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ten geleide

ZoaLs in ieder jongensleven ogenblikken van uitbun-
dige vreugde alwisselen met momenten van diepe
ernst, zo ook wordt de gang van ieder padvinders'
jaar, waarin de vrolijke buitenactiviteiten overheer-
sen, op Sint Jorisdag onderbroken om zich te bezin-
nen op de eenmaal algelegde padvindersbelolte.
Nu is de padvindersbeweging ol het SpeI van Ver-
kennen een beweging van de dddd en deze zal dan
ook zijn waarde s/echts blijven behouden, indien hij
dynamisch blijlt. Welke wijzigingen er in de loop
der tijden ook aangebracht zijn ol nog worden, steeds
zal de ware padvindersgeest moeten blijken uit
het in toepassing brengen van belolte en wet en de
specitieke methode van werken uit het
doorvoeren van het patrouille-systeem en het in aan-
raking brengen van de jongens met het buitenleven.
Belolte en wet, pqtro uille-sys teem en bui-
tenleven zullen altijd de vier grote grondpiilers
van het Spel van Yerkennen moeten blijven. Dat is
dan ook de kern van wat nader in het'Yerkennen
voor Jongens' is uitgewerkt. Maar nu schriilt wiilen
de stichter van de padvindersbeweging, dat hijzell in
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de praktijk zo dikwijls vergeet, wat in d.at boek staat,
hoewel hij het zell geschreven heelt. Lord Baden-
Powell ol GiIwelI las daarom ieder jaar opnieuw d.at
boek door en hij steld.e voor dat iedere leider het ook
zou doen, opdat hij zich realiseren zou 6I hii van het
juiste spoor algeweken wcs. Als datum om d.aarmed.e
te beginnen koos hij 23 april,
Juist in deze tijd, nu d.e wereld meer do,n ooit te
voren wellicht behoelte heelt aan mannen en vrou-
wen van karakter, is het noodzakeliik dat iedere
Ie_ider zo zuiver mogelijk Baden-Poweil's SpeI van
Verkennen aan de jongens doorgeelt. Daarom is het
van grote betekenis, niet alleen om B.-P.'s raad op te
volgen, maar bovendien ook om de Sint Jorisdail op
waardige wijze te vieren. In dit boekje zijn daartoe
de nodige gegevens te vinden. Indieh iedere leid.er
daarvan zoveel mogelijk gebruik maakt, zal dit aan de
vorming van de aan hun zorgen toevertrouwde jon-
gens ten goede komen. Die karaktervorming beter tot
zijn rccht te laten komen, moet altijd weer opnieuw
het doel zijn, waarvoor men vrijwillig zijn schouders
onder dit werk zet. De mogelijkheid hierin beter te
slagen,_ ligt in de krachtsinspanning van ieder per-
soonlijk.
Dat is ook het voorbeeld dal St. Joris gat. Hij slaagde
er i.n de opdracht, die hij volkomen viiiwilli'g op iicn
had genomen, met Gods hulp op volmaakte-wijze uit
te voeren. Het op de juiste wijze vieren van de 23e
april mdt de vele miljoenen andere padvind.ers van
allerlei rang en stand, gelool en gezind.te, taal en
huid.skleur, kan niet anders dan ieel nuttiq ellect
opleveren voo.r-d.e gehele samenleving. Op d7e wijze
zal het mogelijk zijn een samenleving op 

-te 
bouwen,

!!e let gebaseerd is op het tK, maai op tret D/ENEN
VAN DE GEMEENSCHAP!

Hooldcommissaris.



DE BETEKENIS VAN ONZE

SINT JORISVIERING

Zii die onze padvindersbeweging slecht kennen, verbazen

zich wel eens over de viering van Sint Jorisdag en de

bijzondere herdenking die wii wijden aan het oude ver-

haal, waarvan de historiciteit op verschillende punten

aanvechtbaar is. Inderdaad, als modem mens ben je maar

niet zo direct bereid het bestaan van draken aan te nemen,

wanneer daar tenminste echt een dierlijk monster onder

verstaan moet worden. En toch. . . het is geen kinderver-

haal dat ons ieder jaar op de 23ste april verteld wordt;

geen sprookje, dat dwaas is of ongeloofwaardig o{ ver-

zonnen om ons een les te leren.

Wii moeten in de geschiedenis van Sint Joris een verhaal

zien dat ons iets te zegger' heeft, ook voor hier en nu'

Eigenliik heeft het ons iedere dag opnieuw iets te zeggen'

De jonge ridder, die zich, ongeacht het oordeel der oude-

:ren, opmaakt om datgene te doen dat hij meent dat goed

:is. Hii maakt zich op onder moeilijke omstandigheden,

rrraar'ziin idealisme drijft hem en maakt hem sterk' Het

is geen abnormale jongen, het zijn geen wondere gaven

die hem wapenen - neen - het is de kracht van ziin





overtuiging en het vuur van ziin jeugd, die hem doen
slagen.
Eigenlijk is dit het verhaal van iedere jongeman. Het is
geen toeval, dat Joris door de hele geschiedenis van het
Westen heen als symbool of schutspatroon steeds weer
naar voren treedt. Hij was de leidsman van de kruisvaar-
ders die het Heilige Land wilden heroveren op de Turken.
Hij was het voorbeeld en de aangebeden heilige in de
kerkelijke plechtigheden, die de opneming van de mid-
deleeuwse schildknaap in de ridderschap begeleiden.
Naar zijn voorbeeld werd beloofd eerlilk te zijn en dap-
per en trouw aan het geloof en de koning, die hem de
ridderslag gaf. In de late middeleeuwen werd Sint Joris
mk de schutspatroon van de studerende jongeling, die
minder krijgshaftig dan enige eeuwen te voren, maar
niet minder bezield met idealisme en voortvarendheid.
het ware zocht en streefde het goede te doen.
Dit is de zin van de Sint Jorisviering, ook in onze dagen
in onze hedendaagse padvindersbeweging. Het gaat er
niet om, dat we 'ridder' willen spelen of de middel-
eeuwen willen doen herleven als entourage voor ons spel,
De 23ste april is voor ons de dag waarop de belofte van
geloof, txouw en dienstuaardigheid wordt herhaald - de
belofte waarnee de jeugdige Joris zich op weg begaf
om zijn taak te volbrengen, de belofte waarrnee ook wij
ons opmaken onze idealen te verwezenliiken.



Vanuil een nieuwe wereld lreedl
een man mij aan mel enge kleed,
schili'rend zoals ik nimmer zag,
mel 'l hoofd zo slralend als de dag.

Hij heeft geen enkel sieraad aan
van slaa{sheid en geen enk'len waan,
maar hij is zuiver als een man
naakl opgegroeid maar wezen kan.

Hij heeft de arm in zuiv're vuisf,
hij hee{l hel been lol zuiv're voel,
en om hel lrols gelaal, gekuisl,
hangl slil en hoog een slerke gloed.

Herman Gorler.



Iets oyer de legende yan Sint Joris
Volgels oude overlevering (historisch stqct vriiwel
niets vcst) is de Heilige Gregorius (in het Neder-
lauds: loris) een beroemd kriigsmtrn, clkomslig uil
Ccpedosie, Ievend omslreeks de 3e eeuw en voor
het Christeliik gelool gestorven onder keizer Diocle-
tionus.
[ls mqrlelcar wordt Sint loris zowel in hel oosten
al in het weslen reeds in de 5e en 6e eeuw vereerd.
Ottrstreeks de 9e eeuw voerl men religuie6n vqn de
Heilige Gregorius nocr hel Noorden, zodot in onze
slreken ziin cultus qI voor de kruistochten wcs ver-
spreid.
Volgens overlevering heelt keizer Sigismund ccn
koning Hendrik V vqn Engelcnd hel hcrt vqn Sint
foris geschonken, hetwelk in Windsor Ccstle schiint
te berusteL
Toen de kruisridders, tiidens een <rcnvql op feruzc-
len (door de Mohammedcnen bezet) het onderspit
dreigden te delven, zou Sinl foris <ron hen versche-
nen ziln, in volle wcpenrusting. op een wit paard, en
met een schild waqrop een rood kruis. De ridders
wonnen de slriid, eu sindsdien en voortrl door loe-
doen vcn koning Bichcrd Leeuwenhqrt, werd Sint
loris de pcrtroon vqn de ridders en wegens de be-
tekenis vcn ziin nccm (het Griekse woord 'geor-
gius' betekent 'landmqn') werd hii door de boerea
vereerd.
De middeleeuwse legende, voot hei eerst oPgele-
kend in de legende Aurecr, de Gulden legende, door
tacobus de Vorqgine (123&-f298), volgens welke
Sint loris de droqk heelt gedood, berust op zeer oude
nolieven (de Egyptische zonnegod Hosos doodde de
drack Apep, Pesseus bevriidde Andromedcr, Sieg'
lried doodde de drcqk Folnit, enz.) en koni in ge-
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wiizigde vorm ook voor in vele andere heilige ver-
hqlen
Het Sint loriskruis is de grondslcg vcn de Engelse
vlcg, en vortnt het wqpen o.d. vcn Amersloort en
Niimegen Ridderkerk heelt de liguur van Sint loris
in het gemeentewcpen Vele beroemde schutters-
gilden hadden Sint Joris tot schutspctroor. Ziin cl-
beelding vindt men op schilderiien en houlen en
stenen bedden, op penningen, wqpens, gevelslenen,
boerenw<rgens, uithangborden, enz. Het is de beel-
denqcr vcn muntstukken, biivoorbeeld vcn de
Scnkt Georgsthaler (Sint loris-do<rlder) die de tcrlis-
mcn der soldaten wcs in de 30-icrige oorlog (l?e
eeuw). Het Sini loristeken is nog steeds o.q. hel
distinctiel vqn de Huzqren vcn Boreel.
Bcrden-Powell heelt 23 crpril cls 'pcdvindersdog' ge-
kozen, omdat op die dqtum vele eeuwen tevore!
Sint loris stierf, de overwinnccrr vcrn de drcqk, de
bestriider vcn hel kwode.



JorisSint

die de draak versloeg

T\
L) e morgenzon, zo iuist boven de kim verschenen, wierp
haar eerste stralen door de open poort van het stadje
Lydda in de vallei van Saron. De velden rond de stad,
waarvan de witte muren als het ware uit de vlakte om-
hoog rezen, waren tot nu toe grijs en vaal geweest in de
korte schemering, die aan de dag voorafging. Maar toen
de zon als een vurige bol, in vlammend rode wolkerr op-
rees, was daar met een toverslag een groot tapijt van
kleuren, dat scheen te leven in de koele morgenwind. Om
dit tapijt van kleuren was de vlakte van Saron beroemd
in heel de omtrek. Alle bloemen, die het kleurige kleed
vormden, schitterden nu van de dauw, die als levende
patels over de bloemblaadjes lag. Een heerlijke geur
steeg op boven de velden, die in zachte glooiing tot aan
de horizon Ieken te gaan, zich daar verliezend in een
zacht paars.

Stil was het nog. De stad ontwaakte zonder gerucht en
het enkele vogelgeluid dat men hoorde, was in volkomen
overeenstemming met deze stilte van schoonheid.
De straten van Lydda lagen verlaten in de vroege mor-
gen, wachtend op het eerste mmoer, dat weldra komen
ging. De huizen stonden zwijgend en doods, de venster-
luiken waren gesloten en geen kleurige uitstallingen van
goud- en zilversmeden, van koperbewerkers en vruchten-
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verkopers gaven leven en wannte aan de nauwe stads-
straten. De stad leek wel uitgestorven.
Misschien was het daarom dat het paard bijna voorzich-
tig zijn ranke hoeven op de ruwe keien van de straat
zette. Toch weergalmde iedere stap tegen de muren der
huizen en werd de stilte er plotseling volkomen door ver-
broken. Het was het sein van een nieuwe dag, deuren
der huizen gingen open, vensterluiken werden weggeno-
men en een vroege visser, juist van zijn nachtelijke zee-
tocht teruggekeerd, liet luide zijn roep door de straten
schallen. De miter die op het paard zat en het met vaste
hand door de bochtige stegen en straten stuurde, was nog
jong. Hij had een open gezicht en kaarsrecht zat hij in
het zadel. De mensen die nu buiten stonden, hielden
een ogenblik met hun bezigheden op en keken miter en
paard met een glimlach na. Als hii een bekende tegen-
kwam, en dat gebeurde vaak, klonk zijn groet blil en
bijna juichend. Stapvoets reed hii in de richting van de
poort, waardoor de zonnestralen nu feller naar binnen
vielen. En buiten de muren blonk zijn nieuwe wapen-
rusting en kaatste het licht van de zon vele malen terug.
Het paard zette zich in een langzame draf en de ruiter
ging zacht op en neer in het zadel.
Ter weerszijden van het smalle pad, waarlangs het paard
ging, bloeiden de rozen. Het leek de jongeling een wereld
waarin geen smart was en die geen verdriet kende. Heer-
lilk was het leven. Dagen van zonneschijn rijgen zich
aaneen en nu was daarbij voor hem nog een grote vreug-
de gekomen. Dit was de dag, waarop hij, tot nu toe
slechts een knaap, man was geworden, zijn achttiende
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verjaardag. Hoog hief hil ziln hoofd, fier hield hij de

teugel. Een man was hij. Een ridder, uittrekkend en rond-
gaand door de landen, helpend waar dat nodig was. Hoe
heerliik was die taak. Wekenlang had hij naar dit ogen-

blik verlangd en nu was het eindelijk gekomen. Hij voel-
de zich sterk in zijn jonge kracht. Het was de kracht
der jeugd, waarvan hii vcrvuld was.
In zijn hoofd doken vage toekomstplannen op. Hij was

bezield met moed. Hij hoopte op dit ogenblik, dat hij die
moed alti;d mocht behouden, dat hil niet zou versagen,

dat hij zou kunnen strijden tot het bittere einde.
Hij keek om zich heen en was bijna verwonderd om de
plechtige stilte die hier heerste. Niets van het stads-

rumoer zou hier ooit kunnen doordringen. Het paard had
zijn draf niet volgehouden en ging stapvoets. De ruiter
merkte het nauweliiks. Wie merkt het, als hij aan zijn
toekomst bouwt? Duidelijk hoorde hij weer de woorden
van zijn vader, die emstig naar hem keek en met trillendc
stem gezegd had: 'Jongen, van nu af ben je een man, een

ridder, die het leed der wereld moet helpen verzachten
waar hij kan. Ik hoop dat je dat nooit vergeten zult. Ik
geef ;e hierbil je zwaard, het teken van je ridder zijn.'
Met een ruk hield de ruiter zijn paard in. Hij keek opzij,
waar zijn zwaard hing. Zijn vader had het hem in zijn
handen gelegd. Zwaar had het gewogen, even zwaar als

de plicht die hij met zijn ridderschap op zich nam.
'Joris, mijn jongen, wees nu man. Leg in een eerlijke
striid, een strijd tegen onreinheid, tegen duisternis en

donkerte, nooit je wapens neer. God zal je daartoe ster-
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ken.' Met deze woorden was de korte indrukwekkende
plechtigheid ten einde geweest.

Hoe lang dacht de jeugdige ridder aan deze ernstige

woorden?
De zon steeg hoger en hoger, maar hil merkte het niet.

Het paard bracht hem tot de werkelijkheid terug. Het
dier werd ongeduldig en krabde met zijn hoeven in het

zand, deed het opwolken en als fijn poeder uiteenstuiven.

Joris zag met schrik dat de zon al hoog aan de hemel

stond. Hij wendde zijn paard en zette het aan tot een

draf.
'Ik zal mij nog moeten haasten,' zei hii bij zichzelf . '}{oe

kon ik ook de tijd vergeten? Een dromende ridder, die

zijn tijd verliest. En het is nog wel zo'n belangrijke dag.

Stel je voor dat ik op de stadsvergadering, die ik voor

het eerst mag bijwonen, zou ontbreken of te laat komen.'
Toen hij onder de poort doorreed, moest hij ziin paard

inhouden, rvant de nauwe straten waren vol mensen en

dieren. Langzame kamelen duwden de mensen opzij en

vervolgden schommelend hun weg. Zwaar beladen ezels

met een last gloter dan zij zelf, versperden nu en dan
de weg. Met stokslagen spoorden de drijvers de dieren
aan. Rakelings gingen de mensen langs het glanzende

paardenlijf. Op de stoepen stonden nu de kleurige uit-
stallingen. Alleen het marktplein Iag daar leeg en ver-

laten. Het was een wonderlijk gezicht, het anders zo

drukke plein daar zo te zien. Men had het schoongeveegd

en nu lag het daar in afwachting van de vergadering,
die deze middag gehouden zou worden.
Het zou de eerste maal zi'in dat Joris deze vergadering
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mocht biiwonen. Geen knaap was daarbij ooit aanwezig.
Eerst moest men een man zijn en hoewel zijn vader als
een der eerste ingezetenen van de stad de volksvergade-
ring leidde, sprak hil er nooit met een enkel woord over
wat daar besproken was. Er lag een geheimzinnig waas
over deze dag. Geen kind in Lydda wist er het rechte
van en als ze et over praatt€n in vroeger jaren, wond deze
geheimzinnigheid hem altijd ontzettend op.
Vandaag zou ook dit geheim ontsluierd worden, zou hij
weten. , .

Nooit had hij er zijn vader naar duwen vragen, al lag
soms de vraag op zijn lippen. Hij wist toch ook met stel-
lige zekerheid, dat hii geen antwoord ontvangen zou.
Maar nu. . .

Joris had ziin huis bereikt. Een knecht van zijn vader
nam het paard van hem over en leidde het weg aan de
teugel.

Joris trad door de voordeur de koele mimte daarachter
binnen. Hij waste zijn handen aan een klaterend fon-
teintje, dat in het midden van de betegelde ruimte het
zuivere water omhoog spoot in een rond marmeren bek-
ken. Toen ging hij naar binnen waar zijn moeder was.
'Wat ben je laat,' zei ze bezorgd, 'ik was bang, dat je de
tijd vergeten zou. Het eten is zo klaar.'
'Ik was buiten de poort temidden van de rozenvelden
en vergat werkeliik de tijd, moeder. Mijn paard herinnerde
mij er aan,' zei hij glirnlachend. 'Als ik dat niet had . . .'
Zijn moeder keek naar haar zoon. Zij wist hoe veel hij
van zijn rijdier hield.
Een dienstknecht kwam melden dat het maal eereed was
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en samen gingen moeder en zoon naar het vertrek, waar
de maaltild wachtte. Daar vonden zij de vader.
Joris vond dat zijn vader er bedruk uitzag. Het was of
zorgen hem kwelden. Ernstig keek de vader voor zich,
roerde nauwelijks de spijzen aan. Er heerste geen vro-
lijke stemming. Spaarzaam waren de woorden die over
de tafel klonken. Joris wilde vragen, maar iets in de blik
van z'n vader weerhield hem. Die blik zei hem: je zult
spoedig genoeg weten.
Toen het maal gedindigd was, stond de vader haastig op
en verliet met een korte groet het vertrek. Joris keek zijn
moeder vragend verwonderd aan, maar zij deed of. ze het
niet merkte.
'Je zult moeten voortmaken,' zei ze alleen.'Je moet niet
te laat komen.'

Joris stond op, om zich gereed te maken voor de vergade-
ring op het marktplein. Hij verliet het huis te voet, want
de afstand tot het plein was slechts kort en doordat elke
man van Lydda ter vergadering verscheen, zou het hele
plein vol raken.
Terwijl hil door de smalle straten liep, was hij niet vrolijk
gestemd. Het waren zeker geen blijde dingen die daar
besproken werden. Had hij er daarom vroeger nooit iets
van mogen weten? Hij kwam op het plein, waar reeds
zeer vele mensen bijeen waren. Velen kende hij en daar
hij de zoon van een der stadsbestuurders was, groetten
zij hem met eerbied. Maar Joris lette er nauwelijks op.
Hij keek naar al die gezichten rondom hem en er was
niet 66n waar blijdschap op te lezen stond. Ieders ge-
laat stond ernstig en stral. Een dof geroes van sterrmen
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stierf weg tegen de muren der huizen, die om het plein
stonden. Aan de ene kant was een verhoging gemaakt

met zetels voor het bestuur der stad en nu de oudsten

en wiisten van Lydda naderden in een Iange deftige rij,
zwegen de stemmen en keek ieder gespannen naar dc
langzaam voortschrijdende stoet.

Er was dan nog wat geluid van mensenvoeten, die over

de planken van de estrade gingen, maar ook dat hield op

en nu heerste er een doodse stilte. Joris zag zijn vader,

die langzaam van zijn zetel verrees om te spreken, Een

schok ging door hem heen. Het scheen hem dat zijn
vader op dit ogenblik jaren ouder was. Zijn gestalte leek
gebogen en er was niets in hem van zijn fiere kracht'
Aarzelend, zoekend naar woorden, klonk zijn stem over
het zonbeschenen plein. Niemand keek naar hem' Allen
bogen het hoofd, behalve ]oris, die over de mensen heen-

zag en opkeek naar zijn vader.
'Gij weet allen waarvoor wij hier weder bijeengekomen
zijn. Alleen zij, die voor het eerst in ons midden verkeren,
dient deze zaak nog uitgelegd te worden. En hoewel het

mii veel moeite kos! zal ik toch beginnen met de reden

van deze bijeenkomst te verklaren.
Onze stad, die ligt temidden der bloeiende rozen, is niet
vrij. Wij hebben telken jare schatting te betalen. Wij
zijn gebonden aan een overeenkomst, eens gesloten met

een draak, die ieder jaar zijn buit komt opeisen.'

Er viel een pauze.
'schatting aan een draak?' dacht Joris en ook zijn ge-

zicht stond strak, toen zijn vader vervolgde: 'Deze schat-

ting bestaat uit het overleveren van tien maagden aan
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dit monster. Wij weten allen dat dit verschrikkelijk klinkt,
maar evengoed weten wij, dat er niet aan te ontkomen
is en daarom stel ik voor, evenals ieder ander jaar door
het lot te laten beslissen wie aan de draak zullen worden

uitgeleverd.'
Het duurde een ogenblik voor Joris begreep, ten volle
verstond, wat hier ging gebeuren. Een diep rood trok
over zijn gelaat en hij boog het in schaamte. Hij dacht
aan de blijde wereld van deze morgen en kon niet be-
grijpen dat zoiets op deze stralende zonnedag mogelilk
was. Voorzichtig keek hil om zich heen. Was er dan

niemand, die zijn stem verhief om zich te verzetten tegen
deze vreseliike loting? Maar op geen enkel gezicht was

een spoor van vezet te lezen. Overal doffe wanhoop,
gelatenheid. Misschien waren er in vroeger tijd wel eens

stemmen van verzet geweest. Maar ze waren klaarbliike-
lijk reeds lang verstomd.
'Waar woont die draak?' vroeg hij zacht aan de man die
naast hem stond.
'Ver weg, verder dan de verre zon,' antwoordde de man,

een weinig verwonderd omdat iemand hem deze vraag
stelde.
Er werd een begin gemaakt met de loting.
Plotseling draaide Joris zich met een ruk om en verwij-
derde zich. Dwars door de mensen drong hil heen. Hij
wilde hier niet langer zijn. F,enzaarr' ging hij door de

straten der stad. Dat was het dus wat zii altijd tot op
deze dag voor hem hadden verborgen gehouden. En
bitter dacht hil: 'Het was de schande, die zij zo lang
mogelilk trachtten te verbergen.'
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Nu waren zij daar op het plein bezig om de slachtoffers
door het lot aan te wiizen. En er was er niet 66n die zijn
stem daartegen verhief.
Hij besloot terug te keren en de mensen te zeggen dat
zij op moesten houden. Maar halverwege hield hij stil.
Ze zouden naar hem, de jeugdige ridder, toch niet luis-
teren.
Naar huis ging hij niet. Ook niet toen hiy aan de drukte
in de straten merkte, dat de volksvergadering ten einde
was.
Het was hem niet mogelijk hierover met zijn vader te
spreken.

Doelloos dwaalde hil door de straten. Eerst toen de duis-
temis viel sloeg hij de weg naar huis in. Stil ging hij de
trap op naar zijn slaapvertrek. Niemand merkte zijn thuis-
komst en hij zag op dit ogenblik liever geen mens.
Gekleed legde hil zich op de rustbank, dicht bij het
venster. De koele wind gleed geluidloos de kamer binnen,
over zijn gezicht en handen.
Hij trachtte te slapen, maar het lukte hem niet. Allerlei
gedachten gingen door zijn hoofd. Plannen, die hij even
snel weer verwierp. Het was belachelijk om te trachten
nogmaals een vergadering bijeen te roepen, waar men
toch niet naar hem zou luisteren.
Wat hielpen woorden in dit geval?

Het was hem of een innerlijke stem hem zei: 'Je moet
iets doen.' Hii richtte zich op. Geen geluid verbrak de
stilte. Maar de stem klonk hem nog in de oren. Lang-
zaam keek hii in de richting waar zijn wapenrusting hing,
liep dan vastberaden er heen en begon zijn harnas aan te
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gespen. Daama nam hil zijn zwaard, met een lichte klet-
tering hing het aan zijn zijde.
Door het nachtstille huis ging de jeugdige ridder en be-
gat zich naar de stal, waar zijn paard stond.
Het beest herkende hem en hinnikte blij. In weinige ogen-
blikken was het gezadeld. Stapvoets ging het door de
tuin. Dan klonken de paardehoeven op de stenen van de
straat. Er was niemand op dit ogenblik. Alle huizen
waren gesloten. Geen streep licht drong naar buiten.
Joris dacht et aan, dat in enkele huizen groot verdriet
moest heersen, omdat daar het alles beslissende lot zich
ingedrongen had. En misschien was er in andere een soort
van trieste vreugde omdat het lot hun gunstig was ge-
weest en het gevaar weer voor een jaar geweken was,
Door de poort bereikte hii het veld. Grijs leken alle
kleuren en de geur der bloemen was verloren gegaan in
de duistemis van de avond. Het was doodstil. Een enkele
maal klonk de kreet van een wild dier, een jakhals of een
hyena. Dan trok het paard even aan de teugels of hief
verschrikt met licht gesnuif het hoofd op naar de hemel.
De lucht was als zwart glas, waarin de sterren glansden.
Hoe verder hij kwam, hoe woester de streek werd. Hier
bloeiden nauwelijks enkele bloemen. De grond werd
steenachtig.

Spookachtig verhieven zich wonderlijk gevormde rots-
blokken ter zijde van tret pad. Soms struikelde het paard
over een ruwe steen midden op het pad, maar met vaste
hand hield Joris de teugel. Voort gingen man en paard,
de onbestemde verte tegemoet. Traag ging de tijd voorbij.
Hoe lang zou het duren eer hij iets van de draak ver-
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nam? Het geluid van de paardehoeven op het steen-

achtige pad was met het ruisen van een enkele struik in
de kille nachtwind het enige geluid dat de ruiter vernam.
Plotseling spitste het riidier de oren en stond met een
ruk stil. Joris boog zich over de hals van het paard. Was
er iets op de weg dat het dier verontrust en verschrikt
had?
Maar dan richtte hij zich op. In de verte klonk een ge-

luid als van een verwijderde donder. Het steeg tegen de
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rotsen en stierf daarachter in de duistere verten. Het
paard sidderde op zijn slanke, hoge benen.

Joris klopte het dier op de nek en voerde het met zachte
woorden verder. Hij wist het. Hij kwam bij het doel van
ziin tocht. De draak was reeds op weg naar de stad. Hij
keek op naar de sterren. Het gaf hem rust. Het paard
voelde de kracht van de meester en ging verder.
Opnieuw klonk het geluid, nu veel dichter bij. Blijkbaar
naderde het beest met een ongeloofliike snelheid. Snel-
heid en reuzekracht. Wat zou hii beginnen? Er kwam
twijfel in zijn hart. Het paard ging slechts aarzelend
voorwaarts.
'Maar ik heb het recht aan mijn kant. God zal met mii
ziin.'
Hij gaf zijn paard de sporen en het dier vloog voorwaarts.
Het zwaard kletterde aan zijn zij. Nu was hij de jeugdige

ridder, vol moed.

De streek was hier zeer woest. Overal waren diepe sple-
ten, alsof de grond gebarsten was door de hitte der zon.
Een vale streep in het oosten kondigde de nieuwe dag
aan en weer klonk het geluid, nu dichtbij. Het was zo
sterk, dat de grond dreunde en het paard steigerde vrild.
Slechts met moeite hield Joris het in bedwang. In de
grauwe morgenschemer zag hij het reusachtige monsteF
nader komen. De wede bek was wijd open. Vuur kwam
over zijn tong en met zijn staart geselde hij het zand en
kleine stenen de lucht in. Het was vreselijk. Erger dan
hij zich had voorgesteld. Hii dacht aan zijn vaders huis,
waat ze nu zouden ontwaken en hem niet vinden, Hij
dacht aan de veiligheid daar, Maar dan schoot door ziin
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brein de gedachte aan de schande, aan de oneer, aan
het telkens terugkerende verdriet, elk jaar weer daar in
vele huizen van Lydda.
En met vaste hand trok hij het zwaard uit de schede.
Het staal flitste in de glans van de juist boven de kim
verrijzende zon.
De draak zag het zwaard blinken. Een vreselijk gebrul
venrrlde de lucht en met zijn kop stootte hij een rotsblok
in de richting van de ruiter. Het paard sprong verschrikt
opzii en het blok verdween in de diepte van de kloof.
Met al zijn kracht dreef Joris zijn paard in de richting
van de draak en sloeg met zijn zwaard, dat luid afketste
tegen het schubbige pantser van het monster. De slagen
dreunden door het bos. Hijgend ging de adem van de
ridder en het paard sidderde van ingehouden vrees. Het
monster sproeide een kring van vuur om zich heen, maar
de ruiter vluchtte niet, doch viel aan.

Soms verwijderden de striidenden zich een eind, en ston-
den hijgend te wachten op een nieuwe aanval, want noch
de een noch de ander dacht aan wijken. Dan klonk op-
nieuw het geweld varr de strijd. Eenzaam vocht daar

Joris voor zijn leven, voor het geluk van anderen.
De draak trachtte steeds het paard te grijpen om het te
doden en eindelijk gelukte dat. Bloedend uit vele won-
den stortte het dier dodeliik getroffen ter aarde. Joris
sprong weg, om niet verpletterd te worden door het
gewicht var' ziin rijdier. Hij sloot een ogenblik de ogen
en wilde de doodsstrijd niet zien, want hij had het te
zeer lief gehad. Het overwinningsgebrul van de draak
bracht hem weer terug tot de strijd. Hij greep opnieuw
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zijn zwaard en zwaaide dat om zijn leven te beschermen.
Zijn vlugge voeten werden moede, bijna ontviel het
zwaard aan de bevende handen.
Hoe lang duurde deze verbitterde strijd?

Joris wist het niet. Hij kon daaraan niet meer denken.
Was het dag of nacht? Scheen de zon, of was de hemel
grauw en griis? Hij wist het niet. Hij wist alleen dat hij
streed voor een heilige zaak, dat het recht aan zijn njde
was. Ziin harnas was gedeukt en besmeurd met bloed.
Eindelijk, na zeer lange tijd, merLte Joris dat hij won.
De draak werd vermoeid en was verzwakt door bloed-
verlies. Zijn gebrul klonk minder luid.
Ziin zwaatd opheffend in de moede handen, drong hij
naar voren.
Een stoot, een laatste slag. Stewend wentelt het monster
zich in zijn bloed, valt op ziin zii. De verschrikkelijke
bek opent en sluit zich snel en krampachtig. Dan rolt
het levenloos de kleine helling af, blijft roerloos liggen.
Het is dood. Nooit zal het meer zijn afschuwelijk werk
doen. De strijd is voorbil. De overwinning werd behaald.
Wie gaf hem kracht?

Joris knielt neer. Stamelend klinken de woorden van zijn
gebed op naar de hemel. 'O God, ik dank u, dat Gij mij
de overwinning gaf. Ik streed, maar Gij gaaft de
kracht.'
Een diepe slaap van vele, vele uren kwam over hem.
Geen geluid wekte hem uit die slaap. Schuw keken de
dieren uit het woud naar de plaats waar hij sliep. Rustig
ging zijn ademhaling. Verwonderd stond een slanke hinde
te kijken naar het monster, waarvoor eens heel het woud
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sidderde, en dat nu geveld was. Dan tripte het verder,
ieder gerucht vermijdend om de slaper niet te storen.
Maar eindelijk ontwaakte Joris uit zijn diepe mst.
Hij stond op om terug te keren naar zijn stad. Nog was
hij moede van de strijd, maar in zijn hart was vrede en
hil voelde zich vol van grote moed. Hij wierp een blik
op zijn paard, dat zo lang zijn makker was geweest. Veel
had hij verloren, maar de overwinning was behaald.
En met moede voeten aanvaardde hil vol levenskracht
de terugweg.
Zonder rusten ging hii de thuisweg. Langzaam aan her-
kende hii de streek en de paden, waarlangs zijn voeten
gingen, In de poort gekomen en langs de straten gaande,

herkende niemand hem. Maar toen hij met zijn gedeukte
en gescheurde harnas het huis zijns vaders betrad, her-
kende deze de zoon.
'Joris, ben je teruggekeerd? Wat heb je gedaan? Van-
waar kom je? Ik weet het, je was treurig om het offer,
dat wij jaarlijks moesten brengen. Maar wees gerust. De
draak is niet meer teruggekeerd tot de stad, zoals ieder
jaar.'
De zoon zag de vader ernstig aan. 'De draak is gedood,
vader. Ik doodde hem na lange strijd. God was mijn
hulp.'

De blijde tijding ging door heel de stad als een snel vuur
dat om zich heen grijpt. Zii konden het niet geloven. Zij
trokken uit naar de plaats van de strijd. Zij vonden het
monster, dood. En vol vreugde keerden zii weer. De stad
was vol van feestgeluid, vele dagen lang.

24



Doch tevergeefs zocht men de jonge held, die dit grote

geluk over hen had gebracht. Hij was heengegaan. Verder

voerde hem zijn weg door de wereld. Want hij verstond,

dat men moet strijden tot het einde, Strilden tegen al dat-
gene, wat duister is en onrein. Hij wist met klare zeker-

heid: Het Leven is een strijd. En alleen hij, die volhardt
tot het einde, zal Hem aanschouwen, die de kracht geeft

tot die strijd.
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srNT JORrS
ZO STAAT UW BEELD IN IEDER HART:

EEN JONGE RIDDER, DIE MET OPEN OGEN
DE DRAAK EN ZIJN VERSCHRIKKING TART.

ZIJN VASTE HAND BEDWINGT HET HOGE,

VERSCHRIKTE PAARD, DAT ONGEDURIG

DEINST VOOR HET WALMENDE MOERAS,

TREFZEKER NAAR HET MONSTER, VURIG
VERDOKEN IN HET SIDDEREND GRAS,

SUIST FEL EN SNEL ALS BLIKSEMSTRALEN

DE SPEER. _ EEN WOEST GEBRUL VERGAAT

IN HIJGEND, KREUNEND ADEMHALEN.

DAN WORDT HET STIL, GIJ ECHTER STAAT,

HET HOOFD IN LICHTGLANS OPGEHEVEN,

DEEMOEDIG AAN DE OEVERRAND

26



EN WEET; GEEN KRACHT WERD MIJ GEGEVEN

DAN 'T WAFEN VAN GODS EIGEN HAND
EN WAT IK DEED WAS NIETS DAN KOMEN

WAAR MIJ ZIJN STERKE STEM ONTBOOD,

GEVAAR EN OVERMACHT NIET SCHROMEN
EN STRIJDEN, FIER, OP LEVEN EN DOOD.

DE STAD, VAN SCHRIK EN LEED ONTSLAGEN,
VIERT JUICHEND FEEST, MUZIEK WEERKLINKT
EN BLOEMEN WORDEN AANGEDRAGEN,

WAAR 'T ZILVER VAN UW HARNAS BLINKT.
HET BLINKT, ST. JORIS NOC IN DE OGEN

VAN HEN, DIE NAAR UW JONGE KRACHT

OPZIEN UIT DIT STORMEND BEWOGEN

CETIJDE VAN DE WERELDNACHT.
HET BLINKT. HET VANGT DE PURE STRALEN

VAN'T LICHT, DAT GOD ALS MANTEL OM
DE SCHOUDERS HANGT VAN DIE NIET DRALEN,

DIE STRIJDEN VOOR ZIJN HEILIGDOM,
VOOR VOLK EN LAND, MET OPEN OGEN,
MET MOEDIG HART EN VASTE HAND.

BEZIEL HEN, TOT ZIJ KOMEN MOGEN

WAAR'T VUUR, DAT EENS U HEEFT DOORTOGEN,

IN EEUWIGHEID ZIJN LUISTER SPANT,

Glsnrsr Surr.

Uit: Lqaiend Vuur.

Uitgaoe: Ons Leekerlspel, Bwsum.
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OPENING VAN DE SINT IORISDAG

Het is in veel districten een goede gewoonte om de dag-
opening met alle padvinders gezamenlilk te houden.
Dit gezamenlijk in de vroege morgen samenkomen accen-
tueert het 'bijzondere' van deze dag.
Er is een goede vergelijking mogelijk tussen Joris, die op
het marktplein staat temidden van bange, weifelende
mannen, en ons, welpen, verkenners, voortrekkers, leid-
sters en leiders, allen bezield door hetzelfde vuur, er op
uit te trekken en onszelf dienstbaar te maken.
's Morgens dit gezamenlijk 'getuigen' van onze striidbaar-
heid en 's avonds rond het intieme groepskampvuur het
herhalen van de belofte. Tussen deze beide hoogtepunten
een bijzondere dag.
De gewone dagelijkse gang wordt doorbroken doordat wii
de gehele dag in uniform zijn.
Zo maar iedereen laten zien dat wij padvinder zijn; het
doen van'extra' goede daden.
De grote mogeliikheden, die wij op Sint Jorisdag hebben,
moeten zorgvuldig gebruikt worden.
Het 's morgens op laten treden van 'dure' autoriteiten,
die een moraliserende toespraak houden, voldoet nie-
mand, behalve misschien de organisatoren.
Een goede geleide, korte, krachtige biieenkomst, waar de
jongens iets aan hebben, is een eerste vereiste. Correct-
heid, op tiid werken zijn onmisbaar. De jongens moeten
de kans kriigen om hun stem te laten horen in een goed,
toepasselijk lied. (Het lied van te voren in de groepen
laten instuderen).
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Een sober schema, natuurlijk voor wijzigingen vatbaar,
volgt hier:
6.45 u. Verzamelen van groepen, met groepsvlaq en totem.
7.00 u. Hijsen van de Nitiona-le vlag.-

Horderoep
Welpenwet (duideliik verstaanbaar).
Padvinderswet

Korte toespraa_k {oor de DC (eventueel de vergelijking
tussen het marklplein te Lydda en ons samenkomen).
Deze toespraak kan eindigen met de vraag of wij bereiil
zijn mee.te strijden. Als antwoord zingen: 'Hoort, zegt
het voort'.
Tijdens het zingen worden de groepsvlaqgen naar voren
gedragen ten teken dat alle groepen lnstemmen met deze
'bereidverklaring'.
Hierna bevestigt de DC (eventueel ADC) een rode tulp
aan de groepsvlag, nadat hii in het kort verHaard heeft
waawan deze het symbool is. (Een rode bloem is de her-
innering aan de vallei van Saron, waar Joris streed en
die overdekt was met rode rozen).
Na deze handeling maken de groepsvlaggen front naar
de groepen.

Gezamenlijk zingen van 'De volk'ren der aarde' (Padvin-
dersliederenbundel, blz. 62).
Tijdens het zingen gmn de vlaggen terug naar de groe-
pen,
Nu worden door de groepsleiders de rode tulpen aan de
iongens uitgereikt.
Is dit gebeurd, dan geeft de DC een kemachtige op-
dracht voor deze dag. De bijeenkomst wordt besloten met
het zingen van het eerste en zesde couplet van ons volks-
lied.
In enkele districten is het de gewoonte om na de dag-
opening een wiidingsdienst te houden.
Wij moeten er wel rekening mee houden d,at niet aIIe
jongens deze dienst mee kunnen maken.
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optreden naar buiten

op hoogtijdagen

Op hoogtiidqgen zocls St. forisdcg presenteren wii
onze Beweging ctrn het publiek. Niet qlleen zullen
wii dcn de hoogsle eisen moeten stellen ocn correct
optreden: goed mcrcherel, verkeer niet in gev(tqr
brengen, mcrcr ook moelen duideliike crlsprcken ge-
mqckt worden over schcon en keurig gestreken uni-
Iorm, gepoetste schoenen, enz.

Het correct drcgen vcn ons unilorm ea de eenheid
van horde, lroep en stqm vrqgen onze conslonteqaldach} v66r de instcrllqiie moeten cl suggeslies
ccn de ouders vqn de longens gegeven worden om
eenheid le kriigen in kleur blouse, kousen, broek,
enz.
Dccrbii is het streven om te komen tot 66n kleur
schoenen en uniforme overkleding lolwccrdig.

Acngezien de temperqluur op Si. lorisdcg meestql
kil is, is het zcrak duideliike crlspraken te mqken
over wct wii op deze dcg drcgen:

a. evenlueel een exlrc trui onder hel unilorm, mqqr
g66n overicssen ol colberts;

b. regenkleding, die zodra het droog is over de lin-
kercrm wordl gedrcgen;

c. de rode tulp wordl boven het instollctieteken be-
vesligd en NIMMER op hoed ol baret.



OPEN INGSSPRE UKE N
Dit uur is Gods uur. Hem willen wij loven.

Wii stellen ons voor de Allerhoogste en zingen Zijn lof.
Wii zien naar het Licht, dat het duister verdrijft. Moge
dit licht in onze harten schijnen.

Tot U, o God, die onze belofte hebt gehoord en die ons
leidt op ons pad, tot U, God, willen wij onze harten op-
heffen.

Met U, o God, die ons de kracht geeft onze wet te volgen,
die onze fouten vergeeft en die onze moeiliikheden be-
griipt, met U, o God, willen wij deze dag (deze dienst)
Degrnnen.

Aan U, o God, die ons hier tezamen hebt gebracht, die
ons 66n doel, 66n ideaal gegeven hebt, en die ons allen
in 66n broederschap bindt, aan U, o God, willen wij deze
dag (deze dienst) opdragen.

Heer, wii staan op de drempel van een nieuwe dag orn er
op uit te trekken in de wapenmsting van Uw kracht, om
het avontuur te zoeken op de lange weg. Om het kromme
recht te zetten, om het kwade te overwinnen, om, als het
nodig is, de piin van wonden te verdragen. Maar in alles
U da'pper te 

^dienen, zodat aan het eincie van de dag, als
wij neerknielen om Uw zegen te vragen, U geen sm,et zult
vinden op ons schild.

Wees bereid om God te dienen met heel je hart en in
alles rvat je doet.

De Heer, onze God, is in ons midden. Hem zii deze
dienst gewijd.

In het licht van deze dag komen wii tot U, o God, en wij
weten ons verbonden in broederschap. Geef dat wij onze
belofte en onze wet zo vo{Jr ons mogen zien, dat wii onze
daden, woorden en gedachten rein houden.





VOORBEELD VAN EEN

SINT IORIS WIIDINGSDIENST

ORGELSPEL

VLAGGENPARADE

Wanneer de spreker binnenkomt staan allen op, waama de

vlaggen worden binnengedragen (bliiaen rtann tot gebed,).

OPENINGSSPREUK

LIED

Wilt heden nu treden voor God, den Heere.

WET VAN CHRISTUS

Pa&:ind*er: Padvindsterswet. (Indien N.P.G. meedoet).

P adainder : Padvinderswet.

LIED

Neem mijn leven, laat het, Heer.

GEBED

LIED

Staat op en strijdt den goeden strijd.
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TOESPRAAK

GEBED

Laat heel de wereld zinken.

UITZENDING

U itzendingsspreuken:

Wie volhardt tot het einde wordt overwinnaar.
Span al je krachten in, dat je daden steeds overeenstem-

men met de wet en de belofte.

Wees sterk en vastbesloten, want God is met je, overal
waar je gaat.

Ga uit in de wereld. Wees paraatl
God zegene jou, je thuis, je vriend, en aI onze broeders-

padvinder over de gehele wereld.

God zegene allen van onze wereldbroederschap van pad-
vinders. En Hij gebruike jou en mij voor wat waarachtig

goed en waarachtig schoon is.

Ga nu weer heen.

Ons leven, geworteld in de God onzer Belofte, staat pal,
Ruwe stormen mogen woeden, om ons heen, in ons bin-
nenste, wij worden vastgehouden, door God bestemd voor

de goede daad.
Ga nu de wereld in.

Ons land en ons volk bemerken hier en overal, waar het
leven ons brenge, dat wij het spoor volgen dat bij God

uitkomt.



LIEDEREN

GEBEDEN

BIJBEL-
GEDEELTEN

ENIGE NADERE AANWIJZINGEN
t.a.v. LIEDEREN. GEBEDEN EN
BIJBELTEKSTEN

Gezang 90, 100, 117a, 119, 121.

Zie b.v. padvindersboekje

Richteren 11 : 29-39 (houden van de be-
lofte).
2 Kon. 5 : l-16 (geen beloning voor een
goede daad).
Philipp. 2 : 5-I5 (de gehoorzaamheid).
Matth. 25 : 31-45 (in het dienen van de
naaste God dienen).
Psalm I : 62-84 (een man die op God
vertrouwt).
Rom. 12 : 19-21 (overwin het kwade door
het goede).
I Petrus 2 : I3-L7 (plicht t.z.v. God en
land).
Romeinen 12 : i-7 (een levend offer).
Philipp. 4 : 8-9 (trouw en eer).
I Petrus 3 : 8-1I (samenvatting van de
wet).
Jac. 1 : 26-27 (de goede daad).
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TOESPRAAK VOOR EEN SINT JORIS
w-IIDINGSDIENST

De draak die Sint Joris bestreed, had een naam: de Vraat-
zuchtige. Bovendien had hii, zoals jullie wete!, vele koP-
pen. Koppen, die verslonden wat ze maar konden be-
machtigen Ja, hij deed zijn naam werkelijk eer aan: hij
was vraatzuchtig.
Ook die koppen hadden namen. Heb je ze nog nooit ge-
hoord?
Ik zal ie er een paar vertellen: probeer ze te onthouden,
want 't ziin even zo veel gevaren, die de mens bedreigen:
duistemis, angst, hartstocht, afgunst, hoogmoed, luiheid.
Met die koppin, met die g".'ai"t, bedreigde hij de mens-
sen.
Soms greep hi1 ziln prooi met ziin kop duistemis,'en dan
was er duistcmis voor die mens, geen licht meer.
Ben je wel eens in duisternis geweest? Dan kun je niets
meer beginnen; dan ben je hulpeloos. Christus zeide, dat
Hij het Licht der wereld was; dat Hii het Licht kwam
brengen op aarde.
Maar helaas, schrijft Johannes, de Evangelist: de mensen
beminden de duistemis meer dan het Licht. Zorg er voor,
dat je je nooit verwiidert van God, want dan grijpt de
Vraatzuchtige je met die kop: en dan wordt alles duister
en somber.
Pas op, want de Vraatzuchtige heeft meer koppen. ]e
dacht dat het leven makkelijk was? Hoeveel mensen
heeft hii niet verslonden met zijn vreseliike muil: luiheid!
Is die duil soms vlak bij ie? Hebben ze op school of heb-
ben vader of moeder weleens iets in die richting gezegd:
dat je lui was? Pas dan op, want als hij je met die muil
grijpt, ben je verloren. Luiheid is: niets willen doen en
dan lig je in je ledigheid naast de duivel, want je hebt
toch ook weleens gehoord, dat ledigheid het hoofdkussen
van de duivel is!
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O, die draak is levensgevaarlijk, want hij is waatzuchtig
en duizenden kwamen om door ziin muil: hartstocht. Wat
ziin de mensen toch onvoorzichtie. AIs die draak maar
altijd aan het sissen of brullen *ai dat zouden de men-
sen wel wegvluchten, maar het wonderlijke is, dat hii met
deze muil een hoge, mooie toon kan voortbrengen, die de
mensen verlokt. Ze denken dan, dat die muil niet gevaar-
Iiik is, maar hij heeft nog scherpdre tanden dan die
andere, en je bent verloren, als je je laat verlokken door
die muil.
Ridder Joris heeft in zijn dagen de draak bestreden en
overwonnen. Dat was niet ineens gegaan. Maar hil had
zijn wapens pjesmeed. Drie wapens gebmikte hii. Hii
droeg zijn speer, die geloof heette. Dit wapen hid hij
hoofdzakelilk nodig om die ene kop te bestrijden, die
angst heet. Hoeveel mensen worden langzaam maar zeker
verslonden door deze muil: angst. Iemand die bans is in
de striid, is verloren. Daarom -droeg St. Joris zijn 

"speer:

geloof, want iemand die gelooft, rekent op de kracht
Gods.
Zi'jn tweede wapen was ziin schild en hamas: de Liefde
genaamd. En hoe zal iemand de draak. nog wezen met
zijn koppen: zonde en hoogmoed, als hil zich gekleed
heeft in het hamas der liefde? En hoe zal iemand noe
vrezen voor de muil: afgunst, als hij het schild der Liefde
draagt? Want Liefde doodt alle afzunst!
Maar hi1 had nog een derde wapeo gesmeed. Het had
hem lange tiid gevergd; hij had lange tijd geoefend. Maar
hij moest en zou dat wapen bezitten, want wat zou hij
hebben aan "fin speer en aan zijn schild als hil niet zou
durven aanvallen?
En daarom verwierf hij zich dat derde wapen: de moed.
Toen trad hij de draak tegemoet met zijn drie wapens:
geloof, liefde, moed en hij overwon de Vraatzuchtige met
zijn vele koppen.
En toch. . . toch moeten we noq vrezer'. Want iullie
weten het immers: als je een kop a{hakt, groeit ei een
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nieuwe kop aan het drakenlilf. Altiid zal de draak met
ziin vele koppen ons blijven bedreigen.
I\4aar vrees niet! God zelf wil je helpen. Een voorbeeld
heb je in het leven van Ridder Joris. Met zijn wapens en
in de kracht van God, zullen ook wij vele gevaren kunnen
overwinnen: duisternis, angst, hartstocht, afgunst, hoog-
moedig en rechtvaardig! Strijdt Gij mee aan onze kant!
geloof, liefde, moed.
God, schenk ons de speer van het geloof, om het monster
te bestrijden. Schenk ons het schild van de Liefde, om 't
kwaad te mijden. Sla ons tot Uw ridder, Heer, om aan U,
ons land en de naaste, trouw te blijven en te strijden,
moed en luiheid. Dit alles zal overwonnen rvorden door:

sT. IORIS
Wij, jongeren van deze tijd,
gaan ons weer orn het kampvuur scharen

voor het verhaal, als alle jaren:

Sint Joris die de draak bestrijdt.
We zitten in het r.uur te staren
te midden der oneindigheid
en zien Sint Joris hoog te paard
met vlammen kronkelend om zijn zwaard.

We kennen het gevaarliike gebied
rondom de wallen van de stad
en weten dat Sint Joris bad
alvorens hij de poort verliet.
Dat hij, als wij zijn angsten had
voor hii ziin lans in 't pantser stiet.
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Sint Joris bliif, zo bidden wij,
steeds meestrijden aan onze zij.

Want wij worden ook nu bedreigd,
niet minder dan in het verleden.
Nog steeds keren de draken op hun schreden,
we horen hoe hun adem hiigt.
Zo is het ook nu nog onze bede
die alle angsten overstijgt:
Sint Joris, onversaagd en blij,
bliif meestrijden aan onze zij.

Hier met de stilte om ons heen,
alleen een stem en knappend vuur,
Iijkt onze vriendschap wel een muur,
daar kan geen drakenkop doorheen.
Maar zonder echt Sint Jorisvrrur
blijft niemand staan, ja zelfs niet 66n.

Sint Joris blijf dus, bidden wij,
steeds meestrijden aan onze zii.

Frans Leonard.

GEDICHT BII HET BEGIN
VAN EEN KAMPYUUR.

Het is donker. . . en de mensen ziin zo bang,
Ons vuur geeft licht, en blil khnkt or,ze zang.
Niet omdat we 't duister vrezen,
of de stilte van de eenzaamheid,
maar omdat we vlammendragers willen wezen
in het duister van een wonderlijke tijd.

{1,



HET SINT IORIS KAMPVUUR

Het Sint Joriskampvuur is een groepsaangelegenheid. Het
dient niet slechts te voldoen aan de eisen, waaraan ieder
kampvuur onderworpen is, eisen, die ten doel hebben
dat de stilte van de natuur slechts wordt verbroken zon-
der te zijn verstoord, doch die het te ver zorl voeter' ze
in dit bestek te behandelen. Neen, het Sint Joriskamp-
r.'uur is daarboven in hoge mate een middel tot het be-
leven en verdiepen van de idee, die wij in de padvinders-
wereld achter de figuur van Sint Joris zien en zoeken.
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Daarom dient aan ons Sint Joriskampvuur niet aan de'leut' een overheersende rol te worden toegekend, al
behoeft ze ook niet geheel achterwese te bli-iven. Wat
wel achterwe_ge dient fe bliiven is het er met de'haren bij-
slepen van allerlei manifesiaties, die met Sint Joris niets
van doen hebben.
Het Sint Joriskampvuur kan en mag nimmer een kermis-
kampvuur worden, met ook eens een beetie emst en
verder veel grapjes of recreaties om te gieren. Men houde
Sint Joris in een mstige, sobere sfeer, waarbij alle punten
van het program als het ware gericht moeten zijn 

-op 
het

beleven van ons padvinderschap in de figuur van loris,
e,n op het zich bezinnen, wat het wil zeggen, dat we ons
deze figuur tot voorbeeld stellen.
Met wie vieren we het Sint Jorisfeest? Welk verband is
het meest geschikt voor het Sint JoriskampvuurP Ieder
kam_pvuur zii een manifestatie van de gem6enschap, die
rondom het nrur zit. En waar het Sint jorisfeest door de
gehele Beweg-ing gevierd wordt, moet ir de nadruk op
worden g-elegd, dat rond het kampvuur, dat op Sint Joris-
dag wor4t ontstoken, de padvindersgroep als 66n gLheel
zit, zijnde dit de grootste eenheid van individuen van
uiteenlopende leeftild, waannee nog een kampvuur moge-
Iijk kan zijn, dat zo doelgericht is als dit.
Eoe belangriik is het niet, dat de groep, die toch reeds
de neiging heeft zich in de drie afzondirllike afdelineen
haast volkomen op te lossen, juist op een hoogtiidag"als
Sint Joris zich 6en gemeenschaD toont.
Bovendien maakt het karakter van het feest het ondub-
belzinnig mogelijk, dat een gezamenliik kampvuur op die
dag voor ieder, van de jongite welp iot de 

-oudste 
voor-

treRer, een belevenis is. Dit zal er verder wellicht toe
leiden, dat men elkaar beter leert begrijpen en waar-
deren,, dat de band tussen de groepsleden wordt ver-
stevigd, en dat de padvindersloopbaan meer dan tot nu
toe volledig zal zijn, zal lopen van welp tot en mer voor-
trekker.
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Zo'n groepskampvuur behoeft waarachtig geen eenheids-
soepje te worden, geschikt voor alle leeftijdsklassen, zon-
deivoor 66n er van biizonder geschikt te zijn. Een goed
Sint Joriskampvuur is voor een-ieder verstaanba-a-r, al zal
een welp het anders verwerken dan een voortrekker'
Bovendien is er dunkt me niets op tegen orn met de stam
en de oudere verkenners nog een nakampvuurtje te sto-
ken, voor een nadere bevestiging van de indrukken en
gedachten op een meer volwassen niveau.
Alvorens in enige suggesties aan te geven hoe een Sint
Joriskampvuur opgebouwd kan wolden, een paar waar-
schuwingen, die zeker niet overbodig zullen zijn.
le. Maak uu programnla niet te lang. Laat uw kampvuur
niet lanqer dan een uur duren.
2e. Begin orcegtiidig. Bilvoorbeeld om kwart over zeven
's avonds.
3e. Ban de goedkope lol, maar eoenzeer de ooerdreoen
plechtstatigheid.. F,en Sint Joriskampvuur is noch een
bonte avond, noch een plechtige vergadering'
4e. Bereid alles zeer zorgauldig ooor. Mocht plotselinge
improvisatie dan toch nog nodig ziin, dan valt u daarna
altil^'d weer terug op voJrbereidingen, die wdl gerrnakt
zijn.

Wanneer we dit goed onthouden, zijn we in staat om
bijvoorbeeld het volgende kampvuur in de geest mee te
maken.
le. Nadat horde, troep en stam zich in fakkeloptocht rond
het lrrur hebben verzameld, onder begeleiding van mu-
ziek en zang,
2e. verklaart de kampvuurleider het kampvuur voor ge-
opend met ongeveer de volgende woorden: 'Moge dit
kimpvuur ons warmte geven en begrip brengen voor de
daden en de betekenis van Sint Joris voor ons welpen,
verkenners en vmrtrekkers.'
3e. Een ieder gaat zitten en er worden enige liederen
gezorrger., of er wordt anderszins muziek gemaakt, bij-

1)



voorbeeld op blokfluiten en gitaar, en 66n van de leiders
of -leidsters zegt een kort, eenvoudig gedicht, (Voor de
liederen zie men onze eigen zangbundel of het 'Neder-
lands Volkslied', voor blokfluit en gitaarmuziek de mu-
ziektafel van de spelers).

4e. Vervolgens horen we het Sint Jorisverhaal, liefst ver-
teld en_ niet voorgelezen, of we zien het, goed voorbereid,
gespeeld in een der vele versies die er van bestaan. (Zie
elders in dit boekje).
Het spel of het verhaal wordt daar, waar nodig, weer om-
Iijst met zang en muziek en de hele groep is gegrepen en
leeft mee.

5e. Als slot van spel of verhaal zingen we b.v. de canon:
Het is slechts langs een rechte baan, die in dit verband
een diepere betekenis krijgt. ('Neerlands Volkshed',
blz. 273).

6e. Daama leidt de kampvuurleider ons in op het her-
halen van onze belofte, hetzij als welp, verkennir of voor-
trekker. Hii verklaart ons, dat *" b"". een jaar gaan
bijtekenen, dat we ons vastleggen op het streven, te weten,
wat we willen, te begrijpen wat anderen willen en te be-
seffen dat we samen zoveel kunnen bereiken, voor vele
anderen en ook voor onszelf.

7e. Dan hernieuwen we onze belofte, staande in 66n grote
kring met de armen gekruist; achtereenvolgetrs wd-p"rr,
verkenners en voortrekkers en we bezegelen de broeder-
schap met onze handdruk, waarna hei Wilhelmus ten-
slotte de wereld vertelt van onze vaste wil om door te
zetten,

8e. We gaan rustig en opgewekt uiteen en ons feest van
Sint Ioris heeft met dit jaarlijks kampmur zijn bekroning
geKregen..

Natuurli'jk waren dit slechts suggesties en u zult ze moe-
ten verwerken en aanpassen bij het karakter van uw groep.
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GBDICHT BIJ HET EIND
VAN EEN KAMPVUUR

Het is donker. . . en de mensen ziin zo bang.

Ons vuur ga{ licht, en blij klonk or'ze zang'

Niet omdat we 't duister vrezell.,

of de stilte van de eenzaamheid,

maar omdat we vlammendragers willen wezen

in het duister van een wonderlijke tiid.

\Vannecr we ons weer tot het duister wenden

nadat het vuur in ons zijn gloed ontstak,

dan kan het zijn, dat wij als vlammendragers falen,

en zeggen moeten: gloed, je bent te zwak'

En laat ons daarorn emstig vragen

aan God, die al ons leven leidt:

Leer ons, de vlammen hoog te dragen

in het duister van een wonderlijke tiid.

45



De kampvuurstoker ad,y,iseert;

De plaats aan het ouw is afhankeliik van het aantal toe-
schouwers, die altild een actief aandeel in het seheel
moeten hebben. We spreken immers van deelnemeis aan
een kampvuur? Wanneer dit niet het geval is, kan het
vuu-r achterwege- blijven. Dan ontstaat een gewoon kilk-
spel in een openluchttheater.

Met een klein aantal deelnemers, De taak van her vuur
is hier-verwarming yan de deelnemers en verlichting van
het gebodene. Ali het mogelijk is, kan het gehele"pro-
gram zich rondom het lrrur afspelen, of anders in ten
open-ing in de kring. Het vuur mag in geen geval te groot
worden, daar de verstaanbaarheid van-het gebodenJdan
voor velen verloren gaat.

Met een groot aantal d.eelnemers. Hierbij zijn helaas vaak
technische installaties nodig, zoals geluidsversterkers en
schiinwerpels. De betekenis van het vuur is nu symbo-
lisch geworden. De plaatsing is afhankeliik van de'heer-
sende omstandigheden.

Het gmphitheater. Het vuur ligt midden in de diepte, de
speelruimte kan iets hoger zijn, doch het blijft mbgeliik
om rolrd het vuur te spelen, voor de afwisseling, of wan-
neer de aard van het spel het mogeliik maalit of zelfs
noodzakelilk (b.v. bij vuurdansen, acht6rvolgingen om 't
vuur, e.d_.).- Een de-rgeliike kampvuurkuil is ;ltijd het
mooiste als hil door de natuur is gevormd (duinpan,-o.i.d.).
Kan men ergens een dergelijke kuil verfraaien of zeUs ge-
heel graven, streef dan niet naar volledige symmetrie, die
altild iets kunstmatigs heeft.

ln olak terrein. Hier heeft het zin het ruur niet geheel in
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het midden te hebben, om te vermiiden dat het uitzicht
op het spel voor een deel der toeschouwers door het vuur
wordt weggenomen.

Stookplants. Deze moet enigszins verdiept worden, en zo
mogelijk begrensd door zware stammen (gelijkzijdige veel-
hoek).

Hurtopslag. Deze komt niet in de kring, maar naast de
speelplaats, eventueel als begrenzing daarvan. Ze moet
voomamelijk zwaar materiaal bevatten, dat van te voren
op maat is gemaakt (eventueel dennetakken voor licht-
effecten afzonderliik houden, zie hierna).

tuurlijk moet de stoker het zelf aanleggen. Dit is een
taak waar men niet gering over moet denken: bii een
groot vuur kan dit drie i vier uur tiid nemen. Als aan-
maakmateriaal worden in de kem droge bladeren, naalden
en takjes gebruikt. Deze kem kan eigenlijk nooit groot
genoeg zijn. Is men niet zeker van de brandbaarheid van
de kem, dan kan men 66n of meer fakkels inbouwen, die

Het auur. Het mooiste vuur is een
klein en zo groot als wenselijk

ianger en gemakkeliiker blijven branden. De resterende
mimte tussen kern en pagode kan worden
dikkere takken. Het

rrden ingevuld met
is omgekeerd even-
'over de stoker be-redig met de hoeveelheid spirit, waarover de stoker be-

schikt. Nodig is het nooit.

Voor grote ourenkan men op halve hoogte van de pagode
een tussenvloertje leggen van de op die hoogte gebruikte
zwaardere stammen. Men vloert de pagode dan dus als
het ware dicht. Er hoeft dan de eerste tijd niet naar het
rrrur omgekeken te worden, Is het eeta zeer groot vuur,
dan kan dit 'dichtvloeren' een paar maal gebeuren. Voor
de pagode gebruiken we zo zwaat mogelijke stammen,
zodat het geheel zo lang mogelijk in tact kan blilven.
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Aansteken moet bij belangrijke kampvuren met enig cere-
monieel gebeuren. De stoker is daarbii uiteraard betrok-
ken. Hij geeft b.v. de fakkel aan de ontsteker, gaat met
hem mee om aanwijzingen te geven, waar de fakkel in de
pagode gestoken moet-worden, 't Aardigst is het, wan-
neer de gehele ceremonie in het spel is verweven.
De stoker behoort tot de groep van kampvuurspelers, is
een soort 'vuurduivel' o.i.d., en moet ziin rol van vuur-
verzotget 'spelen'.
Zijn attributen zijn dan: de vuurstokersmantel, vuurstok
en leren handschoenen.
Een stoker kan elk vuur de baas, desnoods met een helper
bij de houtstapel om hout aan te geven.
De stoker is een bescheiden figuur, die slechts node op
de voorgrond treedt en wanneer hij het moet doen, zijn
taak snel en zeker vervult.
Het verzorgen van het vuur mag uitsluitend gebeuren als
dat het spel triet stoort, dus tij-dens de gemiettschappe-
lijke zang e.d. nooit en te nimmer gedurende het acteren.
Geknetter van vers hout, vallende stammen en vonken-
regen doen de spanning verbreken en verplaatsen de aan-
dacht van het spel naar het vuur.
De stoker moet dus de inhoud van het kampvuurpro-
granrma of van het kampvuurspel goed kennen (bij een
zeer belangrijk spel maakt hij de generale repetitie mee!)
om op de juiste momenten klaar te kunnen staan met
nieuwe voorraad. Tijdens het spel bestudeert hij de ont-
stane situatie om op de juiste manier bij de komende ge-
legenheid het vuur in goede banen te houden. Het moet
steeds een mooi luur blilven. Door met verschillend
materiaal te werken kan men lichteffecten bereiken. die
passen bii het spel (hoge vlammen door dennetakken).
De stookplaats wordt netjes achtergelaten.

Conclusie: Een goede stoker moet veel begrip vqn
het wezeu vcn het spel hebben en bescheiden ku!-
nen ziin
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De dag 6 ten einde.. .

De d<rg is ten einde - de zon is gedccld,
die scheen op ons pcd en ons hort heelt doorstrqqld.
En zie: bii het nccd'ren von 't nochteliik uur
verschiinen de drqken, de kqkel vol vuur.

Zii kcmen eersl sluipend hun schuilplcotsen uil,
mqqr brullen crlrqs en met vrees'liik geluid.
De lcrster, de ctgunsl, de hoal en de niid,
zii griipen ons trcn, onze ctweel ten spiit.
De tracgheid, gemckzucht, de beuzelcrii,
zii vcllen ons con in de rug en opzii.
De drcrken, zii hclen het licht en de zon,

de moed vqn de ridder die eens over$ron.

Ziin ollerbereidheid, ziin eenvoud, ziin lcch
verdelgen het kwoad: zie wtrt koenheid vermcg!
Sint loris, wii volgen Uw edele daqd
en ziin tot het helpen vcrn qnd'ten pcrool!

bewerking door J. Seyflert vcrn 'Feuerspruch'
cloor Elka, uit: 'Unser Weg' cpril 1952, Oester-
reichischer Pfcrdfindersbund.
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Sint !*ittpd
De opvoering van een Sint Jorisspel stelt vele groe-
pen vaak voor grote problemen. Een van de be-
langrijkste problemen is de vormgeving aan het
verhaal.

Voor hen, die het Sint ]orisverhaal als lekespel
willen opvoeren, geven we hieronder een sche-
matisch overzicht.

De kleding van de figuranten kan zeer eenvoudig
worden gehouden.

De mannen dragen een z.g.n. 'tunica'. Deze is
gemakkelijk te maken van een oude deken (grijze
paardedeken). Om het middel een gordel; armen
bloot, aan de voeten sandalen; een kort zwaard.
De vrouwen dragen een lang gewaad met hoofd-
doek.

Personen:

Joris - Joris' vader - 2 stadsbestuurders - Decla-
matrice - 3 stadsdienaars - Enige hoomblazers en
tamboers - Enige vrouwen en mannen als publiek
op de markt.
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Schema:

Proloog: Verteller (in 'klassiek' kostuum) vertelt het
begin van het Sint Jorisverhaal: 'Hoort toe, gij allen,
die hier tezamen zijt. Nu zal ik U gaan verhalen van
hetgeen zich afspeelde in het jaar onzes ltreren 3 in
de stad Lydda. . .'
(Zo vertelt zij verder van ]oris' morgenrit en zijn
terugkeer naar de stad).

Vader komt op, wachtend op zoon: 'Slaat hem tot
ridder.' Gesprek, waarin hij Joris vertelt dat hii nu
ridder is, die het leed der wereld moet helpen ver-
zachten.

Alleenspraak (overpeinzing) Joris.

Hij gaat naar de vergadering op de markt. joris kan
het niet langer aanhoren en spreekt zijn schande uit
over de loting. Joris' vader: 'Vergeef, medeburgers,
deze stoornis van mijn zoon. Het is het jonge, onbe-
suisde bloed, dat door zijn aderen stroomt. Hij heeft
zich nog niet leren beheersen en kan zich nog niet
stilzwijgend neerleggen bij een onafwendbaar nood-
Iot! Stadsdienaars, doet uw plicht...'

Alleenspraak Joris; stoet van klaagvrouwen: 'Wee U,
Lydda! Wat moet ik doen?'

Nacht: Overpeinzingen van Joris en de stemmen uit
het duister, die hem waarschuwen niet tegen de

2.

o.
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7.

8.

L

I0.

t1.

draak ten strijde te trekken: 'Doe het niet, Joris. Je
bent nog zo jong en het leven is zo goed. . .' Hii
gaat tenslotte de poort door op weg naar de draak.

Verteller vertelt van zijn tocht en zijn strijd.

Event. intermuzo: Men hoort Joris' gebed (van ach-
ter de coulissen).

Verteller verhaalt van de terugtocht.

Vader treurt om zoon. Joris'terugkomst.

De blijde mare gaat door de stad. Feest. Dans. Waar
is de held? De vader vertelt, dat hij de wereld door-
trekt om te helpen. Leven is een strijd, enz.

Vormgeoing

Deze vorm is aan dit spel gegeven:

le. Omdat alles wat tot hilariteit aanleiding kan geven

moet worden gemeden, dus geen imitatiepaard en
draak.

2e, Een verplaatsing als de morgenrit, het ten strijde
trekken en de terugkeer van Joris kan moeilijk
anders worden weergegeven dan door'vertellen'.

3e. De verteller helpt er aanr mee de 'verbinding' tussen
de onderdelen tot stand te brengen.
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DE REUS EN DE HERDERSTONGEN

Sint Jorisspel door Mr. J. Hekkelman.
Naar een lekespel van Christof Die-
trich, genaamd:'Der Riese md der
-Hirtenknabe', bewerkt naar de bespre-
king in 'Der Mijncherer 

"t?f*.:t

le SCENE
Vuterlet: Lmge tijd geleden wmnde er in de Haulemmerhout een

heks. In een klein hutje, verscholen onder de bomen en het
stroilgewas, brouwde zij haar gevmrlilke toverdranken, die
het vermogen hadden de mensen verliefd, ziek of sterk te
maken. Ze leefde daar heel ver van de dorpeu en steden, met
als enig gezelschap hau zoon, een lamme, kromgegrreido
dwerg.

ll_eks (roerend in de heksenketel):
=' Groene, gele, blauwen vlammen,

Inkt- en stink- en vliegenzwammeu,
Apendrek en kattenzweer,
Maakt de toverdrank compleet.
Salmiak en levertraan
Moet als vuur naar binnen gaan,
Duizendschmn en mieriksblad,
Olie maakt het drukje gladl
H6, kom hier, een dil&elier
Is vemorzeld door een mierl
Samen gaan a nu, ach wat,
Baden in het heksenbad,

ha, ha, ha!

Zom (kroipend over de grond): Moeder?

Eeks:
Zwijg, krongegroeide nietsnut. Doe liever wat.
Hier de vlies met stierenblred,
Hier de zak met suikerzoer,
Hier is de pot met uiensap,
Hier een uitgekmkte krab.

Zoon: Moed.er, laat mii nu eens uitpraten. Waarom maak je alleen
maar drankjes voor anderen en nmit voor mij? Ben ik je niets
waard?

Heks:
Heb ie zemelen in ie bol?
Vraag je aan een toverkol
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On der zoontje te beheksen?
Knulletje, ik zou wel gek zijn.
Snap jij dan niet, idioot -Op den duur ga je er van dood!

Zoon (zewend): Hd, toe nou, moeder. Ik zot zo gra g groot en
sterk zijn. Ik zou zo graag een reus wezen, die dorpei brand-
scbat en uitmoordt, die ossen en schapen verslindt. Dat zou
mmi zijn! Maar, ach, ik ben maar een dwerg, die krom en
Iam is en ik heb een ma, die oud en stram is. Toe, geeft mij
een toYerdrank?

I{efts (kwaad krijsend):
Nou, ik zal je een betovering geven,
Waardoor je als rew verder kunt leven,
Zolug de mensen in je kracht geloven
lun )e schapen en ossen roven,
Maar vrezen de memen ie toch niet.
Dan wordt je weer die zielepiet!

Ha, ha, ha!

Ilelcs (nieuwe drmk brouwend)r
Een giereklauw, een dode kauw,
Een engerliog, een slangering,
Wame wiin maakt het weer rein,
Asjeblieft, de drank is Haar, verslik je niet!

Zoon:
Geef hier,
Even snuiven,
Even snoeven,
Even proeven, even drinken,
(al drinkend) Goed bezinken, word ik groter, word ik reus?

(hij wordt groter) Dat is nu gebeurd, ja heus!

Ilaks: En nou de deur uit! Op reuzen is mijn hut niet gebouwd.
Deruit!

Rrc (maar dreunend af).

Heks: Ziezo, opgeruimd staat netjes! Wij zullen eens kijken hoe
lang hii het vol kan houden.

IIe&s (ook af).

s Dit groter worden kan biiv, als volgt geschieden: De reus vormt
men d@r een kleine speler op de schouders van een grotere te
doen_ zitten. Zolang de reus dwerg is, blijft hij kruipend op degrond, als de reus groter tvordt, klimt de kleinsie op de sch&derva de grootste, deze staat langzaam op en de reus is ontstaan.(I0eding een grote wijde deken of iets dirgelijks).
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2e SCENE (marktplein)

Vertellu: Vlak bij Haarlemmerhout lag een dorpje, de naam er vm
is niet bewaard gebleven, maar in dat dorpje was men juist
in deze tijd een feest aan het vielen, en wel een o!rerwin-
ningsfeest.

Burgus (zwierend en zingend langs):
Laat ons nog eens rondgam.
Wij zijn aI bijeen. (Ned. Volkslied blz. 232)

Burgemeester: Burgers, gij viert thms feest, En terecht viert gij
feest, want, zoals mijn voorganger reeds zeide: ,,Een feest ge-
neest". Wij hebben wonden die geheeld moeten worden. Ons
dorp heeft onder mijn kloeke leiding een sterke vijand kun-
nen weerstaan. Wij gaan thans een tijd van voo$poed tege-
moet - vrede, recht en overyloed zullen er alom heersen,
Onder mijn leiding zal het U allen wel vergaanl (binnens-
monds: en mijzelf ook!)
(Gejuich)
Derhalve burgers, roep ik U t@,
Laat het lied nog eeru weerklinken,
Laat ons de wijn bii kannen drinken,
Laat ons nog eens rondgaan!

Koopman (komt aanremen): Heer, her, 66n ogenblik!

l)urgemeester: Wat is er, goede man?

Koopman: Ileer, een reus heeft mij overvallen en mij van mijn
koopwau beroofd. Hii was afgrijselijk groot en zag er ge-
vaarlilk uit. Hij ging de kmt van dit dorp uit. Ik heb hard
gelopen om hier te komen,

Burgers (joelend): Te wapen! Sluit de poorten! Bezet de wallen!

Burgemeester: Burgers! H66666661p1 (Loopt gillend weg. Ieder ver-
schuilt zich, alleen de hopman van de schutterij wacht de
reus af, die komt aanlopen).

Vrouu (rit de verte). Hopmm Sabelscherp, ben je gek geworden?

Sabelscherp: Het is toch wel erg gevaarlilk! (verbergt zich ook).

Reas (komt zwaardreunend aanstappen). Vee, schapen, wijn!
Butgemeestet: Hoeveel moet u hebben?

Reus: GeeI me 66n os en 66n vat wijn.
Burgemeestef: Breng hem twee ossen en twee vaten wiinl
Burgerc (btengeq het gevraagde, veel nimiek).
Rerrs (verdwijnt daarmee).

J6



Burgemeesl?r (te voorschiin komend): Burgers' wij- zijn -aan een-grmt geviar ontsnapi. Ik stel een wet voor, die gebiedt de
frup".6t alle dagen-te poetsen en te smeren, en die verbiedt
ovdrvallen te houden. die niet minstens een maand van te-

""i"" 
,il" aangekondigd, zulks in overeemtemming met Spel-

;;;;i t76. Eei soede" voorbereiding is anders niet mogelijk'
Mi"i. u"ts"tt hit belangriikste is 

-reeds dmr nii geschied'
lk hib de-reus onschadelijk gemaakt door een contracl met
tr"- 

-t" 
ttoltat. We weten nu, waar we ons aan te houden

hebben!

longetie: Maar meneer de burgemeester, wat gebeurt er als de reus
het contract breekt?

Burpemeester: Dan moeten we een nieuw contract sluiten' Thms,
-burgers, am de slag. De tijd is kort! ---Aii";;i. b.v. onde"r het zingen vu: Wat vmr vijand durft

ons naken. P.V.-bundel blz. I80; Moeder, zet de pot te vier'

3e SCENE (marktplein)

Verteller: En zo ging het. De reus verlangde steeds meer' Telkens
vond hii *ui. """o reden ziin contra-ct te breken. en meer te

"iret. 
- 
S'p""aig verlmgde hii algehele ontwap.ening van het

a"ip. n.in latEr nog g6vonden spi.r *as vmr hem. aanleiding
h;a-d..p een icttatt'i"-g op te leggen van eerst een tiende, later
alfs een vijfde van alle opbrengsten
O" tt"rg"tt wennen aan alfus, ziJ bliiven in het gareel en ko-
men niet in opstand tegen het gezag van de -reus' --Dao ko-t er op een dag eeo gast in het dorp' Het is een
hodersknaap, J6ris is zijn naam: hij- moet nu met het dorp
*"r -tt""g."t iiid"t "o verwondert ziclr' zeer, dat het gesprek
van de burgers alleen naar over hoge prijzen gaat'

7e burger: Hoe hoog staat het brood vandaag? ")
2e burger; Vijf en twintig schellingen het pond!

3e burger: Vorige week nog vijftien!
4e burger: Weet je dat de bakker meel heeft gehamsterd?

7e butger: Weet je dat er bij de slager een heel varken is gmtolen?

2e burger: Weet je, dat katten en ratten heel goed te eten zijn?

Joris (komt amlopen): Zeg, wat is hier eigenlijk au -de hand? Ik' zie alleen nia.'Iange- gezichten, scheel van de honger' wat

"i" 
ilptljt.tt, ik daiht dat hier kermis zou ziin, naar het lijkt

wel een belcql
*) Men kan natuurlijk meerdere burgers- in- het spel betrekken, doch
men zorge er vmt dat deze achtergrond niet te druk en te romme-
lis wordt.
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3e burger: Het is mk weinig minder, Er is hier een reus, die
steeds weer vee en koren en wijn eist! Wij ziin hem schat_plichtig voor een vijfde ran alle'opbrengsten. '

4e burgo: Alle welvaart is verdwenen. De honger heerst,
7e burger: En de woekerl

2e burger: En de hamsterzucht.

/oris; En de lafheid. Wat een moed om dat allemaal zo te verdra_gen. Bange boeren zijn jullie!
Alle burgus (verontwaardigd): Zeg eens, vriendje!
2e burger: Oproe:kraaier!
7e burger: Waar is de burgemeester en de hopman van de schut_

tenl l
Burgers (nemen een dreigeude houding aan).
Burgemeester (komt op het rumoer af): Wat is hier aan de hand?
3e burger: Hij is een oproerkraaier!
.4e burger: De herdersknaap zeEt, d,at wii ons tegen de reus noe-ten verzettenl
Burgemeester: D.at is. een p_oging tot opstand tegen het wettig ge_

zag. Il( ve_rban je uit het dorp, knaap. Hopman Sabelscheip,
voer hem buiten de poort.

Sabelscherp :.Uw _orders, meneer de burgemeester!(tot Joris): Kom _mee,- v-rindje. Miischien heb je wel gelijk,
maar het had ie je hals kunnen kostenl

,Iorisr Ik vind het geen 
-behandeling! Is dat een opvatting \an

vreemdelingenverkeer?
(Sabclscherp en Joris af;.

Burgemecstd: WeJaan, bugers, gaat allen weer rustig aan hetwerxl -ue splrltzwam is uit ons midden verdwenen. Wij ziin
weer 66n!

Burger: Eigenlijk alleen mau voor de reus!
(Allen af).

4e SCENE (bos in de hoek van de heksenhut)
Vertellq: N_adlt Joris uit het dorp verdreven was, liep hij het bos

i_n,. in de.hrcp nog een ander dorp te bereiken om dair onder-
Clal( te vrn.ien-
Maar wat is dat? (heks komt gillend aanrijden op een bezem-
steel).
{gt een gekrijs . . . het liikt de duivel zelf wel. Ik verstop
mij snel. Als zij mij maar niet gezien heeft!
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I/efts (om het vuur heenlopend):
Gierenklauwen, vogelspinnen,
Zo, het werk kan weer beginnen,
Hoe zou miin reus het nu stellen?
Laat het ruur het mij vertellen!
Grmne, gele, blauwe vallen,
WiI mij helder openbaren:
Km mijn rcon het daar wel klaren?

,Ioris (strekt ziin hals): Wat zou ze ziet?

Ilaks (in het vuur kiikend, gdinsgrilnekend): Ha, hii zit in het
dorp hier vlakbij, Hij is gevreesd. Ze ziin bang vmr hem, de
schapen, Zij moesten eens weten wat er gebeurt als ze ,,neen"
tegen hem dwen reggen. Ha, ha, ha, dan wordt hii weer
z6 klein, hahaha.

Imis: Ik moet maken dat ik weg kom. Het liikt me hier niet erg
veilig. En bovendien, wat ik gehoord heb, liikt mii heel be-
langriik! (Sluipt snel weg).

Heks: Zo, met mijn zoon gaat het goedl Dat is mooi! Ik werk
maar niet mer vandaag. Die verjongensdrank vmr de buge-
meester van dat dorp moet maar even wachten. Die man
mocht nog eens gevaarlijk worden. Hahahaha! (krijsend af op
beremsteel).

Jords (om een hoekje): Verdorie. Als het waar is wat die heks ver-
telde . . . En als het diezelfde reus is ' . . als ik dan 'ne'
tegen hem durf zeggen, dan kriig ik vast een medaille (daar-
na af).

5e SCENE (marktplein)

Verteller: Ondertussen ging het leven in het dorp verder. De be-
woners werkten hard, maar alleen voor hun gebieder de reus.
Zil waren juist bezig voorraden aan te slepen voor het wer
te veruachton bezoek van de reus, toen Joris in het dorp
terugkwan.

Burgers (zijn druk bezig de schatting voor de reus klaar te naken).

,Ioris (komt aanlopen)r Zo, krijgen jullie weer bezoek? Een hon-
gerige gast is het reg!

Burgemeester: Een beetje meer eerbied, hd, vmr de heerser van
dit dorp! Hou je rustig, anders laat ik je weer verbannen!

"Ioris.'Heerser van dit dorp zal hij niet lang meer zijn, als het am
mij ligt. Ik wil met hem vechten!
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Burgmeester (ontzet)r Als je dat maar uit je hmfd laat! Je rcu
alles bederven. Wat een ramp v@r het dorpl Mmnen, sluit
hem op!
(Men griipt foris vast, maar voor het zo ver km komen, komt
de reus dreuend aanstappen).

Rem: Ik heb honger! Vee, schapen, wiin! Wat is er vmr me? Ik
moet meer hebben dan de vorige maal, dat was niet gen@g.

Joris: Mm, je krijgt helemaal niets meer, of je moet nij overuin-
nen! Wat ben je eigenlijk! Niets anders dm een betoverde
hekseumn!
(Bij het horen van deze woorden kruipt ieder verschrikt weg),

Rezs. (begint te beven en te wankelen en probeert vergeefs nog
iets te zeggen): Jij,. . lelijk.. . klein. ..

(Krimpt dan ineen en wordt weer dwerg, die lam op de grond ligt).
Moeder, mreder, ik ben verraden . . ,

,tlefts (komt gillend aanrijden):
Zo, heb je nu gevoeld,
De mesen zijn slimmer dan jij!
Heeft dit je roofzucht wat bek@ld?
Kom dan maar weer bij mij.
Ossen en schapen zul ie niet meer vreten,'Wel apen\ et en kevergelei,
Een heksenzoon krijgt weer hekseneten,

hahaha!
(neemt zoon in nekvel en gmt a{).

Burgcmeesl"r (zijn rlfvertrouwen heruinnend): Burgers, wij zijn
verlost van het monster. De Ltst is weer vrij. Dank zij'ona
kloekmoedige houding en mijn verstandig beleid is de reus
weggevoerd, dat hii wel in moest storten.
Het zij U dus allen duidelijk, dat slechts mijn goede leiding
U redding heeft vermogen te brengen. Wij hebben derhalve
besioten:
le. Een ridderorde in te stellen met ons als eerste en enise
drager.
2e. Joris, de herdersknaap, voor lange tijd uit ons dorp te ver-
bannen wegens daadwerkelijke opstand tegen het gezag van
de reus, tcn dat nog wettig was, en wegens het in gevaar . . .
(Gemor breekt ios onder de verzamelde menigte).

7e burgu: Nu is het genoeg. Lafhartige, opgeblazen pias! Geefjezelf zoveel ridderorden als je wilt. Maar, burgers, ik vraag
U: wie heeft het dor? gered?

Alle burgers: Jorisl
Sabelscherp: Dan moet hij burgemeester worden!
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AlIe burgers (instemmend gejoel): Ja, ja, leve Joris, weg net de
burgemeestert
(4 biurgers en Sabelscherp zetten Joris veruolgens op de burge-
meesteisplaats en geven hem de steek op. De burgemeester
kiest het hazenpad).

Alle burgers (juichen en joelen, Vreugdedans' 'Moeder, zet de pot
te vier').

Sabelscherp: En thans, burgers, een feest ter ere van Joris, dat wij
voortaan ieder jaar op deze datum zullen vigren.

Jorisr Ik dank U allen voor het vertrouwen en de vriendschap.
Laat ons thans feestvieren als onbezorgde mesen, opdat wii
gauw weer goed dik worden, zoals vroeger. \Mantr Wie dik is,
is moedig, in elk geval gmdmoedig!
(Zingend"'af: Gildebroeders, naakt plezier. P.V.-bundel,
blz, 182).

SINT JORIS-DAG

We hebben het bekend verhaal zo vaak
vol emst gevolgd met diep-gewilde wijding,
maar niet;anviard bii Joris' kwaadbestdjding
zo grof-symbolisch monster als een draak.

Zo zochten we in zijn bovenaardse zaak,
waarin een stage striid leidt tot bevrijding
van 't kwaad, t" t uali vergeefs een woord van leiding
bij de alledaagse, menseliike taak'

Wii zitten vol van vormelooze vreezen,
soms onbekend, maar laaier nog van aard
dan ooit een droom-ontsproten draak kan wezen. '..

Wie tegen't Onbekende-in-zich-zelf aanvaardt
het stil-gevecht, zal't vreemd verhaal herlezen
in Joris' geest, die dezen dag verjaart.

Van Gimogash.
Uit: 'De Groote Trek', iadrgang I, no. 7, qptil 7946'
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DE BASILISK
'De Basilisk' is een bewerking van een Utrechtse legen-
de. De namen tussen haakjes passe men bil de plaatsel*ilke
omstandigheden.
Personen:

L De oerteller (voorlezer) zit op een kleine verhoging
(\ru\ie, boomstam, etc.), duidelijke stem, rustige voor-
dracht.

2. De iongeling, soort van page-kledij met kleine spiegel
(of bijv. aluminium pannedeksel). Behoeft slechts 6?n
zin te zeggel]..

3. De draak, €6n of twee jongens. Attributen: dekens (pa-
pieren), drakenmasker, sterke elektr. staaflantaarn.

4. Boeren,4 d 10 jongens, zeggen vier zinnetjes.
Het spel leent zich uitmuntend voor opvoering aan het
Kampvuur.
De draak verschijnt reeds voor de striid in de rook van
het vuur. Een goede staaflantaarn geeft zeker het ver-
eiste effect.

Dicp in de _wouden, die zich uitstrekten tussen de ruige
duinen en de grote meren, huisde een monster.
Hoe lang-hii daar bil die duistere bomen huisde, wist nie-
m_and, zelfs Oude Jan van (Heemstede) niet te vertellen.
Als je van (lancta Porta), het klooster van (Santpoort),
naar het zqiden reisde, k*am je langs een oude 6ik, en
menig marskramer-en pelgrim wist te vertellen van akelige
geluiden en geratel van schubben in de buurt van die eik.
Niemand waagde zich daar van het zanderige pad af tc
begeven, . .. niemand? Ja toch! Een kind *is dart eens
verdwaald, en behalve een luide kreet, had nooit iemand
meer iets vemomen. Een marskramer zag eens een straal
licht door de bomen schiinen, maar durfde er niet op af.
En nog niet lang geleden was de derde zoon van de-Heer
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van (Brederode) er wel bewapend op afgetrokken...
maar keerde nooit weer.
Wat was het geheim? Het monster, de basilisk genaamd,
had 66n groot oog, en daar straalde een fel licht uit tegen
ieder die naderde. Als dat licht in je ogen sloeg, verteerde
het je hart, en in enkele ogenblikken was de koenste rid-
der, de dapperste held veranderd in een hoopje as. Geen
moed hielp tegen de basilisk, geen stalen harnas, geen
vechtkunst.
jaren en jaren gingen voorbij. .. het aantal slachtoffers
groeide en groeide.

Jongeling. Toen bood zich op zekere dag een jongeling
aan. Hij was kordaat en dapper, maar niet zeer bedreven
in de vechtkunst der edele ridders.

Boeren. Toen hij zijn voornemen aan de verontruste be-
woners van (Sancta Porta en Bloemendale) bekend had
gemaakt, protesteerde men luid.

Boer 7. E6n straal en je bent er geweest.

Boer 2. Wil jii de basilisk doden?

Boer 3. Neen, de basilisk heeft al offers genoeg ge€ist!

Boer 4. We laten je het woud niet in: je hebt trouwens
niet eens een wapen!

Jongeling. De iongeling wees op een vierkant (rond) hou-
ten bord, dat hij aan de hand droeg. Daarna woeg hii
hem een blinddoek om te binden.

Draak. Men weigerde onthutst, en maakte dat men weg
kwam. Toen bond hij zichzelf de doek voor de ogen en
ging langzaam, schuivelend op pad.
Fn ja, al spoedig hoorde hi1 het ratelen der schubben,
het snuiven van het ondier.
Hij liep zo goed en zo kwaad als het ging op het geluid
af, deed nog enige schreden in de richting van de basi-
lisk en: het ondier hief snuivend zijn kop op, een helse
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straal brandde uit zijn oog naar de indringer toe . . . wat,
trof zijn vuur geen doel?
Nog een paar stappen deed de jongeling.
Toen vatten zijn handen het bord voor ziin borst, draaiden
het om dn . . . de basilisk keek in de spiegel. Met een
hevige grom sprong hij terugl
Maar te laat: het spiegelglas weerkaatste de dodende
straal in zijn eigen oog, sloeg in zijn hart. Woest brrrllend
deed hij nog een wanhopige sprong. Toen zonk hij ter-
neer, en de straal verteerde hem tot een hoopje as.

Plechtig. Zo werden de nijvere bewoners van (Bloemen-
dale) en Oveween, de kloosterlingen van (Sancta Porta),
en de onschuldige marskrarners en pelgrims bevrijd van
de basilisk.

Liederen uit de Padyinders Licdcrenbundel,

te zingen op Sint loridag.
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