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  Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van Complot op het Schedelslot

Waar gaat het boek over?
Geronimo als violist op het podium in een chique concertzaal? 
Dat is wel het laatste waar je aan denkt als het om Rokfords 
grootste stuntelmuis allertijden gaat. Maar toch is dat 
precies wat hem overkomt … Op het Schedelslot is 
het gelegenheidsorkest van de Duistermuizen al 
weken bezig met oefenen voor een belangrijke 
muziekwedstrijd. Een horrorwedstrijd, waarvan de 
muziek je nachtmerries bezorgt. Maar een paar dagen voor de 
wedstrijd bezeert de violiste haar pols, waardoor ze niet meer 

kan spelen. Drie keer raden wie haar plaats moet innemen? 
Juist: Geronimo! Maar hij heeft al jaren geen viool meer 
gespeeld en bovendien is de angstaanjagende dirigent 
niet van plan om zomaar iemand op zijn peperdure 
Stradivarius-viool te laten spelen. Op aandringen van 
Duifje onderwerpt hij Geronimo aan drie zware proeven. 

Maar dan blijkt de viool spoorloos verdwenen te zijn …
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Er was paniek op het Schedelslot! Het gelegenheidsorkest 

van de familie Duistermuis kwam al weken bijeen om te 

oefenen voor een belangrijke muziekwedstrijd. Maar nu 

was Madame Tosca, de violiste, uitgegleden en had ze 

haar pols verstuikt! Het leek Duifje daarom een goed idee 

als ik haar plek zou innemen! Maar ik had al in geen jaren 

een viool aangeraakt! Bovendien was de superstrenge 

concertmeester niet van plan om zomaar iemand op 

zijn kostbare viool te laten spelen. Op aandringen van 

Duifje onderwierp hij me aan drie zware proeven. Maar 

zoals gewoonlijk gebeurden er vreemde dingen op 

het Schedelslot en leek het wel of iemand de proeven 

saboteerde. Toen de kostbare viool ook nog eens spoorloos 

verdween, was de paniek compleet ...
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TIP 1
Geronimo wordt door Duifje Duistermuis 
voorgesteld aan de concertmeester, de 
wereldberoemde graaf Fiedelaar. Hij is verre familie 
van Duifje Duistermuis. Zijn bet-bet-betovergrootknager leerde 
tijdens een reis de beroemde Antonio Stradivari kennen (pagina 
37) die hem vervolgens een viool cadeau gaf. Vertel in het 
kort aan de klas wie Stradivari was. 
Hij was een van de beste vioolbouwers allertijden. Hij 
leefde van 1644 tot 1737. In de violen die hij bouwde zette 
hij een naamplaatje met Antonius Stradivarius. Dat is zijn 
eigen naam in het Latijn. Stradivari woonde vlak bij een bos 
waar de bomen groeiden die perfect waren om violen van 
te maken. Nog steeds worden zijn violen gezien als ideaal. 
Stradivari werd enorm rijk met het maken van violen. Als 
je destijds wilde aangeven hoe rijk iemand wel was, zei 
je “zo rijk als Stradivari”! Tegenwoordig hangen zijn 
instrumenten in musea van over de hele wereld. André 
Rieu heeft een Stradivarius uit 1667.

TIP 2
De meesten van je klasgenoten zullen vast wel weten hoe een viool eruit 
ziet. Maar het kan geen kwaad het nog eens goed uit te leggen. Zoek 
verschillende plaatjes van violen op in boeken of op internet en hang ze op 

in de klas. Vertel dat om een viool te maken, wel 70 onderdelen 
nodig zijn. En dat één viool uit verschillende soorten hout 
bestaat. Noem enkele onderdelen op en wijs ze aan op een 
plaatje van een viool.
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VEEL PLEZIER EN 
GI-GA-SUCCES!

TIP 3
Voor Geronimo aan het concert mee kan doen, moet 
hij eerst oefenen. Hij gaat op zoek naar een plek om de kostbare 
viool te bespelen. Maar niet iedereen is ervan gediend. Het spook zonder 
snuit krijst de boel bij elkaar en vindt dat Geronimo hem op zijn zenuwen 
werkt met dat kattengejank … (pagina 76). Dat komt vast omdat Geronimo al 
heel lang niet gespeeld heeft. Want vaak wordt gezegd van een Stradivarius 
viool dat die zo’n bijzonder en prachtig geluid maakt. Er zijn mensen die 
nog steeds willen weten hoe het komt dat een Stradivarius viool zo’n 
uniek geluid heeft. Zoek op  enkele fragmenten op waarop iemand 
viool speelt. Met een Stradivarius, uiteraard. Maar ook met andere violen. 
Misschien kunnen jullie in de klas wel het verschil ontdekken in de klanken die 
de violen maken. Luister maar goed! 

PSST! Ken je iemand die viool speelt en er eentje thuis heeft? Het zou 
natuurlijk helemaal gaaf zijn als je diegene kon strikken voor een optreden 
in je klas. Dan zul je echt een onvergetelijke indruk maken op je klasgenoten!
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