
 

 

 
 

1. Het verhaal van de twee geesten  
 
Dunya en Shahz hebben ruzie over het blokkenkasteel dat Dunya net per ongeluk heeft 
omgegooid. Shahz is het zat. Het is de zoveelste keer dat dit gebeurt! “We verdelen de kamer in 
twee helften en jij mag alleen nog maar op jouw helft komen”, roept hij naar Dunya. Ze gaan druk 
in de week met al het speelgoed verdelen over de twee helften. De sfeer is niet bepaald gezellig.  
 
Dan steekt Shahrzad haar hoofd om de deur: “Wat zijn jullie aan het doen?” vraagt ze verbaasd.  
“Ik mag alleen nog maar op mijn helft van de kamer komen”, zegt Dunya pruilend. “Zij gooit zo 
maar mijn blokken kasteel om”, zegt Shahz boos! 
 
“Mmmm, ik denk dat ik jullie het verhaal van de twee geesten maar eens moet vertellen. Die 
geesten wilden de wereld in tweeën verdelen wat heel slecht afliep voor de wereld!” Sharzad gaat 
op het bed zitten en vertelt hen het volgende verhaal:  
 
Als Mahmood, een vermoeide koopman, door de woestijn trekt ziet hij iets glinsteren in de zon. Al 
snel ziet hij dat het om een fles gaat. Hij raapt de fles op en tot zijn verbazing plopt er een geest 
uit de fles. De geest begint meteen de praten en zegt dat hij Jalil heet. Hij is enorm opgelucht dat 
hij eindelijk na 1000 jaar weer uit de fles mag en zijn geestenlijf kan stretchen! Een andere gemene 
geest, Akbar, had hem in die fles gestopt.  
Mahmood, nog steeds verbaasd. Kijkt om zich heen en ziet een olielamp liggen. Hij pakt de lamp 
op en zodra hij het zand van de lamp veegt verschijnt een tweede geest. “Dat zal die Akbar wel 
zijn”, denkt Mahmood. En ja hoor, nog geen seconde later rollen de twee geesten over elkaar. Niet 
van vriendschap, nee hoor, ze vechten als leeuwen! Jalil grijpt Akbar meteen naar zijn keel, Akbar 
verdedigt zich met een linkse vuist recht in het gezicht van Jalil. De geesten rollen over de grond 
en schreeuwen onverstaanbaar naar elkaar.  
 
Mahmood schrikt zich een hoedje en roept heel hard: “Stop! Wat zijn jullie in vredesnaam aan het 
doen?” De geesten kijken hem verbaast aan. En beginnen meteen tegelijk te roepen: “Hij begon!” 
De ruzie begint weer van voor af aan en Mahmood is het zat. Hij tekent een lijn in het zand en 
stuurt iedere geest naar één kant van de lijn. “Zo en nu geen geruzie meer, jullie moeten 
samenwerken! Maak van de woestijn een groene oase en laat maar eens zien wat jullie kunnen.”  
De geesten gaan meteen aan de slag. Jalil begint met het toveren van mooie beekjes en 
palmbomen. Akbar tovert meteen een hele oase met bergen en een waterval. Jalil laat het er niet 
bij zitten en tovert een tropisch regenwoud met prachtige vogels waar Akbar natuurlijk weer 
overheen moet. Er ontstaat een prachtig paradijs en Mahmood is onder de indruk: “goed zo, mooi 
gemaakt! Ik ga even een wandelingetje maken in dit mooie paradijs, jullie blijven hier, ieder aan je 
eigen kant van de streep en gedraag je! 
 
De geesten besluiten samen te picknicken en toveren wat lekkernijen. Maar al snel krijgen ze toch 
weer ruzie over de olijven. De tak van de olijvenboom hangt namelijk over de streep, dus van wie 
zijn de olijven nu? Van de geest die de boom getoverd heeft of van de geest die de olijven kan 
plukken aan zijn kant van de streep? Ze beginnen te bekvechten en al snel slaat het bekvechten 
om in echte ruzie en gevecht. Ze stompen en slaan elkaar zo hard dat ze door de lucht vliegen en 
iedere keer als een van de geesten landt, verdwijnt een beetje van het paradijs dat ze net samen 
gebouwd hebben. Tegen de tijd dat Mahmood terugkomt is er niks meer over van de mooie 
wereld die ze samen getoverd hadden.   
 
 



 

 

 
 
 
Mahmood vraagt geïrriteerd wat er toch in vredesnaam aan de hand is. Zo komt hij erachter dat 
de geesten en hun voorouders elkaar al meer dan 1500 jaar haten. Dit is het gevolg van een 
kinderachtige familieruzie die uiteindelijk neerkomt op het onwaarneembare verschil tussen 
geesten in flessen en geesten in lampen. Akbar en Jalil kunnen niet over het verschil heen stappen 
en blijven ruzie maken. Mahmood is het nu echt zat en ziet geen andere optie dan de geesten 
bevelen weer terug in hun fles en lamp te gaan. Hij schudt zijn hoofd, laat de fles en de lamp in het 
zand vallen en rijdt weg in de hoop dat ze ooit over hun verschillen heen zullen stappen en leren 
om vredig samen te leven.   
 
 
 

2. Les ideeën bij het verhaal van de twee geesten 
 
 
Eigen ervaringen delen 
Vraag de leerlingen om eens terug te denken aan een ruzie met een vriend of met een broer of 
zus. Op welke manier stopte ze de ruzie en maakten ze het goed? Was het makkelijk of moeilijk 
om de ruzie te stoppen en het goed te maken? Waarom?  
 
Vragen bij het verhaal 

• Wat zou jij gedaan hebben als je Mahmood was? 
• Hoe hadden de geesten het probleem kunnen oplossen? Probeer met elkaar zo veel 

mogelijk creatieve ideeën te bedenken!  
• Kennen we dit soort ruzies, die maar niet over lijken te gaan, ook in het echt?  
• Door welke dingen krijgen mensen vaak conflicten?  
• Lukt het altijd om een ruzie op te lossen? Waarom wel en waarom niet? Is dat erg? 
• Hoe kun je ruzie maken zonder geweld? 

 
Een ander slot 
Aan het einde van het verhaal hebben de geesten nog steeds ruzie. Wat als het anders zou 
aflopen en de geesten eindelijk de eeuwenoude ruzie tussen hun families zouden bijleggen. Schrijf 
een nieuw einde.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: vrij naar Jetha, Rezaei en Rogel (2021) The tale of two genies. In: 1001 nights. Teacher’s companion 
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