Hier gaat het alleen over St. Joris en de schut—

Waar werd de draak het
eerst gestoken, In Beesel
of In Swalmen?

terĳen. Over de draak of het draaksteken wordt
nog niet gerept Dit gebeurt voor ‘t eerst pas in
een stuk van ruim 100 jaar later namelĳk in het
Verzoek van de Raad der gemeente Beesel aan

de Koning d.d. 14 februari 1853 om goedkeuring
voor het voeren van een gemeentewapen, voor-

(1e deel)

Over enkele jaren (in 1981) zal in Beesel weer
het traditionele draaksteken plaatshebben. In ﬁ—
guurlijke zin werd, en wordt ook nu nog, de draak
overal mee gestoken, maar het draaksteken in
letterlĳke zin gebeurt, voor wat Limburg betreft,
l íallîgäi4 nog in "Biesla een dEr Maese", laatstelĳk

n

.
Is dat altĳd zo geweest en sinds wanneer be—

staat dit folkloristisch gebruik in Beesel? Zijn er
t geen andere plaatsen waar voorheen ook, en wellicht reeds vroeger (dan in Beesel), het drake-

bloed vloeide?
0m een antwoord op deze vragen te kunnen vin-

den ben ik in de geschiedenis

edoken en heb

ik vele dokumenten geraadpleeg . Het is ‘n tĳdrovend karwei geweest, maar ’t was de moeite
waard. Ik kwam tot zeer interessante ontdekkin»

gen,
Ik ben er mĳ van bewust, dat ik mogelijk op
gevoelige Beeselse draketenen ga staan, maar mijn
konklusìe kan niet anders zĳn dan de volgende:
Niet Beesel maar Swalmen heeft de oudste pa—
pieren betreffende het druksteken,
Ter geruststelling van de Beeselsen: het is natuurlijk niet mĳn bedoeling ervoor te pleiten,

dat het draaksteken naar Swalmen terug moet.
Laat die van Beesel rustig de draak blĳven ste<
ken. nu ze dit — zoals historisch vast staat — al
zeker 140 jaar gedaan hebben Beesel en de draak
zijn niet meer te scheiden en de "B'eeselse draak”
is een begrip.

Echter: voor Swalmen zijn betreffende het spel
van de draak aanmerkelijk oudere en veel meer
dokumenten voorhanden dan voor Beesel.
,

Laten we de oudste schriftelĳke bronnen over
Sint Joris en/of de draak even op een rĳtje zet<

l ten. Eerst voor wat betreft Beesel:
Uit het verslag van de bisschoppelijke kerkvisita—

tie te geesel d.d. 12 februari 1669 (vertaald uit
het Latĳn):

„Er zijn twee broederschappen (meervoud), van
St. Georglus (St. Joris) en van St. Sebastinnus . .
l en zĳ begeleiden de processie met geweren.”
Uit het verslag van de kerkvisitatie van 26 april
1691: „De broederschap (enkelvoud) begeleidt de
processie niet meer met geweren, De pastoor zal
dit vanaf de preekstoel bekend maken."
In juli 1739 meestal de St. Jorisschutten — evenals de „soo enoemde oude schutterie van St.
Fahiaen en S. Sebastiaen” — terecht staan wegens ontbeilig‘

van de zondag. Uit het

des—

stellende een draak, luidende:
„De Raad der Gemeente Beesel enz.: Gelet op het
provinciaal blad nr. H, 172 d.d‚ 1 december 1852
enz.: Overwegende, dat het ons niet ondoelmatig
voorkomt om tot wapen dezer gemeente te mogen hebben eenen draak, aangezien alhier sedert
talrijke jaren veene schutterĳ bestaat onder het
patroonschap van St. .Torisschutterij, dewelke om
zekere jaren bij het kermisfeest eenen draak steken en overwinnen, gelĳk in 1840 nogal plechtig
heeft plaatsgehad enz."
(Let wel: er wordt uitdrukkelĳk vermeld, dat de

draak niet alleen gestoken maar ook overwonnen
wordt),
Bĳ besluit van de Minister van Binnenlandse

Zaken d.d4 27 :Ìuii 1853 wordt namens de Koning
aan de gemeente Beesel verleend het volgende
wapen: „zijnde een schild van lazuur (blauw)
met eenen draak van goud, getongd en geklaauwd
van keel (rood) .” 1)
Tot zover de Beeselse bescheiden.
1) In hun verhandeling over "Lirnburgsche AGe—
meentewapens", opgenomen in de ”Publications
de Limbourg" van 1899 m} 35 vragen de heren
Jos Eversen, amanuensis bĳ het Rĳksarchief Limburg en J.L. Meuileners, pastoor te Heer, zich
laatdunkend af: „hoe het mogelĳk is. dat men
zulke nngemotiveerda ﬁguur (de draak) als ge—
meentewapen heeft kunnen toekennen”. Als deze

heren zich ervan zouden hebben overtuigd, met
hoeveel elan, overgave en zin voor folkloristische
traditie het drakenspel in Beesel werd en wordt
(Èpgevoerd, zouden zij zo iets niet geschreven heb-

en,
De burgemeester van Beesel, J.T. Hendrix, rept
in de feestgids, uitgegeven bij gelegenheid van
het draaksteken in 1974, van de vraag, waarom
bij de vaststelling van het gemeentewapen geko—
zen is voor (het slachtoffer) de draak en niet
voor (z’n overwinnaar) St. Joris. moet men‚>tussen de regels doorlezende, hieruit opmaken, dat
de heer Hendrix, indien hij in 1863 - in plaats

van E. Ruijs de Nieuwenbroek - eerste burger
van Beesel zou zijn geweest, de voorkeur aan
st. Joris gegeven zou hebben?
Ondergetekende zou voor beiden, zowel voor

St. Joris als voor de draak_een plaats op het gemeentewapen hebben ingeruimd.

In elk geval is de Beeselse draak een meer
"gemotiveerd figuur” dan al die leeuwen, schapen, adelasrs, honden (en ander gedierte). die
diverse gemeenten in hun wapens voeten.

tsdossier blĳkt, dat het hun
betreffende ger
aedts. Swalmen.
Ger
G.
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.Waa'r werd ded‘raa'k het
‚eerst—‚gestoken, in Beesel of
in vSWaImen (2e deel)
In het artikel opgenomen in ”Ons Weekblad"
n 21 november 1979 heeft men kunnën'_ lezen.
"dat het oudsteĳihans bekende document, waarin
voor—het eerst sprak is van het draakstek‘en in 'z
v
v
Beesel‚dateertvanlgtebrnarl1853: o g w
_...aange;ìen_ alhier sedert talrijke jaren eene
schutterĳ bestaat _...‘...‚ dewelke— eenen draak
steken . . . . gelijk in 1840 "heeft plaatsgehad. . '
Onomstotelìjk staat dus vast, dat in het jaar 1840
in Beesel —"noga1 plechtig”— het Drakenspel werd
‚
opgevoerd. Van vóór 1840 ontbreken echter
.
‘
' schriftelĳke gegevens ter zake,

wat kan swahnen ter tafel brengen?
w
Het zou te veel ruimte vergen ‘om hier de nog
aanwezige oude gesdiriíten betreffende de dra- _
kencultus in- Swalmen allemaal en volledig weer '
v te geven. Er moet daarom worden volstaan met
—
‚ „‚
de volgende bloemlezing.

‘ —— Uit, het verslag van de bisschoppelĳke kerk—
vísìtatie te Swalmen d.d. 11 februari 1669 daags
‚
‘
vóór die te Beesel— (uit het Latĳn):
In de kerk van Swalmen bevindt zich ‚aan de
Evangeliezĳde een altaar van Sint Georgiusm.
Er zijn drie broederschappenmamelĳk ‚vanSt, ‚
Georgìus (Si, Joris), Si. Jaanaptist'en van St.

n
Antonius.
——- Uit het verslag der kerkvisltatìe' te Swal'nîeü‘
‚
d.d. 13 maart 1703:
Er wordt verordend,‘ dat het. Allerheiligste zich '
niet mag bevinden in de Sakramentsprace'ssie, als
daarin de draak wordt aangevallen.„". .
——— Uil; de brief van Bisschop Angelus;..d'0ngnies
et d’Estree d.d. 16 juni 1708 aan pastoor Ĳolmans '
n
r
‚
van Swalmen:
. . . . „Wij verbieden voor dit jaar om opntkerk;
w"dings—' of kermisdag in de: processie de draak
te steken of te schieten, Bij onverhoopteyovertreding van dit verbod dient de processie onmidde‚ >
. .....
lijk te worden

— Uit de brief d.d. 21 juni 1708 van de'draakschutten van Swalmen aan de Heer—van l-Iillenraad, markgraaf. Amold Marquis de Schenck van
v
« x
l ‘
w
Nĳdegge’n:
....dat 1'.L zondag, kermíszondag, 17 juni 1708

tussen ons en onzen heer pastoor een kwestie is
gerezen betreffende een halve ton hier, die hij ons
op kermiszondag moest geven... Wij begeleiden

op die dag de ‘ recessie en vieren onze gebruike;
lijke plechtigh en van het draakstekm zoals'wĳ
*
dat reeds sedert onheuglĳkeï ‘(Van'onvex‘denekeá
hebben ‘wii
Iicke) tĳden ewoon zĳn te doen . .

”onse overou e gerechtigheit in ’i: steken‘ van den

—’ Uit de brief d.d.' 15 juni 1711 van de pastoor
deken van Monttort G.J. Bon’
Dohnanste Swalmen:

‚pastoo A
" '
e -

. ‚ 4 . Hierbij gaat het verbodt van den Draeck. . ‚ .

—\— Uit .de gemeentelĳke verordening voor de
1715:
_ schgtterĳen, van dwalingen d.d. 12
Artikel 5. De Koning van de ‚Draakschutten zal, p
de plaats'waar dedraak gestoken of
wordt, dat alleen—"met bdskru’it ‘en

eschgten
pp'

’
laden mag zijn, bij heteatschieten‘ niet
ten op of naar de mensen, maar all
qp de‘draak. „ .
Artikel 6. Degene, die de draak. draagt di
Zich voor _te wachten bĳ het ontsteken van ‚ In
werk te dicht bij huizen met strodaken te komen
of bij mijten van hout, ’stto of andere brandbare
" - >
_
4
‘
materialen.

—„ Uit diverse verklaringen Van getuigen meb t.
crameìrtse
;ernstige ongeregeldheden tijdens d
processie te Swalmen op kerniisdag
Frederick Houben lid van de St. J
”‚leijerman’L (begeleider) van de dra

‘

..

g Op kermiszondag heb ik de draak geleid ach.—
‚ „degegen'
ter de processie; ’Nadat’in de :S‘an
gegeven was, heb ik de draak ge griep de weg,
waar. hij voorheen ook altijd gestoken „werd.—

„

Daarna is de heeriwìjhers, rennneester van Kaateel ‚Hillenraad Ä ekomen om‚;de draak te verwĳt];

deren. Toenudezer niet weg ‚Wilde gaan, heeft ‚de?
rentmeester metjznn stok naar'de draak gestoken,
het kleed van de draak opgetild en de ”glraeekenV
_' g
draeger" tegen de schenen geslagen.__

Johannes Clĳnen,‚tuinman van; Kasteel Hillenraa‘d
. . . . „de draak heeft. zich neergelegdaelìter de
processie om daar gestoken te worden Toen de
processie 'begon‘ te trekken is rentmeester Wijhers
naar de draak we gegaanrmet een branden ‚_
toorts zeggende: "’als dauw niet vort en ‘wils'gaen'

sal -ick een draeck in brandt steecken",

‚ > í

hĳ de toorts stak door het vinsterken van “dep
draeck sonder datten'selven nochtans in brand
‚
‘
e,
‘
‘ » ‘_
ginge.
Johan Balthasar Wijhers, rentmeester van Kasteel, =
r
' "
.
Hillenraad:
. . . ‚ „De draakschutten hebben hun oude goor—
recht wiilen handhaven om aldaan; inkde Sandv'

straete, met hun ’paarden’te rĳden en"de>draak
te steken in de nabijheid van het Allerheìlìgste in
de processie. Ik heb'dat inrnaa'in van de Heer van

Hillenraad verboden. De schutten hebben toen '
unaniem, (eenpaerlick) geantwoord! "Wij- hebben
dan Heer)
ij‘
laklaan de' Heer (geven de
1;] willen
aan ‘de rentmeester en aan edereen
onze privilegiën handhaven: Ik heb toen ‘ ' '

(ﬂambeau) genomen en -w11de de draak in; brand
steken doch ‚dit kon ik— niet'omdat' het'inĳ Werd
belet door de schuﬁen die mij omsingelden‘ en‘riepen met luide stem en groot getier: ”Slaet dan
‘ '
w
sehehn doodt, wĳ hebben hem ‚nuz'hief’; "
Dooi- nog'tenminste '10 andere‘persone‘nwerden > >
dergelijke verklaringen afgelegd betreﬁende die”
gebeurtenissen op kermiszondag vanhet jaar
‘
v
’
. ‚
_ 1716 enz. enz‘.
Ondanks ijverige nasporingen in'de' Beeselse
archieven van de 17e en lees eeuw bèn’ik er niet
in geslaagd iets over de draak of 'het' dra’aksùeken
in Beesel te vmden. Met de Beeselnaren zou_‘ik mii

verheugen indien er'ovex_ dat ”giftigh ‚.‘B_‚eeS„t”. 7
spoedig meer gegevens boven water zouden komen.
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