De notaris vertelt

(slot)

In het vorige nummer van NOVIOPOSTA (no. 42) vertelde de heer A. Bosman
de lezers het verhaal van een notaris, die een probleem voorgelegd kreeg om
een erfenis, bestaande uit 17 postzegelalbums, te verdelen. In dit nummer de
oplossing van het probleem.

De volgende avond waren allen weer present. De wijnglazen waren weer goed
gevuld en de notaris ging er eens goed en gemakkelijk voor zitten om de
oplossing van het probleem uit de doeken te doen.
"Ik heb gemerkt", zo begon hij zijn verhaal, "dat enkelen van U diep over het
probleem hebben nagedacht. In de loop van de dag kreeg ik diverse oplossingen
aangereikt en ik moet zeggen, dat daar nogal wat rekenkundige kennis en
wiskunde aan te pas is gekomen. De uitkomsten waren zonder uitzondering
juist. Voor mij kwam bij de uiteindelijke verdeling echter nog de moeilijkheid,
dat de drie zonen geen van allen zulke rekenwonders waren en ik kon dus
soortgelijke als door U aangedragen oplossingen niet gebruiken en had dus iets
anders verzonnen".
De notaris stopte even, nam een slok wijn en vervolgde zijn verhaal.
"Zoals afgesproken ging ik die avond naar de drie broers. Zij zaten reeds in
spanning te wachten op de komende gebeurtenissen. Beste mensen, zei ik, 17
postzegelalbums verdelen zoals jullie vader dat wilde, is niet gemakkelijk.
Daarom - mijn koffertje openende - heb ik een extra album meegebracht. Ik leg
dit bij de stapel van 17 albums. Nu zijn het er 18 en dan gaat de verdeling iets
gemakkelijker, want 18 is deelbaar door twee, drie en negen.
De oudste zoon krijgt een negende deel, dat is dan
2 albums.
De middelste zoon krijgt een derde deel, dat is dan
6 albums.
En de jongste zoon krijgt de helft, dat is dan
9 albums.
Samen zijn dat 17 albums. Het album dat ik erbij gelegd heb, blijft dus over en
dat is van mij. Ik doe het weer in mijn koffertje en neem ik het weer terug mee
naar huis". De zonen waren verrast over de gevonden oplossing, maar ook
verheugd, dat de albums verdeeld waren.
Zo ziet U, zei de notaris, in ons vak moeten we op z'n tijd zeer vindingrijk zijn
om problemen te kunnen oplossen.
Men bleef lang en gezellig bij elkaar en vertelde elkaar de meest leuke anekdotes.
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Naschrift:
Er zijn leden, die zich over het probleem hebben gebogen, gezien de ontvangen
schriftelijke reacties. Ook persoonlijk werd ik deelgenoot gemaakt van gevonden
oplossingen. Alle inzenders hadden de goede oplossing te pakken, zij het op
verschillende manieren. Meestal waren het reken- of wiskundige berekeningen.
De kern van het vraagstuk dat 1/9 + 1/3 + 1/2 samen niet 1 is maar 17/18 was
door allen onderkend. De oplossing van de heer B.F.J. Siebenheller was gelijk
aan die, welke hierboven beschreven is en werd zeer origineel uit de doeken
gedaan.
Enkele citaten uit hetgeen hij mij schreef.
'Nadat de notaris de erven had verlaten, spoedde hij zich naar het Hoofd van de
Rondzendingen van NOVIOPOST en vroeg hem een album te leen voor slechts
1 dag.
'Na de verdeling bracht de notaris keurig netjes het geleende exemplaar terug
bij het Hoofd Rondzendingen. Voorwaar een slimme notaris.
Het was leuk deze reacties te mogen ontvangen. Allen hiervoor hartelijk dank.
A. Bosman.
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