
‘Maar wat betekenen die Utrechtse draakjes nu eigenlijk?’ Terwijl mijn vrouw zich wekenlang verdiepte in de verschillende ver-
schijningsvormen van het drakenmotief in de penwerkdecoratie in vijftiende-eeuwse Utrechtse handschriften en vroege drukken 
(zie p. 18 -25), bleef deze vraag mij achtervolgen als een hinderlijke bromvlieg (was het misschien een afgezant van Beëlzebub, die als
‘heer der vliegen’ te boek staat?). In dit artikel tracht ik een antwoord te vinden door verschillende elementen van de – onafzienbaar
uitgebreide en wijdvertakte – westerse drakentraditie te combineren.

anvankelijk was het vooral de merk-
waardige exclusiviteit van het draken-

motief die mijn aandacht trok. 
Als het waar is dat de getekende
draakjes in het oog van initia-

len uitsluitend in penwerk van
Utrechtse herkomst voorkomen (afbeelding 1), zou
men kunnen vermoeden dat het om een soort her-
kenningstekens zou gaan, in de verte vergelijkbaar
met het handelsmerk of embleem van een bedrijf
of het logo van een moderne organisatie. Twee
omstandigheden maken het echter uiterst on-
waarschijnlijk dat de Utrechtse penwerkdraakjes
als dergelijke herkenningstekens bedoeld zijn
geweest. Om effectief te kunnen fungeren, dus als
signum herkend te worden, dient een herkennings-
teken een uniforme, gestandaardiseerde vorm te
hebben. Bij de Utrechtse penwerkdraakjes, die zich
in sterk uiteenlopende gedaanten aan de beschou-
wer vertonen, is hiervan geen sprake. Nog minder
aannemelijk is de veronderstelling dat de floratores
die het drakenmotief in allerlei variaties in hun
decoraties verwerkt hebben, hiermee de aandacht
hebben willen vestigen op het individuele karakter
van hun werk.

Het ligt meer voor de hand, de betekenis van de
Utrechtse penwerkdraakjes op een ander niveau
van zingeving te zoeken, namelijk op dat van de
symboliek. Een eerste aanknopingspunt biedt dan
het feit dat het drakenmotief in de westerse traditie
vrijwel altijd een negatieve lading heeft. Terwijl de
draak in oosterse culturen, met name in China en
Japan, als een bij uitstek goedaardig, gelukbren-
gend wezen geldt, staat het beest in het Westen
sinds de oudheid te boek als een boosaardig, men-
senverslindend ondier.

Op gezag van Plinius (23/24-69 na Christus) en
Isidorus van Sevilla (ca. 560-636) beschrijft het
twaalfde-eeuwse Bestiarium de draak als het groot-
ste dier ter wereld. Als de draak uit zijn hol tevoor-
schijn komt, brengt hij de lucht in turbulente
beweging. Op zijn kop draagt hij een kam; zijn
muil is relatief klein en zijn neusgaten zijn nauw,
maar hij kan zijn tong ver uitsteken. Het vergif van
een draak is ongevaarlijk; zijn kracht schuilt niet in
zijn tanden, maar in zijn striemende staart, waar-
mee hij dodelijke slagen kan toedienen. Zelfs oli-
fanten zijn niet veilig voor zijn aanval. De draak
verbergt zich naast het pad dat de olifant pleegt te
betreden, slingert dan plotseling zijn staart om
poten en lijf van de olifant en doet deze ten slotte
stikken. Draken leven volgens het Bestiarium in
warme landen als Ethiopië en Indië. 

Op deze zoölogische informatie volgt een ver-
gelijking van de draak met de duivel – een vergelij-
king die nadert tot een gelijkstelling van draak en
duivel. Zoals de draak uit zijn hol tevoorschijn
komt, rijst de duivel op uit de hel, waarbij hij de
gedaante van een engel aanneemt om dwaze men-
sen te kunnen bedriegen. Zoals de draak een kam
op zijn kop draagt, draagt de duivel een kroon als
koning van de hoogmoed. Zoals de kracht van de
draak niet in zijn muil maar in zijn staart schuilt,
kan de duivel de mens alleen met leugens bedrie-
gen. Zoals de draak zich in een hinderlaag legt om
de olifant in de kronkels van zijn staart dood te
drukken, legt de duivel zich in hinderlaag om 
mensen op hun weg naar de hemel in zijn listen te
verstrikken en in hun zonden te doen stikken.

De associatie van het begrip ‘draak’ met de 
duivel heeft wortels die diep in het verleden terug-
reiken. In het Oude Testament worden verschillen-
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� 1
Draakje met halsband
(Utrecht ub, Hs. 131 
fol. 71v).

� 2
Klimmende draak in de ini-
tiaal van fol. 5v van hand-
schrift 406 in de Universi-
teitsbibliotheek Utrecht. 
Dit handschrift stamt uit de
twaalfde eeuw. Deze tekening
is geen voorbeeld van het 
in dit artikel besproken 
penwerk.
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de mythische monsters van reusachtige afmetin-
gen genoemd die als de oervijanden van de
Almachtige of van diens beschermelingen te boek
staan. Als namen vindt men vormen die getranslit-
tereerd worden als Tannin, Rahab of Leviatan, waar-
bij het vaak niet duidelijk is of er van verschillende
wezens, of wellicht van verschillende benamingen
van hetzelfde monster sprake is (afbeeldingen 3a en
3b). Meestal kan men uit de bewoordingen afleiden
dat een zeemonster bedoeld is, maar in sommige
bijbelteksten gaat het onmiskenbaar om een land-
dier. Tussen de derde en de eerste eeuw vóór Chris-
tus is, ten behoeve van de gehelleniseerde Joodse
gemeenschap in Alexandrië, een vertaling van de
boeken van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks 
tot stand gebracht, de zogenaamde Septuagint. 
Nu is het opmerkelijk dat de geleerde vertalers de
Hebreeuwse aanduidingen van de zojuist genoem-
de mythische monsters in de meeste gevallen heb-
ben weergegeven met het Griekse woord drakoon,
een term die zowel ‘draak’ als ‘serpent’, ‘slang’ kon
betekenen. De Septuagint zou, voor wat het Oude
Testament betreft, naast de Hebreeuwse grond-
tekst, een van de belangrijkste bronnen worden
voor de Vulgata, de Latijnse bijbelvertaling die in
de vroege vijfde eeuw van de christelijke jaartelling
is vervaardigd door de kerkvader Hiëronymus. 
Het is deze Latijnse vertaling die gedurende de
middeleeuwen (en nog lang daarna) in het Westen
de standaardtekst van de Bijbel zou blijven. In
navolging van de Septuagint-vertalers vertaalde
Hiëronymus de benamingen van de mythische
monsters uit het Oude Testament in de meeste
gevallen met het Latijnse equivalent draco. Het
gevolg van deze beslissingen van de bijbelvertalers
was, dat het concept ‘draak’ in de christelijke
wereld van de middeleeuwen voorgoed gekoppeld
bleef aan associaties met de slang uit Genesis 3, met
de Leviatan uit Jesaja 27:1, met de mythische mon-
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� 3a en b
Zeventiende-eeuwse gravures
van draken (a. Aldrovandi 
p. 422, Utrecht ub, R fol 25 
dl 2); (b. J. Jonston, boek 6,
tab. 12. Utrecht ub, 
tho: alv 162-463 fol).



sters uit Job 40 en 41, en met ‘de draak, de slang 
van weleer, dat wil zeggen: de duivel’ (draconem, 
serpentem antiquum, qui est diabolus) uit de Open-
baring van Johannes (20:2) (afbeelding 4).

Brengen deze overwegingen ons dichter bij de
symbolische betekenis van de Utrechtse penwerk-
draakjes? Op het eerste gezicht lijkt eerder het
tegendeel het geval. Het is immers nauwelijks
voorstelbaar dat vijftiende-eeuwse floratores de ini-
tialen in handschriften met voor het merendeel
religieuze teksten zouden versieren met een deco-
ratiemotief dat, hoezeer ook gestileerd en versim-
peld, een draak – symbool van de Boze en het kwaad
– in beeld bracht. Maar wie deze Stichtse monster-
tjes nog eens onbevangen in de ogen kijkt, begrijpt
al ras waarom zij in deze gewijde omgeving toch
heel goed op hun plaats kunnen zijn. Deze pen-
werkdraakjes hebben immers niets gevaarlijks of
boosaardigs. Het zijn uitgesproken lieve dieren, die
zich, geheel anders dan hun verscheurende soort-
genoten, vegetarisch te goed lijken te doen aan het
lover van de bomen waaronder zij zich verschuilen.
(Verwijst dit detail misschien naar Behemoth, het
reusachtige dier dat gras eet als een rund, waarover
gesproken wordt in Job, hoofdstuk 40?) Een beslis-
sende indicatie dat het bij de penwerkdraakjes niet
om draken in hun gewone doen gaat, zie ik in het
feit dat sommige Utrechtse draakjes een halsband
blijken te dragen. Dit kan niets anders betekenen
dan dat het om overwonnen, onderworpen, getem-
de exemplaren moet gaan.

De middeleeuwse literatuur kent zowel draken-
doders als drakenbedwingers. Beroemde draken-
doders uit de profane vertelkunst zijn Beowulf,
Tristan en Lancelot. Voor drakenbedwingers moet
men eerder in apocriefe bijbelverhalen, in de kerke-
lijke kunst en de hagiografie te rade gaan. In het
zogenaamde Pseudo-Mattheusevangelie wordt
verhaald hoe het kind Jezus tijdens de reis naar
Egypte van zijn Moeders schoot klimt om een troep
draken te doen terugdeinzen. De Moeder Gods
wordt (op grond van Openbaring 12:1) vaak staande
op de maansikkel afgebeeld, waarbij een draak
bevreesd wegvlucht. Het bekendste voorbeeld uit
de hagiografie vindt men in de legende van Sint
Joris. In de versie van de Legenda aurea terroriseert
een draak de stad Silena in Libië. Aanvankelijk
trachten de bewoners de vraatzucht van het mon-
ster te stillen met twee schapen daags, maar als de
voorraad schapen opraakt, besluit men dagelijks
één schaap en één mens te offeren. Op een dag valt
het lot op ’s konings enige dochter. Na wenend
afscheid van haar vader te hebben genomen, maakt

de prinses zich op om naar het meer te gaan waar
het ondier op zijn prooi wacht. Juist als het mon-
ster uit de golven opduikt, komt ridder Joris aan-
rijden. Zonder acht te slaan op de waarschuwingen
van de prinses valt hij de draak aan, verwondt 
het ondier met zijn lans en werpt het ter aarde
(afbeelding 5). ‘Neem je ceintuur’, roept Joris de
prinses toe, ‘en gooi die de draak om zijn hals – 
en wees vooral niet bang’. Zij gehoorzaamt, en 
de draak loopt met haar mee als een zoet hondje
(‘vel mansuatissima canis’).

Middeleeuwers zijn eveneens vertrouwd
geweest met een andere heilige, die op afbeeldin-
gen vaak een draak aangelijnd met zich mee voert.
Dat is Sinte Margareta, wier feestdag op 20 juli
gevierd wordt. Toen Margareta weigerde te trou-
wen met de heidense stadsprefect van Antiochië,
liet hij haar folteren en in de kerker werpen. Daar
verscheen haar de duivel in de gedaante van een
draak die zich om haar lichaam slingerde en haar
vervolgens met huid en haar verzwolg. Maar toen
zij in zijn binnenste een kruis sloeg, barstte de
draak open, waarna zij ongedeerd te voorschijn
trad. Op grond van dit wonder (dat overigens door
Jacobus de Voragine, de dertiende-eeuwse samen-
steller van de Legenda aurea, als apocrief wordt
beschouwd) geldt Margareta als noodhelpster van
vrouwen in barensnood. 

Voor het idee van een overwonnen of onder-
worpen draak als beeld van een (althans tijdelijk)

� 4
Michael in gevecht met 
draken (gevallen engelen).
Houtsnede Albrecht Dürer
1498.
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Sint Joris met de draak
(Utrecht, Museum 
Catharijneconvent, 
abm h15, fol. 191v).



uitgeschakelde duivel kan in verschillende bijbel-
plaatsen een bevestiging worden gevonden. Psalm
90 (in de telling van de Vulgata) is een bespiegeling
over Gods bescherming van de rechtvaardigen. In
vers 13 spreekt de psalmist de gelovige toe (ik ver-
taal het Latijn van de Vulgata): ‘Onder Zijn hoede
zul je je voet niet stoten aan een steen; je zult wan-
delen over de krokodil en de basilisk; de leeuw en de
draak zul je vertrappen’. Hierboven werd al verwe-
zen naar de passage in de Openbaring, waar in een
toekomstvisioen de onderwerping van de draak/
duivel wordt geschilderd. De Nieuwe Bijbelvertaling
(2004) geeft deze woorden als volgt weer: 

‘Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de
sleutel van de onderaardse diepte en zware kete-
nen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang
van weleer, die ook duivel of Satan wordt
genoemd, en ketende hem voor duizend jaren.’ 

De visionaire schrijver van de Openbaring en, vele
eeuwen later, de tekenaars van het nederige pen-
werkmotiefje bedienden zich van dezelfde beelden-
taal. Het motief van de overwonnen draak/duivel is
ook in de Gotische bouwkunst geliefd geweest, met
name in de uiterlijke ornamentiek van het kerk-
gebouw. Om te voorkomen dat het hemelwater 
van het dak langs de muren zou stromen, maakte
men gebruik van zogenaamde gargouilles of water-
spuwers aan de daklijst, die het water op enige
afstand van de kerkmuur naar beneden wierpen.
Deze gargouilles werden bij voorkeur uitgevoerd in
de gedaante van een draak met uitgestrekte kop
(afbeelding 6). De symboliek is duidelijk: de draak,
vastgemetseld in de stenen van de kerk en voorgoed
veroordeeld om water te spuwen in plaats van
vuur, is de door Christus overwonnen duivel. Als 
de Utrechtse floratores het motief niet aan een al
bestaande traditie in de boekverluchtingskunst
hebben ontleend (wat mij waarschijnlijk lijkt),
zouden zij de inspiratie voor hun penwerkdraakjes
dicht bij huis hebben kunnen vinden: bij de water-
spuwers van de Domkerk.
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Foto van draak-waterspuwer
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