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De draak er mee steken. 

Er is in onze belezen wereld nog steeds herkenning van de legende, Sint Joris, 
de Christelijke officier in Cappadocië, Turkije die een gigantische draak gedood 
zou hebben. De draak die het niet alleen op de dochter des konings voorzien 
had maar feitelijk geheel Turkije, wat zegt u, heel Europa en meer zou willen 
verslinden. 
Later werd het een act dat in processies werd nagespeeld en tot volksvermaken 
ging behoren. Jammer het moet aardig, leuk en een stoer schouwspel geweest 
zijn. Geluk bij ongeluk de act lijkt terug van weg geweest. 
 
In de wereld die vandaag gewoon doordraait is een nieuwe draak met de naam 
Corona, covid- 19 bezig zich onbarmhartig te laten gelden. Gelukkig zijn er nog 
ridders die het voortouw nemen de nieuw soortige draak Corona terug te 
drijven uit onze kwetsbare samenleving. Er is een geweldige Christelijke ridder 
op gestaan die aan gekondigd heeft de draak Corona aan zijn lans re rijgen. 
Hij zal dit tijdens een feestje, ter ere van hem zelf, aan het volk in een 
geweldige act, gaan tonen. 
 
Het geselecteerde volk verzamelt met een massa media, het is nu 2020, en niet 
vroeger de elfde eeuw. De enorme ridder met zijn grote zwaard loopt met 
schijnbaar vaste tred op de strobaal toe, precies zoals 9 eeuwen geleden de 
acts bij processies gespeeld werden. 
 Hij stoot met een geweldige stoot de Corona voorstellende strobaal naar de 
andere wereld.  
Het publiek leeft de voorstelling zo intens mee dat zij er van overtuigd zijn dat 
deze stoere Christelijke ridder Corona vernietigd heeft. Totdat de zegevierende 
ridder zijn beschermende helm afzet om de zegen van het publiek nog beter op 
zijn schedel  te laten neerdalen. 
 
De teleurstelling is enorm de ridder is een gewone minister en de draak Corona 
is alleen maar als strobaal voorgesteld. Dat waren de regels van de act, 9 
eeuwen geleden ook  al. De stoere ridder spelende Fred Grapperhaus,  
verschrompeld en biedt het publiek en de media zijn nederige excuses aan. 
 
De opper ridder van de ridder denkt snel de uitslaande brand te gaan blussen 
door via de media zijn coalitie ridder te verontschuldigen. Ja op een feestje kan 
het wel eens mis gaan en zijn stoere ridder heeft toch excuses aangeboden. 



Wat de opper ridder Marc Rutte betreft, zand er over. Hoe is dit in 2020 
mogelijk. 
 
Moraal van deze act gespeeld in 2020. 
Ministers die het gewone volk met boetes de maat hebben gemeten, 
moeten voor een ieder snel worden vergeten. 
Publiek u wilt dat het Corona virus wordt gedood, 
dat gebeurd niet met wat Grapperhaus ons op zijn feestje bood. 
De echte ridders die de draak Corona eens zullen grijpen, 
werken snoei hard in ziekenhuizen en universiteiten. 
Een minister die voor zijn eigen genoeg doenend spel 
regels aan de laars lapt, stapt op en wel heel snel. 
 
Ik was, zeker met mijn afwijzend schrijven, over een falende minister, niet 
alleen dezer dagen.  Non Solus 
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