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rollen in volgorde van opkomst 
 
rol karakter zang door wie 

gespeeld 
Hassan hoofdrol, vlotte prater, kan hard werken 

maar ook goed boos worden 
solo  

voorlezer wijze allesweter, leidt het publiek door de 
voorstelling, gastheer / gastvrouw 

geen  

Ibn al Jassr el  
Alameini 

hoofdrol, gemeen type, verschillende 
gevoelens: vals, vriendelijk, boos 

solo  

lakeien 
 

bekakte typetjes koor  

oude vrouw stil en geheimzinnig, veel pantomime 
nodig 

geen  

moeder kleine rol, moeder van Hassan, Fatima en 
broertjes en zusjes 

geen  

broertjes en zusjes kleine rol, ze spelen ook slaaf / slavin in 
het paleis 

koor  

Fatima hoofdrol, vlotte prater, kan hard werken 
en beheerst de gehele situatie 

solo  

geluidstechniek liedjes en geluidseffecten 
 

nvt  

lichttechniek uitgebreide belichting geluids - en 
rookeffecten  
 

nvt  

 
totaal zo’n 20 spelers 
 
hoofdrollen:  2 jongens 

2 meisjes 
voorlezer:  1 goede lezer 
 
gewone rollen: 10 à 12 kinderen 
 
licht & geluid:  2 à 3 kinderen 
 
 
Het toneel laat een oosters paleis zien met een verhoging in het midden waar gordijnen of 
deuren te zien zijn. Eén deur kan open. Er is een raam met doorzichtig papier bespannen dat 
kan dienst doen als schimmenspelbeeld. Tussen de coulissen kan verdwenen worden: om 
thee te zetten, om het paard uit te stappen etc.  
Links voor het toneel een vloertoneel met de huiskamer van het gezin van Hassan en 
Fatima. 
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Hassan loopt in reiskleding en een rugzak heen en weer door de zaal. 
 
koor / lakeien / broertjes en zusjes 
 
Door de woestijn onderweg naar geluk in het oude Perzië! 
Voor je het weet vallen dromen kapot in het oude Perzië! 
Velen zijn arm en alleen. 
Waar moet je, waar moet je heen? 
In het oude Perzië! 
 
Naar een oase voor drinken en rust in het oude Perzië! 
Zorg dat je vijgen en dadels lust in het oude Perzië! 
Even een afkoelend bad, 
slapen en dan weer op pad, 
in het oude Perzië! 
 
voorlezer  
(terwijl hij voorleest vertrekt het gezin, kleedt zich achter de coulissen om en komt op als 
slaven. Zij gaan rechts op het podium staan. Ze buigen als de kasteelheer met Hassan 
binnenkomt, en gaan daarna, geknield, stil aan het werk: koper poetsen o.i.d.) 
Heel lang geleden leefde in het oude Perzië een weduwe met haar kinderen. Haar man, een 
arme houthakker, was kort na de geboorte van hun jongste dochter gestorven. Elke dag ging 
de vrouw schoonmaken bij rijke mensen. Elke avond kwam zij doodmoe thuis en gaf haar 
kinderen het beetje eten dat zij van de rijke mensen gekregen had. 
Toen Hassan, de oudste zoon, veertien jaar was, werd zijn moeder ziek van uitputting. 
 
Hassan 
Dus zei ik:”Moeder, we hebben nog maar voor twee weken meel, zout en couscous. Ik ga 
werk zoeken.” “Maar Hassan, jongen, je bent nog een kínd!” 
Dát had ze dus niet moeten zeggen! 
Hé, een kasteel! (Hij loopt naar het podium.) 
 
verteller 
Ai, Hassan gaat op weg naar het kasteel! Het kasteel van Ibn al Jassr el Alameini, de 
gemeenste, wreedste en onbetrouwbaarste kasteelheer van het oostelijke kalifaat. 
Kasteelheren zijn niet te vertrouwen, en Ibn al Jassr al helemaal niet! 
 
(Hassan laat de klopper op de deur vallen. Geen reactie. Hij laat hem meerdere keren vallen 
en kijkt met angstige ogen om zich heen. Zonder dat hij het merkt gaat de deur open.  
De kasteelheer staat achter hem. Hij draagt een groot zilveren sieraad op de borst.  
Zonder naar de deur te kijken laat Hassan de klopper / maar het sieraad / op de borst van de 
kasteelheer vallen.) 
 
Ibn 
WAT MOET DAT!? 
 
Hassan (Schrikt zich een ongeluk) 
 
Ibn 
WAT HEB JIJ HIER TE ZOEKEN? 
 
Hassan 
Wérk, edele heer, ik – ik zoek – werk! 
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lakeien 
Werk? Haha, hihi, hoho! 
 
Ibn 
Zoek jij wérk, kleine garnaal? 
 
lakeien 
Garnáál! Haha, hihi, hoho! 
 
Hassan 
Nee, geen garnalen edele heer: wérk! Heeft u werk voor mij? 
 
Ibn 
Jazeker garnaal, maar bij mij zul je het niet lang volhouden. Niemand houdt het hier langer 
dan één week uit. 
 
Hassan 
Is het werk dan zó zwaar? 
 
Ibn 
Nee nee, het werk is heel gemakkelijk: beesten voeren, de vloer schoonmaken, thee zetten... 
Het gaat om iets anders... 
 
lakeien 
Iets héél anders, haha…. 
 
Hassan 
Om wat dan, heer? 
 
Ibn 
(Buigt zich over Hassan) Ik houd er niet van ...... als een knecht zich snel KWAAD maakt. 
Word je snel boos? 
 
Hassan 
Niet vaak, maar soms wel, als mijn zusje Fatima mij ...... 
 
Ibn 
(Wuift zijn woorden weg) Dan zal jij het ook niet lang bij mij volhouden. Zo gauw je boos 
wordt verlies je alles wat je verdiend hebt. 
 
lakeien 
Álles, hihi…. 
 
Hassan 
Oh! 
 
Ibn 
Bovendien zal je nooit meer kunnen dromen. 
 
lakeien 
Nóóit meer! hoho…. 
 
Hassan 
Hoeveel zou u me betalen? 
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Ibn 
Elke week een goudstuk! 
 
Hassan 
Heer, ik bedenk opeens iets: ik word echt nooit boos! Behalve als Fatima .... maar die is hier 
niet dus eh ... nee, ik word nooit boos. 
 
Ibn 
(Verandert van houding) Maar kom toch binnen, jonge vriend, kom binnen! 
(Ze stappen binnen. Lakeien en slavinnen staan in de houding en buigen zeer diep voor de 
kasteelheer.) 
Laat me jou eens uit de doeken doen wat jouw werkzaamheden zullen behelzen! 
 
Hassan 
Huh? 
 
lakeien 
Snapt – ie niet! Haha…. 
 
Ibn 
Wat je elke dag moet doen! 
 
Hassan 
Oh... 
 
liedje werkzaamheden door het lakeien & slavinnenkoor 
 
Melk de koe 
Stap het paard 
doe de vloer 
stook de haard 
 
 Al dit werk speciaal voor jou 
 sta dus op voor dag en dauw 
 Dien je heer, wees altijd trouw 
 Doe je best anders is het: CIAO! 
 
Wierook aan 
geurtjes weg 
zet de thee 
knip de heg 
 
 Al dit werk speciaal voor jou 
 sta dus op voor dag en dauw 
 Dien je heer, wees altijd trouw 
 Doe je best anders is het: CIAO! 
 
verteller 
En zo ging Hassan aan het werk. Er was veel te doen, maar niets om je kwaad over te 
maken. Het kasteel had honderd kamers. In alle kamers mocht hij komen, maar niet in kamer 
100. Kamer 100 niet, die was altijd op slot. 
 
Hassan doet ondertussen zijn werk. Hij komt op met een emmer melk. Hij zet thee en steekt 
wierook aan. Hij verdwijnt achter de doorzichtige ramen en loopt regelmatig langs met zijn 
(stok)paard.  
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De oude vrouw komt op. Telkens als Hassan een deur opent, schuift zij er in met haar 
schoonmaakspullen. Bij kamer 100 schudt zij heftig haar hoofd. 
Hassan gaat liggen op een bed. 
 
Hassan 
Makkie! Het is zó makkelijk! Er is echt niks aan! Dit gaat lukken. Zaterdag krijg ik mijn eerste 
goudstuk. En daar leven mijn moeder en mijn broertjes en zusjes en ik een heel jaar van! 
 
koor 
Wacht jij maar eens af! Haha, hihi, hoho! 
 
Hassan 
Hebben jullie niks anders te doen? 
 
lakeien 
Nee!!! Haha … 
 
Hassan 
Nou eh … welterusten! 
 
lakeien 
Welterusten, hihi … 
 
Hassan 
Vlieg op jullie! Wegwezen! Rot op! 
 
lakeien 
Hoho!!!  Ze gaan beledigd af. 
 
Hassan 
En als het nou heel gauw nacht wordt, dan is het ook gauw morgen. Nácht graag! 
 
Het licht wordt gedimd, en Hassan slaapt in. De oude vrouw komt weer op met een 
olielampje. Ze schudt haar hoofd als ze naar Hassan kijkt. Ze dekt hem toe met een deken 
die naast Hassan ligt. Ze gaat weer af. 
 
Het licht gaat weer aan, een haan kraait. Hassan springt van zijn bed en gaat de koe melken 
achter het podium. Geluiden van koeien. De kasteelheer komt op en gaat op zijn troon zitten. 
 
verteller 
Het is zaterdag! Vandaag zal Hassan zijn eerste goudstuk ontvangen! Eerst maar de melk 
naar de kasteelheer brengen. 
 
De lakeien nemen plaats achter Ibn. 
Hassan komt op met de melk. 
 
Hassan 
Ik wens u een prachtige ochtend, heer Ibn al Jasr! Hier is de verse melk van uw edele 
koebeest! 
 
Ibn 
Laat eens zien? (Hij trekt de emmer uit Hassans handen en kijkt er in.) 
JE HEBT ERVAN GEDRONKEN! 
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lakeien 
Oooooohhhhh! 
 
Hassan 
Maar heer, ik drink nooit melk! 
 
Ibn 
DURF JIJ TE BEWEREN DAT IK LIEG? 
 
Hassan 
Nooit van mijn leven heer! Ik heb alleen maar…. 
 
Ibn 
(Gooit de emmer leeg over het hoofd van Hassan.) Zo! Je verdiende loon! Ben je nu boos? 
 
Hassan 
(Trillend van woede, kaken op elkaar.) Nee, heer! 
 
lakeien 
Haha, hihi, hoho! 
 
Ibn  
Niet boos? Da’s goed jongen, want je weet het: als je boos wordt verdien je geen goudstuk 
en droom je nooit meer! 
Heb je het paard al uitgestapt? 
 
Hassan 
Nee, heer, dat wilde ik juist ….. 
 
Ibn 
OPSCHIETEN DAN, SLOME SUKKEL!!! 
 
Hassan verdwijnt weer achter het podium en stapt mopperend het paard uit. De kasteelheer 
loopt naar zijn eettafel waar een homp klei o ligt. Hij gaat boetseren. 
 
Hassan 
Brrrr, ik ben kletsnat, en het is hartstikke koud, die kasteelheer kan de pot op met z’n melk. 
Maar ik word NIET kwaad, oh nee! 
 
NIET KWAAD 
 
Niet kwaad, niet kwaad, 
nee nee nee nee, maak je niet kwaad: 
ook als je hem haat!Niet kwaad! Kwaad! 
 
1. 
Ik hou mezelf in de hand, 
maar hij gaat tot de rand 
want hij treitert, pest en scheldt en saboteert: 
hij wil zien dat ik mezelf niet meer beheers! 
 
2. 
Ik hou mezelf in de hand, 
steek m’n kop in het zand, 
want wat nooit nee nooit nee nooit gebeuren mag: 
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razend worden op de allerlaatste dag! 
 
Na het liedje stapt Hassan weer binnen. 
 
Ibn 
Nou ja zeg, jij bent ook snel terug! Waren het echt tien rondjes? 
 
Hassan 
Natuurlijk heer, zoals elke ochtend. 
 
Ibn 
Ben je rechtsom of linksom gegaan? 
 
Hassan 
Hùh? Links…. nee, rechtsom. 
 
lakeien 
Oooooohhhhhh, réchtsom … 
 
Ibn 
RECHTSOM? RECHTSOM? (Fluisterend kwaad) Nou begrijp ik waarom mijn edele paard zo 
slecht loopt. Jij gaat nú naar buiten en loopt tien rondjes linksom. Dat moet omdat je die 
rechtse rondjes goed moet maken. Daarna loop je NOG tien rondjes linksom zodat mijn 
edele paard zich weer goed voelt. 
 
Hassan 
Maar heer, het is erg koud, en ik ben kletsnat…. 
 
Ibn 
WOU JIJ MIJ DE SCHULD GEVEN VAN DAT HET BUITEN KOUD IS?  
 
Hassan 
N-nee heer… 
 
Ibn 
WOU JIJ MIJ DE SCHULD GEVEN VAN DAT JIJ NAT BENT? 
 
Hassan 
N-nee heer… 
 
Ibn 
(Vertrouwelijk) Een knecht die zijn heer tegenspreekt is kwaad. Ben jij kwaad? 
 
Hassan 
Nee heer, ik ga al. 
 
Hij gaat af en hij kreunt de wijs en de woorden van het refrein van het liedje Niet kwaad. Als 
hij terugkomt ontmoet hij de oude vrouw. Ze pakt zijn handen en wil hem warmen. Hij rukt 
zich los. 
 
Hassan 
Laat los! Je brengt me alleen maar ongeluk! 
 
Hij gaat weer naar binnen. Ibn is aan het boetseren met klei. 
 



 8

Ibn 
Daar ben je, luie knecht! Maak ogenblikkelijk mijn zithoek klaar! Ik ben moe van het 
boetseren! 
 
lakeien (bekijken het boetseerwerk van Ibn.) 
Mooi! 
 
Hassan 
Ja heer! 
 
Hassan borstelt de vloer, maar keer op keer loopt Ibn, al strooiend met klompjes klei die 
plattrapt er weer overheen. 
 
Hassan 
Maar heer, ik…. kunt u niet even met die klei…. 
 
Ibn 
Wat is er? Word je kwaad omdat ik steeds terugkom? Omdat ik per ongeluk klei mors? 
Zeg het maar, dan kom ik niet meer terug. Ben je kwaad? 
 
lakeien 
Hij is kwaad, hij is kwaad, hij is vreeeeselijk kwaad! 
 
Hassan 
(Knarsetandend) Oh nee hoor, ik eh … ik ben niet kwaad. 
 
De kasteelheer trekt zijn vieze laarzen uit en gaat op de troon zitten. 
 
Ibn 
Zo, nu is het tijd voor mijn lindebloesemthee. Hassan, ga thee zetten! 
 
Hassan 
Ja heer. 
 
Hij verdwijnt in de keuken. Het geluid van een fluitketel. Stoom ontsnapt. Hassan komt weer 
op met een theeblad volgeladen met kopjes en de theepot op een glazen theelichtje. De 
slaven gaan af en worden weer broertje/zusje/moeder. 
 
Ibn 
Ah, heerlijk, zet maar neer en schenk mij een overheerlijk kopje lindebloesemthee in! 
 
Hassan doet het. Ibn nipt er voorzichtig van maar blaast dan een grote wolk thee in Hassans 
gezicht. 
 
Ibn 
WAT IS DIT VOOR EEN SMERIG SLOOTWATER!!!???  
 
lakeien 
Ooooohhhh! 
 
Ibn 
Jij hebt stiekem de thee opgedronken! 
Op de ouwe blaadjes heb je weer nieuw water opgeschonken hè? Vuile dief! Mijn thee! 
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Hassan 
Op de ziel van mijn overleden vader heer, ik heb er geen druppel van gedronken, echt niet! 
 
Ibn 
Leugenaar, smerige leugenaar. Hier, je mag de hele pot leegdrinken!  
(Hij gooit de theepot naar Hassan) 
 
Hassan (gooit de theepot boos terug) 
GENOEG! Nou is het genoeg! Ik word woedend van die rotstreken van u! Ik zou u wel 
kunnen wúrgen. Wie denkt u wel dat u bent! 
 
lakeien 
Haha, hihi, hoho!!! 
 
Ibn (Wipt heen en weer op de kussens van het lachen) 
Kwaad! Je bent kwaad! Ik heb gewonnen. Jij hebt verloren! 
 
Hassan grijpt naar zijn hoofd en rent weg. 
 
Ibn roept hem na: 
Je dromen zullen mij prima smaken! 
 
DROMENDIEF 
 
Andermans dromen  
smaken naar meer! 
Andermans dromen: 
ik pik ze steeds weer! (herhaal refrein) 
 
1.  
Ik heb ze gejat en gevangen 
en weggestopt achter de deur. 
Ik heb alle dromen daar hangen, 
van iedere knecht met humeur. 
 
2. 
Ik heb ze in soorten en maten, 
ik heb ze te kust en te keur, 
in doosjes, in zakjes, op platen: 
ik heb ze zwart – wit en in kleur. 
 
Na het liedje gaat Ibn al Yasr af 
Hassan loopt naar huis. Onderweg praat hij. 
 
Hassan 
Weg! Alles weg! Geen goud, geen eten, geen – geen dromen…. 
 
Hij stapt zijn huis binnen. 
 
moeder 
Hassan! Je bent weer thuis. 
 
boertjes en zusjes 
Hoi Hassan! 
Hassan, heb je geld verdiend? 
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Hassan, we hebben honger! 
Heb je eten meegenomen Hassan? 
 
Fatima 
Héé broertje! Toch gelukt? Waar is je eerste zelfverdiende geld? 
 
broertjes en zusjes 
Honger! Honger! Honger! Honger! 
 
Hassan trekt een wanhopig gezicht. 
 
Fatima 
Stil jullie! Zien jullie niet dat Hassan niet lacht? Er is iets! 
Vertel Hassan! 
 
verteller 
En Hassan vertelt over wat er gebeurd is, van de kasteelheer, van de vreemde oude vrouw, 
van de verboden kamers, van het werk, de melk, de thee, het paard, het tapijt … en van het 
kwaad worden. 
 
Hassan 
Ja, en als ik wat slimmer geweest was, had ik die kasteelheer nog wel een paar uurtjes 
langer kunnen verdragen. Ik ben dóm! 
 
Fatima 
Nee, lieve broer van me, je bent niet dom. Wacht hier bij moeder. Ik ga het ook eens 
proberen met die rare kasteelheer. Ik haal je dromen terug, Hassan! 
 
moeder 
Maar Fatima, je bent nog maar twaalf jaar, en zo klein en zo zwak…. 
 
Fatima 
Moeder, soms moet je dingen doen, ook al durf je ze niet. Ik ga! 
 
De broertjes/zusje/moeder vertrekken en worden weer slaaf. Dan gaat ook Fatima op pad en 
klopt aan bij het kasteel. 
 
verteller 
Fatima laat de klopper op de deur vallen. Geen reactie. Ze laat hem een paar keer vallen en 
kijkt met angstige ogen om zich heen. Zonder dat ze het merkt gaat de deur open. De 
kasteelheer staat achter haar.  
 
Hij draagt een groot zilveren sieraad op de borst. Zonder naar de deur te kijken laat Fatima 
de klopper / maar het sieraad / op de borst van de kasteelheer vallen. 
 
Ibn 
WAT MOET DAT!? 
 
Fatima 
O, eh – hallo meneer! 
 
Ibn 
WAT HEB JIJ HIER TE ZOEKEN? 
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Fatima 
Ik had gisteren een vreemde droom heer! 
 
Ibn 
Een droom, kleine garnaal?  
 
lakeien 
Ze heeft gedroomd, ààààch!!! 
 
Fatima 
Nee, geen garnalen edele heer: een droom.  
 
Ibn 
En die droom breng je naar mij? Ik ben zéér geïnteresseerd in dromen, kleine garnaal! 
 
Fatima 
Ik droomde dat ik hier een week moest werken en dat ik dan rijk en gelukkig naar huis zal 
terugkeren. 
 
Ibn 
Hoor eens garnaal, je mag bij mij werken, maar bij mij zul je het niet lang volhouden. 
Niemand houdt het hier langer dan één week uit. 
 
Fatima 
Is het werk dan zó zwaar? 
 
Ibn 
Nee nee, het werk is heel gemakkelijk: beesten voeren, de vloer schoonmaken, thee zetten... 
Het gaat om iets anders. 
 
lakeien 
Iets heel anders! 
 
Fatima 
Om wat dan, heer? 
 
Ibn 
(Buigt zich over Fatima) Ik houd er niet van ...... als een knecht zich snel KWAAD maakt. 
Word je snel boos? 
 
Fatima 
Niet vaak, maar soms wel, als mijn broertje mij ...... 
 
Ibn 
(Wuift zijn woorden weg) Dan zal jij het ook niet lang bij mij volhouden. Zo gauw je boos 
wordt verlies je alles wat je verdiend hebt. 
 
Fatima 
Oh! 
 
Ibn 
Bovendien zal je nooit meer kunnen dromen. 
 
lakeien 
Nooit meer!!! Haha, hihi, ho – 
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Fatima 
Het was toch Hihi, haha, hoho? 
 
lakeien 
Eh, … echt? Uh, we moeten even overleggen. (Ze gaan af in ganzenpas, met hun hoofd 
strak naar rechts gedraaid, gericht op het publiek.) 
 
Fatima 
Hoeveel zou u me betalen? 
 
Ibn 
Elke week een goudstuk! 
 
Fatima 
Heer, ik bedenk opeens iets: ik word echt nooit boos! Behalve als mijn broer .... maar die is 
hier niet dus eh ... ik word nooit boos. 
 
Ibn 
(Verandert van houding) Maar kom toch binnen, jonge dochter, kom binnen! 
(Ze stappen binnen. Lakeien en slavinnen gaan in de houding achter de troon staan en 
buigen zeer diep voor de kasteelheer.) 
Laat me jou eens uit de doeken doen wat jouw werkzaamheden zullen behelzen! 
 
Fatima 
Huh? 
 
lakeien 
Snapt ze niet!!!! (Ze zeggen nu Hi en ha en ho door elkaar, kijken elkaar verwonderd aan, 
krijgen er zelfs ruzie over. ) 
 
Ibn 
(tegen de lakeien:) 
STIL JULLIE!!! 
(Tegen Fatima:) 
Wat je elke dag moet doen! 
 
Fatima 
Oh... 
 
Tijdens de volgende dialoog reageren Ibn en de lakeien steeds verbaasder. 
 
Ibn 
Je moet de koe… 
 
Fatima 
… melken. 
 
Ibn 
Je moet het paard …. 
 
Fatima 
… uitstappen, laat me raden: tien rondjes, linksom … toch? 
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lakeien 
Hoe weet ze dat? 
 
Ibn 
Je moet het tapijt … 
 
Fatima 
… opborstelen 
 
Ibn 
Je moet de wierook … 
 
Fatima 
… aansteken 
 
Ibn 
Je moet …. 
 
Fatima 
eh… thee zetten, lindebloesemthee? 
 
Ibn tegen zijn personeel 
Een verbazend intelligent kind! 
 
Fatima 
Dank u! Daarbij word ik nooit boos. Trouwens: wat gebeurt er als ú kwaad wordt? 
 
lakeien 
Oooooohhhhhh!!! 
 
Ibn tegen de lakeien: 
Zie je wel! Heel intelligent, heel slim!  
Tegen Fatima:  
Ik, lief meisje, ik word nooit kwaad.  
Niemand krijgt mij kwaad, niemand op de hele wereld. 
 
Fatima 
Maar als het nou tóch gebeurt? 
 
Ibn 
Dan krijg je twee goudstukken. 
 
lakeien 
Dubbele prestatie, dubbele winst!!! 
 
Fatima 
Okee, ik doe het! Ik ga aan het werk. 
 
verteller 
En Fatima gíng aan het werk. Vrolijk zingend …(als Fatima niet zingt) kom op! Zingen! … 
vrolijk zingend deed ze alles wat ze moest doen.  
(Ibn al Yasr speelt nu uit wat de voorlezer vertelt. De voorlezer past zijn tempo aan bij het 
spel van Ibn) 
De kasteelheer Ibn al Jassr kwam voorbij, grinnikte zacht en liep de trap op naar kamer 100. 
Even later kwam hij er weer uit en ging aan zijn eettafel zitten. 



 14

 
Ibn 
Eens kijken, wat zullen we vandaag eten…. 
 
Uit de tafel rijst heerlijk eten omhoog. Kartonnen of triplex afbeeldingen, schaal 1:2, worden 
onderuit de tafel gehaald en op tafel gezet. Het kunnen ook plankjes met afbeeldingen zijn, 
die door spleten in het tafelblad omhoog worden geschoven. Ibn begint smakelijk te eten. 
 
Ibn 
Ah, heerlijk, héérlijk, wat smaken die dromen toch verrukkelijk! 
 
verteller 
Fatima vroeg zich af wat in de geheime kamer te vinden was. Toen Ibn al Jassr de 
kasteelheer even een dutje deed liep ze naar kamer 100 en probeerde de deur open te 
krijgen. – Het ging niet. 
 
De oude vrouw komt doodmoe de trap oplopen en puft uit bij kamer 100. Fatima streelt haar 
handen, maar de vrouw kijkt met een ruk de andere kant op. 
 
Fatima 
Hij heeft uw dromen ook afgepakt, hè? 
 
De vrouw knikt. 
 
Fatima 
En uw woorden ook? 
 
De vrouw aarzelt even en knikt dan weer. Fatima omarmt haar. 
 
Fatima 
Maak u geen zorgen, lieve oma, we vinden wel een oplossing.  
 
voorlezer 
(Fatima speelt nu uit wat de voorlezer vertelt. De voorlezer past zijn tempo aan bij het spel 
van Fatima) 
Fatima sluipt de trap af naar de in slaap gevallen Ibn.  
Ze doorzoekt zijn kleren en vindt een gouden sleutel.  
Ze pakt een stuk klei en drukt de sleutel er in.  
Ze loopt de trap weer op naar de vrouw. 
 
Fatima 
Vlug, breng deze afdruk naar de sleutelmaker in de stad en laat hem een sleutel maken voor 
kamer 100. 
 
vrouw af 
 
Werklied Fatima 
 
Melk de koe 
Stap het paard 
doe de vloer 
stook de haard 

 
Al dit werk speciaal voor mij 

 zo maak ik mijn moeder blij 
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 zaterdag komt dichterbij 
 dan komt een eind aan zijn heerschappij!!! 
 
Wierook aan 
geurtjes weg 
zet de thee 
knip de heg 
 
 Al dit werk speciaal voor mij 
 zo maak ik mijn moeder blij 
 zaterdag komt dichterbij 
 dan komt een eind aan zijn heerschappij!!! 
 
De vrouw keert tijdens het naspel terug met de gouden sleutel.  
Samen lopen ze naar kamer 100. 
Ze openen omzichtig de kamer zo dat het publiek mee kan kijken. 
De kamer hangt vol met vlinders, gemaakt van partypoppers met vleugels er op geplakt. De 
vlinders hangen aan dunne draadjes zodat ze wiegelen in de ventilatorwind. Er klinkt 
prachtige muziek, blacklight zorgt voor een prachtig lichteffect op de lichtgevende verf van de 
vlinders. Ze sluiten de deur weer en gaan af.  
Even wordt het donker. Dan weer licht en ochtendgeluiden. De oude vrouw veegt langzaam 
de vloer. 
 
Verteller 
En weer was het zaterdag! Een week voorbij, en nóg was niet Fatima kwaad geworden.  
 
Fatima 
Haha, vandaag is het zaterdag! 
 
Ibn 
Ja ja, vandaag krijg je een goudstuk! 
 
Fatima 
Nou ….. nee, ik krijg er twee, dat heb ik gedroomd. 
 
Ibn 
Poeh! Zorg liever dat mijn kostbare koe gemolken wordt, straks wordt de melk nog zuur! 
 
Fatima 
(Vertrekt naar de stal. Geloei.) 
Wat doe jij hier, lieve koe? Jij arm dier, eten, slapen, en dat alleen om melk te maken voor 
die engerd. En als je straks te weinig melk geeft laat hij je slachten. Ga maar gauw naar het 
bos, daar is eten genoeg en niemand meer die je melkt. 
 
Er klinkt een flinke klap, een loei en de koe is weg. 
 
Ibn 
Zeg sloom kind, heb je die koe nou nog niet gemolken? 
 
Fatima 
Die koe? Oh, die is vertrokken, weggelopen! 
 
Ibn 
WEGGELOPEN? MIJN KOSTBARE KOE? 
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lakeien 
Weggelopen? Hoe durft ze…. 
 
Fatima (tegen de lakeien: ) 
Geen hihi – haha? 
(Tegen Ibn: ) 
Weggelopen ja, ze zei: “Zeg maar tegen die vette tweebeen dat ik geen zin meer heb zijn 
melkkoe te zijn.”  
Dat zei ze. 
 
Ibn 
MAAR DAT IS ……. HOE DURFT ZE! IK ….  
 
Fatima 
Maakt dat u kwaad? 
 
Ibn 
Hùh? Kwaad? Nee hoor! Hoe kom je erbij! Ik word nooit kwaad! 
Ga mijn paard zadelen, ik wil een ritje gaan maken. Misschien vind ik mijn koe terug. 
 
Fatima vertrekt naar de stal, gehinnik is te horen, bevrijdt het paard en komt terug 
 
Ibn 
Zo, dat is snel. 
 
lakeien 
Gaat niet goed, gaat niet goed …. 
 
Fatima (tegen de lakeien: ) 
Haha, hihi, hoho…. 
(tegen Ibn) 
Eh, tja, er is een klein probleem, edele heer. 
Het paard had geen zin meer u te dragen. Het zei dat u meer weegt dan tien kamelen en dat 
haar rug pijn doet. Ze is er vandoor, de wereld ontdekken. 
 
Ibn (schreeuwt) 
Ik word gek! Mijn edele paard is weg! Ik hoor het niet goed zeker? 
 
Fatima 
U hoort het wel goed, maar u wordt ook goed bóós geloof ik. 
 
Ibn 
NEE! HELEMAAL NIET! HOE KOM JE ER BIJ! 
Koeien en paarden zijn te koop voor zilver en goud, dus er is geen probleem.  
Ga thee zetten! 
 
Fatima 
Nu al? Ik heb zelf nog niet ontbeten! 
 
Ibn 
Ach ja, dat is waar ook. Dat had ik je nog moeten vertellen: mijn knechten en dienstmeisjes 
mogen op zaterdag niet eten. 
 
lakeien 
Wij ook niet. Wij ook niet. Niks eten op zaterdag! 



 17

 
Fatima 
Goed hoor, alleen word ik wat doof als ik honger heb. Wat moest ik ook al weer doen? 
 
Ibn 
Thee zetten. Doe maar aardbeienthee. 
 
Fatima 
Wát zegt u? 
 
Ibn en lakeien 
AARD-BEI-EN-THEE!!! (hij spreekt de D uit als dûh) 
 
Fatima 
(Houdt haar hand achter haar oor, haalt haar schouders op)  
Grappig, wilt u dát drinken? Vreemd, maar eh …. Goed hoor, zoals u wilt. 
 
Ze verdwijnt in de keuken. Het geluid van een fluitketel. Stoom ontsnapt. Fatima komt weer 
op met een theeblad volgeladen met kopjes en de theepot op een glazen theelichtje. 
 
Ibn 
Ah, heerlijk, zet maar neer en schenk mij een overheerlijk kopje aardbeienthee in! 
 
Fatima doet het. Ibn nipt er voorzichtig van maar blaast dan een grote wolk thee in Fatima’s 
gezicht. 
 
Ibn 
WAT IS DIT VOOR EEN SMERIG SLOOTWATER!!!  
 
 
Fatima 
(Hand achter haar oor, luisterend) Rozenwater? Nee hoor, u wou toch paardenvijgenthee? 
Ja, dat verstond ik goed, paardenvijgenthee, dat was het! 
 
Ibn 
PAARDENVIJGEN??? GATSIE!!! Ik zei AARD – BEI - EN! 
 
Fatima 
Zie je wel! Paardenvijgen! U bent toch niet boos? 
 
Ibn grommend 
Nee, helemaal niet! (Hij pakt een waterkaraf maar die is leeg.) Haal water... Ach nee, ik haal 
het zelf wel, straks geef je me paardenpies! Even mijn mond spoelen. Páardenvijgen! Hoe 
komt ze er op! (Hij gaat af) 
 
Fatima 
Ik denk dat hij wél boos is…. (Ze loopt naar boven naar de oude vrouw.)  
Nog even en je hebt je dromen weer terug! Kom mee. 
 
(Ze lopen naar kamer 100 en openen de deur. Ze trekken aan de partypoppers en gooien ze 
daarna in de lucht. Een vlinder komt tegen de oude vrouw aan. Ze houdt hem tegen haar 
mond, daarna loopt ze van het toneel af en legt de vlinder op het kussen van de slapende 
Hassan) 
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oude vrouw roept 
Ik heet Mariam! Mariam is mijn naam!. 
 
DROMENLIED 
 
Dromen van de toekomst, 
dromen van geluk, 
van een heldenleven; 
droom jouw droom: niemand maakt hem stuk. 
 

1. Alles kan je dromen, 
droom maar wat je wenst. 
Of het uit zal komen, 
weet geen enkel mens 

 
Dromen van de toekomst, 
dromen van geluk, 
van een heldenleven; 
droom jouw droom: niemand maakt hem stuk. 
 

2. Een geheim verlangen, 
waar je ’t meest aan dacht, 
heeft je droom gevangen, 
en wordt waar vannacht. 

 
Ze vallen elkaar in de armen, maar beneden komt de kasteelheer terug. Hij ziet de vlinders 
liggen. 
 
Ibn 
Mijn dromen! Wie heeft mijn dromen losgelaten? Wat moet ik nu eten? Hoe kan ik rustig 
slapen? Wie heeft mijn dromen gestolen? 
 
lakeien en slaven 
Zij!!! Zij!!! 
 
oude vrouw 
Als jij mijn bezem gevoeld hebt, lelijk vet varken, dan slaap jij voorlopig helemaal niet meer! 
 
Ibn 
Wat? Kan jij … Kan jij …. praten? 
 
Fatima 
Ben je een beetje doof geworden, ezel die je bent?? 
 
Ibn 
Jíj hebt mijn dromen vrijgelaten! 
 
Fatima 
Ja! En nu bent u kwaad, geef het maar toe! 
 
Ibn 
Ja, ik ben kwaad! HEEL KWAAD. Maar jij krijgt geen cent omdat je een dief bent! 
 
oude vrouw en Fatima 
Dát zullen we nog wel eens zien! 
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Ze pakken een bezem en een stok en slaan Ibn net zolang tot hij om genade smeekt. 
 
Ibn 
Lakeien, lakeien, help,  jullie heer wordt geslagen! Help! 
 
lakeien 
Wij zijn ook doof, ’t is zaterdag!  
(Ze draaien zich om) 
 
Ibn 
Genade, genade, ik zal betalen. (Hij staat op) Hier, ieder tien goudstukken.  
 
Fatima 
Tien goudstukken? Dat klopt níet met mijn droom, ik zou er maar twee....  
 
Ibn 
MIJN KASTEEL UIT!!!! 
 
Fatima 
Graag, lieve sukkel, lekkere PAARDENVIJG: het beste met je dromen! 
 
verteller 
En zo vertrokken de oude vrouw en Fatima uit het kasteel. De oude vrouw nam afscheid van 
Fatima en ging naar haar eigen dorp. 
Fatima liep snel naar huis. 
 
moeder 
Fatima! Je bent weer thuis. 
 
boertjes en zusjes 
Hoi Fatima! 
Fatima, heb je geld verdiend? 
Fatima, we hebben honger! 
Heb je eten meegenomen Fatima? 
 
Hassan 
Héé zusje! Is het gelukt? Waar is je eerste zelfverdiende geld? 
 
broertjes en zusjes 
Honger! Honger! Honger! Honger! 
 
Fatima tovert de goudstukken tevoorschijn. 
Kijk! We zijn RIJK! 
 
Hassan 
Kijk, Fatima, wat er vanochtend op mijn kussen lag! (Hij laat een vlinder zien) 
 
Fatima 
Je hebt je dromen weer terug, broertje! 
 
Hassan 
Bedankt lief zusje! Mijn eerste droom ging over jou!(Hij omhelst haar) 
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verteller 
En zoals het meestal met verhalen gaat: ze leefden nog lang en gelukkig. 
Maar Ibn al Jassr, hoe ging het daarmee? 
 
Ibn komt strompelend op 
Dit hele verhaal is van A tot Z gelogen! 
 
Moeder en kinderen 
DAT HAD JE GEDROOMD! 
 
slotlied op de wijs van Alle Menschen werden Brüder 
 
Droom jouw droom van mooie toekomst, 
droom jouw droom van groot geluk, 
droom jouw droom van heldenleven; 
niemand, niemand maakt hem stuk. 
Droom jouw roze droom van rijkdom 
van jouw wens die niemand kent. 
Droom maar van jouw grote liefde 
voor die mens die niemand kent. 
 
Alles, alles kan je dromen, 
droom maar wat je ’t liefste wenst. 
Of hij werk’lijk uit zal komen, 
weet geen kind, geen enkel mens. 
Dromen is geheim verlangen. 
Dingen waar je ’t meest aan dacht, 
worden je droom gevangen, 
worden eind’lijk waar vannacht. 
 
óf 
 
herhaal dromenlied 
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