
 

Puzzelrubriek bij 

Mijn weekblad 
 

 

 
 

De laatste reis van de kalief  
 

Op een dag kwam er toch nog onverwacht een 

einde aan het vruchtbare leven van kalief Abdallah 

al-Mamoen. Het gebeurde tijdens zijn zoveelste 

veldtocht tegen de Grieken. Hij was na zijn omweg 

over de oeroude stad Haran weer een eind 

gevorderd op zijn weg naar Byzantium. Maar de 

tocht duurde lang en hij bezweek voor de verleiding 

om toch weer wat vraagstukken met de grote 

onbekende X te gaan oplossen. Daar was hij druk 

mee bezig, toen de grootvizier hem kwam 

waarschuwen dat het tijd was voor zijn dagelijkse 

lichamelijke oefeningen. Zijn legerkamp was 

opgeslagen aan de oevers van de rivier de Penden-

don bij de stad Tarsus. Hij besloot te gaan 

zwemmen. Helaas, het water was kouder dan hij 

had gedacht. Rillend keerde hij terug in zijn tent en 

weldra bleek dat hij door die de zwempartij in het te 

koude water kou had gevat. Een paar uur later werd 

duidelijk dat hij echt heel erg ziek was geworden. 

De doktoren snelden toe, maar ze konden al niet 

veel meer voor hem doen. Zijn toestand verergerde 

snel. 

Het noodlot gunde hem nauwelijks de tijd om zijn 

opvolging te regelen, maar hij had zich allang 

neergelegd bij het feit dat zijn broer al-Moetasim na 

zijn dood de troon zou gaan bestijgen. Treurend 

stonden de hovelingen rond zijn legerstede, terwijl 

de krachten langzaam uit hem wegvloeiden. 

“Hoe oud is de kalief nu?”, fluisterde een hoveling. 

Maar al-Mamoen was zo ziek niet of hij hoorde wat 

er gefluisterd werd. 

“Ach”, zuchtte hij, “als ik één jaar langer had 

geleefd, zou mijn leeftijd drie kwadraten zijn 

geweest en na nog een jaar één heel kwadraat, het 

jaar daarop een dubbel kwadraat en nog een jaar 

later het verschil van twee kwadraten.” 

“Hij ijlt”, zei de hoveling bezorgd. 

“Nee, hij geeft antwoord op je vraag, maar hij 

maakt er een puzzel van,” zei de dokter. 

Kalief Abdallah al-Mamoen Ibn al-Rasjied overleed 

in de augustusmaand van het jaar 833 der 

christelijke jaartelling. Een maand later, op 20 

september, trok zijn broer Aboe Isjak al-Moetasim, 

de jongste zoon van de beroemde kalief Haroen al-

Rasjied, met zijn lijfwacht van duizenden Turkse 

slaven, de hoofdstad Bagdad binnen en er was 

niemand die hem de opvolging betwistte.  

Naar de stad Haran heeft kalief al-Mamoen nooit 

kunnen terugkeren. En ook na hem heeft geen 

enkele kalief de geheime boeken van Haran kunnen 

inzien.  

 

Vraagstuk: Hoe oud was kalief Abdallah al-

Mamoen toen hij stierf? 

 

Oplossing Een volk met een boek 
 

1000A + 100B + 10C + D 

A + 10B + 100C + 1000D 

999A + 90 B + 90 C + 999D 

 De uitkomst ia altijd deelbaar door 9. 

 

Taalpuzzel 14 
 

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. bouwland  5. honderdduizend 

2. zachtjes  6. soort sinaasappel 

3. boomvrucht  7. naar binnen 

4. golfbaan  8. komt uit een geweer 

 

Alternatieve omschrijvingen in alfabetische volgorde: 

Ierland, inwoner van Glasgow, namaak suiker, niet 

rechts, stad in Israël, stommeling, vat, verlaagde toon .  

 

Oplossing letterpuzzel 10: Hamster. 


