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Bram Stoker Dracula 

Dracula bestaat uit een aantal documenten (brie-

ven, dagboekfragmenten enz.) waarin betrokkenen 

vertellen over een gruwelijk verhaal rondom de 

Transsylvanische graaf Dracula. Het verhaal be-

gint in het voorjaar van 1893: de jonge Engelse 

advocaat Jonathan Harker reist naar Transsylvanië 

om formaliteiten rond de aankoop van een Lon-

dens landhuis af te handelen met de koper: ene 

graaf Dracula. Dracula is een grijsaard met een 

grote snor, enigszins puntige oren en een gebit 

met scherpe hoektanden, lijkende op hondentan-

den. Tijdens Harkers verblijf in Dracula's slot is 

hij getuige van een aantal gruwelijke gebeurtenis-

sen waaruit hij leert dat de graaf op het bloed van 

mensen aast. Harker weet uiteindelijk uit het slot 

te ontsnappen en belandt met een zenuwinzinking 

in een ziekenhuis in Boedapest. De graaf is intus-

sen afgereisd naar Engeland. 

In Engeland landt een spookschip op de kust bij 

Whitby. Een hond gaat aan land en verdwijnt rich-

ting kerkhof. In de dagen die volgen ontwikkelt 

een vrouw genaamd Lucy Westenra de merk-

waardige gewoonte om 's nachts slaapwandelend 

hetzelfde kerkhof te bezoeken. Ze wordt steeds 

bleker en lustelozer en wordt uiteindelijk in Lon-

den in een ziekenhuis opgenomen. Leden van 

Lucy's vriendenkring proberen ondertussen om 

het raadsel van Lucy's mysterieuze conditie op te 

lossen. Deze vriendenkring bestaat uit Lucy's 

vriendin Mina, die verloofd is met de al eerder 

vermelde Jonathan Harker, de arts John Seward 

(die eigenaar is van een inrichting), Quincey Mor-

ris en Arthur Holmwood. Mina ontvangt bericht 

dat Jonathan in een ziekenhuis in Boedapest ligt, 

en besluit hem op te zoeken. Ondertussen roept 

Seward de hulp in van zijn mentor, de Amster-

damse arts en vampierjager Abraham van Helsing. 

Hij voorziet de groep waar nodig van achter-

grondinformatie over vampiers in het algemeen en 

graaf Dracula in het bijzonder. Hij concludeert al 

snel dat Lucy’s conditie het gevolg is van een 

vampierbeet, maar hij is te laat om haar te redden. 

Hij weet echter uit ervaring dat Lucy nu zelf een 

vampier zal worden daar ze gestorven is aan een 

vampierbeet. De rest van de groep weigert dit 

aanvankelijk te geloven, maar dan komen er 

steeds meer berichten over kinderen die beweren 

aangevallen te zijn door een dame die sprekend 

lijkt op Lucy. Seward en Van Helsing sporen Lu-

cy op, en vernietigen haar door een staak door 

haar hart te slaan. 

Mina en Jonathan keren terug uit Boedapest. Ze 

zijn inmiddels getrouwd. Gezamenlijk begint de 

groep de jacht op de vampier die Lucy heeft gebe-

ten. Al snel verdenkt de groep Dracula. Van Hel-

sing ontdekt ook dat de graaf vroeger een prins 

was die de Turken versloeg. Dracula weet dat de 

groep op hem jaagt, en neemt wraak door Mina tot 

zijn volgende slachtoffer te maken. Mina veran-

dert langzaam in een vampier waardoor de tijd 

dringt. Van Helsing ontdekt dat Mina telepathisch 

met Dracula is verbonden, en gebruikt dit gegeven 

om Dracula’s schuilplaats te vinden. 

Dracula kan ontsnappen aan zijn achtervolgers en 

besluit terug te vluchten naar Transsylvanië, op de 

hielen gezeten door Van Helsing, Seward, Morris 

en Holmwood. Dracula roept de hulp in van een 

groep zigeuners om hem terug naar zijn kasteel te 

brengen. Net buiten het kasteel komt het tot een 

veldslag tussen beide groepen. In de strijd slaagt 

Morris erin Dracula te doden door hem in zijn hart 

te raken met een mes. De vampier vergaat tot stof. 

Met zijn dood wordt zijn macht over Mina ver-

broken, en is het gevaar dat ze een vampier zal 

worden verdwenen. Morris sterft echter aan de 

verwondingen die hij in het gevecht heeft opgelo-

pen. 


