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De tempel van Sin  
 

Op een dag drong kalief Abdallah al-Mamoen in 

het gezelschap van de filosoof al-Kindi en 

omgeven door een sterke lijfwacht, de stad Haran 

binnen. Het was een onvriendelijke stad, vond hij. 

Er stonden geen hoogwaardigheidsbekleders aan 

de poort om hem te verwelkomen, dus zocht zijn 

gezelschap op goed geluk de weg door een 

doolhof van smalle straten. De huizen lagen te 

blakeren in de hete zon. Buiten de hoge muren 

strekte zich de eindeloze droge woestijn uit. Wie 

waren er toch ooit op het idee gekomen, hier een 

stad te stichten? vroeg de kalief zich af. Er 

stroomde geen rivier langs, water moest van ver 

worden aangevoerd over een aquaduct dat een 

vijand gemakkelijk zou kunnen afsluiten. 

Plotseling stonden ze aan de rand van een groot 

plein met aan de overkant een fors gebouw dat 

alle kenmerken van een tempel droeg. 

“Dat is waarschijnlijk de tempel van de maangod 

Sin. Ik heb me laten vertellen dat die vanouds in 

deze stad wordt aanbeden.” fluisterde al-Kindi 

naast hem. De kalief fronste de wenkbrauwen, Dit 

klonk hem uiterst ketters in de oren. Langzaam 

wandelden ze in de warme zon over het plein. 

Toen ze de trappen van de tempel naderden, 

zwaaide daar plotseling een deur open en kwam 

een man in priestergewaad geagiteerd de trap af 

snellen. 

“Welkom, welkom!” riep hij hen toe, “Wat spijtig 

nou dat niemand mij gewaarschuwd heeft dat er 

klanten onderweg waren. Anders had ik stellig bij 

de poort gestaan. Zoveel klanten zien we hier de 

laatste jaren niet meer.” 

Klanten? Wat wilde die man van hen?. Bars zei 

al-Mamoen: “Wij willen de hogepriester spreken. 

Onmiddellijk! Waar is hij?” 

De priester verbleekte alsof de kalief 

godslasterlijk had gesproken. “Niemand kan 

zomaar de meesters ontmoeten,” stamelde hij, 

“Daarvoor zijn uitgebreide reinigingsrituelen 

vereist. Die duren zeven dagen.” 

Ongeduldig haalde de kalief zijn schouders op. 

Met een grom zei: “Ik heb een leger van 

honderdduizend man voor de poorten van deze 

stad staan. Eén wenk van mijn hand en deze stad 

wordt platgebrand en de bewoners tot de laatste 

man gedood! Roep je hogepriester of je meesters, 

als je ze zo wilt noemen! Maar vergeet niet dat de 

enige meester in dit land de emir van alle 

gelovigen is, de kalief Abdallah al-Mamoen, en 

die staat hier voor je!” 

De priester scheen nog een graadje bleker te 

worden als dat al mogelijk was. Haastig zei hij: 

“Maar komt u toch binnen. Ik zal wat 

verfrissingen laten komen en een paar rustbanken 

voor u gereed zetten. Verpoos u een wijle in onze 

oeroude tempel, dan laat ik de meesters inlichten 

over uw wensen.” 

De kalief besloot de uitnodiging te aanvaarden. 

Rustig beklom hij de treden van de trap, gevolgd 

door zijn geliefde filosoof al-Kindi. Welke 

geheimen zouden hem hier worden geopenbaard? 
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Oplossing De geheimen van Haran 
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Taalpuzzel 13 
 

In onderstaande taalpuzzel staan acht omschrijvingen 

van woorden. Bovendien zijn in willekeurige volgorde 

nog acht omschrijvingen gegeven die bij dezelfde 

woorden passen. Vind de twee omschrijvingen voor 

hetzelfde woord en daarmee het woord zelf. De eerste 

letters van de gevonden woorden vormen de oplossing. 

 

1. bolletje met een gaatje  5. tijdschrift 

2. komt naderbij   6. plus 

3. kunnen lampen doen  7. scheen 

4. heel goed   8. menigten 

 

Alternatieve omschrijvingen in alfabetische volgorde: 

Afrikaanse woning, Brabants dorp, frauderen, om te 

knippen, ongekleed, onkundige, valt van een boom, 

voegwoord.  

 

Oplossing letterpuzzel 9: Driftig 


