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Duivelse stenen?
Je hebt mensen (wie ook al
weer?) die 02-02-(20)02 als
trouwdatum gekozen hebben.
Lekker gemakkelijk te
onthouden. Onbekend is of dat
bij 6-6 (17)66 in de Kleine
Looiersstraat 21 ook een rol
gespeeld heeft of dat er een
duivelse betekenis achter zit,
want 666 wordt in Openbaringen 13 v18 het ‘getal van het
beest’ genoemd.
De duivel wordt in talloze
gedaantes uitgebeeld, maar
binnen de kerk is die van draak
wel het meest voorkomend. En
als aartsengel Michael dan ook
afgebeeld wordt als de
bestrijder van het ultieme
kwaad (de duivel), bevecht hij
een draak, zoals te zien is op
de gevelsteen van Villa St
Michel, St Lambertuslaan 7.
Ook Sint Joris (M.Brugstraat
12) is zo’n drakendoder.
Volgens de legende was Joris
een Romeins krijgsman die op
weg naar Syrië de stad Beiroet
aandeed, die op dat moment
bedreigd werd door een draak,
die reeds bijna alle maagden
verslonden had die hem als
zoenoffer werden aangeboden.
Bij de aankomst van Joris
stond net de ongetwijfeld fraaie

koningsdochter Cleodolinde op
het menu van het duivelse
beest, maar dat ging onze
koene ridder toch wel wat te
ver. Er volgde een dramatisch
gevecht waarin Joris saté van
de draak maakte. Natuurlijk
was hij de grote held en wist
en passant de hele stad tot het
ware geloof te bekeren. Later
werd Joris heilig verklaard en
op grond van zijn roemruchte
daad de patroon van alle
ridders en soldaten. Er zijn
natuurlijk boze tongen, die
zeggen dat Joris nooit bestaan
heeft en een heruitgave is van
aartsengel Michaël.
Het volgende gedicht spreekt
voor zich:
St. Joris heeft, als wordt
gemeld, een felle draak ter
neer geveld.
Een maagd verlost uit diens
geweld, die dappere St. Joris.
Maar menigeen - wat droeve
zaak - schept nu zijn twijfelen,
boos vermaak en zegt: St.
Joris en de draak zijn geen
van tweeën historisch.
Er is op aarde nooit zo'n beest
en evenmin zo'n Sint geweest.
Wel hopen wij voor 't minst,
mijn vrinden dat men er nog
een maagd moog vinden.
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