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Wie vermoordde
don Cornetto?

Draaiboek
voor de organisatie/spelleiding

Don Cornetto wordt wel eens de Godfather genoemd van de grootste maffia familie die zich
ooit in Vlaanderen heeft gevestigd. Zelf moest hij hier altijd om lachen: ‘Het is niet omdat je
roots in Italië hebt en een succesvol zakenman bent, dat je ook een maffiabaas bent,’ zei hij.
Trouwens, een echte maffiabaas zou het toch nooit in zijn hoofd halen bij wijze van hobby het
voorzitterschap van de harmonie ’t Muziek Herne op te nemen?
Maar toen werd don Cornetto dus vermoord… Net daarvoor heeft hij zijn rechterhand Silly
Willy echter nog een opdracht gegeven: inderdaad wilde don Cornetto de harmonie ook een
rol laten spelen in het oplossen van een eventuele moord op zijn persoon! Er waren immers al
een paar mislukte aanslagen gepleegd op de don, en hij had 5 mogelijke verdachten opgelijst,
en een playlist gemaakt voor ’t Muziek Herne waarin ieder nummer verwees naar een
verdachte. Op het laatste nippertje slaagde don Cornetto er nog in op die manier zijn
moordenaar te ontmaskeren…
Patrick Bernauw schreef dit maffia moordspel in opdracht van 't Muziek Herne en het ging
in première in februari 2012 met medewerking van de acteurs en actrices van het
toneelgezelschap AT Kokejane. Het moordspel, zeer geschikt voor liefhebbers van Cluedo
en/of een maffia concert, kan op diverse manieren georganiseerd, geproduceerd en gespeeld
worden.

De Personages van het MoordSpel:
Een paar weken geleden werd don Cornetto het slachtoffer van een voedselvergiftiging, korte
tijd later van een verkeersongeluk. Hij wist met andere woorden dat iemand het op zijn leven
gemunt had. Op een avond heeft hij zijn rechterhand – advocaat Silly Willy – in vertrouwen
genomen, en samen hebben ze een lijstje opgemaakt van vijf mogelijke verdachten. Het was
de bedoeling van don Cornetto deze vijf zodanig onder druk te zetten, dat de persoon die
achter de aanslagen zat zich zou verraden…
Don Cornetto vertelde de vijf verdachten dat hij een concert voorbereidde met elf nummers,
waarin hij de identiteit van zijn moordenaar of moordenares zou onthullen. Iedere verdachte
zou in verband gebracht kunnen worden met twee nummers. Alleen naar de persoon die
effectief achter de mislukte moordaanslagen zat, zouden drie nummers verwijzen. Uiteraard
wist don Cornetto niet wie achter de aanslagen zat, maar hij hoopte deze persoon zo
zenuwachtig te maken dat hij of zij voor of tijdens het maffiaconcert zijn of haar mond
voorbij zou praten. Alleen heeft die persoon blijkbaar het zekere voor het onzekere genomen,
want een goede week geleden werd don Cornetto in zijn werkkamer gevonden met een kogel
in het hoofd.
Toen Silly Willy de kluis van don Cornetto opende, vond hij daarin elf partituren met wat
uitleg erbij. Blijkbaar is don Cornetto er op het laatste nippertje achter gekomen wie het
werkelijk op zijn leven had gemunt... En nu is het dus aan u, om uit te vissen wie don
Cornetto heeft vermoord… Ga achter de verklaringen van de vijf verdachten aan, verzamel de
gegevens over de elf muziekstukken en zoek uit wie van de vijf verdachten in verband kan
gebracht worden met drie nummers… en wie dus de moordenaar of moordenares is van don
Cornetto!

Het volledige dossier bestaat uit:






Een inleiding door Silly Willy, waarin de bedoeling van het spel wordt uitgelegd. U
kunt iedere speler of ieder team van spelers dit document bezorgen, maar u kunt deze
inleiding ook zelf uitspreken, en er als organisator/spelleiding meteen de spelregels
aan toevoegen, het verloop van het spel schetsen, enzovoort…
Het invulformulier. U bezorgt iedere speler of ieder team van spelers een
invulformulier bij de aanvang van het spel.
Drie documenten van Silly Willy met de beschrijvingen van de muziekstukken. U
hebt evenveel exemplaren nodig als er spelers of teams zijn, en u legt deze op een tafel
apart (de tafel van de organisatie/spelleiding) met de foto van Silly Willy naar boven.
De verklaringen van de vijf verdachten. U hebt evenveel exemplaren nodig als er
spelers of teams zijn, en u legt deze op een tafel apart (de tafel van de
organisatie/spelleiding) met de foto van de verdachten naar boven.

Facultatief: het Maffia Concert.
Wij bezorgen u als organisator/spelleiding de links naar clips van de muziekstukken op
YouTube. Let wel, deze links kunnen al eens vervallen. Met een eenvoudige zoekopdracht
binnen YouTube zal u dan ongetwijfeld een andere opname van het bedoelde muziekstuk
vinden. De spelers hebben de opnames van de muziekstukken niet nodig om het spel te
spelen, maar als u “de maffia muziek” integreert in het spel, wordt dit uiteraard veel rijker. U
kunt de spelers zelf op gezette tijdstippen laten vragen om een muziekstuk naar keuze te
beluisteren, of u kunt “het maffia concert” op de achtergrond laten spelen, al of niet via clips
of MP3’s op pc, laptop, iPod, cd,… Wenst u hier assistentie bij of wil u dit onderdeel speciaal
uitwerken, dan doet u er goed aan bij ons een “doe-het-zelf pakket op maat” te laten
uitwerken (of met een speciaal op uw maat gemaakt scenario, als uzelf en/of sommige spelers
een rol willen spelen). Wat u eventueel al betaald mocht hebben voor een “standaard doe-hetzelf pakket” wordt dan afgetrokken van de wellicht hogere prijs die u hiervoor betaalt.
Link YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PL0B699F254E1BD0E3
<iframe width="560" height="315"
src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL0B699F254E1BD0E3&amp;hl
=nl_NL" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

De Regels van het MoordSpel









De spelleiding geeft aan iedere speler of elk team van spelers de inleiding door Silly
Willy en een invulformulier, en hij/zij legt de spelregels en het spelverloop uit.
Iedere speler of elk team van spelers kan om de vijf of tien minuten (af te spreken) een
verklaring van een verdachte en/of een document van Silly Willy ophalen aan de tafel
van de spelleiding, met de foto naar boven. Er zijn in totaal 5 verklaringen van
verdachten en 3 documenten van Silly Willy op te halen. Spreek eventueel af hoe lang
men aan de tafel van de spelleiding mag blijven om de tekst op de foto’s te bekijken of
een keuze te maken. De foto’s mogen in geen geval omgedraaid worden, omdat zich
aan de achterkant eveneens belangrijke informatie bevindt.
U spreekt vooraf een bepaalde tijdsduur af waarbinnen ieder team het ingevulde
formulier moet inleveren (bijvoorbeeld een uur), of u spreekt af dat de speler of het
team wint die of dat als eerste een volledig juist ingevuld formulier overhandigt aan de
spelleiding. Het spel kan bijvoorbeeld ook gespeeld worden in 3 rondes, geïntegreerd
in een diner, en dus als moorddiner. Eventueel voorziet u als achtergrond of tussen
iedere ronde (of bij het eten) een streepje muziek uit “het maffiaconconcert”.
Het is perfect mogelijk de “puzzel te maken” zonder dat men alle stukken heeft
opgehaald, omdat men bepaalde verwijzingen kan ontdekken zonder dat men daar een
document of verklaring voor nodig heeft, en omdat er ook informatie bij de foto’s op
de verklaringen en documenten staat, die men kan zien op de tafel van de spelleiding.
Ofwel wint de speler of het team dat of die als eerste een volledig juist ingevuld
formulier afgeeft, ofwel spreekt u een moment af waarop alle spelers of teams hun
invulformulier moeten afgeven. Eventueel kan het lot dan een eindwinnaar
aanduiden… of stelt u als spelleiding een paar bijkomende vragen over het verhaal en
de personages. Het is altijd prettig als de winn(a)ar(es) ook echt iets wint.

Wie vermoordde
don Cornetto?

Personages & Verklaringen

Sommigen onder u kennen deze man ongetwijfeld als
Silly Willy. Het is een bijnaam die hij verdiend heeft als…
de advocaat van don Cornetto.

Ik slaagde er al eens
in een lid van de
familie, dat van
moord werd
beschuldigd, vrij te
pleiten op basis van
ontoerekeningsvatbaarheid.

Vandaag treed ik hier eveneens op
in mijn hoedanigheid van advocaat,
maar tegelijk ook als executeur
testamentair, de uitvoerder van de
laatste wil van don Cornetto…

Don Cornetto werd wel eens de Godfather genoemd van de grootste maffia familie die zich ooit in
Vlaanderen heeft gevestigd.
Zelf moest hij hier altijd om lachen: “Het is niet omdat je roots in Italië hebt en een succesvol zakenman
bent, dat je ook een maffiabaas bent,” zei hij. “Trouwens, een echte maffiabaas zou het toch nooit in zijn
hoofd halen bij wijze van hobby het voorzitterschap van de harmonie ’t Muziek Herne op te nemen?”
En toen werd don Cornetto dus vermoord…
Net daarvoor heeft hij mij echter nog een opdracht gegeven… Inderdaad wilde hij ’t Muziek Herne ook
een rol laten spelen in het oplossen van de moord op zijn persoon!
Een paar weken geleden werd don Cornetto het slachtoffer van een voedselvergiftiging, korte tijd later
van een verkeersongeluk. Hij wist met andere woorden dat iemand het op zijn leven gemunt had. Op een
avond heeft hij mij in vertrouwen genomen, en samen hebben wij een lijstje opgemaakt van vijf
mogelijke verdachten. Het was de bedoeling van don Cornetto deze vijf zodanig onder druk te zetten, dat
de persoon die achter de aanslagen zat zich zou verraden…
Don Cornetto vertelde de vijf verdachten dat hij een concert voorbereidde met elf nummers, waarin hij
de identiteit van zijn moordenaar of moordenares zou onthullen. Iedere verdachte zou in verband
gebracht kunnen worden met twee nummers. Alleen naar de persoon die effectief achter de mislukte
moordaanslagen zat, zouden drie nummers verwijzen.
Uiteraard wist don Cornetto niet wie achter de aanslagen zat, maar hij hoopte deze persoon zo
zenuwachtig te maken dat hij of zij voor of tijdens het maffiaconcert zijn of haar mond voorbij zou praten.
Alleen heeft die persoon blijkbaar het zekere voor het onzekere genomen, want een goede week geleden
werd don Cornetto in zijn werkkamer gevonden met een kogel in het hoofd.
Dames en heren… Toen ik de kluis van don Cornetto opende, vond ik daarin elf partituren met wat uitleg
erbij. Blijkbaar is don Cornetto er op het laatste nippertje achter gekomen wie het werkelijk op zijn leven
had gemunt... En nu is het dus aan u, om uit te vissen wie don Cornetto heeft vermoord….
Ga achter de verklaringen van de vijf verdachten aan, verzamel de gegevens over de elf muziekstukken
en vertel ons wie van de vijf verdachten in verband kan gebracht worden met drie nummers… en wie dus
de moordenaar of moordenares is van don Cornetto!

Ik vertel u graag iets
over Aïda, Montagues
en Capulets, en
uiteraard ook over
Casino Royale en een
Harlem Nocturne…

De Italiaan Giuseppe Verdi was de lievelingscomponist van don Cornetto. Aïda werd in 1870
gecomponeerd in opdracht van de Egyptische onderkoning. Het verhaal van de opera speelt zich af in
Memphis en Thebe, ten tijde van de farao’s. Een dramatische liefdesgeschiedenis tegen de achtergrond
van een oorlog tussen twee buurvolkeren…
De markante stijl van de Sovjet-componist Sergei Prokofieff vertoont wel wat overeenkomsten met die
van dit waar gebeurde misdaadverhaal… Felheid in thematiek en ritmiek, agressieve contrasten waarin
lyrische melancholie en burleske zotteklap zeer verrassend tegenover elkaar komen te staan… Dat is
ook zo voor de eerste avondvullende balletmuziek die Prokofieff schreef, bij een beroemd treurspel van
William Shakespeare over twee rivaliserende Italiaanse families… Het fragment op de playlist van don
Cornetto was getiteld Montagues et Capulets…

Casino Royale werd geschreven door Chris Cornell en David Arnold. Meer hoeven we daar echt niet aan
toe te voegen… Of wel?
En bij het beluisteren van de Harlem Nocturne van Earle Hagen moet u zich maar voorstellen dat u ’s
nachts door het rustige Harlem wandelt, de zwarte wijk van New York waar de eerste big bands werden
gevormd, en waar de muziek uit de talrijke kroegen u tegemoet komt…

Hier vindt u meer informatie
over a Big Spender in a
White Tower, over Toots
Thielemans en Peter Gunn…

De Big Spender van Cy Coleman wordt gekenmerkt door speciale speeltechnieken… en dat is ook zo
voor The Peter Gunn Theme van Henri Mancini, waarin elementen uit rock en jazz hand in hand gaan, en
met een melodie die gekenmerkt wordt door talrijke “bends” of “falls”… het laten vallen of afglijden van
de noten… Improvisatorische solo’s kruiden het arrangement dat de grootste hit werd van de
symfonische rockgroep Emerson, Lake & Palmer. Henry Mancini maakte overigens ooit deel uit van het
orkest van Glenn Miller, maar u kent hem ongetwijfeld ook van zijn werk als filmcomponist.
Over jazz en filmmuziek gesproken… Kent u De Zware Jongens nog, met in de hoofdrollen een komisch
duo van wie de namen mij nu even ontsnappen? Het thema werd gecomponeerd door Jean “Toots”
Thielemans, Brussels ketje dat als kind mondharmonica leerde spelen, en tijdens en kort na de oorlog
actief was als jazzgitarist in officierenclubs van het Amerikaanse leger…
Keren we nog even terug naar 1798. Het zijn bange tijden. Roversbendes zwerven rond in het Duitse
land, en zij gaan daarbij zonder enig mededogen te werk. Ze komen er ook ongestraft mee weg, tot een
tegenaanval door de bewoners van een klein stadje niet minder dan twintig bandieten uit Duitsland,
Frankrijk en Nederland onschadelijk maakt. In The White Tower van – hoe toepasselijk! – Otto M.
Schwarz worden we deelgenoot gemaakt van het plan, de overval, de vlucht… Spannend tot het
slotakkoord, als u het mij vraagt!

Op het lijstje
van don Cornetto
stonden verder
nog: Theme from
Godfather II, La
Storia van Jacob
De Haan en
Copacabana van
Barry Manilow…

Er zijn waarschijnlijk niet veel mensen die de film The Godfather of zijn sequel niet gezien hebben.
Waarschijnlijk zal iedereen dan ook het hoofdthema kennen, dat de titel Speak softly love meekreeg.
Het werd gecomponeerd door de Italiaan Nino Rota, die ook opera’s en symfonieën schreef, en
benevens zijn diploma aan het conservatorium van Rome een doctoraat in de letteren behaalde aan de
universiteit van Milaan. Het innige, ietwat weemoedige karakter van deze muziek staat in schril contrast
met de inhoud van de film, die ons binnen leidt in de harde wereld van de georganiseerde misdaad, van
de maffia. En dit is… was… ook tekenend voor don Cornetto. De buitenwereld hield hem voor een
keiharde maffiabaas, maar in wezen was hij alleen maar een zachtmoedig muziekliefhebber, een
zakenman die hooguit figuurlijk gesproken, en zuiver zakelijk, al eens over lijken ging…
Gewoonlijk wordt filmmuziek geschreven bij een handeling die in een scenario werd vastgelegd. Jacob
De Haan, musicus, klankregisseur, producer, studiomuzikant en componist-arrangeur, in 1959 geboren
in het Nederlandse Heerenveen, schreef La Storia echter zonder te weten bij welke geschiedenis hij zijn
spannende muziek moest maken, waarin ritmische en melodische passages elkaar voortdurend
afwisselen. Het werk is bestemd voor creatieve toehoorders! Want voor één keer mag u uw eigen
(misdaad)verhaal bedenken bij de muziek! Kan het nog toepasselijker? Jacob De Haan heeft La Storia
trouwens opgedragen aan de beroemde Italiaanse filmcomponist Ennio Morricone!

Een kleine dertig jaar
geleden leerde don
Cornetto, tijdens een
vakantie op het strand
van Rio de Janeiro, een
oogverblindend mooi
meisje kennen…

Julia Castigliana!

Don Cornetto en ik… dat was liefde op het eerste gezicht, en dat is altijd grote liefde gebleven. Zodra ik
meerderjarig was geworden, trouwden we… Ja, in het Italië dat wij nog gekend hebben, hoorde dat zo…
Nauwelijks hadden wij elkaar ons jawoord gegeven, of mijn lieve man werd in voorhechtenis genomen,
in verband met een schietincident waarbij een dode was gevallen. Geheel ten onrechte natuurlijk, hij
was zo onschuldig als een pasgeboren lam. Want dat hele schietincident, dat was eigenlijk niets anders
dan een jammerlijk ongeval…
Toch duurde het nog een vol jaar voor Silly Willy hem wist vrij te krijgen… En ondertussen, op het
thuisfront, was er iets gegroeid tussen mij en mijn bodyguard, Pistolen Pieter… die zijn taak misschien
iets te letterlijk nam…

Ja oké, we hebben iets
gehad, Julia en ik… En wat
dan nog, hé? Ik was haar
bodyguard! En je moet de
kater ook niet bij de melk
zetten!...

PISTOLEN PIETER… die gewoon Pieter
Wapenmakers heet (maar Pistolen Pieter
bekt nou eenmaal beter) (en in het milieu is
een goed imago goud waard!).

Trouwens, ik wil jullie
best wel vertellen hoe
dat zo gekomen is…

Maar eerlijk, Pistolen Pieter voelt zich niet
echt nog een zware jongen, hij heeft zich
omgeschoold en is nu meer zoiets als een
zakenman…

Don Cornetto draaide achter de tralies en was doodsbenauwd dat zijn vijanden zijn kersverse bruidje
iets zouden aandoen… En misschien heb ik toen gewoon wat te dicht op haar vel gezeten… Maar wat wil
je ook? Bij dat schietincident hadden ze iets geraakt bij don Cornetto… Iets eh… fundamenteels… Voor
een man. En zo kwam het dat Julia en ik… Nou, ik hoef er toch geen tekeningetje bij te maken, hoop ik?
En toen raakte Julia dus zwanger. Tsja, ze noemen me niet voor niks Pistolen Pieter… ik schiet altijd
meteen raak!... Geintje hé!... Maar Julia wilde het kind niet wegdoen, misschien werd het wel nooit
meer wat tussen haar en don Cornetto en best mogelijk ook dat hij de rest van zijn jonge jaren achter
tralies zou slijten. Dus zij bracht dat kind ter wereld bij mijn familie in Nederland, ik ben afkomstig uit
Haarlem, moet je weten… En Ciska groeide op in Nederland, in het geheim, tot een knappe leuke meid…
Niemand wist dat zij onze dochter was, want don Cornetto was vroeger dan verwacht toch weer op vrije
voeten gekomen… En ik, ik bleef gewoon Julia’s bodyguard.
Maar toen zette don Cornetto mij en Julia dus op zijn zwarte lijst. Want Martientje, die del van zijn zoon
Seppe, bracht eh… ons overspel aan het licht… en de vrucht van dat overspel ook… Afijn, zo drukte zij
het toch uit… En ofwel moest ik don Cornetto omleggen, ofwel zou hij mij koud maken, vroeg of laat… en
zijn overspelige vrouw ook. Tenminste, volgens die del van Seppe toch… Maar ik heb niks gedaan, al
noemen ze me dan Pistolen Pieter!

Hi! Ik ben Franciska
Wapenmakers, de dochter
die geboren werd uit de
overspelige verhouding van
Julia Castigliana, met haar
bodyguard Pistolen Pieter…
Maar al mijn vriendjes
noemen me Ciska.

Die gekke ouwe van me
heeft me vernoemd naar zijn
favoriete filmregisseur,
Francis Ford Coppola… je
komt er vast wel achter
waarom!... Maar ik vind
Franciska toch wel wat
ouwerwets klinken… Noem
me dus maar gewoon
Ciska!… Afgesproken?

Volgens Seppe… en Martientje Berghmans natuurlijk… had ik een knoert van een motief om don
Cornetto uit de weg te ruimen… Dan zou ik immers, via mijn moeder, het imperium van de Godfather
erven… en zou ik ook mijn royale speelschulden kunnen betalen. En nou ja, ik geef het grif toe, ik
bezoek al eens een casinootje, en daar verlies je al eens een eurootje, maar zo dramatisch is dat nou
ook weer niet. Ik ben nu eenmaal een speelvogeltje, hé!... Jaja, ik speel graag met het vogeltje… en ik
ben altijd in voor een lekker spelletje ook. Dat mag een gewoon kansspelletje zijn, of een strategisch
spelletje schaak. Tegen een amateur win ik geheid met mijn geheime wapens... Ik heb er zo twee… En
dan is het heel eenvoudig… Wil je de koning van de tegenpartij omleggen, zorg er dan voor dat jij als
eerste aan zet komt. En wie komt als eerste aan zet? Hij of zij die met wit speelt. Ze noemen mij dus wel
eens de Bulldozer, omdat mijn favoriete stuk de toren is!
Maar goed, wat ik nog kwijt wilde over Seppe en zijn Martientje… En wat Seppe en zijn Martientje altijd
vergeten te vertellen als ze het over mijn motief hebben om don Cornetto omver te blazen… Als dàt mijn
motief zou zijn, dan zou ik eerst toch ook nog Seppe uit de weg moeten ruimen om bij de poen van de
Peetvader te komen, ja toch? Omdat Seppe nu eenmaal de eerste, de rechtstreekse en de legitieme
erfgenaam van don Cornetto is? Ja toch?... Met andere woorden, schatje… Als ik een motief heb, dan
hebben Seppe en zijn Martientje er zeker één!

Kunt u zich voorstellen wat
voor een schok het geeft als je
plotseling geconfronteerd
wordt met het gegeven dat je
vader je vader niet is, en dat je
er ook nog ergens een halve
stiefzus op nahoudt?

Konsekwent was mama
anders wel, dat moet ik
toegeven. Want vernoemde ze
haar natuurlijke dochter met
Pistolen Pieter naar hun
favoriete filmregisseur, dan
vernoemde ze haar stiefzoon
naar de favoriete componist
van zijn stiefvader.

Seppe Cornetto…

Maar goed, don Cornetto
was dus impotent uit dat
schietincident gekomen, dat
hem voor een jaar achter de
tralies had gehouden… En in
dat jaar werd mijn halve
stiefzus verwekt…

… Alleen strookte het niet echt met zijn imago, dat hij kinder- en vooral zoonloos zou blijven. En dus
adopteerden ze mij… en verzwegen ze dat heel de tijd voor iedereen… en dus ook voor mij. Maar of ik
daarom mijn stiefvader zou vermoorden? Want dat wil jij toch van me horen, hé? Of ik mijn stiefvader
vermoord heb?...
“Seppe Cornetto is opgegroeid tot een junkie die het geld uit deuren en vensters gooit,” zegt men. Maar
wees gerust, als ik al een gat in mijn hand zou hebben, dan volstond de toelage van mijn ouders
ruimschoots om al mijn uitgaven te dekken. Bovendien wilde ik af van mijn Porsche, mijn jacht in SaintTropez en bovenal van mijn cocaïne-verslaving… Dat ik een duurzame relatie met een lerares
geschiedenis probeer op te bouwen, zegt toch genoeg? Ik wil een nieuw leven beginnen, met een
propere lei… dan ga je toch geen moorden plegen?
Wie trouwens ook geld nodig had, is die halve stiefzus van me. Ciska-die-haar-familienaam-nietgestolen-heeft… ’t zal zo ongeveer het enige zijn dat ze eerlijk heeft verdiend!... Ze had dringend geld
nodig om haar speelschulden te betalen, Ciska. Veel geld. En zijn er in haar geval tekenen die erop
wijzen dat ze van plan was haar leven te beteren? Ik dacht van niet. Dus als jullie een schuldige nodig
hebben, weet je alvast in welke richting je kunt zoeken… Want wie ligt precies aan de basis van deze
hele geschiedenis? Jawel, mijn zogenaamde moeder, haar bodyguard en hun natuurlijke dochter! Nu
hun onsmakelijke geheimen aan het licht waren gekomen, moest don Cornetto geliquideerd worden…
en wie weet was het daarna wel mijn beurt?

Martine Berghmans

Dit is de officiële verklaring, afgelegd door Martine Berghmans:
“Ik ben lerares geschiedenis en sinds enige tijd de vriendin van Seppe Cornetto. Als geschiedenislerares
ben ik altijd gefascineerd geweest door verhalen, familieverhalen, liefdesgeschiedenissen… Snuffelend
in stambomen en stoffige archieven ben ik er zo, geheel toevallig, achter gekomen dat mijn vriend
Seppe geadopteerd werd, wat altijd voor hem verzwegen is geworden. Op dezelfde manier heb ik ook
ontdekt dat Julia Castigliana en Pistolen Pieter een dochter hadden, een zekere Ciska Wapenmakers.
En dat Ciska dringend geld nodig had, veel geld, om haar torenhoge speelschulden te betalen. Van don
Cornetto zou ze dit geld uiteraard nooit krijgen, maar als hij uit de weg geruimd werd… en als er in één
moeite door ook afgerekend werd met zijn stiefzoon… dan zouden Julia en Pieter en hun natuurlijke
dochter het hele imperium van don Cornetto kunnen overnemen!”
Tot zover mijn verklaring. Als u mij een Bijbel geeft, ben ik bereid daarop te zweren dat ik hier de
waarheid en niets anders dan de waarheid gesproken heb, zo helpe mij God!

Wie vermoordde
don Cornetto?

Invulformulier

Mijn echtgenote Julia, die
ik lang geleden leerde
kennen op het strand van
Rio de Janeiro?

Mijn zoon Giuseppe,
die mijn geld vrolijk
door deuren &
vensters gooide?

Pistolen Pieter:
professioneel ‘bodyguard’
die de knepen van het vak
leerde in de onderwereld
van het Nederlandse
Haarlem?

Martine Berghmans, mijn favoriete
lerares geschiedenis?

Schaak- en
speelschuldenkampioene
Ciska Wapenmakers,
vernoemd naar een
filmregisseur?

OPLOSSINGEN

Julia Castigliana: ‘Julia’ verwijst via ‘Romeo & Julia’ naar Montagues et Capulets. En don
Cornetto had haar leren kennen in Rio de Janeiro dat verwijst naar Copacabana, een wijk in
het zuiden van de stad.
Pistolen Pieter = Peter Gunn; hij is afkomstig uit Nederland (‘Haarlem’- Harlem Nocturne).
Giuseppe Cornetto (= verwijzing naar Aïda van Giuseppe Verdi). Hij gooit het geld uit
deuren en vensters, en is dus een Big Spender.
Martine Berghmans = (via Gaston Berghmans en Leo Martin een verwijzing naar de film
Zware Jongens, en La Storia is Italiaans voor geschiedenis; zij is een lerares geschiedenis.
Francisca/Ciska Wapenmakers: vernoemd naar de filmregisseur van Godfather II, Francis
Ford Coppola). Francisca heeft speelschulden: Casino Royale. Zij speelt schaak, en begint
liefst van al met wit. De toren is een schaakstuk, wat van White Tower de derde verwijzing
maakt… en van Ciska dus de moordenares van don Cornetto!

