
MAANLICHT-
DEDE

DRAAK



EEN DRAAK  EEN DRAAK  
EN EEN RIDDEREN EEN RIDDER

De maan scheen Flips kamer binnen. Zijn tapijt leek 

wel van zilver. Zelfs zijn spijkerbroek op de stoel zag 

eruit alsof die van zilverdraad was. Hoe kon je in zo’n 

mooie nacht nou slapen? Flip lag in zijn bed, staarde 

uit het raam en telde de sterren.

Plotseling hoorde hij 

een zacht geritsel 

naast zijn bed. 

Geschrokken gluurde  

hij over zijn bedrand.
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Op het tapijt lag het boek 

waarin hij net nog had 

liggen lezen. Eentje over 

draken en ridders.   

Het lag open. En toch wist Flip heel zeker dat hij  

het had dichtgeslagen.  

  V r e e m d .
 

Flip stak zijn hand uit om 

het dicht te doen.  

TOEN RITSELDE  
HET WEER.  

De witte bladzijden bewogen 

alsof ze door een 

onzichtbare hand werden 

omgeslagen.

Toen hoorde Flip iets  

zachtjes snuiven. 

Doodsbang verstopte hij zich onder zijn dekbed.  

Hij durfde maar door een spleetje naar het boek  

te gluren.
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Het gesnuif werd harder en 

uit de bladzijden dook een 

staart met schubben op. 

Daarna verschenen er twee 

klauwen, een zilverkleurig 

lijf met vleugels en punten 

op de rug  — en

    O jee, o jee!       hoorde Flip hem jammeren.   

Alle schubjes nog aan toe,  
waar ben ik nou toch weer beland?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met gespitste oren bleef hij staan luisteren. Hij zag er 

prachtig uit. Precies zoals Flip zich altijd een draak 

had voorgesteld. 

PLOF !

Alleen was deze hier maar  
ietsje groter dan een pot jam.

er gleed EEN DRAAK 

uit het boek op  

Flips tapijt. 
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De bladzijden van het boek bewogen alweer.  

En nu klonk er plotseling het getrappel van hoeven  

en het gekletter van ijzer. De draak kromp ineen. 

    Hij komt!      fluisterde hij gespannen. 

Hij is me op het spoor. Waar kan  
     ik me verstoppen? Waar?  

KLEPPER
DE KLEPPER

RAMMEL!

Wanhopig draaide 

hij zijn lange nek 

heen en weer. 
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Toen zag hij het SPEELGOEDKASTEEL 

van Flip in een donker 

hoekje van de kamer. 

        Ja! Moet kunnen.  

Hij spreidde zijn zilveren vleugels, maar meer  

dan wat slap gefladder kreeg hij er niet uit. 

 

 

   NOU JA, DAN MAAR LOPEN.. .        bromde het draakje.
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Zo snel zijn poten hem dragen konden, rende hij 

over het maanverlichte tapijt naar het kasteel.   

Hij was nog maar een paar passen onderweg,  

toen er plots een paard uit het boek sprong. 

Op zijn rug zat   

        EEN WITTE RIDDER  

met trots wapperende pluim.

Het paard steigerde en 

de ridder keek zoekend 

in het rond.

Trillend kroop Flip nog verder  

weg onder zijn dekbed.



De draak keek  

bang om. 

Met zijn lans in de aanslag  

galoppeerde de ridder op hem af. 

STOP! 
Flip duwde boos zijn dekbed opzij  

en sprong uit bed.

HA, NOG EVEN EN IK HEB JE,  
ELLENDIGE VUURWORM! 
DEZE KEER ONTSNAP JE  
MIJ NIET! 

LAAT DIE DRAAK MET 
RUST! BEGREPEN?
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Verbaasd remde de kleine ridder zijn paard af en 

staarde omhoog naar Flip. De draak slaakte een 

angstkreet toen hij Flip zag en dook snel weg in  

het plastic kasteeltje. 

      EEN REUS!        riep de ridder.    

              
LIEVE HEMEL, DIT IS HET  

     RIJK VAN DE REUZEN! 
 

   ONZIN! 

riep Flip en boog  

zich over  

hem heen.

JIJ BENT IN MIJN KAMER EN HIER  
WORDT NIET OP DRAKEN GEJAAGD.  

HOOR JE ME?

ZWIJG,  
AFSCHUWELIJKE 

REUS!
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DE WITTE RIDDER

IS NIET BANG VOOR JOU! 

Hij zwaaide met zijn lans, trok aan de teugels en 

galoppeerde recht op Flips blote benen af. 

   HÉ, LAAT DAT!         riep Flip. 
    HAAL DIE LANS WEG!  

Maar toen prikte de ridder hem  

al met zijn piepkleine lanspunt  

in zijn been. 

AUW!        gilde Flip boos. 

BEN JE
GEK
GEWORDEN?
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Woedend plukte hij de ridder van zijn paard af.  

Toen gebeurde het. 

Flip raakte de ridder maar  

net aan en meteen begon  

hij zelf te krimpen. 

Bliksemsnel zag  

hij zijn tapijt  

dichterbij komen.

Flip kon de Witte Ridder nog net  

van zijn paard af gooien... 

... en toen zat hij al naast hem op het tapijt en  

was hij drie koppen kleiner dan de ridder. 
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De Witte Ridder kwam als eerste van de schrik bij. 

Kletterend sprong hij op en trok zijn zwaard.

 

   

    AHA!         blèrde hij.

 JE BENT DUS EEN TOVENAAR,  
EEN GEMENE TOVENAAR.

WAT EEN ONZIN!  riep Flip en hij krabbelde op. 

   LEUGENAAR!  schreeuwde de ridder.  

   SLIJMSPUWENDE  
  DUIVELSE MAGIËR!

Hij haalde uit met zijn zwaard. Verrast sprong  

Flip opzij... en wist nog net zijn hoofd te redden. 
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Daana begon hij 

te rennen zoals 

hij nog nooit had 

gerend. 

Naar het kasteel!

Gelukkig had de Witte Ridder heel veel moeite om 

met zijn loodzware harnas op zijn paard te klauteren. 

Toen hij eindelijk in het zadel zat, was Flip al bijna  

bij de poort van het kasteel. Maar er lagen nog wel  

een gum en twee kleurpotloden in de weg. 
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Eroverheen klimmen was heel moeilijk voor Flip.

Het paard van de ridder kwam razendsnel dichterbij. 

         VERDORIE!           dacht Flip.

    MISSCHIEN HAD IK BETER  
      MOETEN OPRUIMEN.  

Met zijn laatste kracht kwam  

hij bij de ophaalbrug. 

Hij struikelde het kasteel in en draaide met trillende 

handen aan de zwengel om de brug op te hijsen. 

Knarsend ging die omhoog en sloot de ingang af.

 

    NET OP HET NIPPERTJE! 

Woedend smeet de Witte Ridder  
zijn schild tegen de kasteelmuur. 
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EEN GOED PLAN EEN GOED PLAN 

      kreunde Flip.  

Met knikkende knieën  

leunde hij tegen de muur. 

 Ben jij echt  
  een tovenaar? 

vroeg iemand  

plotseling aan Flip. 

Hij keek op.  

O JA, DE DRAAK.
Die was hij helemaal vergeten.

De draak zat in het verste 

hoekje van de binnenplaats.

 
  IK BEN GEEN TOVENAAR EN  
 OOK GEEN REUS. IK BEN MAAR  
   EEN DOODGEWONE JONGEN. 

 

         Dat kan ik bijna niet geloven.  
       Ik ken geen jongetjes zo groot  
      als kasteeltorens. En ze veranderen  
         ook niet ineens van grootte.
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 TJONGEJONGE!



 
DOE IK NORMAAL OOK NOOIT.  
IK HEB GEEN IDEE WAAROM  
      DAT GEBEURD IS.
 

  Misschien is het maanlichtmagie.
Daar heb ik weleens over gehoord.

Als het maanlicht weg is,  
verdwijnt de magie ook weer.

 

 IK HOOP HET! WANT HET  
  IS WEL GEVAARLIJK OM  
    ZO'N UKKIE TE ZIJN.   

   KUN JIJ ZIEN  
 WAT DIE STOMME  
BLIKKOP NU WEER  
AAN HET DOEN IS?

De draak stak zijn lange  

nek uit, maar de kasteelmuur  

was te hoog.

zucht



Flip liep de trap op tot 

hij boven op de muur 

stond en hij loerde 

over de kantelen.

    IK ZIE HEM! HIJ IS VAN  
ZIJN PAARD AF EN ROMMELT  
    IN MIJN SPEELGOED.  
  WAT IS HIJ VAN PLAN? 

    O, hij zoekt schatten. Dat doet de  
  Witte Ridder altijd als hij niet bezig  
     is met drakenkoppen afhakken. 

NOU, DAN KAN HIJ LANG ZOEKEN, zei Flip. 

Hij krijgt ons wel, zuchtte de draak. 

 
     ONZIN!   zei Flip.

 
 
 
  Onderschat de witte ridder niet, hoor,  
         zei de draak bedroefd.     Hij heeft meer   
   draken en ridders om zeep geholpen  
     dan je kunt tellen. Tot nu toe wist ik  
    steeds te ontsnappen, maar nu… 
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Zuchtend schudde hij zijn mooie kop. 

     En nu moet ik uitgerekend in  
een vreemde wereld sterven. Hoe  
ben ik hier toch terechtgekomen?  

  JE BENT UIT EEN
   BOEK GEKROPEN,  

zei Flip en  

hij klom weer  

van de muur af. 

De draak keek hem verbaasd aan. 

       Wat voor boek? 

              EEN MET VEEL VERHALEN  
   OVER DRAKEN,      zei Flip. 

   Ik kom toch niet uit een of ander verhaaltje!    
      

zei de draak,  

      een beetje beledigd. 
 

   
     JAWEL, ECHT WAAR! 



 
     TROUWENS, WAAROM KUN JIJ  
  EIGENLIJK NIET VLIEGEN? IK DACHT  
  DAT ALLE DRAKEN KONDEN VLIEGEN!

    De Witte Ridder heeft me zo lang opgejaagd,  
  dat ik er niet toe ben gekomen om iets te eten.  
Op een lege maag kun je nou eenmaal niet vliegen.    
      Dus als je misschien iets te eten hebt…  

 WAAR MOET IK HIER IETS TE ETEN VOOR  
JE VANDAAN HALEN?     zuchtte Flip.  

De draak spitste zijn oren. 

Ik geloof dat hij terugkomt.. .  fluisterde hij.

Vlug klom Flip weer op de muur.  

De Witte Ridder kwam in volle galop  

op de opgehaalde ophaalbrug af.  

Niet met een lans, maar met een  

kleurpotlood onder zijn arm. 



Met een vreselijk  gekraak  

ramde hij het potlood tegen de ophaalbrug.  

Het dunne plastic van de brug  

barstte als een eierschaal. 

De Witte Ridder  

lachte spottend. 

Hij wierp het gebroken kleurpotlood  

op het tapijt en ging een nieuwe halen.

     NEE HÈ!     kreunde Flip.
    

DAT HOUDT DIE BRUG NIET LANG UIT.  

Zoekend keek hij  

zijn kamer rond. KRRRRAK! ! !
MOE

HA
HA

HA
AA

!
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Aan de plastic lansen van zijn speelgoedridders  

zou hij niks hebben.  

Maar toen zag hij de grote 

GRAAFMACHINE, die hij op 

zijn verjaardag had gekregen. 

Die was van metaal  

en kon op afstand 

bestuurd worden. 

WAAR IS NOU DE
AFSTANDSBEDIENING? 
dacht Flip. Zijn blik viel  

op de boekenkast. 

VERDORIE! Daar lag die. 

Op de derde plank  

van boven. 

Een ukkie had geen  

kans om daarboven  

te komen. 

48



De Witte Ridder beukte al voor de tweede keer  

tegen de brug. Het gat werd steeds groter.  

 

Plots had Flip een idee. 

HÉ, JIJ! riep hij naar de draak. 

  LUST JIJ BROOD? 

     Ik lust alles!         riep de draak terug. 

Flip rende naar de grote 

kasteeltoren. Die zag er  

akelig hoog uit. Jammer 

genoeg was er geen trap 

omhoog.

Maar daarboven lagen een 

heleboel broodballetjes.  

Die had Flip van witbrood 

gerold voor zijn kanon. 

 KN ERP ! ! !
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VANGEN!  
   riep hij naar  

         de draak. 

Die opende zijn bek  

en schrokte de ene  

bal na de andere op. 

Met trillende vingers trok hij zichzelf langs de  

muur omhoog. Hij klom steeds hoger.  

De ridder trok aan de  

teugels en hield hem  

met samengeknepen  

ogen in de gaten. 

Met zijn laatste kracht 

trok Flip zich over de 

kantelen en plofte op 

het platte dak.

     Daar:  

DE BROODBALLETJES!  
Ze waren wel wat droog,  

maar gelukkig lagen er veel. 
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DE IJZEREN  DE IJZEREN  
DRAAKDRAAK

De Witte Ridder stormde weer woedend tegen de 

ophaalbrug aan. Die hing al helemaal scheef aan  

het dunne kettinkje waarmee hij vastzat.

deed de draak, toen ook het laatste balletje in  

zijn buik verdwenen was. Hij likte zijn bek af.  

Daarna sloeg hij krachtig met zijn vleugels en  

vloog naar Flip, boven op de toren.

B U U U U U U U U U U
U U

U U U U U UU

U R P ! !
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  ELLENDIGE VUURWORM!  
      brulde de Witte Ridder van beneden.

  DIT ZAL JOU EN DE TOVENAAR  
        OOK NIET REDDEN.

     De draak stak zijn  

     tong naar hem uit.

Waar wil je naartoe? vroeg hij.  

Flip wees naar de boekenkast.  

Klim maar op mijn rug, zei de draak.  

Flip klauterde op de draak  

en hield zich aan de  

stekels vast.                         Hou je vast! 

riep de draak en flapperde de lucht in. 

De Witte Ridder zwaaide met  

zijn zwaard in het rond en vloekte. 
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Flip lachte alleen maar. Het was geweldig om  

op de draak te vliegen. Zijn kamer lag onder  

hem in de maneschijn als een vreemd landschap.  

De draak vloog hoger en hoger...

... en landde op de plank 

vlak naast de 

afstandsbediening. 

 
Nou, hoe was dat? 

vroeg hij en vouwde 

zorgvuldig zijn  

zilveren vleugels op.

  GEWELDIG!  

        zei Flip. 

  EN LET NU  
GOED OP! WANT  
 NOU JAGEN WE  
  DIE STOMME  
RIDDER TERUG  
 ZIJN BOEK IN. 
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Het was nog lastig om de 

enorme afstandsbediening 

op de graafmachine te 

richten, maar samen 

kregen ze het voor elkaar. 

            EROPAF… 

       fluisterde Flip. 

Hij zette het ding aan en draaide met zijn  

piepkleine handen aan de knop om te sturen. 

De graafmachine  

begon over het tapijt  

te hobbelen. Recht op 

de ridder af. Toen het 

paard de reusachtige 

schep op zich af zag komen, 

steigerde het en hinnikte bang. 

Hii i i i iHiHi i i
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Hij gaf zijn paard de sporen,  

maar het dier sprong wild in  

het rond, gooide de ridder  

van zich af en...

... galoppeerde terug naar het boek.

Met een enorme sprong verdween het 

tussen de opengeslagen bladzijden. 

  HA, EEN SMERIGE  IJZEREN DRAAK!  TEN AANVAL!
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De Witte Ridder krabbelde op en stormde met 

woedend gebrul op de graafmachine af. 

   MOET JE DIE GEKKO  
     NOU EENS ZIEN! 

   zei Flip.

Hij drukte razendsnel op  

een andere knop. De bak 

van de machine ging 

omlaag en schepte de 

trappelende ridder van 

het tapijt. Woest beukte 

hij met zijn zwaard op 

de scheparm in. 

MAAR DAAR
SCHOOT HIJ
NIKS MEE OP. 

AAAAAAHHH! ! !
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!
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Flip richtte de graafmachine  

op het BOEK.

     HUPSAKEE!     riep hij. 

    TOT NOOIT-MEER-ZIENS! 

En de graafmachine kiepte de 

Witte Ridder met een sierlijke 

boog terug het boek in.  

Hij gleed tussen de 

bladzijden en was 

verdwenen.

 

          O, wat 
     een geluk! 

  zuchtte de draak.



    Hij is weg! Maar wat doen  
  we nou met de ijzeren draak?

     O, DIE ZET IK GEWOON WEER UIT, 
                  zei Flip.

  Je bent dus toch een tovenaar! 

                   riep de draak.

NEE, ECHT NIET. EN BRENG  
JE ME NU ALSJEBLIEFT  

WEER OMLAAG? 

 De draak zette Flip neer op zijn bed. 
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MAANLICHTMAGIEMAANLICHTMAGIE

  EN WAT DOE JIJ NU?        vroeg Flip.  

 JE KUNT TOCH NIET TERUG  
 NAAR DIE DOMKOP? 

       De draak haalde zijn schouders op.  

          
  Waar moet ik anders heen? 

   JE ZOU HIER KUNNEN BLIJVEN,  
      stelde Flip voor.

Heel aardig, zei de draak.  

Maar ik wil liever naar mijn eigen wereld terug. 

IK WEET IETS! riep Flip. WAAROM GA JE  
NIET GEWOON NAAR EEN ANDER VERHAAL? 
ER ZIJN ER IN DAT BOEK GENOEG WAAR  
DE DRAKEN NIET HOEVEN TE KNOKKEN 
TEGEN GEKKE RIDDERS. 

 Echt waar?  

vroeg de draak 

ongelovig.
 
 ECHT WAAR! 



Flip liet zich langs zijn laken omlaagglijden en  

liep naar het boek. Reusachtig was het. 

WACHT EVEN. Hij sloeg de enorme bladzijden om. 

JA, HIER, BLADZIJDE 123.  
DAT IS ECHT GEKNIPT VOOR JOU. 

                                Als jij 't denkt…  

De draak vloog naar de opengeslagen bladzijde. 

             Ik probeer het!

En      

hij verdween in het boek. 

    Dank je wel!        hoorde Flip hem nog van ver,  

    heel ver weg roepen.  

 

En toen was hij weer alleen in zijn kamer.  

De maan scheen nog steeds door het raam. 

Gapend klauterde Flip terug op zijn bed.  

Hij ging op zijn kussen liggen en dekte zich  

toe met een puntje van het dekbed.

          MAANLICHTMAGIE...    mompelde hij... 

          ZOU HET?

  floep !
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Philipp
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Toen hij de volgende morgen wakker 

werd, was hij weer zo groot als 

normaal. Maar het kapotte kasteel 

en de gebroken kleurpotloden 

bewezen dat zijn avontuur van die 

nacht geen droom was geweest.

Vanaf dat moment liet Flip steeds als 's nachts 

de maan helder scheen een boek naast zijn  

bed liggen. Maar de bladzijden over de  

Witte Ridder plakte hij dicht.


