
 

Puzzelrubriek bij 

Mijn weekblad 
 

 

De klacht van Zobeïda 
 

 
 

Op een dag kwam een figuur uit het verleden de 

aandacht vragen van kalief al-Mamoen. Het was 

niemand minder dan de schone Sett Zobeïda, de 

weduwe van zijn vader en de treurende moeder van 

zijn vermoorde rivaal al-Amin. Kort na zijn 

aankomst in Bagdad ontving kalief al-Mamoen een 

brief van haar. Daarin smeekte ze hem om 

vergeving voor wat ze wellicht in zijn ogen had 

misdaan. De kalief antwoordde:  

 

Niets vermag de mens jegens zijn noodlot. Maar ik 

heb mijn best gedaan om je smart te verzachten. Ik 

heb inderdaad reeds bevolen je alle verbeurd 

verklaarde landgoederen, eigendommen en 

bezittingen terug te geven. En als je in ons midden 

wilt terugkeren, zul je in je vroegere staat worden 

hersteld. In mij behoud je een zoon die zo toegewijd 

is als je maar zou kunnen wensen... . 

 

Zobeïda keerde terug naar het hof. Ze werd 

eerbiedig ontvangen door al-Mamoen die haar 

onmiddellijk vroeg of ze nog wensen had. 

“Tja” zei de vorstelijke weduwe na enige aarzeling, 

“tijdens de strijd en het rumoer van die ongelukkige 

broederoorlog zijn onverlaten mijn paleis 

binnengedrongen en hebben alle kostbare vogels in 

mijn volière doodgemaakt. Ik mis ze zo, hun 

vrolijke kleuren, hun opgewekt fluiten en tjilpen.” 

“Uw wens zal worden vervuld” zei de kalief en hij 

gaf zijn vizier opdracht om voor honderd dinar 

honderd vogeltjes te kopen. 

“Zorg dat je wat pauwen op de kop tikt en een 

aantal paradijsvogels. En er zijn vast wel kanaries 

en andere zangvogeltjes in de aanbieding.” 

De vizier begaf zich naar de vogeltjesmarkt van 

Bagdad. Daar bleek hem dat voor de vogels de 

volgende prijzen werden gevraagd: een pauw kostte 

vijf dinar, voor een paradijsvogel moest hij drie 

dinar neertellen en de kanaries en andere 

zangvogeltjes waren inderdaad in de aanbieding; 

die kon hij krijgen voor drie per dinar. Zijn opdracht 

luidde dat hij precies honderd vogels moest 

meebrengen en precies honderd dinar moest 

uitgeven. En als het op rekenen aankwam, was de 

kalief nu eenmaal precies. Maar na wat gepuzzel 

slaagde hij erin zijn opdracht volgens de wensen 

van de kalief uit te voeren. 

Zobeïda kreeg haar volière weer vol vogels en 

toonde zich dankbaar jegens kalief al-Mamoen. 

Toch kon zij haar zoon al-Amin niet vergeten en tot 

haar dood toe behield zij in haar hart een soort 

wrokgevoel dat, hoe angstvallig ook verborgen, aan 

de scherpe blik van al-Mamoen niet ontging. 

 

Vraagstuk: Geef aan hoeveel pauwen à 5 dinar, 

hoeveel paradijsvogels à 3 dinar en hoeveel 

kanaries en andere zangvogeltjes (3 voor 1 dinar) 

de vizier kon kopen voor honderd dinar als hij met 

precies honderd vogels moest thuiskomen. 

 

Oplossing van de vorige puzzel 

De vlucht van oom Ibrahim  
 

Eerst varen de twee jongens over en keert één van 

hen terug. Dan gaat de eerste volwassen man naar 

de overkant en roeit de tweede jongen terug. Dan 

gaan weer de twee jongens over, waarna één van 

hen terugkeert. De tweede volwassen man vaart nu 

over en de tweede jongen keert terug om tenslotte 

zijn medeleerling op te halen. 

 

Letter sudoku (12) 
 

Letter sudoku volgt dezelfde spelregels als de 

sudoku met cijfers. Negen letters vormen een 

woord op de middelste regel. Die negen letters 

staan in ieder 3 x 3 vakje, op elke regel en in elke 

kolom. 
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Oplossing vorige sudoku: Studiebol 


