
Pieter J. Verhaar kwam met het aardige idee om een oude puzzel die ooit als
prijsvraag stond afgedrukt opnieuw te plaatsen. In de volgende Arabesken
zullen wij uiteraard de bron vermelden, maar voor nu aan u de uitdaging om
deze ingewikkelde puzzel op te lossen.

D
e grote figuur op de volgende pagina’s is door dikke lijnen in 75 vlakken

verdeeld, die met grote cijfers, telkens in het bovenste vierkantje,

genummer zijn van 1 t/m 75. In elk dikomlijnd vak komt een woord te

staan en dat werkt als volgt: de volgorde van de letters van het antwoord moeten

volgens de kleine cijfers rechtsonder binnen het dikomlijnde vlak worden ingevuld.

Vierkantjes zonder kleine cijfers rechtsonder blijven open. Een voorbeeld kunt u

zien bij vlak nummer 75, waar het antwoord op ‘Bloem’ ‘Pioen’ is en de letters dus

volgens de cijfers rechtsonder zijn ingevuld.

Puzzelen met Couperus

Prijsvraag
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1 Eigenschap een onaangename geur

te verspreiden (16 letters)

2 Raderen (6)

3 Hij vervaardigt vloerkleden (10)

4 Diner (9)

5 Laagst gelegene (8)

6 Cijfer op de vierde plaats van een

getal (10)

7 Cafébedienden (7)

8 Doldriftig (7)

9 Samenstellende delen van hetgeen

wij eten (20)

10 Hevige buikkramp (6)

11 Lonen die volgens collectieve

arbeidsovereenkomst worden

bepaald (8)

12 Meest algemeen verbreide vloeistof (5)

13 Monetaire maatregel van na de

Tweede Wereldoorlog (24)

14 Men doet er de was in (7)

15 Persoonlijk voornaamwoord (2)

16 Arbeider (7)

17 Zij geven toegang tot het vertrek

waar men de maaltijd gebruikt (14)

18 Toiletartikel (3)

19 Jongensnaam (5)

20 Voorschriften ten aanzien van alles

wat te mijden is (6)

21 Persoonlijk voornaamwoord (2)

22 Boom (3)

23 Duitse bioscoop (4)

24 Familielid (2)

25 Rangtelwoord (16)

26 Dronken (7)

27 Boodschapper (4)

28 Wettelijke Aansprakelijkheid (afk. 2)

29 Schuilafdak (4)

30 Romeins getal (2)

31 Oudste vertegenwoordiger in zekere

colleges (5)

32 Betrekkelijk voornaamwoord (3)

33 Hoofdstad in Europa (6)

34 Persoonlijk voornaamwoord (2)

35 Landbouwer (4)
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Als u alle antwoorden heeft ingevuld, kunt u door de regels achter elkaar te lezen,

een fragment vinden uit een boek van Louis Couperus. Als u weet waar het frag-

ment uit komt, kunt u ons dat mailen via arabesken@louiscouperus.nl, vóór

31 januari 2022.

De winnaar (de eerste die het goede antwoord weet) krijgt een door

Pieter J. Verhaar beschikbaar gestelde eerste druk van Couperus’ boek Iskander. ❧

36 Visite (6)

37 Bekende Nederlandse illustrator (5)

38 Aantekening (7)

39 Persoonlijk voornaamwoord (1)

40 Tegelijkertijd (6)

41 Voorstelling (9)

42 Oudtijdse Voertuigen (7)

43 Provinciale hoofdstad (7)

44 Oeververbinding (4

45 Kleine boomvrucht

46 Opeenvolgende samentrekkingen

van het middenrif (3)

47 Persoonlijk voornaamwoord

48 Kamer (7)

49 Vermogenden (5)

50 Kruimelig worden van aardappelen (7)

51 Van Schendel schreef: „Haar ogen

glansden van kinderlijk ………..” (10)

52 Staafje (9)

53 Waakhond (8)

54 Door en door rechtschapen (8)

55 Persoonlijk voornaamwoord (2)

56 Consonanten (12)

57 Rijwielonderdeel (12)

58 Gevuld baksel (5)

59 Doorgaans (6)

60 Opening (5)

61 Baten (9)

62 Heerschappij (5)

63 Immer (5)

64 Verderfelijk (6)

65 Gedachtenwisseling (5)

66 Arbeid door blinden verricht (11)

67 Dorp aan de Noord (9)

68 Behoeftige (8)

69 Geneesheer in Frankrijk (7)

70 Bedroefd zijn (7)

71 Nog niet uitgewerkte tekening (6)

72 Gebieder (7)

73 Ethische norm (8)

74 Handeling voor het oogsten (6)

75 Bloem (5)
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