
Wie is er bang 
voor een draak?

B I E S  V A N  E D E



8

Wie is wie?

Joor woont op een kasteel.
Hij is dol op dieren.
Zijn vader vindt dat maar suf.
Hij vindt Joor een watje.
Joor heet eigenlijk Joris.

 Dit is ridder Floor.
 Hij rijdt op zijn paard Proost.
 Floor is een held.
 Hij vecht met draken.
 Nou ja, vecht ...

Deze jonkvrouw heet Ine.
Ze is zo mooi als een dag in de lente.
Ine wordt gered door Floor.
Zoiets doet een jonkvrouw, 
die laat zich redden.
Goed plan? 
Mwah ...
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Thille is een draak.
Ze vliegt en spuugt vuur.
Thille ziet er eng uit,
maar in het echt valt ze mee.

Deze reus van een vent heet Netel.
Hij heeft een grote bijl.
Netel hakt geen hout, 
hij is een rover.
En niet zo’n erg goede ...
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Floor en Joor en de draak
De zon zakt achter de bergen.
Het kasteel steekt er zwart tegen af.
Hoge torens heeft het kasteel, met spitse daken.
Boven op de hoogste toren zit een draak.
Haar schubben zijn rood, maar ze lijkt zwart.
Op de vlammen na, die uit haar bek komen.
Die zijn net zo rood en geel als de zon.
Een draak op de toren van het kasteel!
Een grote draak die vuur kan spuwen!
Niemand kan deze draak verslaan.
Zelfs een heel stoere ridder niet.
Alleen ridder Floor durft het aan.
Floor zwerft als held door het land.
Floor is voor niemand bang.
Ook niet voor de draak op het dak.

Diep in het dal kun je Floor zien staan.
Hij zit op zijn paard Proost.
Naast hem staat Joris.
Hij is de neef van Floor.
Hij is ook zijn knechtje.
Zijn ouders stuurden hem mee met ridder Floor.
Ridder Floor is een held die met draken vecht.
Thuis vinden ze Joris een watje.
Ze noemen hem Joortje, dus dan weet je het wel.
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‘Kom als een echte held terug,’ zei Joors vader.
‘Versla een draak en neem hem mee naar huis.’

Oom Floor zucht en het paard Proost hinnikt.
‘Ze zit weer zo hoog als ze kan,’ zegt Floor.
‘Dat doet ze steeds als ze een prinses steelt.
En ik heb al zo de pest aan trappen klimmen!’
‘Ze kan toch omlaag vliegen?’ zegt Joor.
‘Daar heeft ze toch vleugels voor?’
‘Ja, maar mensen willen een gevecht 
op een toren.
Ik kom daarna met de prinses de trappen af.
Dan is de prinses gered en ik ben de held.
Goed, we gaan haar maar eens redden.
Hoe heet de prinses van vandaag ook alweer?’
Joor kijkt in zijn boekje.
Daar staat elk kasteel en elke prinses in.
Er zijn er veel met een stip ervoor.
Daar is Floor al geweest.
‘Ze heet Ine,’ zegt Joor.
‘En ze is geen prinses, maar een jonkvrouw.’
‘Als haar vader maar rijk is,’ zegt Floor.

Hij stuurt Proost naar de poort van het kasteel.
Joor komt op een holletje achter hem aan.
De zon is bijna onder.
De grote houten deur staat op een kier.
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Joor glipt erdoor en kijkt om zich heen.
Op de binnenplaats staan bange mensen.
Ze kijken naar de toren met de draak.
Je kunt de draak haast niet meer zien.
Je ziet alleen nog een schaduw.
Joor weet wat hij doen moet.
‘Hier komt de redding!’ roept hij.
Hij trekt de poort open.
‘Hier is ridder Floor!’
Daar komt Floor al aan.
Proost gaat in galop de binnenplaats op.
Floor trekt aan de teugels en Proost steigert.
‘Ik versla de draak,’ roept Floor.
‘En ik bevrijd de jonkvrouw!’
Een oude heer met een baard komt naar voren.
‘Nee, niet doen!’ zegt hij.
‘Bevrijd Ine niet.’
Het is even stil in het donker.
Dan steekt iemand een fakkel aan.
Nu is er weer iets te zien.
Een verbaasde Floor.
Een bang groepje mensen van het kasteel.
En heel hoog een draak 
die zacht vlammetjes brandt.
‘Niet?’ vraagt Floor.
‘Moet ik haar niet redden?’
De oude heer schudt zijn hoofd.
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‘Voor die draak zijn we bang, 
maar Ine is nog veel erger.
Ik ben haar vader, ik weet wat ik zeg.’
De rest van de groep knikt.
‘Haal die draak weg, maar red Ine niet.’
Floor wenkt Joor.
‘Spring maar achterop, we gaan!’
‘En de draak dan?’ vraagt de oude heer.
Floor geeft geen antwoord.
Hij gaat in galop de poort door.
Aan het eind van de weg staat Floor stil.
Hij fluit hard en schel.
Even later is er geruis.
Het zijn de vleugels van de draak.
Er klinkt ook een boze stem.
‘Zet me neer, grote vleermuis!’
Ridder Floor mompelt iets in zijn baard.
Het lijkt een vreemde taal.
Dan klinkt er een hoge gil.
En er tuimelt een jonkvrouw uit de lucht.
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Ine
Het is nacht.
Heel de wereld slaapt.
Bij een klein vuur zitten drie mensen.
Zij zijn nog wakker.
De kleinste van de drie suft af en toe weg.
Dat is Joor en hij is heel erg moe.
Ridder Floor is nog klaarwakker.
Dat komt door de jonkvrouw naast hem.
Soms wordt ze door de vlammen verlicht.
Dan zie je hoe mooi ze is.
Ine is nog mooier dan ...
Ze is nog mooier dan ...
Ridder Floor kan het niet bedenken.
Ze is het mooiste wat hij ooit gezien heeft.
In het kasteel willen ze Ine niet terug.
Ridder Floor snapt er niets van.
Zijn ze daar niet goed bij hun hoofd?
Ze kan met een koning of een keizer trouwen!
De jonkvrouw kijkt boos in de vlammen.
Wat Floor ook zegt, ze geeft geen antwoord.
‘Het was maar een klein stukje vallen,’ zegt hij.
‘En je kwam heel zacht neer.
Naast de weg, op het gras van de berm.
Het had veel erger kunnen zijn.
De draak had je mee kunnen nemen naar zijn nest.
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Hoog op de kale berg en dan ...’
‘Hou je klep nu toch eens,’ zegt de jonkvrouw.
‘Je praat aan één stuk door!
Zorg liever voor wat te eten.’
Floor is van schrik meteen stil.
Hij heeft geen idee meer wat hij zeggen moet.
Zoiets als dit heeft hij nog nooit gehoord.
Het is een stem als ... een stem als ...
Joor is op slag wakker.
Droomde hij, of was dat een hond die blafte?
Joor kijkt de jonkvrouw met grote ogen aan.
Want dat geblaf kwam uit háár mond.
Jonkvrouw Ine heeft de naarste stem ter wereld!
Of is er een monster in de buurt?
Joor kijkt bang om zich heen.
Hij ziet alleen de ridder en de jonkvrouw.
‘Waar is Thi...?’ begint hij.
Floor geeft hem een harde por.
Joor maakt de naam Thille niet af.
Hij begrijpt dat Floor haar geheim wil houden.
‘Wat is thi?’ vraagt de jonkvrouw.
‘Nou, vertel op, wat is thi?’
‘Eh ... eh ... dat is een drankje uit Japan.
Thi is heel zeldzaam. 
Zó zeldzaam, dat wij het niet hebben.’
‘Ik wil thi!’ krijst jonkvrouw Ine.
Haar mooie gezicht wordt een eng masker.
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‘Ik wil thee of thi of hoe heet het, 
want ik heb dorst!
En ik wil wat eten, want mijn buik is leeg.
En daarna wil ik een zacht bed!
Schiet een beetje op, lummels!’
Floor ziet bleek om zijn neus.
‘Kom Joor, we gaan eten zoeken.’
‘En thee en een bed!’ gilt Ine.
Joor en Floor verdwijnen in het bos.
Een stuk verder blijven ze staan.
De maan komt door de wolken kijken.
Dat is handig, want nu kunnen ze elkaar zien.
Je kunt ook de grote schaduw van een draak zien.
De draak slaapt in de top van de hoogste boom.
‘Zeg maar niets over Thille,’ zegt Floor.
‘Dat is, denk ik, beter.’
Joor begrijpt het.
‘Nu snap ik de mensen op dat kasteel,’ zegt Floor.
‘Wat een draak van een jonkvrouw is die Ine.’
‘Wat wilt u gaan doen?’ vraagt Joor.
Uit het donker klinkt een boze stem.
‘Waar blijven jullie, prutsers!
Ik wil eten en drinken en een bed!’
Joor en Floor kijken elkaar aan.
‘We moeten haar kwijt zien te raken,’ zegt Floor.
‘Dat denk ik ook,’ zegt Joor.
‘Proost!’ roept ridder Floor.
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Proost komt uit het donker aan lopen.
‘Kom, snel op ...’ 
Floor maakt zijn zin niet af.
‘Snel op zijn rug,’ had hij willen zeggen.
Maar dat gaat niet meer.
Jonkvrouw Ine zit al op de rug van Proost.
Ze kijkt enorm boos.
‘Er zonder mij vandoor gaan?
Mooi niet!
Je wou me toch zo graag redden?
Dan zul je het weten ook!’
Joor kijkt even naar de hoogste boom.
De draak zit daar nog steeds.
Ine heeft haar niet gezien.
Als ze wist dat Thille bij ons hoort, denkt Joor.
Wat zou ze dan zeggen?
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Wie is er bang  
voor een draak?

Dit boek gaat over Joor.

Hij is het hulpje van ridder Floor.

Er zit ook een jonkvrouw in dit boek.

Ze is móóí ... móói!

En er zit een draak in dit boek.

Of is het er meer dan één?


