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Puzzelrubriek bij 

Mijn weekblad 
 

 

 
 

De kalief en zijn ambtenaren 
 

Op een dag dwaalde de kalief maar zo'n beetje door 

de gangen van zijn paleizen. Een korte wandeling 

zou een goede lichaamsbeweging zijn. Tot zijn 

verbazing zag hij overal, in grote zalen en in kleine 

kamertjes, duizenden ambtenaren die zaten gebogen 

over stapels papieren, druk doende met de zaken 

van zijn Rijk. Waar komen al die ambtenaren toch 

vandaan? vroeg de kalief zich af en hij riep zijn 

grootvizier bij zich.  

‘Mijn paleis wemelt van de ambtenaren. Wanneer 

hebben wij daartoe besloten? Ben je soms op je 

eigen houtje bezig geweest?’ 

‘Dat verhoede Allah, o edele heer, dat zou zeer 

ongepast van mij zijn geweest. Het komt door de 

wetten, o vorst van onze tijd.’ 

‘Wetten? Wetten van de kalief? Vertel mij over die 

wetten’, beval kalief al-Mamoen fronsend. De 

grootvizier boog nog dieper en herinnerde zijn heer 

en meester aan de tijd dat zijn vader nog regeerde.  

In die tijd, toen kalief Haroen al-Rasjied op de troon 

zetelde, hield hij nauwelijks tijd over om nu en dan 

rustig in zijn tuin te wandelen en de geuren van zijn 

zeldzame bloemen op te snuiven. Daarom besloot 

hij iets aan die situatie te doen. Hij benoemde een 

assistent. Die moest hem wat karweitjes uit handen 

nemen. Vanaf dat moment ging het beter. Maar na 

een jaar kwam de assistent bij hem en beklaagde 

zich over zijn status. Iedereen kijkt op mij neer, 

klaagde hij, je bent niet meer dan een assistent, 

zeggen ze. Als ik een bevel geef, zeggen ze: we 

zullen eerst maar eens aan de kalief vragen of dat 

wel zijn wens is. Toen kalief Haroen al-Rasjied dat 

hoorde, vaardigde hij zijn eerste ambtenarenwet uit 

waarin hij bepaalde dat een assistent na een jaar 

trouwe dienst een officieel ambt zou mogen 

bekleden en zou worden bevorderd van assistent tot 

bevoegd ambtenaar.  

Maar na weer een jaar kwam de ambtenaar opnieuw 

naar de troonzaal om zich aan de voeten van zijn 

meester te werpen met een klaaglied. Het werk nam 

alleen maar toe, weende hij, en hij stond overal 

alleen voor. Hij deed geen oog meer dicht en als dat 

zo doorging zou de kalief weer allerlei zaken zelf 

ter hand moeten nemen, minder in de tuin kunnen 

wandelen en zijn harem minder vaak kunnen bezoe-

ken. O nee, dat niet, dacht Haroen al-Rasjied en hij 

gaf de man een assistent die hem zou kunnen 

bijstaan in het vele werk. Daarmee vaardigde kalief 

Haroen al-Rasjied de tweede ambtenarenwet uit. 

Daarin werd bepaald dat een ambtenaar na een jaar 

trouwe dienst recht zou hebben op een assistent. 

‘Ja, nu herinner ik me dat weer. Dat zijn toch 

redelijke wetten’, zei kalief al-Mamoen. 

‘Wie zou ooit kunnen twijfelen aan de wijsheid van 

uw vader, kalief Haroen al-Rasjied, o koning aller 

tijden. Er is later nog een derde ambtenarenwet 

bijgekomen. Toen de eerste ambtenaar overleed, 

werd besloten dat iedere overleden ambtenaar of 

assistent onmiddellijk zou worden vervangen door 

een nieuwe die dan dezelfde rechten zou krijgen als 

zijn voorganger.’  

‘Heel goed, dacht ik zo,’ zei al-Mamoen, ‘maar hoe 

zijn die ene ambtenaar en zijn assistent dan 

uitgegroeid tot een volk van duizenden. Toch niet 

door die twee eenvoudige wetten?’ 

De grootvizier boog nog dieper. ‘Toch schijnt dat 

zo te zijn, o mijn heer en kroon van mijn hoofd’, 

stamelde hij.  

 

Vraagstuk: Probeer vast te stellen volgens welke 

reeks het aantal ambtenaren en assistenten aan het 

hof van de kalief zich ontwikkelde en bereken dan 

het aantal in het jaar 23. 

 

Oplossing De ster van Pythagoras 
 

 555 + 55 + 5 + 5 + 5 = 625 = 5
4
 

 

Letterpuzzel 6 
 

Het woord dat past bij de beschrijving in het linkerrij-

tje, plus een bepaalde letter, wordt het woord dat bij de 

beschrijving in het rechterrijtje past. De toegevoegde 

letters vormen de oplossing. 

 

Kraag van een trui  frisdrank 

Deel van het koren  oud gezelschapsspel 

Hemellichaam   vogel 

Stel    viervoeter 

Schaakterm   vleesproduct 

Tocht    kerkelijk gebruik 

Bevel    veeverblijf 

 

Oplossing taalpuzzel 9: merkbaar 


