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Al-Mamoen en de 

belastinggaarder 
 

 
 

Op een dag kreeg kalief Abdallah al-Mamoen 

bezoek van generaal Tahir, die hij als beloning voor 

zijn goede dienst tot gouverneur van de provincie 

Khorasan had benoemd. De generaal had een 

klacht. 

“Om emir der gelovigen, U kent het land, u weet 

hoezeer het mijn liefde heeft. Ik zorg er goed voor. 

Maar ik zou wel willen vragen  de belastingen te 

verminderen.” 

Kalief al-Mamoen fronste zijn wenkbrauwen. 

“Je weet heel goed, vriend Tahir, dat ik de 

belastingen niet kan missen.” 

“Dat vraag ik ook niet, o emir der gelovigen. Maar 

de mensen in Khorasan betalen evenveel als de 

bewoners van de rijkste provincies en dat lijkt me 

niet rechtvaardig.” 

De kalief riep de grootvizier en de schatbewaarder 

bij zich. “Ik hoor dat ons belastingsysteem niet 

rechtvaardig is, Hoe zit dat?” 

Men legde hem uit dat de belastinggaarder altijd 

vertrekt met 24 miljoen dinar in zijn schatkist. De 

eerste provincie, die hij bezocht - dat is altijd de 

provincie Mesopotamia - doet daar een vierde deel, 

dus zes miljoen bij. De volgende provincie - dat is 

altijd Syria - betaalt een vijfde deel van dertig 

miljoen, dus ook zes miljoen. Vervolgens is het 

zesde deel van 36 miljoen, dat betaald wordt in 

Khorasan, ook zes miljoen evenals en het zevende 

deel van 42 miljoen dat zoals gewoonlijk uit 

Armenia komt. Dus iedere provincie betaalt 

evenveel en aan het einde van zijn reis heeft de 

belastinggaarder de inhoud van de schatkist 

verdubbeld.” 

Dat zijn grote bedragen, bedacht de kalief, maar hij 

wist dat zijn hof vele duizenden dinar per dag kostte 

en dat hij zonder die belastingen niet rond zou 

kunnen komen. Toch wist hij dat Syria en 

Mesopotamia best wat meer en Khorasan en 

Armenia wat minder zouden moeten betalen. Maar 

de belastingwet was oud en achtenswaardig. Die 

kon hij echt niet zomaar veranderen. Al-Mamoen 

dacht even na en toen klaarde zijn gezicht op. 

“De regels kunnen onveranderd blijven. Iedere 

provincie blijft aangeslagen op dezelfde wijze. De 

belastinggaarder moet alleen een andere route 

kiezen.” 

Toen de grootvizier en de schatbewaarder vroegen 

hoe die route dan moest worden, antwoordde de 

kalief korzelig: 

“Zoek dat zelf maar uit. Als je maar zorgt dat 

Khorasan dit jaar een derde minder dan vorig jaar 

aan belastingen hoeft te betalen. Bovendien kunnen 

we niet hebben dat er in totaal minder aan 

belastingen wordt ontvangen.” 

 

 Vraagstuk: Hoe moet de route van de belasting-

gaarder zijn om te bereiken dat Khorasan een derde 

minder dan voorheen gaat betalen en het totaal 

toch leidt tot een verdubbeling van de inhoud van 

de schatkist. De belastinggaarder vertrekt weer met 

24 miljoen in zijn schatkist. 

 

Oplossing van de Vorige puzzel 

De klacht van Sett Zobeïda  
 

Mogelijke oplossingen zijn: 4 pauwen, 18 

paradijsvogels en 78 kanaries en parkieten. Of 8 

pauwen, 11 paradijsvogels en 81 kanaries en 

parkieten, of 12 pauwen, 4 paradijsvogels en 84 

kanaries en parkieten. 

 
 

Letter sudoku (13) 
 

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: Nachtgoed. 

 


