
 

Puzzelrubriek bij 

Mijn weekblad 
 

 

 
 

De magiër van Merv 
 

Op een dag reisde Abdallah al-Mamoen naar de 

oase van Merv en dat moment was een keerpunt in 

zijn leven. Het gebeurde in het jaar na de dood van 

zijn vader. In Bagdad heerste zijn broer al-Amin en 

van vrede tussen de broers was nog geen sprake. En 

dus ging al-Mamoen wonen in het oostelijke deel 

van Perzië, in het gebied dat zijn vader hem had 

toegewezen. 

'Hiervan heb ik altijd gedroomd,' dacht al-Mamoen 

toen hij door de fraaie, welvarende stad wandelde. 

Hier was ooit de zegetocht van de Abbasiden 

begonnen. Het voelde aan als een thuiskomst. 

Bomen beschaduwden de lanen, grasvelden 

nodigden uit tot rust en verpozing, het water van de 

rivier stroomde helder langs kaden en oevers. 

Volgens de overlevering had Allah hier de mens 

geschapen. Deze gezegende plek was het paradijs 

dat volgens de heilige boeken als woonplaats voor 

de mens werd ingericht, maar dat hij verspeelde 

door zijn ongehoorzaamheid. In deze rivier 

zwommen Adam en Eva als schuldeloze kinderen, 

in deze tuin vol groen en bloesem leefden zij 

zorgeloos. En altijd weer, als vermoeide en meestal 

dorstige reizigers deze plaats aan de horizon 

ontwaarden, meenden zij terug te zijn gekeerd in het 

verloren paradijs. Wie er eenmaal een voet had 

gezet, moest zich een ware opoffering getroosten 

om van al die schoonheid los te komen en de plek 

weer te verlaten. 

Niet alleen als natuurlijke oase, gelegen in een 

uitgestrekte dorre woestijn, verdiende Merv de dank 

van zijn bezoekers. Ook de boekerijen vol 

geschriften en de scholen fungeerden als een oase in 

een wereld die dorstte naar wetenschap. Daar 

droegen de wijzen van het Oosten hun kennis over 

aan dankbare leerlingen. De plaats was als 't ware 

geschapen voor een man die de zorgen van de 

wereld wilde ontvluchten voor een zoektocht naar 

de ware wijsheid. 

Hier ontmoette al-Mamoen de wijze al-Moehasibi, 

wiens volledige naam luidde Aboe Abdallah al-

Harith ibn Asad al-Moehasibi al-Anazi. Bij hem 

ging hij in de leer. Aan zijn voeten bleef hij drinken 

uit de bronnen van kennis. Toen zij kwamen te 

spreken over de wijze waarop kalief Haroen al-

Rashied zijn erfenis had verdeeld, gaf de wijze hem 

het volgende vraagstuk op. 

 

Vraagstuk: Een rijke dame laat van haar erfenis 

1/8 + 1/7 na aan haar trouwe bedienden. Ze heeft 

één zoon en drie dochters en de rest moet volgens 

de wettelijke regels worden verdeeld: een kwart 

voor haar echtgenoot en voor de zoon tweemaal 

het deel voor een dochter. Hoe verdeelde al-

Asmai deze erfenis?  

 

Oplossingen van de vorige puzzel: 

De dood van kalief Haroen al-Rasjied 

 
Uitgaande van de opmerkingen laat zich het 

volgende lijstje bezoeker in tweetallen opstellen: 

Zondag: Fadl + Achmed  

Maandag: Aboe Isjak + Achmed 

Dinsdag: Fadl + Hathama  

Woensdag: Aboe Isjak + Massroer 

Donderdag: Amrami + Hathama 

Vrijdag: Gibraïl + Massroer 

Zaterdag Gibraïl + Amrami. 

Volgens zijn eigen bewering zou Achmed’s tweede 

bezoek op dinsdag moeten zijn, maar dat klopt niet 

met de andere beweringen. Hij heeft hier dus over 

gelogen en moet de samenzweerder zijn. 

 

Letter sudoku (9) 
 

Letter sudoku volgt dezelfde spelregels als de 

sudoku met cijfers. Negen letters vormen een 

woord op de middelste regel.  
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Oplossing vorige sudoku: Winterjas 

 

 


