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“PRINS EZE EN DE REUZEN.”
Geïllustreerd en geschreven door PetraLouise Muris.

Voor kinderen rond 8 jaar. 

Wereldwijd geregistreerd. 
Let op: waarom ergens lid worden of betalen? 
Alle geschreven en geïllustreerde kinderboeken zijn op de 
kindvriendelijke site van kinderboek-online.nl  veilig en gratis zonder 
reclame en gebedel voor goede doelen voor eigen gebruik te 
downloaden.  
Zie de voorwaarden op de bovengenoemde site.

Enkele woorden zijn verkleind met een streepje.
Let op: het zijn geen officiële letter-grepen! 

Dikke letters? Harde stem!

Bladzijde       Hoofdstuk

  3   1 De heks uit het enge bos.
  7   2 Toch een kindje.
12   3 Prins Eze wordt 8 jaar.
17   4 De zeven reuzen- krachten?
21   5 De koffie-reus.
24   6 Reuzen kunnen niet zwemmen.
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HOOFDSTUK 1
DE HEKS UIT HET ENGE BOS.

▬ ‘Laat mij erin, ik wil de koning 
spreken,’ schreeuwt de heks uit het enge 
bos. Zij bonst met haar beide vuisten op de 
zware houten poort van kasteel Aldabra.

Twee wachters 
roepen: ‘wij doen 
niet eerder open 
dan dat u zegt 
wie u bent en 
wat u hier komt 
doen.’
▬ ‘Ik ben het 
kruiden-
vrouwtje uit het 
enge bos. Ik 
heb een 
boodschap 

voor de koning,’ schreeuwt de heks. 
▬ ‘Het is heel dringend, het gaat om zijn 
kind en zijn land.’
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▬ ‘Ha, ha, de koning heeft geeneens een 
kind,’ lachen de wachters. ‘Gaat u heen en 
kom niet terug.’
▬ ‘Maar, maar, ik moet hem spreken, het 
is in het belang van zijn Koninkrijk.’
▬ ‘Hoezo? Worden wij dan aangevallen? 
Komen er soms ridders op vuur-spuwende 
draken?’ lachen de wachters haar uit.
▬ ‘Nee, maar ons Koninkrijk loopt gevaar. 
De prins moet het redden. 

Laat mij on-middel-lijk met 
de koning spreken!’
▬ ‘Ach ga toch weg oud 
mens! 
U wilt alleen maar binnen. 
U bent zeker nieuws-
gierig! Of wilt u onze 
koning betoveren? Zo ja, 
zult u het bezuren.’
▬ ‘Wie staat daar voor de 
poort?’ vraagt de koningin 
die alles vanuit haar 
kamer hoorde en meteen 
haar raam verder opent.
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▬ ‘Het is de heks uit het enge bos Majesteit. 
Het lelijke oude mens wil de koning 
betoveren. 
Ha, ha, zij denkt dat u een kind hebt en dat 
zou een zoon zijn.
En, o ja, het Koninkrijk loopt gevaar. 
Het zijn alleen maar smoezen Majesteit.
Zij verzint het om hier binnen te dringen.’
▬ ‘Laat haar meteen binnen,’ gebiedt de 
koningin. ‘Ik wil haar het eerst spreken.’ 
▬ ‘Maar Majesteit! Zij is erg gevaarlijk!’

 De koningin leunt iets verder uit haar raam.
▬ ‘Laat haar binnen zeg ik u!’

De wachters openen mopperend de poort.
Zij lachen de oude vrouw uit als zij hen 
passeert. 
Zij schreeuwen tegen haar: ‘jij zal wel in de 
kerker verdwijnen! 
Ha, ha, hier is geen prinsen-zoon!' 

De oude heks loopt verlegen het vertrek van 
de koningin binnen.
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▬ ‘Majesteit, ik 
zag in mijn 
kristallen bol,’ 
fluistert de oude 
heks: ‘dat uw 
Koninkrijk in 
gevaar is.’
Zij zegt wat 
harder: ‘alleen uw 
zoon kan uw 
Koninkrijk redden. 
Ik wil de koning 
spreken.’

▬ ‘Wat voor een gevaar dreigt er dan?’ 
vraagt de koningin.
De heks fluistert angstig: ‘er komen zeven 
kwade reuzen deze kant op! 
Maar zij zijn nu nog niet in de buurt! 
Maar als zij komen zullen zij alles op hun 
pad vernielen. Zij zijn woest en gemeen.
Alleen de jonge prins kan hen tegen-houden.
Als hij acht jaar is weet hij de reuzen te 
verslaan. 
Dan heeft hij geen tijd voor zijn feestje.’
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HOOFDSTUK 2
TOCH EEN KINDJE.

▬ ‘Ha, ha, er bestaan helemaal geen reuzen 
maar toch bedankt voor uw bericht,’ lacht de 
koningin. 

Zij roept uit haar raam: ‘wachters? 
Laten jullie alsjeblieft deze vrouw naar 
buiten?’

Zij drukt de vrouw een gouden munt in haar 
hand. 
▬ ‘Ik heb geen kindje!’ roept zij haar na.

Nadien gaan er enkele maanden voorbij. 
Dan is de koningin allang het belangrijke 
bericht van de bosheks vergeten.
Zij is nu alleen maar met één ding bezig.
Zij krijgt een kindje waarvoor er nog een 
heleboel moet gebeuren.
De baby krijgt een mooie kamer en er moet 
een wieg komen. 
Er moeten ook baby-kleertjes gemaakt 
worden.
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Alles wordt in orde gemaakt voor de komst 
van de prins of prinses.
Dan gaat er weer een tijd voorbij.

Plotseling hangen overal vlaggen uit. 
Er lopen wachters die de blijde bood-schap 
laten horen dat er een prins is geboren.
Mensen komen van verre om de baby te 
zien. 

De heks staat tussen hen in als 
de koning op zijn balkon de baby 
toont.
Hij staat trots met de baby in zijn 
armen.
▬ ‘Lieve burgers, het is een 
jongetje!
Wij noemen hem Eze afo-balabi  
Jabu-lani  Kwau, Prins van 
Aldabra! 

Mijn prachtige zoon wordt later mijn 
opvolger! 
Hij zal groot, sterk en machtig worden.’
Iedereen juicht: ‘hiep, hiep hoera! 
Leve prins Eze, als hij groot is wordt hij onze 
koning!’
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De heks denkt nog: ‘zal zij het nog weten? 
Zal ik het haar nog een keer vertellen?
Ach dat kan altijd nog, de prins is immers 
nog een baby. Het duurt nog acht jaar 
voordat hij op reuzen-jacht moet.’

Glimlachend wandelt zij naar haar boshut.
Daar pakt zij haar kristallen bol en kijkt naar 
de toekomst van het kleine prinsje.
▬ ‘Hij blijft klein,’ schrikt zij als zij hem in de 
kristallen bol ziet: ‘en is hij daar al acht jaar? 
Zie ik het goed?
Dan horen kinderen toch groter te zijn?
O jee, ik moet naar het kasteel. 
Ik moet de koningin vertellen dat haar zoon 
zijn leven lang maar 1 meter blijft.’

De heks trekt haar mooiste kleren aan.
En voor zij vertrekt zegt zij tegen haar 
spiegel-beeld: ‘ik moet de koningin vertellen 
dat de prins maar een beetje groeit. 
Als hij niet groot wordt zal hij over acht jaar 
nooit de reuzen kunnen verslaan.
Wat nu, ons Koninkrijk is in gevaar!
Ik moet nu een wens voor hem doen!’
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Zij loopt zo vlug mogelijk naar kasteel 
Aldabra.
Omdat de poort nog open staat, kan zij on-
gehinderd naar binnen glippen. 
Zij komt op een groot plein waar een 
heleboel mensen lachen en dansen.
Zij loopt er snel voorbij en ontdekt dan een  
grote melk-witte trap met een gouden 
leuning. 
Daar-boven moet de koningin zijn want zij 
ziet twee schild-wachten voor een deur 
staan.
▬ ‘Laat mij erdoor,’ zegt de heks.
▬ ‘Dan moet u eerst zeggen wie u bent en 
wat u komt doen.’

De heks weet nog van de vorige keer dat zij 
haar niet binnen wilden laten. 
Dus zegt zij: ‘ik ben haar oma, laat mij 
erdoor!’

Zij laten haar meteen binnen.
De koningin reageert verbaasd: ‘wie bent u?’
De heks vertelt haar dat de prins een ziekte 
heeft waardoor hij langzaam groeit. 
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Dat zij de hofarts naar zijn ruggetje en zijn 
beentjes moet laten kijken. 
En dat zij de baby iets wil toe-wensen. 

De koningin denkt dat de oude heks haar 
baby wil betoveren. 
Dat zij hem kwaad wil doen. 
Zij wil niet dat die enge tover-heks een wens 
doet. 

Daarom laat zij de heks 
meteen opsluiten en laat 
meteen de hofarts komen.
Zij laat haar kindje meteen 
onder-zoeken want zij is erg 
bang geworden.

Toch duurt het nog een hele poos voordat de 
hofarts kan vertellen wat de baby mankeert.
Dat het niet erg is en dat het kind gewoon 
net als iedereen oud wordt.
Dat zijn botjes niet hard zullen groeien en dat 
hij 1 meter of een ietsje langer wordt. 
Dat zijn O beentjes vanzelf recht worden en 
dat hij een steuntje voor zijn rug krijgt.
Hij vertelt haar dat de prins later een kleine 
koning zal zijn.
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HOOFDSTUK 3
PRINS EZE WORDT 8 JAAR.

Het is bijna acht jaar verder.
Prins Eze is amper gegroeid.
Dat is wel jammer maar hij is toch blij dat hij 
bijna jarig is en dat er veel visite komt.
Hij kijkt naar al de mensen die druk bezig zijn 
het kasteel te versieren. 

Gelukkig weet hij nog niet wat hem te 
wachten staat.
Tot nu toe heeft niemand hem verteld over 
de reuzen die hij moet verslaan.
Zou hij dat wel kunnen? 
Is hij daar niet veel te klein voor?
Moet hij dan niet groter en sterker zijn? 
De prins weet nog van niets en zijn ouders 
evenmin.

Weer worden uit vele landen koningen 
uitgenodigd om mee te komen feesten.
Enkele van hen komen al eerder, dat vinden 
zij prettiger. Als zij ‘s- avonds mee-eten hoort 
de koningin een vreselijk verhaal.
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▬ ‘Er zijn zeven reuzen ons land binnen 
gedrongen. Zij hebben veel verwoest. 
Zij maken iedereen bang!’

De koningin schrikt.
Zij herinnert zich opeens wat er acht jaar 
geleden tegen haar is gezegd. 
Zij denkt ook aan de oude vrouw die in de 
kerker opgesloten is. 
Die haar verteld had dat haar kind niet zou 
groeien.
Zij weet opeens weer dat het de oude heks 
uit het enge bos moet zijn.
Zij herrinnerd zich ook dat de heks een wens 
voor de baby wilde doen.
Wat kon dat geweest zijn?
Dat de prins normaal zou groeien?
De koningin begrijpt niet waarom zij toen niet 
wilde luisteren. 
Terwijl het aan de tafel erg gezellig is en de 
koningen volop kletsen, piekert de koningin.
 ▬ ‘Och, och, nu zit die arme oude vrouw al 
bijna acht jaar gevangen. 
Ik moet haar vrijlaten. Oei wat was ik dom. 
Zou zij mij ooit kunnen vergeven?’ 
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Zo snel haar voeten haar kunnen dragen holt 
zij naar de diepe kerkers onder het kasteel.
Zij laat meteen de cel-deur openen en kruipt 
de nauwe ruimte in. 

In een hoekje 
van de kerker 
zit de oude 
heks op de 
koude vloer. 
Haar ogen 
doen pijn als 
zij in het licht 
van een 
toorts kijkt.
 

Zij is verbaasd dat de koningin naast haar op 
de vuile vloer komt zitten.
▬ ‘Het spijt mij dat ik u heb opgesloten,’ 
jammert de koningin. 
‘Het spijt mij heel erg.
Ik zal er alles aan doen om u weer gelukkig 
te maken.
Ik heb echter een groot verzoek; vroeger 
wilde u mijn zoon toch iets toe-wensen? 
Wilt u dat alstublieft alsnog doen?’
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De heks kijkt eerst nog boos maar zij is ook 
opgelucht dat zij de kille cel mag verlaten.
▬ ‘Goed,’ zegt zij: ‘ik zal iets voor hem 
wensen. 
Laten wij meteen naar hem toegaan, wij 
hebben geen tijd te verliezen.
Weldra zullen de reuzen hier zijn.’ 

Omdat haar oude botten pijn doen, laat de 
koningin de oude vrouw naar de eetzaal 
dragen.
De koningin laat een stoel voor haar neer-
zetten.
Dan zegt zij tegen haar zoon: ‘kom hier en 
kniel voor deze stoel!’

De oude vrouw legt haar handen op het 
hoofd van de jonge prins, zij zegt:
“Jij kunt goed nadenken.
Jij zult je hersens goed gebruiken en 
daardoor zul je de reuzen verslaan.
Laat wijsheid jouw macht zijn. 
Jij moet nu gaan, jij hebt geen tijd voor een 
feest.”
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De visite aan de grote eettafel lachen de 
oude heks uit.
Wat kan een klein jongetje nu tegen 7 
reuzen beginnen?’

▬ ‘Ik ben bijna 8!’ moppert de kleine prins. 
‘Ik nog maar 7 jaar. 
Wat kan ik’ nou tegen die reuzen 
beginnen? Zij eten mij levend!
Laat het leger die reuzen maar verslaan. 
Er zijn genoeg soldaten!’

▬ ‘Je hebt geen tijd voor een feest,’ herhaalt 
zijn moeder. ‘Je krijgt niets mee. 
Jij zult zelf aan eten en aan drinken moeten 
komen. 
Jij kleedt je als een dood-gewone jongen.
Zo val jij minder op. 
Die reuzen zien dan niet dat jij een prins 
bent. 
Daardoor loopt ons Koninkrijk geen gevaar. 
Jij krijgt wel een paard mee.’
▬ ‘Maar die zijn te hoog!’ pruttelt de prins 
boos.
‘Ik heb helemaal geen zin om te gaan!’
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HOOFDSTUK 4
DE 7 REUZEN-KRACHTEN?

Hoe de prins ook tegen-sputtert, 
moet hij toch zijn Koninkrijk gaan redden. 
Hij wordt meteen op een paard gezet. 
Het paard krijgt een flinke tik op zijn 
achterste waardoor het begint te rennen.

Alle koningen zien het gebeuren, zij kijken de 
prins verbaasd na.
▬ ‘Het is nog een kind!’ roepen zij. 
‘Hoe kan een kind een heel Koninkrijk 
redden? 
Die reuzen zijn duizenden malen sterker dan 
hij. Hij zal verslonden worden!’

Daar zit de prins nu.
Hij is boos dat hij is weg-gestuurd.
Hij is ook boos dat hij op een huizen-hoog 
paard zit. 
Hij had liever een ezeltje of een bok. 
Zijn paard is werkelijk te hoog. 
Uit verveling praat hij met het dier.
Het dier zegt natuurlijk niets terug.
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Omdat hij al uren onderweg is krijgt hij 
honger.

Hij wil ook van het 
paard maar dan 
moet hij eraf 
springen en hij 
heeft al pijn in zijn 
rug.
Gelukkig ziet hij in 
de verte hutjes 
staan.
Daar zal hij wel 

iets te eten vragen.

Als hij dichterbij komt ziet hij dat het kleine 
dorpje bijna verlaten is.
Hij ziet dat de meeste hutten kapot zijn.
Een oude man zit voor zijn kapotte hut.
Die huilt: ‘och kind hier waren reuzen.
Zij hebben alles en iedereen meegenomen.
Waar is iedereen!’ 

Prins Eze springt meteen van zijn paard.
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Omdat de oude man ook honger heeft, zoekt 
de prins iets eetbaars.
Hij vindt een kan sap daar moeten zij het 
maar mee doen.
▬ ‘Ga met mij mee,’ slurpt de prins. 
Ik ga de reuzen verslaan. 
Ik weet nog niet hoe maar daar vind ik wel 
wat op.’
▬ ‘Jij bent erg dapper,’ zegt de oude man. 
‘Ik rijd graag een stukje mee maar reuzen 
verslaan, daar begin ik niet aan.
Ik zal je iets vertellen.
Jij moet die reuzen met hun eigen reuzen-
kracht verslaan.
Als jij hun reuzen-kracht ontdekt kun jij hen 
ermee verslaan. 
▬ ‘Wat bedoeld u met reuzen-kracht is dat 
een soort tover-kracht? 
▬ ‘Nee hoor, het is geen toverij.
De reuzen moeten een beker koffie want 
anders zijn zij niet wakker te krijgen. 
Van veel zoetig-heid worden reuzen moe.
Zij kunnen niet zonder kussen slapen. 
Zij zijn liever lui dan moe, zij worden al 
slaperig als zij moeten werken. 
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Verder weet ik niets maar van 3 van hen 
weet ik het zeker. 
Zo, nu weet jij al iets.’
▬ ‘Maar... dat zijn toch geen reuzen-
krachten? 
▬ ‘Toch wel, want als de reuzen dood-moe 
zijn zullen zij niemand kwaad doen.  
Tja, eens worden zij weer wakker.
Arm kind, jij bent nog veel te klein! 
Wat kun jij nou tegen die reuzen beginnen?’  
▬ ‘Dat is het,’ roept de prins opgetogen. 
‘Er bestaat helemaal geen reuzen-kracht!
Ik weet wat ik moet doen!’
Ik ga meteen naar die reuzen.
Let maar eens op, alles komt goed.’
▬ ‘Kind dat is veel te gevaarlijk, wij moeten 
juist heel ver bij hen vandaan blijven.
Kun jij mij alsjeblieft eerst naar een veilig 
dorp brengen? 
Ik ben erg bang... en vechten? 
Daar ben ik te oud voor.’
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HOOFDSTUK 5
DE KOFFIE-REUS.

Prins Eze laat zich op zijn paard zetten.
Dan rijden zij naar een dorp in de buurt. 
Hij neemt daar afscheid van de oude man.
Daarna gaat hij weer op weg. 

Hij piekert hoe hij de reuzen kan vinden.
Welke kant moet hij op?
▬ ‘Die reuzen moeten dus vermoeid zijn,’ 
denkt hij: ‘ik moet er dus voor zorgen dat zij 
willen slapen.’

“GRRRRR, GRRRRR.” Een grommend 
geluid vervult de omgeving.

▬ ‘Wat is dat, hoor ik een beer?’
Hij springt van zijn paard en loert vanuit een 
bosje naar de plek waar het geluid vandaan 
kwam.
▬ ‘Ik heb geluk. Daar ligt een reus.
Hoe moet ik het aan-pakken?
Zal ik naar hem toe sluipen?
Ik moet wel.’
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▬ ‘Zeg wordt eens wakker?
Moet je nu toch eens luisteren wat mij is 
over-komen!
Nog maar kort geleden was ik nog een reus. 
Maar zie mij nu eens?’ Hij snikt.
De prins huilt kroko-dillen-tranen.
Ik ben gekrompen en ben nu nog kleiner dan 
een muis!’ 
▬ ‘Hoe kan dat nou! Hoe komt dat?’ brult 
de reus als hij het on-geloof-lijke verhaal 
hoort. ‘Muizen zijn trouwens nog kleiner.’
▬ ‘Ja, zeg jij maar dat het meevalt,’ snikt de 
prins. ‘Ik ben betoverd door twee reuze 
heksen.
Hele mooie vrouwen van ver over de zee.
Wil je alsjeblieft meegaan want ik wil weer 
een reus worden. Je moet mij helpen!
Ik kan toch niet zo klein blijven?’
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▬ ‘Geef mij eerst een kop sterke koffie dan 
kan ik weer denken.
Poeh, poeh, Ahhh, grutjes wat heb ik nog 
een slaap,’ geeuwt de reus.
▬ ‘Aha,’ denkt de kleine prins: ‘dit is dus een 
koffie-reus. 
Hebben de anderen ook koffie nodig?’

▬ ‘Je zult zelf jouw koffie moeten halen want 
ik zie nergens een koffie-pot.
Nu jij toch opstaat kun jij mij wel dragen.’
▬ ‘Ik durf niet met jou mee te gaan,’ jammert 
de koffie-reus. 
Stel je voor dat die heksen mij betoveren dan 
wordt ik ook klein. Ik heb liever dat mijn 
broers meegaan. Samen durven wij meer.’
▬ ‘Dat is goed, ga jij jouw broers halen dan 
zorg ik voor een schip dan hoeven jullie niet 
te zwemmen,’ zegt de prins.
▬ ‘Wij kunnen niet zwemmen. 
Dat is ook niet nodig want wij kunnen door 
de zee lopen.’
▬ ‘Nee, nee, niet bij het reuzen-eiland. 
Daar is de zee kilo-meters diep. 
Ik haal een reuzen-schip.’
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HOOFDSTUK 6
REUZEN KUNNEN NIET ZWEMMEN. 

Prins Eze is in zijn land terug-gekeerd.
▬ ‘Ik moet een groot reuzen-schip vader,’ 
zegt hij. 
Daar moeten piep-kleine luikjes in die open 
kunnen zodat er water binnen-stroomt.
Ik wil ook een kleine boot die mij straks uit 
zee pikt.
Er moeten ook 2 hele lange poppen op de 
hoge berg geplaatst worden.
Die moeten er als twee mooie heksen 
uitzien.

▬ ‘Jij zult wel begrijpen dat zoiets een tijdje 
duurt Eze.
Ik zal iedereen aan het werk zetten. 
Al onze burgers.
Wij maken van al onze schepen 1 groot 
schip met die kleine luikjes erin. 
Ik hoop wel dat jij die reuzen zult verslaan.’
▬ ‘Dat lukt vast wel vader.’

Na een maand is het werk gedaan. 

24



Er ligt een prachtig reuzen-schip voor de 
kust van Aldabra en een kleine scheepje. 
De prins beklimt het grote schip.
▬ ‘Zorg dat die 2 poppen op tijd op de berg 
staan!’ roept hij vanaf het immense schip. 
En haal mij op tijd uit het water als jullie het 
schip niet meer zien.

Het is een heel karwei voor een kleine 
jongen om het schip te besturen.
Gelukkig ziet hij na een poos de koffie-reus 
in de zee staan.
▬ ‘Mijn broers zijn er ook!’ gilt hij.
‘Zij komen eraan.’
De 6 reuzen-broers lopen ook de zee in. 
▬ ‘Hoera, hoera!’
Zij vinden het leuk om op het schip mee te 
mogen.

Als zij op het schip zijn, willen zij meteen 
gaan zitten.
▬ ‘Niets daarvan,’ schreeuwt de prins: 
‘jullie moeten werken!’
De reuzen geeuwen, zij mopperen dat zij te 
moe zijn.
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▬ ‘Aha.’ denkt prins Eze. ‘Reuzen zijn dus 
allemaal erg lui. Vandaar dat verhaal over 
die koffie en dat kussen.’

Hij laat de reuzen flink werken.  
Die kijken reuze blij omdat zij in de verte 2 
wonder-mooie heksen op een berg zien 
zwaaien.

De prins laat de reuzen veel zoetig-heid eten 
en laat hen zonder kussen slapen. 
Gelukkig is er geen koffie op het schip.

Na een poos zijn de reuzen doodop. 
Van moeheid vallen zij inslaap.
Precies op de goede plek.
De prins opent snel alle piep-kleine luikjes 
zodat het schip vol water loopt. 
Dan springt hij overboord en zwemt weg.

De reuzen worden wakker, hun schip zinkt.
▬ ‘Waar is die kleine reus?’ vragen zij zich 
af.
Zij gaan niet zoeken daar is geen tijd voor.
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▬ ‘Wij lopen wel naar huis terug,’ zegt de 
koffie-reus.
Dan springen zij van het zinkende schip.  
Hun voeten raken de bodem van de zee niet.
Langzaam verdwijnen zij in de diepte.

Prins Eze wordt gered.
Hij wordt uit het water gehaald.
En aan wal word hij toe-gejuicht door alle  
burgers en alle koningen van de buur-
landen.
Geen enkel land loopt meer gevaar.
De reuzen konden immers niet zwemmen en 
zijn nu voorgoed verdwenen.

Het hele land viert vandaag 
de achtste verjaardag van 
prins Eze en hij viert het 
vrolijk mee. 

Eens zal hij de kleinste en slimste koning ter 
wereld zijn.

EINDE.
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