
 

Puzzelrubriek bij 

Mijn weekblad 
 

 

De mislukte vlucht van  

oom Ibrahim 
 

 
 

Op een dag werd de pseudo-kalief Ibrahim die 

gedacht had zijn neef al-Amin te kunnen opvolgen, 

als gevangene voor kalief al-Mamoen geleid. 

Ibrahim was een beroemde componist van moderne 

muziek en een notoire feestvierder, maar iedereen 

had toch geweten dat hij eigenlijk ongeschikt was 

om te regeren. Zeer tegen zijn zin had men hem 

gedwongen de rol van kalief op zich te nemen en nu 

had hij zich in die grote stad verborgen gehouden 

uit vrees voor de wraak van zijn neef. Er was een 

prijs van honderdduizend dinar op zijn hoofd 

gesteld. In het gezelschap van de man die ooit zijn 

harem had bewaakt en twee van zijn voormalige 

leerlingen, probeerde hij de rivier over te steken 

maar dat mislukte. Tenslotte werd hij herkend door 

een oude bekende die zijn verblijfplaats verried in 

de hoop op een forse beloning.  

Geboeid en vernederd werd Ibrahim ibn al-Mahdi 

voor de kalief gesleept. Die liet de grote raad 

bijeenroepen en zette zich met een streng gezicht op 

zijn troon om recht te spreken over de misdadiger. 

Na hem enige tijd zwijgend te hebben aangekeken, 

zei hij: “Waarom ben je niet gevlucht, oom 

Ibrahim? Je wist toch dat je in Bagdad niet veilig 

kon blijven?” 

Ibrahim wierp zich als een smekeling voor de 

voeten van zijn neef en antwoordde: 

“Allah weet dat ik het geprobeerd heb, maar het 

stond blijkbaar in Zijn boeken geschreven dat het 

niet mocht lukken. Ik was met mijn trouw gebleven 

eunuch en met twee van mijn leerlingen bij de 

Tigris aangekomen met het plan de rivier over te 

steken en te vluchten. Maar er was daar maar één 

klein roeibootje beschikbaar en dat kon niet meer 

dan één volwassen man of twee jongens vervoeren 

en ik wilde mijn getrouwen niet in de steek laten.” 

“Dat klinkt mooi, oom Ibrahim,” zei al-Mamoen na 

enig nadenken, “Maar het was ook dwaas, want je 

had met dat ene roeibootje heel goed met z’n vieren 

kunnen overvaren.”  

“Dat was toch onmogelijk?” 

“Niet voor wie een puzzel kan oplossen. Maar laat 

ons nu beslissen over je lot. Als broeders van één 

rijk hebben wij met elkaar gevochten; maar wie zijn 

broeder straft, straft zichzelf. Ga heen en maak weer 

muziek. Je paleis en je vermogen mag je houden en 

je hoeft niet meer te vluchten.” 

“Allah zal je belonen” zei oom Ibrahim, “maar ik 

wil eerst thuis in alle rust nadenken over de vraag 

hoe wij met ons vieren in dat ene roeibootje de 

rivier hadden kunnen oversteken.” 

 

Vraagstuk: Los het raadsel van oom Ibrahim op: 

hoe kunnen twee volwassen mannen en twee jon-

gens de rivier oversteken als er alleen maar een 

klein roeibootje beschikbaar is dat per keer niet 

meer dan één volwassen man of twee jongens 

tegelijk kan vervoeren. 

 

Oplossing van de Vorige puzzel 

Eindelijk terug in Bagdad  
 

.12 + 52 + 132 + 172 = 222 

22 + 42 +  82 + 202 = 222 
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52 + 72 + 112 + 172 = 222 
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22 + 42 + 162 + 202 = 262 

32 + 92 + 152 + 192 = 262 
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52 + 112 + 132 + 192 = 262 

 

Letter sudoku (11) 
 

Deze week beginnen we maar met de Letter sudo-

ku. De oplossing komt op de middelste regel.  
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De oplossing van de vorige en laatste 

paardensprong was de beroemde dichtregel van 

Hendrik Marsman: Denkend aan Holland zie ik 

brede rivieren traag door oneindig laagland gaan.  


