtig moment, waarop de eerste spade in den grond
wordt gestoken tot opdelving van de kei, die door de geheele jonkheid in het
zweet huns aanschijns naar het centrum der gemeenschap wordt gesleept.
Ook te Fürth speelt de ,,Harten Stein" een rol en wij hebben in deze Draken-
steenen Europeesche varianten mogelijk te zien van de ,Manasteenen', welke
Dr. Adriani in de Minahassa heeft aangetroffen, waar zij het „Heil en de
Kracht" van het dorp heetten. Het traditioneel met bloed bespatten duidt
op het bloedig offer, dat eens gebracht werd. In elke ritueele offering moet
eens het bloed een rol gespeeld hebben. „A bloodless sacrifice would have no
raison d'etre" merkt E. K. Chambers terecht op in zijn analyse van het volks-
drama. Ongetwijfeld duiden dergelijke steenen, die bij kermisfeestelijkheden
in het centrum der dorpsbelangstelling staan op dolmen of menhirs, op „das
Mahl" of „die Mahlstatt" in de oud-Germaansche landen, de plaats, die—ook
al ligt of staat er geen monument uit het grijs verleden, — toch nog haar
hooge beteekenis in de volksherinnering en het volsspel niet verloren heeft.
Opgravingen te Beesel hebben in urnen, schotels, wrijf schaaltjes enz. bewezen,
dat de Romeinen er reeds vertoefden terwijl het vinden van den driegoden-
steen in 1869 onder het hoofdaltaar in het nabije Kessel aantoonde, dat daar
een Reuzenzuil moet hebben gestaan een z.g. Jupitergigantensaule zooals
we die juist in het oud-Keltisch gebied — oppervlakkig geromaniseerd — bij
honderdtallen aantreffen. En allen vertoonen een rijdende godheid met wap-
perenden mantel, die met een lans den slangenreus onder den hoef treedt.
Jupiter pleegt in de Romeinsche kunst echter nimmer als een rijdende god-
heid te worden uitgebeeld, veel minder verschijnt hij als speer- of lansdrager.
Wij hebben in dergelijke monumenten ver-romeinschte oud-Germaansche of
Keltische cultus-gedenkteekens te zien, waarbij niet Jupiter een Germaansche
God maar Donar of Thor een Romeinsche God is geworden! Want slechts zeer
aan de oppervlakte heeft de Romeinsche overheersching het oude volksleven
dezer gewesten beïnvloed.

Ofschoon over de reuzenzuilen door archeologen en philologen het laatste
woord nog niet is gesproken, mogen wij veilig aannemen, dat in het nabije
Kessel gedurende den Romeinschen tijd reeds in steen gehouwen de strijdende
rijdende godheid en de neergevelde slang-reus als Jupiter-reuzenzuil aange-
troffen werd, waar thans ééns om de zeven jaar in een boersch openluchtspel
de gekerstende drakendooder St. Joris het monster verslaat. Misschien
hebben wij hier wel te doen met een der similacra, welke door den Heiligen
Lambertus op zijn tocht naar het Noorden werden omver geworpen. Lager
oudtijds te Beesel naar de zijde van Kessel niet de kapel van St. Lambertus,
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waarin op den patroonsdag dienst werd gedaan en schrijft het leengericht
van het Huis Nieuwenbroeck niet scherp omschreven vormen en ceremoniën
voor, die strikt in acht waren te nemen, wilde men niet het boven alles ge-
handhaafde gewoonterecht schenden. Zou dit Beeselsche gewoonterecht niet
kunnen steunen op het oude landrecht, dat teruggaat tot het ,Thing', de
rechtszitting op de ,Thingplaats', die overal cultusplaats was. Op het eiland
Man kennen wij nog den vermaarden ,Tynwald-HilT, die niet alleen in het
taaleigen zijn ouden naam van ,Thing-HuT heeft bewaard, maar waarop ook
ieder jaar „on Midsummerday (5 July old style) the regular Court for the
promulgation of laws is held". Maar deze ,,Berg der Gerechtigheid" is een van
Engeland's belangrijkste ,,Wal of Trojabergen" en zoo naderen wij ook hier
weer den zonneheuvel, waarin de zonnebruid gevangen werd gehouden door
een draak, welke ten slotte door een ,of andere held of heilige werd gedood.
De gevelde draak werd een geliefd embleem in de heraldiek. Noormannen,
Angelsaksers en Denen voerden de drakenfiguur als veldteeken mede en de
Engelsche koningen maakten aan het eind der 14e eeuw nog van den plas-
tischen draak gebruik naast hun standaarden. Op de beroemde tapijten van
Bayeux uit de n e eeuw, welke de verovering van Engeland door de Norman-
diërs in beeld brengen, zien wij de driehoekige draken-vaan vooral duidelijk
op het tafereel van Koning Harold's dood, terwijl de draak als ,,Lindworm"
voorkomt in het wapen van de Siegfriedstad Worms en van Beesel aan de
Maas. Niet zonder trots toont men u op het gemeentehuis het Draken-wapen,
dat bij Kon. Besluit van 11 Sept. 1832 N. 44 alsmede op 's Konings Beschik-
king van den 22sten Juli 1833 N. 13 is vastgesteld en dat omschreven wordt
als zijnde: een „schild van lazuur, beladen met eenen draak van goud,
getongd en geklaauwd van keel".

Vatten wij nu het ontstaan der draken-sagen samen in een kort overzicht,
dan treft de christelijk-religieuze bewijsvoering ons in de allegorische voor-
stelling van den strijd tegen den anti-Christ, gepersonifieerd in den draak,
van den uiteindelijken triomf, die St. Joris als geloof s-strij der behaalt op het
Heidendom. Daarentegen doen de philosophisch-historische verklaringen ge-
vreesde natuurplagen als droogte, overstroomingen, onweer, hagelslag, berg-
stortingen in de volksfantasie der primitieve menschheid de gedaante aan-
nemen van mensch- en dierverslindende monsters in gruwelijke gedaante,
meestal een mixtum compositum van een geweldigen loopvogel met vleer-
muisvlerken en een krokodil- of hagedisachtig kruipend wangedrocht. Van
zelf hebben vondsten van praehistorische dieren hierbij geleid tot locali-
seering der sagen en vormgeving der sagen dieren, want de ontgraving van een
Megalosaurus of van een Mammouth-fragment verschafte natuurlijk een
zekere historische basis van schijnbare betrouwbaarheid. Zoo heeft de ver-
maarde krokodillenkop, die te Mons nog wordt bewaard er veel toe bijgedra-
gen om aan de drakenlegende van Wasmes geloofwaardigheid te verleenen.
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Archivalische onderzoekingen hebben echter uitgewezen, dat deze kop in
1409 naar Mons werd overgebracht met vele meubelen uit het paleis dat de
Graaf van Henegouwen te Parijs bewoonde. Toen nu de strijd van Gilles de
Gin met den leeuw van het Heilige Land naar Wasmes werd overgebracht,
metamorphoseerde de krokodillenkop zich in de volksfantasie tot den kop
van het monster, dat de lokale held had gedood en in 1757 verzochten de
gildebroeders zelfs keizerin Maria Theresia of zij den drakenkop in de jaar-
lijksche processie mochten meevoeren. Het verzoek werd afgewezen tot
groote teleurstelling van vele inwoners te Mons en Wasmes, „qui croient
fermement a 1'authenticité de la tête du dragon".

In Klagenfurt staat op het stadsplein een machtig draken-monument, dat
in 1590 door een onbekenden beeldhouwer is gemaakt. Nu is volgens de kro-
nieken omstreeks het midden der 16e eeuw in de z.g. ,Drachengrube' een
monsterachtige schedel gevonden, die volgens latere determinatie van een
wolharigen neushoorn uit den Ijstijd afkomstig blijkt te zijn. Deze schedel
hing men aan kettingen als een eere-tropee in het raadhuis op en men ver-
onderstelt, dat de kunstenaar door dezen schedel geïnspireerd werd tot zijn
draken-uitbeelding met krokodillenlijf en getande vleugels.

De door Schiller onsterfelijk geworden Draak van Rhodos moet een fossiel
nijlpaard of een kleine olifant zijn geweest en zoo zouden er talrijke voorbeelden
te geven zijn van voorwereldlijke dier-vondsten op plaatsen, waar een draken-
sage in het volksgeloof een rol speelde. Of de vondsten in den Pietersberg bij
Maastricht en elders in de Maasgouw, waaraan bijv. in de Valkenburgsche
gemeentegrot grillige, in den weeken mergelsteen uitgehouwen reuzen-hage-
dissen in effigie herinneren, ook nog eenigen invloed hebben uitgeoefend op
de vormgeving van de St. Jorisdraken der schutterijen te Beesel en in het
naburige Heel, valt moeilijk te zeggen. Wel moge er hier terloops op worden
gewezen, dat in Hessen — zoo bijzonder rijk aan praehistorische dierenvond-
sten ook de draken sage zeer verbreid is en dat bijv. de Wurmlinger Berg —
een der meest vermaarde Duitsche drakenbergen — niet ver verwijderd ligt
van antidiluviaansche vondstplaatsen.

Wanneer wij weten, dat thans in Nederl. Indië nog 34 soorten ,,Waranen"
leven, die met hun gespleten tong, scherpe tanden, echte drakenhuid en gewel-
dige klauwen zeer roofzuchtig en vrees-aanjagend zijn—in het nauw gedreven
menschen en paarden, zelfs kameelen bespringen —; dat in Mexico nog de
lei-zwarte neushoorn-leguaan met een staart vol drakenpunten voorkomt en
de Helmbasilisk als „vliegende draak" bestaat; dat het Schotsche Loch Ness
thans voor zijn levend monster de belangstelling der geheele wereld opeischt ;
dan is het niet te speculatief aan te nemen, dat in het zoo warme tertiaire tijd-
vak hagedisachtige dieren leefden, die veel grooter afmetingen bezaten,zooals
trouwens de reconstructie van Inguanodons en Dynosaurussen bevestigt en
deze te aanvaarden als de prototypen onzer draken uit sagen en legenden.
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Nog een stap verder in deze natuurhistorische richting en we zouden met
Dacqué in zijn ,Urwelt, Sage und Menschheit' kunnen aannemen, dat de hy-
pothetische mezozoïsche mensch deze geweldige dieren heeft aanschouwd en
ze heeft trachten te bevechten, welke strijd als een erfdeel uit den oer-tijd ge-
transplanteerdwerdin deklassieke,heidensche en christelijke sagen enlegenden.

Volkskunde en volkenkunde, archeologie en paleontologie, natuurhistorie
en cultuurgeschiedenis zullen steeds meer licht kunnen brengen in het pro-
bleem van het al of niet bestaan hebben dezer ,,giftige beeste vol van tem-
peeste", zooals de draak gekarakteriseerd is in „Een schoon spel van Sanct
Jooris", dat ons is overgeleverd uit de eerste helft der 16e eeuw en thans in de
Kon. Bibliotheek te Brussel berust. Dr. J. A. Worp: vermeldt in zijn „Ge-
schiedenis van het Drama en hetTooneel in Nederland" een oudere versie van
het Beeselsche drakenlied, waarin de „Maghef'nog geen „Joffrouw" was, die
„onbeschadight en in 't leven" bleef, maar dat toch ook eindigde met
„daerom werd Catholyck heel het Coninckrijk".

1933! Draakstekers jaar zonder draakstekersspel!
De benarde tijdsomstandigheden maakten het als in zoovele vroegere

officieele draakstekers-jaren onmogelijk het spel op te voeren. Doch thans
zijn wij de kritieke periode van 7 jaren — de besloten tijd, waarbinnen onder
geen voorwaarde het draaksteken plaats heeft — weer veilig doorgekomen en
ieder komend jaar kan het Drakenschut weer zijn eeregeleide geven aan den
intocht van St. Joris met de geredde koningsdochter. Elk komend jaar kan
de oude visscher aan de Maas zijn snoeren uitgooien en den draak het roode
lint om den hals strikken. Elk komend jaar kunnen de fanfare en de har-
monie zich vlijtig „inspelen" op den Drakenmarsch, die Dr. Julius Röntgen
in 1926 voor hen instrumenteerde op de oude melodie van het Beeselsche
drakenliedeke. Moge het dan niet te lang meer duren dat aan de oevers van
de Maas en op het Marktplein te Beesel in deze dramatische handelingen
onze gedachten weer teruggevoerd worden naar de verre tijden, waarin de
grootste heldendichten zijn ontstaan als De Ring der Nibelungen, de ver-
halen van Koning Arthur en de Tafelronde, van Tristram en Beowulf, van
Le Chanson de Roland en de Legende aurea met herinneringen aan den
ondergang der oude goden in den jongen Christentijd.

Moge „Het spel van den giftighen Draecke te Bieslo aen die Maese" als het
meest belangrijke echte boeren-openluchtspel van Nederland voortaan tra-
ditioneel eens om de zeven jaren heel de bevolking zingend vereenigen in het
lied, dat verhalend inzet:

't Is gebeurt voor onze tyden
Dat St. Joris eens quam ryden
Tot een Stadt in 't Heydens Landt,
Daer men gheene Christen vandt'.


