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Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  inhoudinhoud  

Draken zijn sprookjesachtige wezens.  
Ze zijn door mensen bedacht in verhalen.  
Het woord draak komt eigenlijk uit de Griekse 
taal en betekent “slang”. 
Draken zijn van alle tijden. Ook komen draken 
in verhalen over de hele wereld voor. 
In dit boek lees je meer over allerlei draken.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Hoe kunnen draken er uit zien? 
 Wat voor rol spelen draken in verhalen? 
 Wat is er zo bijzonder aan drakenbloed? 
 Wat is het verschil tussen draken in Europa 

en draken in Azië? 
 In welke verhalen komen draken voor? 

GOED, MAAR NU DRAAI JE GOED, MAAR NU DRAAI JE   
JE KOP EVEN OM ALS JE HOEST.JE KOP EVEN OM ALS JE HOEST.  



2. Draken in verhalen2. Draken in verhalen  

Van vertellen naar verhaal 
Draken komen voor in oude verhalen.  
Die verhalen werden eerst doorverteld. 
Veel later zijn die verhalen opgeschreven in 
boeken. Zo werden het volksverhalen.  
 
Van alles wat 
Een draak had altijd het lichaam dat leek op 
dat van een reptiel. De huid had schubben.  
De vorm kon wel heel erg verschillen.  
Het lichaam kon lijken op  dat van een slang of  
een krokodil.  
De draak kon de klauwen en de kop van een 
arend, leeuw of  valk  hebben. 
Verder konden draken ook nog een soort 
vleermuisvleugels hebben.  

Draken konden dus 
heel verschillend zijn. 
In India waren draken 
in de vorm van een 
olifant.  
In China was er ook 
een soort herten-
draak (1). 

 

11  



3. Draken in Europa3. Draken in Europa  
Teken van het slechte 
In de verhalen in Europa is de draak altijd een 
slechterik. Soms wordt hij wel de duivel ge-
noemd. In die verhalen zorgt de draak dan ook 
voor het kwaad of  het slechte.  
Dat kwaad moest de wereld uit. 
Waar een draak was, ontstond altijd chaos.  
Hij zorgt voor onrust en rumoer. 
Daarom komt er in die verhalen meestal een 
dappere man, een drakendoder, voor. 
Drakendoders 
Enkele beroemde drakendoders in verhalen zijn 
Sint Joris (1), Sint Michaël (2), ridder Lancelot (3) 
en Herakles of  Hercules (4), . 
De draken zijn meestal gevleugeld en hebben een 
hol onder de grond. Onder de grond,  bevond 
zich de onderwereld.  

De onderwereld was de 
plaats van het slechte en 
het kwade. 
In Europese verhalen zijn 
draken vuurspuwend en 
hebben ze toverachtig 
bloed. 
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4. Drakenbloed4. Drakenbloed  

De toverkracht van drakenbloed is niet in alle 
verhalen hetzelfde.  
Drakenbloed kan in die verschillende verhalen 
de volgende toverachtige werking hebben: 

 

1. Drakenbloed blijft voor altijd bestaan.  
Het zakt ook niet de grond in. 

2. Drakenbloed is giftig.  
Alleen het aanraken is al dodelijk. 

3. Drakenbloed doet alle metalen smelten. 
Speren, zwaarden en harnassen van rid-
ders smelten als ze in aanraking komen met 
drakenbloed. 

4. Het drinken van drakenbloed geeft kracht, 
wijsheid en heldendom. 

5

. 

Drakenbloed geneest 

blindheid. 

6 Door drakenbloed kun 

je de dierentaal ver-

staan. 

DAAR GAAT M’N BESTE ZWAARD!DAAR GAAT M’N BESTE ZWAARD!  

KRACHTKRACHT  

WIJSHEIDWIJSHEID  

HELDENDOMHELDENDOM  



5. Draken in Azië5. Draken in Azië  
Teken van geluk 
Draken in Azië zijn juist niet het teken van het 
slechte. Daar brengen draken juist geluk. 
Draken zijn er de baas over water, regen en 
rivieren. Ze zijn het teken van kracht en macht. In 
verhalen konden oosterse draken ook veranderen 
in mensen 
Dappere mensen worden in China daarom met 
draken vergeleken. 
Keizerlijke draken (1) 
Chinese keizers hadden hun eigen draken.  
Ze waren goud of  geel. Ze hadden aan elke poot 
vijf  klauwen. Keizerlijke paleizen werden versierd 
met deze draken. Ze beschermden de keizer. 
Drakendans (2) 
Drakendansen zijn in veel Aziatische landen waar 

Chinezen wonen populair. 
Bij deze volksdans lopen 
de dansers in een draak. 
Hoe langer de draak hoe 
meer geluk hij brengt. 
Drakendansen worden 
vooral uitgevoerd tijdens 
het Chinees Nieuwjaar. 
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De draak als beschermer 
In Azië vind je de draak veel op en 
bij de ingang van gebouwen (1). 
Veel gebouwen zijn tempels. 
De draak als brenger van geluk 
beschermt deze gebouwen tegen 
het ongeluk. 
 
 
Vlaggen 
Sommige Aziatische landen 
hebben een draak in hun vlag.  
Voorbeelden zijn de keizerlijke 
vlag van China (2), Bhutan (3) en 
Sri Lanka (4). 
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6. Beroemde drakenverhalen6. Beroemde drakenverhalen  

Sint Joris en de draak 
Een heidense stad wordt al een tijd lastig 
gevallen door een draak. Elke dag worden er 
twee schapen buiten de poort gezet om het 
monster tevreden te houden. 
Op een dag zijn de schapen op. Nu wil de 
draak een mens als maaltijd. De inwoners 
loten onder de kinderen. Het lot valt op de 
dochter van de koning. Ze wordt buiten de 
poort gestuurd. Op dat moment komt Sint 
Joris, een dappere ridder, voorbij. 
Hij weet de draak te verwonden en vraagt om 
de gordel die het meisje draagt. De gordel 
gaat om de nek van de draak. Zo wordt de 
draak als een mak hondje naar de stad 
gebracht. Sint Joris belooft de koning de 

draak te doden als de 
stad zich bekeert tot 
het Christendom.  
Die dag worden 15 
duizend mensen tot 
christen gedoopt. 
 

 



Herakles en Hydra 
Herakles of  Hercules was een held uit een oud 
Grieks verhaal. Zo’n verzonnen verhaal wordt een 
mythe genoemd Herakles moest tien moeilijke 
opdrachten uit-voeren. Door zijn kracht en slimheid 
lukt dit hem. 
Zijn tweede opdracht is het doden van de draak 
Hydra van Lerna. Hydra leeft in het moeras en heeft 
negen koppen. Het is moeilijk om Hydra te doden.  
Zodra Herakles één van de koppen afslaat, groeien 
er twee koppen voor terug. 
Met de hulp van zijn neef  weet hij het monster uit-
eindelijk te overwinnen. Herakles slaat er steeds 
een kop af. De neef  brandt vlug de nek dicht met 
een brandend stuk hout. Zo groeien er geen nieuwe 
koppen meer aan. 
Herakles doopt zijn pijlen in het bloed van Hydra.  
Het gif  zorgt voor ongeneeslijke wonden. 

Herakles moest alle op-
drachten alleen uitvoeren. 
Omdat zijn neef  hem bij 
deze opdracht geholpen 
heeft, telt de opdracht niet 
als geldig. Later krijgt hij 
daarom nog een extra 
opdracht. 
 
 

 



Siegfried en  de draak Fafnir 
De draak komt voor in een oude Noorse en 
Germaanse mythe. 
De draak Fafnir is vroeger een hebzuchtige 
dwerg geweest. Hij wilde het goud van zijn 
vader niet delen met zijn twee broers.  
De dwerg verandert zich in een draak.  
De draak is in de mythe het teken van de 
hebzucht. Vermomd als draak hoopt hij zijn 
goud beter te kunnen beschermen. 
Met een zwaard dat door ijzer hakt, wil de 
dappere Siegfried de draak overwinnen. 
Hij graaft een valkuil waar de draak invalt.  
Hij doodt Fafnir en wast zich in het draken-
bloed. Hierdoor wordt Siegfried onoverwin-
nelijk. Ook drinkt hij een beetje drakenbloed. 
Daardoor kan hij de taal van de vogels 
verstaan. Tot slot braadt Siegfried het 

drakenhart en eet 
ervan.  
Hierdoor wordt hij 
een wijs man en kan 
hij de toekomst voor-
spellen. 
 
 

 



Harry Potter en draken 
Dat draken van alle tijden zijn, bewijzen de 
moderne boeken en films over de leerling-
tovenaar Harry Potter (1). 
Er worden wel 11 soorten draken genoemd, 
zoals de Hongaarse Hoornstaart (2), de 
Chinese Zenger (3) waarvan de gouden eieren 
door Chinese tovenaars gebruikt worden. 
De student-tovenaars leren dat je drakenbloed 
voor wel 12 dingen kunt gebruiken. Het bloed 
zou vooral geschikt zijn om je oven mee 
schoon te maken. 
De blaas van de draak kan opgeblazen worden. 
Zo is het een bal die gebruikt wordt in een oud 
spel. 
De mest van de draak is heel vruchtbaar. 
De zenuwen uit het hart van de draak worden 
gebruikt voor het maken van toverstokken en 

toverstof. 
Het fokken van draken 
was sinds 1709 ver-
boden.  
Draken kwamen nog 
alleen voor in een 
reservaat in het land 
Roemenië. 
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7. Filmpje7. Filmpje  

 

Klik hier 
https://www.youtube.com/

watch_popup?v=xRs3WEA3DfA 

Sint Joris en de draak 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=xRs3WEA3DfA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xRs3WEA3DfA






BronnenBronnen  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dragon 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Draken 

https://www.hp-lexicon.org/source/the-harry-potter-novels/ps/ps14/ 
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