Jack, de reuzendoder
In oude verhalen en legendes zijn reuzen wezens die je liever niet in je buurt wilt hebben. Ze
zijn slecht en willen je opeten en zo. Dit verhaal gaat over Jack, een jongen die sterk en
nergens bang voor was. Hij werd bekend als: Jack, de reuzendoder. Iets waar hij erg trots op
kon en mocht zijn. Of Jack nu sterk of slim was, maakt niet uit. Jack wist heel veel reuzen te
doden.
De eerste reus leefde in de Mont-Saint-Michel in Frankrijk. Het was een hele slechte reus. Hij
stal alles van de mensen uit de omgeving. De mensen hadden niets meer en moesten in
armoede verder leven. Jack besloot een einde aan het werk van deze reus te maken. Hij groef
een grote kuil. Door er stro en takken overheen te leggen, kon je echt niet zien dat het een
valkuil was. Jack lokte de reus naar hem toe en daar viel hij in het grote gat. Het gat was zo
groot dat de reus er onmogelijk nog uit kon komen.

Dit was het begin van de roem die Jack kreeg als reuzendoder. In Engeland leefde een reus
Blunderbore die hoorde van het nieuws over Jack. Toen de reus Jack zag slapen tegen een
fontein, nam hij hem mee naar zijn kasteel. Jack had het eerst niet door, maar hij werd wakker
en hoorde dat de reus een andere reus zou ophalen. Ze zouden samen Jack opeten.
Maar Jack was niet van plan zich op te laten eten. Hij keek rond in de ruimte en vond daar twee
touwen waarmee hij zichzelf vanuit het raam het kasteel uit liet zakken. Zodra hij de twee

reuzen zag aankomen, gebruikte hij de touwen als lasso om ze te vangen. Dat lukte en dat was
het einde van weer twee reuzen. In het kasteel bevond zich het echtpaar waar het kasteel
oorspronkelijk van was. Ze zaten al die tijd opgesloten. Jack gaf hen het kasteel terug en
zodoende wisten steeds meer mensen wie Jack was en dat hij de allerbeste reuzendoder op
aarde was.
Op zijn reis naar huis ontmoette Jack de zoon van koning Arthur. Deze was op weg naar Wales
om daar een mooie dame te bevrijden uit de macht van een slechte tovenaar. Jack besloot met
hem mee te reizen. De zoon was erg gul en gaf al snel al het geld weg dat hij bezat. Er bleef
geen geld over om ergens fatsoenlijk te overnachten. Maar Jack had een plan. Hij wist dat in de
buurt een reus in een kasteel woonde. Hij zou hem een bezoek gaan brengen.

Bij het kasteel aangekomen, vertelde hij de reus dat de koning met tweeduizend man zou
komen om hem te doden. De reus schrok ervan. Jack bedacht dat de reus zich zou kunnen
verschuilen in zijn kelder. De koning zou hem niet kunnen vinden en vertrekken. Jack zou hem
dan uit de kelder weer kunnen bevrijden. Zo gezegd, zo gedaan. Jack haalde de koning en
samen vierden ze feest in het kasteel. Jack wist de schatkist van de reus te vinden en gaf al het
goud en zilver aan de koning.
De koning vertrok en Jack bevrijdde de reus uit de kelder. De reus bedankte Jack hartelijk en
vroeg wat hij hem als beloning moest geven. ‘Geef me maar de jas en de pet, en het roestige
zwaard en pantoffels die ik ergens heb zien liggen,’’ zei Jack. ‘Neem ze maar mee,’ zei de reus.
‘De jas zal je onzichtbaar maken, de muts zal je kennis geven, het zwaard zal door alles heen

snijden en de pantoffels zijn van enorme snelheid.’ Jack nam de geschenken aan, bedankte de
reus en haalde toen snel de prins in.
Enkele dagen later arriveerden ze bij de mooie dame die de prins wilde bevrijden. Ze ontving de
prins vriendelijk, pakte haar zakdoek, en zei: ‘Mijn prins, morgenochtend moet u mij vertellen
van wie ik deze zakdoek heb, anders gaat u dood.’ De prins ging bedroefd naar bed, maar Jack
zette de muts op die hem vertelde dat de dame betoverd was door een slechte tovenaar. Elke
nacht ontmoette ze hem in het bos. Jack achtervolgde haar, onzichtbaar door zijn jas. Daar
maakte hij met zijn zwaard een einde aan haar betovering.
De volgende dag trouwden de prins en de mooie dame. Ze gingen met zijn allen naar het
koninkrijk van koning Arthur. Daar werd Jack vanwege zijn heldhaftigheid bekroond tot een van
de Ridders van de Ronde Tafel. En zo beleefde Jack nog vele avonturen. Hij kreeg een groot
landgoed van de koning om hem te belonen voor al zijn dappere daden. Jack trouwde met de
dochter van een hertog en leefde nog lang en gelukkig.

