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Draken
Een kleine draakles
Het woord „draak“ is afgeleid van het Griekse woord „drakōn“, wat „grote slang“ betekent.

Draak of dinosaurus?
Hebben de mensen, die over draken meldden, misschien alleen de laatste overlevende dinosaurus-
sen gezien? Is Nessie, het Monster van Loch Ness misschien de laatste Europese waterdraak? 
Er is geen bewijs. Maar er zijn mensen, die er in geloven en naar draken onderzoek doen. Het zijn 
cryptozoölogen.

De cryptozoöloog is op zoek naar geheime en onbekende dieren. Mythen en legenden vormen vaak 
de basis van hun onderzoek.

De mythische wezens (fabeldieren)
Vul de volgende woorden in: schubben, vuur, adelaar, tong

De draak heeft een gespleten   en een lange nek. Het hoofd, welke hij ook meer-
dere kan hebben, lijkt op een paard of een kameel. Zijn ogen zijn groot, rond en star, als bij een 
krokodil. Soms heeft hij horens en zijn oren lijken op die van een os. Soms heeft hij het lichaam 
van een grote worm, een slang of een leeuw. Zijn huid is vol grote schubben, zoals bij een vis. De  
      kunnen bont glanzend zijn of effen van rood naar groen tot diep zwart. Zijn 
voeten lijken op de klauwen van een       , waarvan hij er twee of vier kan hebben. 
Soms heeft hij grote of kleine vleugels als een vleermuis. Zijn omvang varieert van klein tot groot. 
Hij kan     spuwen en wordt stokoud. Zijn leefruimte is een grote grot, een meer of 
de zee. Of hij goedmoedig en wijs is of kwaadaardig en wreed beslissen de mensen in de verschil-
lende culturen.

De westerse draak
Vul de volgende woorden in: schat, Middeleeuwen, mensen

Hij is een vuurspuwend monster dat de                             bedreigt en chaos verspreid. De westerse  
draak steelt prinsessen. Hij bewaakt vaak een  
enorme                            , die men van hem moet 
ontworstelen. In de                              waren er altijd 
weer jonge helden te vinden, die als drakendoder, 
mythen en legenden ingingen. Er zijn vele overleve-
ringen en sagen van gevechten „goed tegen kwaad“. 
Meestal wint de ridder, de draak is aan het eind 
dood.
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De oosterse draak
Vul de volgende woorden in: goden, Azië, draak

Hij is in   , het symbool van bescherming, 
geluk en vrede. De oosterse draak is vriendelijk, wijs 
en intelligent. Zijn uiterlijk doet ons het meest aan een 
grote slang met vier poten denken. In China volgt de ge-
schiedenis van de draad een 5000 jaar oude traditie. Het 
begint ermee, dat volgens een sage, de Chinezen van een  
                                 afstammen. Ook vandaag de dag wor-
den in landelijke gebieden van China draken nog als   aanbeden.

Het jaar van de draak
In de Chinese horoscoop, is de draak een van de twaalf sterrenbeelden. Om de twaalf jaar, 
volgens een speciale tijdrekening, leven de Chinezen in het jaar van de draak. Het laatste jaar van 
de draak was in 2000. Wie in het jaar van de draak geboren is, is gezond, levendig, prikkelbaar, 
ongeduldig, succesvol, onweerstaanbaar, koppig en heeft een lang leven. 

Beantwoord de volgende vragen:
1. Wie is misschien de laatste Europese waterdraak?
_______________________________________________________________________

2. Wat wordt er gezegd over mensen die in het jaar van de Draak geboren zijn?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. De oosterse draak doet denken aan wat voor dier?
_______________________________________________________________________

4. De oren van een draak (mythologisch wezen) herinneren aan de oren van welk dier?
_______________________________________________________________________

5. In welk deel van de wereld worden draken beschouwd als het symbool van bescherming, geluk en vrede?
_______________________________________________________________________

6. Wie vecht in de sagen tegen een draak?
_______________________________________________________________________




