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  1. Verzonnen dieren1. Verzonnen dieren  

Soms hebben mensen veel fantasie. Ze bedenken in hun 
hoofd een dier dat niet bestaat. 
Heel vroeger bedachten schrijvers en vertellers al van dit 
soort dieren. Ze worden ook wel fabeldieren genoemd. 
Zo kwamen veel van deze dieren in verhalen terecht. 
De meeste van die fantasiedieren waren om bang van te 
worden. Dat maakte een verhaal extra spannend.  
Vaak waren deze dieren half  mens half  dier. 
In dit boek lees je meer over deze verzonnen dieren. 
Je leest over een bijzondere vogel, een menspaard, een 
vrouwvis, draken, een vliegend paard, een veelkoppig 
monster, een bijzonder paard, een mensstier en een 
menswolf. 



 

  2. Feniks2. Feniks  

Vogel 
De feniks (1) is een verzonnen vogel die over de 
hele wereld in verhalen voorkomt.  
Deze vogel ziet eruit als een echte vogel.  
Alleen deze vogel is niet helemaal gewoon. 
De feniks leeft heel lang. In sommige verhalen leeft 
het dier wel 500 jaar. 
Tegen het eind van zijn leven bouwt de feniks hoog 
in de boom een nest. 
Het is een nest gebouwd van bijzondere kruiden. 
Brand 
Daarna vliegt het nest samen met de feniks in 
brand . 
De geur van de verbrande kruiden gaan mee de 
lucht in. Die geur zorgt ervoor dat de feniks 
opnieuw uit de as geboren wordt. De ziel van de 
oude vogel komt terecht in een jonge vogel. 
Andere namen 
Feniks komt in China voor als Feng (2). 
In Indonesië wordt deze bijzondere vogel Garoeda 
(3) genoemd. Daar komt het dier, net als in 

Thailand in het wapen van het land 
voor. 
Ook komt de feniks voor in de 
verhalen van de tovenaar Harry 
Potter (4) 
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  3. Hydra3. Hydra  

Tien werken 
De Griekse held Heracles moet tien moeilijke werken 
in zijn eentje uitvoeren. 
Bij één van die werken hoort het verslaan van Hydra. 
Hydra was een veelkoppig, draakachtig monster.  
Hydra’s adem en bloed waren dodelijk. Hydra was 
pas echt dood als alle koppen eraf  waren. 
Er was wel een probleem: was één kop afgeslagen, 
dan groeiden er twee voor terug. 
Heracles heeft hulp nodig van zijn neef.  
Beiden bedekken hun monden tegen de giftige adem. 
Heracles hakt een kop af. De neef  schroeit gelijk met 
een fakkel de nek dicht. 
Heracles weet alle koppen af  te hakken. Hij doopt 
zijn pijlen in het dodelijke bloed van Hydra.  
Dat zal hem helpen bij het uitvoeren van zijn andere 
opdrachten. 
Twaalf  werken 
Aan het eind van zijn tien moeilijke werken hoort 
Heracles slecht nieuws. Het verslaan van Hydra telt 
niet mee. Hij heeft de opdracht niet alleen 

uitgevoerd. 
Ook een andere opdracht moet over. 
Daarom voert aan het eind Heracles 
in totaal twaalf  werken uit. 



  4. De centaur4. De centaur  

Paardmens 
De centaur is een verzonnen dier uit oude 
Griekse verhalen. Die verhalen worden mythen 
(zeg: mieten) genoemd.  
In die mythen was de centaur een paardmens. 
De centaur droeg een wapen bij zich. Dat kon 
een pijl en boog zijn, maar ook een knuppel. 
De meeste centaurs waren wild, bruut, dronken 
en gewelddadig. 
Volgens de verhalen zouden centaurs ontstaan 
zijn uit verwilderde mensen. Die mensen 
leefden diep in de bossen in grotten en holen. 
Heracles  
De Griekse held Heracles doodt de centaur 
Nessos (1). Nessos viel de vrouw van Heracles 
lastig. 
De stervende centaur zegt tegen Heracles’ 
vrouw dat ze zijn bloed moet bewaren.  
Met dat bloed zal de liefde tussen haar en 
Heracles sterker worden. 
Vele jaren later wordt Heracles verliefd op een 
andere vrouw. Nu smeert Heracles’ vrouw zijn 
mantel in met het centaurbloed. 
Ze weet alleen niet dat het bloed juist giftig is. 

Als Heracles de mantel aantrekt, 
sterft hij. 
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  5. De meermin5. De meermin  

Half  vrouw half  vis 
De meermin heeft het bovenlichaam van een 
vrouw en het onderlichaam van een vis. 
De meermin bestaat al in heel oude verhalen. 
In veel van die verhalen zorgt de meermin voor 
de ondergang van schepen. De meermin is zo 
betoverend mooi dat zeelieden niet meer op 
hun schip letten.  
Zeelieden 
In de middeleeuwen denken veel zeelui meer-
minnen te zien. Ook Columbus op zijn tocht 
naar Amerika denkt meerminnen te zien. 
Vaak zien ze de staart en het lijf  van een 
zeekoe (1) of  lamentijn (2). 
Sprookje 
De Deense schrijver Hans Christiaan Andersen 
schreef  het beroemd sprookje De kleine 
zeemeermin. 
In Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken 
vind je het beroemde standbeeld (3) van dit 
sprookje. 
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  6. De draak6. De draak  
Over de hele wereld 
De draak vind je in verhalen over de hele wereld. 
Het woord draak komt van het Griekse woord drakon. 
En dat woord betekent slang. De eerste draken leken 
meer op slangachtige wezens (1) Later kregen ze ook 
de vorm van andere reptielen (2).  
Draken spuwden vuur. 
Draken kunnen allerlei vormen hebben. Ze bestaan uit 
verschillende delen:  
 Het lichaam van een slang of  krokodil. 
 De kop van een leeuw, arend of  valk. 
 De vleugels van een vleermuis. 
Europa 
In verhalen uit Europa is de draak de slechterik.  
Een draak zorgt voor het kwaad, chaos en ellende.  
De draak moest opgeruimd worden door een 
drakendoder. Beroemde drakendoders in verhalen zijn 
Sint-Joris (3), Heracles en koning Arthur. 
Het was zaak om op te passen met drakenbloed.  
Het bloed was giftig en bleef  altijd bestaan.  
Ook loste metaal op in drakenbloed. Dat maakte het 

doden van een draak een hele klus. 
Azië 
In Azië is de draak juist een brenger van geluk. 

D ra ke n  z i j n  d a a r  j u i s t 
beschermers. Je vindt ze vaak bij 
en bij en bovenop gebouwen (4). 
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  7. Pegasus7. Pegasus  
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Griekse mythe 
Pegasus is een gevleugeld paard uit de oude Griekse 
verhalen, de mythen. 
De geboorte van Pegasus is heel bijzonder.  
De held Perseus doodt met een list het monster Medusa. 
Medusa is een monstervrouw met slangenhaar. Als je haar 
aankeek, veranderde je in een standbeeld.  
Pegasus wordt geboren uit het bloed van dit monster (1). 
Getemd 
Pegasus is een ontembaar, vliegend paard. Dat verandert 
als het dier Bellerophon tegenkomt. Deze man bezit een 
betoverd, gouden hoofdstel dat hij om het hoofd van 
Pegasus doet. Nu is Pegasus getemd. 
Bellerophon en Pegasus verslaan samen een leeuwachtig 
monster (2). 
Overmoedig 
Bellerophon denkt dat hij met dit paard naar de 
godenberg Olympus kan vliegen. Hij wordt gestraft voor 
zijn overmoed. De goden sturen een steekvlieg die 
Pegasus onder zijn staarts steekt. Het paard steigert en 
Bellerophon valt eraf. Zo vindt hij de dood. 
Bij de goden 

Pegasus komt wel aan op de berg van de goden. 
Daar woont ook de oppergod Zeus.  

Zeus regeert over alles in de natuur, ook 
het weer. Pegasus brengt voor Zeus de 
bliksem naar de aarde (3). 
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  8. De eenhoorn8. De eenhoorn  

Een hoorn 
De eenhoorn is een verzonnen dier met een lange, 
puntige hoorn op de kop. De hoorn heeft de vorm van 
een spiraal. 
In Europa is dit dier met een hoorn een paard (1).  
Maar er zijn ook gazellen 2) en zelfs draakachtige 
eenhoorns (3). 
Een eenhoorn leefde in die verhalen als een wild dier 
in de vrije natuur. Het was bijna ontembaar.  
Alleen een jonge, ongetrouwde vrouw kon een 
eenhoorn temmen. 
Medicijn 
In veel verhalen wordt verteld dat de hoorn bijzonder 
is. De hoorn kon je fijnmalen tot een poeder.  
Dat poeder hielp tegen allerlei kwalen en ziekten. 
Veel mensen geloofden echt in dit verzonnen dier. 
Er werden soms echte hoorns verkocht.  
Alleen het was de hoorn van de narwal.  
De narwal is een dolfijn met een hoorn (4).  
Dit dier kun je vinden in de zee rond de Noordpool.  

Ze gebruiken de hoorn op hun kop 
om mee te voelen. 
De hoorn is net als die van de 
eenhoorn een beetje gedraaid. 
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  9. De Minotaurus9. De Minotaurus  
Doolhof 
De  Minotaurus was een kwaadaardige dier uit de Griekse 
mythen. De Minotaurus was half  stier half  mens (1). 
Het dier was een straf  van de goden voor koning Minos 
van het eiland Kreta. Die koning had zijn woord niet 
gehouden. 
Koning Minos liet een speciaal doolhof  bouwen om de 
Minotaurus in op te sluiten.  Eens in de 9 jaar werden 7 
jongens en 7 meisjes de doolhof  ingestuurd. Ze konden de 
uitgang nooit meer terugvinden. Ze werden verslonden 
door de Minotaurus.  
De dood van Minotaurus 
De held Theseus uit de stad Athena reist naar Kreta.  
Hij denkt de Minotaurus te kunnen verslaan. 
Op Kreta wordt de dochter van de koning, Ariadne, meteen 
verliefd op Theseus. Ariadne (2) geeft Theseus een zwaard 
en een bol wol. Met het zwaard en de wol gaat Theseus de 
doolhof  binnen. Bij de ingang maakt hij de draad vast.  
Hij wikkelt de draad af  op weg naar de Minotaurus.  

Theseus levert een gevecht op leven en 
dood met het monster (3). Met een steek 
van zijn zwaard weet hij de Minotaurus te 
doden. 
Hij volgt de wollen draad. Zo vindt hij 
gemakkelijk de weg terug naar de uitgang. 
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  10. De weerwolf10. De weerwolf  

Manwolf 
Het woord weer in weerwolf  is een oud woord voor 
man. Weerwolf  betekent dus manwolf. 
De eerste weerwolf  komt voor in een Griekse 
mythe. Koning Lykaon wil weten of  oppergod Zeus 
echt alles weet. Hij geeft Zeus mensenvlees te 
eten. 
Zeus ontdekt wat hij eet. Zeus straft Lykaon door 
hem in een wolf  te veranderen (1). 
Geloof 
Lange tijd geloofden mensen in het bestaan van 
weerwolven. De verandering van mens naar wolf  
gebeurde bij volle maan. De weerwolf  was sterk en 
bloeddorstig. Ook het gehoor en de reuk van de 
weerwolf  waren heel goed. De weerwolf  werd weer 
mens na het eten van een mens of  dier. 
Men geloofde vroeger dat je weerwolf  werd door 
de beet van een hondsdolle hond. Ook waren 
harige mensen verdacht. 
Verhalen en films 

Nu weten mensen beter. De weerwolf  
is een verzonnen dier. Dit fabeldier 
komt nu vooral voor in griezel-
verhalen en in griezelfilms. In die films 
kan een weerwolf  alleen gedood 
worden met een zilveren kogel. 
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  BronnenBronnen  
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  Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  
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