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  Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van Reis door de tijd 9 - Naar de haaien!

Algemene tips voor een spreekbeurt of boekbespreking:
Om je boekenbeurt of spreekbeurt nog leuker te maken, kun je zelf iets extra’s 
toevoegen. In alle boeken van Geronimo Stilton staan dingen die je “uit kunt lichten” 
(waar je dus extra informatie over kan zoeken om er nog meer over te kunnen vertellen). 
Dat maakt je boekenbeurt of spreekbeurt nog interessanter! 

Waar gaat het boek over?
Het gonst in Rokford: het Archeologisch Museum maakt kans op een van de meest 
prestigieuze prijzen ter wereld! Maar daarvoor moet het museum wel aan een hele 
waslijst gi-ga-strenge voorwaarden voldoen. Als blijkt dat er drie 
belangrijke kunstvoorwerpen uit de collectie missen, lijkt het erop 
dat het feest niet door kan gaan. Directeur Hieronymus O’Glief is 
ten einde raad en vraagt Geronimo om een reis door de tijd te 
maken, op zoek naar de vermiste voorwerpen. Op zijn zoektocht 
belandt Geronimo onder anderen bij Alexander de Grote, 
Cleopatra, Mozart en niet te vergeten de Engelse kaperkapitein 
Francis Drake. Maar gaat het ook lukken om de verzameling van 
het museum op tijd weer compleet te krijgen?

De basistips voor een boekenbeurt of spreekbeurt vind je op 
www.wakkeremuis.nl bij spreekbeurten.
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Tip 1
Geronimo reist allereerst naar het 

oude Griekenland, waar hij onder anderen 
kennismaakt met Alexander III van Macedonië 
(356 v.Chr. — 323 v.Chr.). Vertel aan de klas dat wij hem beter 
kennen als Alexander de Grote, en dat hij de koning was van 
Macedonië. Hij werd niet voor niets ‘de Grote’ genoemd want 
tegen de tijd dat hij 30 was, had hij de macht over een van 
de grootste rijken in de oudheid (van de Ionische Zee tot het 
Himalaya-gebergte). 
Leuk detail: onze uitdrukking de knoop doorhakken (een 
belangrijke beslissing nemen) slaat terug op een verhaal over 

Alexander de Grote! 
In de stad Gordium had koning Gordias een ingewikkelde knoop 

gemaakt in een touw aan zijn strijdwagen. Er werd gezegd dat 
wie het voor elkaar zou krijgen om deze Gordiaanse knoop uit 

elkaar te halen, de heerser van de hele wereld zou worden. Het was 
nog niemand gelukt. Alexander de Grote kwam op een dag in Gordium 

terecht en wilde natuurlijk ook een poging wagen. Toen het hem niet lukte, 
pakte hij zijn zwaard en hakte hij de knoop door! 

Tip 2
Geronimo komt op deze reis ook oog in oog te staan met de Engelse kaper kapitein/
piraat Francis Drake (+/- 1540 – 1596), de eerste Engelsmuis, eh man, om een reis 
om de wereld te maken. Vertel de klas iets meer over piraten en de verschillende 
soorten, bijvoorbeeld boekaniers, vrijbuiters en kapers.
Kapers waren de enige piraten die toestemming hadden om andere schepen aan 
te vallen en hun buit mee te nemen. De koning schreef dan een speciale brief, een 
kaperbrief, waarin stond dat de kaper het recht had om schepen van een ander land 
aan te vallen. Een (groot) deel van de buit moest de kaper afstaan aan het land dat 
hem die toestemming had gegeven. 
Boekaniers leefden volgens hun eigen regels en trokken zich 
van niemand iets aan. Het waren vooral Nederlandse, 
Franse en Engelse avonturiers die aan het eind van de 
17e eeuw Spaanse en Franse schepen in de Caribische 
Zee aanvielen.
Vrijbuiters waren nog gemener dan de boekaniers. 
Ze hadden gewoon helemaal geen regels! Het 
waren zeerovers die hun gestolen buit op de markt 
verkochten (heel anders dan kapers dus).
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Veel plezier en gi-ga-succes!
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Tip 3 
Geronimo brengt ook nog een bezoek aan Wenen in het jaar 1763, waar hij 
kennismaakt met de beroemde componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 

De klas heeft vast al weleens van hem gehoord, of misschien 
zelfs zijn muziek beluisterd! Het is natuurlijk helemaal 

leuk als je aan de klas een klein stukje muziek kunt 
laten horen dat hij gecomponeerd heeft. Verder 
is het leuk om te vertellen dat Mozart al op zo’n 
jonge leeftijd zo goed was in muziek dat hij het 

wonderkind genoemd werd. Sterker nog, hij kon 
eerder muziek schrijven dan woorden. Op zijn 
vijfde speelde hij al zijn eerste concert! Wat 
misschien ook leuk is om te vertellen is dat 

Mozart dol was op dieren, hij had een paard, een 
hond, een kanarie en een spreeuw!

Tip 4
Geronimo krijgt op deze reis ook de kans om met de Egyptische koningin Cleopatra 
te praten. Wist je dat…
… Cleopatra vaak gezien wordt als een bloedmooie, oosterse mannenverslindster, 
maar ze in werkelijkheid een hele slimme knagerin, eh vrouw was en een 
machtige koningin? Ze regeerde jarenlang over Egypte, sprak meerdere 
talen en wist waarschijnlijk ook veel over astronomie, geometrie en 
medicijnen. Bovendien denkt men nu dat ze juist helemaal niet zo knap 
was.
… Egyptische heersers een scepter (soort staf) gebruikten als symbool 
van hun macht? De klassieke heka-scepter had een gebogen vorm en 
was versierd met blauwe strepen en werd in de rechterpoot, eh hand 
vastgehouden.


