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OPVO ERINGSVOORWAARDEN

Vergunning tot opvoering van dit toneelwerk moet worden
aangevraagd bij hel

AUTEURSRECHTENBUREAU I.B.V.A.,,I{OLLAND" TE ALKMAAB
Teletoon:072- 112135
PoslbankÍekeningnummer : 81356

Om in het bezit te komen van deze vergunning dient u zich
aan de volgende voorwaarden te houden :

a. de aankoop van minimaal I tekstboekjes bij de uitgever;
alsmede

b. betaling van een bedrag aan auteursrechten aan boven-
genoemd bureau.

Let wel!
Auteursrechten betekenen het honorarium (loonl) voor de
schrijver van het toneelwerk, van wiens werk door u gebruik
wordt gemaakt!

Hoe moet vetgunning voor opyoering worden aangevraagd?
- U zendt de aanvÍaagkaart/tevens bewijs van aankoop, u bijde
leverantie verstrekt - ingevuld met de nodige gegevens - in aan
bovengenoemd bureau.
- U ontvangt daarop bericht welk bedrag aan auteursrechten
moet worden betaald. Na uw betaling wordt u de vereiste
opvoeringsverg u n n ing toegestuurd.
Denkt u erom dat u de betaling op tijd doet, zodat u op de dag
van opvoering in het bezit bent van de vereiste vergunning.

Verguoning tol HEB-opvoering(en) :

- schrittelijk oÍ telefonisch aan le vragen bii bovengenoemd
bureau.

Opvoering€n zonder ve,gunning ziin niet loegeslaan en
stralbaaÍ op grond van de Auteursw€|. Zii worden gerech-
leliil veÍvolgd, teÍwill de geldende rechlen mel Í000/0 woÍden
verhoogd.
Hel ls verboden gebruik te maken van gekregen, geleende,
gehuurde ol van anderen dan van de ultgever gekochte
tekslboekies,

Voor BELGIË wende men zich tot het bureau S.A.B.A.M.
aÍd. Lief hebberijtoneel,
Aarlenstraat 75-77 - 1040 BRUSSEL
TeleÍoon 2302660
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TWEEDE ZIEKENBROEDER

EERSTE MISDIENAAR

TWEEDE MISDIENAAR

PASTOOR

N.B.

De rollen van de pastoor, de ziekenbroeders en
de misdienaars zijn figurantenrollen, die ook in
het stuk kunnen worden weggelaten.

Dir toneelstuk is ook bijzoncler geschikt om
door alleen dames re woiden opgivoerd.



HET TONEEI,:

Het toneel moet alles hebben van een typische docenten-
kamer: Het bureau van de directrice is natuurlijk groot en
indrukwekkend. Naast de hoofddeur bevindt zich even-
tueel een groot postvak dat vol ligt met brieven, pàpier
etc.Op het tafeltje links voor (vanuil de zaal gezien)
staat de telefoon.
Het vertrek wordt gedomineerd door de grote docenten-
tafel, met erom heen ongeveer tien stoelen. Deze grote
tafel neemt de linkerhelft van het toneel in beslag. De
rechterhelft wordt in beslag genomen door een "zitje",
bestaande uit vier gemakkelijke stoelen en een kleine
salontafel met een lectuurblad eronder.
In de hoeken van het vertrek staan hier en daar wat grote
planten, die.duidelijk te lijden hebben onder een gebrek
aan verzorglng,
Rechts van de hoofddeur bevindt zich in de muur een
raam, recht boven het bureau van de directrice.
Voor dit raam hangen gordijnen, die gesloten zijn.
Verder zijn van vitaal belang een radio, een goed werkend
pistool (horde knal!) en een ouderwetse schoolbel, die
door iemand achter het decor op de juiste tijden moet
worden geluid.



MUZIEK:

Voorafgaand aan het eerste bedrijf, als het doek nog dicht
is en de zaal zich geleidelijk vult met publiek, kan de
ouverture "Tannhàuser" van Richard Wagner ten gehore
worden gebracht. Dit is "lekker" onheilszwangere
muziek. Deze ouverture duurt ongeveer 14 minuten.

Direct nadat Stuurop aan het eind van het eerste bedrijf
dood is neergevallen (Zeewaler rent in paniek, gillend, het
verÍrek uit), moet luid het laatste stukie van de ouverture
"Tannhàuser" worden gespeeld, om meer precies te zijn:
de laatste anderhalve minuut ervan, dus het gehele herha-
lingsthema aan het slot. Na ongeveer 45 seconden, dus op
de helft, moet de muziek geleidelijk worden weggedraaid.
Onderwijl zakt het doek.

Aan (bijna) het eind van het tweede bedrijf verlaten
Bruins en Storm het toneel. Het wordt geleidelijk donker.
Gelijktijdig met het donker worden klinkt luid het begin
van het tweede deel van het "Keizersconcert" van
Beethoven (dit is het Pianoconcerl no.5 opus 73). Dit duurt
35 seconden. Dan treedt De Balck binnen, loopt naar het
bureau, knipt de bureaulamp aan, loopt om het bureau
en neemt er achter plaats. Terwijl dit alles gebeurt moet
de muziek langzaam worden weggedraaid in l0 a 15

seconden.

Ongeveer I à 2 seconden nadat het dodelijk schot op De
Balck (harde kzal/) is gelost (aon het einde van het tweede
bedrijfl, barst het "Dies irae" uit het Requiem van
M,ozaÍt (KV626) Ios. Maximaal volume! Dit duurt onge-
veer 25 à 30 seconden. Het publiek kijkt intussen naar het
in schemerduister gehulde toneel, slechts verlicht door
het licht van de bureaulamp, terwijl De Balck dood met
het bovenlichaam over het bureau ligt. Daarna moet de
muziek langzaam worden weggedraaid, terwijl het doek
zakt-



Anderhalve minuut voordat het doek opgaat voor het
derde bedrijf, moet de muziek worden ingezet van
"Lacrimosa dies illa" uit het Requiem van Mozart
(KV626). Daarna gaat het doek op. Gedurende een halve
à driekwart minuut ziet het publiek dan het volgende,
terwijl de muziek geleidelijk wegsterÍï: het doek gaat
open, en onthult de docentenkamer. Een pastooÍ geeft
aan het stoffelijk overschot van De Balck de laatste zegen,
Het lijk ligt nu vóór het bureatt, met de voeten naar het
publiek. Vervolgens verlaat de pastoor, voorafgegaan
door twee misdienaars, het vertrek. Dit gebeurt in een
kleine, plechtige optocht. De requiem-muziek moet pre-
cies geheel weggedraaid zijn op het moment dat de pas-
toor het vertrek verlaat. Voor een maximaal "gedragen"
effect is een goede timing hier zeer belangrijk.

GELUID NIEUWSLEZER ANP:

De korte tekst van het nieuws van drie uur, voorafgegaan
door een stukje reclame (aan het begin vdn het eerste be'
drffi,kan men het beste zelf op de band zetten. Een zake-
lijke toon is hier natuurlijk zeer belangrijk. Helemaal
handig is het om op het toneel een kleine radio-cassel-
terecorder te gebruiken. Als De Balck dan (zo denkt
het publiek) misnoegd de radio uitzet, kan ze gewoon de
cassetterecorder uitzetten.



EERSTE BEDRIJF

Terwijl het doek nog dicht is gaat het licht in de zaal uit
en hoort men duidelijk de radio: een kort fragment
STER-reclame, gevolgd door de zes pieptoontjes van het
tijdsein. hierna de stem van een nieuwslezer.

NIEUWSLEZER (op zakelijke tood: Dle uur. Radío
Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Een woord-
voerder van de FBI te Washington heeft verklaard dat
er nieuwe aanwijzingen zijn die kunnen leiden tot
oplossing van de moord op twee veiligheidsfunctiona-
rissen in het Pentagon in Washington. Zoals bekend
werden beiden, nu zeven maanden geleden, tijdens
hun nachtdienst doodgeschoten, zonder dat de
verantwoordelijkheid hiervoor door een der bekende
terreurorganisaties werd opgeëist. Het Pentagon heeft
nooit bekend willen maken of de moorden al dan niet
werden gepleegd om redenen die met de staatsveilig-
heid te maken hebben.
Sport, voetbal. In het Europacup-drie tournooi...

Halverwege deze tekst gaat het doek open. Wij zien
Storm, luid zingend aan de schoonmaak, rammelend
met zinken emmem, en De Balck, gezeten aan de grote
docententafel, die de radio steeds iets harder zet om te
kunnen luisteren. Aangezien dit door het gezang van
Storm onmogelijk wordt, zeÍ ze heÍ toestel maar uit
en gaat repetities nakijken.

STORM (rammelend met zinken emmers, luidkeels zin-
gend): U heeft er toch geen last van, hè, mevrouw De
Buitelaar? Anders moet u het vooral zeggen. Ik moet
nu eenmaal de boel hier zien schoon te houden.

DE BALCK (kijkt verstoord en geïrriteerd, zegt echter)..
Volstrekt niet, mevrouw Storm. Let u niet op mij.

STORM ízer verdubbelde herrie verdergaand): Oh, nee,



dan is het goed, mevrouw De Buitelaar. Er wordt
tegenwoordig zo gauw op dit soort werk neergekeken.
Iedereen studeert er maar op los, ook vrouwén. maar
cen doodgewone. ouderwetss Hollandse dweil kunnen
ze niet meer yasthouden. Nou, ik voel me daar niks te

-. rrin voor, als u dat maar weet. (wappert met dweil)
DE BALCK: Natuurlijk niet, mevrouw Storm.
STORM: Ik kom uit de arbeidende klasse en claar ben ik

trots op. Zó. Tegenwoordig lijkt het wel een vies
woord. Ik heb tenminste nog werken geleerd. En dat
kunnen we niet van iedereen zeggen in dit schoolge-
botw. (wijst vaag om ziclt heen) 

--
DE BALCK: Nee, mevrouw Storm.
STORM: Weet u, mevrouw De Buitelaar. met ó kan ik

pratenl Neem nu Sint Gregoria, onze deftige meisjes-
school. Zo'n groot, oud kavalje. Ik staat ei heleniaal
allenig voor. Bezuinigen noemt de directrice het
legenwoordig. Hal Maar ik zal niet klagen, t.nevrouw
De Buitelaar. Mij horen ze niet. nooit niètl

DE BALCK (zucltrend): Ncc, rnevrouw Storm. Nooir.
STORM: Eigenlijk zit ik nu al in m'n theepauze, maar ik

zei tegen me eigen, ik zeg: iedereen is nu toch aan het
lesgeven. dan kan ik gauw nog even de docentenkamer
een beurt geven. ik bedoel maar, hè, mevrouw De
Buitelaar?

DE BALCK: Ja, mevrouw Storm. Geweldig van u. (die-
pe zucht)

STORM (leunt op haar zwabberstok, denkt eten na)..
Oh, en waarom zit u dan hier. als ik vragen mag,
mevrouw De Buitelaar? Niet dat het mij wat aangaat,
hoor. Ik ben alleen maar de werkster hier. Ii uw
lesrooster veranderd?

DE BALCK (legt haar pen neer): De zaak is, mevrouw
Storm, dat de directrice, mevrouw Stuurop, het vak
wiskunde van mevrouw Ruytenhoek blijkbaar zo
belangrijk vond, dat ze het aantal uren daarvoor fors
heeft uitgebreid, ten koste van de klassieke talen. En
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dat is toevallig mijn vak. Vandaar. En verder heeft u
het bij het rechte eind als u stelt dat het u niets aan-
gaat. En tenslotte: mijn naam is niet (fies gezicht)
De Buitelaar, maar Doctoranda P.A. de Balck van
Buytelen Ophorst!

STORM: O ja! Of je 'n emmer leeggooit! (gooit inder-
daad het restant yan haar emmer over de vloer en
gaat dweilen. De Balck weer aan het werk. Stotm
houdt op met dweilen, staat peínzend stil en zegt
dart) Weet u. mevrouw De Buitelaar (De Balck werpt
een mismoediga blik naar her plafond), ik zou d'at
toch eigenlijk niet pikken, als ik u wasl

DE BALCK: Dat laatste kan ik me nauwelijks voorstel-
len, mevrouw Storm.

STORM: Ja. onvoorstelbaar! Dat die Stuurop dat zo-
maar kan doen. Heeft u het al voor de Bond gegooid?

DE BALCK: Bond2 (gezicht tol afkeer)Wat voor bond?
STORM: Uw vakbond natuurlijk! Strijden voor uw rech-

ten. De barricaden opl (hanteert de zwabber als een
geweer)

DE BALCK: Vakbonden? Rode organisaties bedoelt u?
Daar heeft mijn vader zaliger, Frederik Willem baron
de Balck van Buytelen Ophorst, me altijd zo voor
gewaarschuwd. Nee, de enige bond waar ik lid van
ben is die van geheelonthouders.

STORM: O, waait de wind uit die hoek? Nou. laat ik u
dan dit zeggen: zonder die vakbonden waren we nu
nog allemaal de rechteloze loonslaven van dat stelle-
tje... (de deur gaat open) O, dag mevrouw Hackstroh.

HACKSTROH ínatte stem): Goedemiddag.
STORM í&fftl omstandig op haar horlogà): Gossie, dat

u er nu al bent voor de l.heepauze. De lessen eindigen
toch pas over een kwartier? Of hebben uw leerlingen
de Duitse taal al helemaal onder de knie?

HACKSTROH: Nee, dat niet bepaald. Maar ik ben van-
daag maar een kwartiertje eerder opgehouden. De
meisjes waren zó verschrikkelijk rumoerig vandaag.
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Vreselijk. Toen heb ik ze maar met een ilinke hoeveel-
heid huiswerk weggestuurd- Ik ben gewoon bekaf.
(ploÍt neer in een leunstoel bii het zitie. De deur gaat
opnieuw open)

STORM Ísporrendl: Kijk. drar hebbett we mevrouw
Atkinson ook all

ATKINSON (komt binne . O, mevrouw Hackstroh! U
al hier? Ik dacht dat u les had op't ogenblik?

HACKSTROH: Ja... eh, nee. bedoel ik. Ik ben wat eer-
der opgehouden. Trouwens, ik dacht dat u zelf ook
les had. Hoe staat 't met de vorderingen van uw
leerlingen in de Engelse taall (Atkínson neemt plaats
in eei tweede leunstoel, zegt "Ddg" zonder geluid
tegen De Balck, die even knikt als Atkínson passeert)

ATKINSON: Dat begint me, eerlijk gezegd, hoe langer
hoe minder te interesseren. Die rotmeiden! Ik kan er
geen orde meer onder houden! Ik ben maar een
kwartier voor tijd opgehouden.

STOR\4 (meeluisterend): Mooie boeMk denk dat ik er
ook maar een kwartiertje eerder mee ophoud, van-
daag!

ATKINSON: Dat kunt u inderdaad misschien beter
doen, mevrouw Storm. Zo direct begint onze thee-
pauze, en dan komen al onze collega's hier ook.

STORM: Volgens de C.A.O. had mijn theepauze allang
begonnen moeten zijn. Maar ja, die van u is natuurlijk
veèl belangrijker! Trouwens, ik weet wel wanneer ik
ergens teveel ben.

DE BALCK (sussend): Kalm alstublieft, mevrouw Storm.
Mevrouw Atkinson bedoelt juist dat u uw eigen pauze
natuurlijk niet mag overslaan, nietwaar, mevrouw
Atkinson?

ATKINSON: Uiteraard.
STORM: Reuze attent van u. Nou, dan ga ik maar zo

gauw ik hier klaar ben. ( gaat weer aan de slag)
ZEEWATER (komt binnenwapperen): Nee maar' hallo

iedereen! Wat een gezellige drukte hier! En dat terwijl
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ik nog wel had gedacht hier niemand aan te zullen
Íreffen. (loopt door naar de grote tafel, hangt haar jas
oyeï een stoel en gaat zitten, met haar rug naar de
deur en haar gezicht naar De Balck)

DE BALCK: Dag, mevrouw Zeewater. \ryat prettig u te
zien.

ZEEWATER: Hard aan lter werk. PeneJope? Ja, jij bcnt(r nog ecn van dc oude gtrdcl (op onderdrukte toon,
wijzend met hoofd en ogen naar de zithoeH Neem
nou die twee nieuwelingen, Hackstroh en Atkinson!
Het is toch niet meer de kwaliteit van vroeger, vind je
ook niet, Penelope? Altrjd rraar herrie in hun klas.
nooit orde en ga zo maar door.

DE BALCK: Ik zou het niet weten. filevrouw Zeewater.
ZEEWATER: Maar ik wel! Zeg, weet je nog, toen me-

vrouw Kesselring en miss Patton hier nog les gaven?
Die hielden er de wind wel onder! Zeker weteul Dat
waren nog eens tijdenl Maar nu... Trouwens, bij
mevrouw Ruytenhoek gaar alles ook niet bepaald oó
rolletjesl (snuift verachtehTkl Soms denk ik wel eens
dat ik van het vak wiskunde nog meer weet dan zijl
Niet om te roddelen, hoor, (buigt zich samenzweerde-
rig oter de taíel) rnàaÍ ik hoor soms verhalen van de
leerlingen... Nou ja, laat ik die maar niet vertellen.
Zoals laatst, toen zei een van de meisjes tegen me...

DE BALCK: U zou ze toch niet vertellen?
ZEEW ATER (terbluft): Wat niet?
DE BALCK: Nou, die verhalen over Ruytenhoek!
ZEEWATER (gewoon doorkleppend): Zal ik u eens wat

vertellen, iets wat ik denk?
DE BALCK: Doet u voor mij geen extra moeite. me-

vrouw Zeewa ler.
ZEEWATER: Nou, die twee nieuwelingen, hè, echte le-

raressen kan ik ze nou bepaald niet noemen! En dan
Ruytenhoek! Volgens mij heeft Stuurop haar alleen
maar aangenomen om d'r te helpen bij haar duistere
belastingzaakjes. Ruytenhoek schijnt daar een kei in
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Íe zijn. Ze is bepaald niet op haar wiskunde-diploma's
aangenomen... Als ze die al heeftl (minachtende blik)

DE BALCK: Ik zou het u niet kunnen vertellen.
ZEEWATER: Jammerl En dan haar benoeming tot on-

der-directrice! Waarom werd u niet benoemd? U zit
hier toch al veel langer? Nou. duidehjk zat voor mij.
Ruytenhoek is onmisbaar voor de school, of beter:
voor de schoolkas... Dubbele boekhouding, gerotzooi
met de fiscus; ze is haar gewicht in goud waard. Weet
u wat ik vind van "mevrouw" Ruytenhoek? (intussen
komt meyrouw Ruytenhoek binnen door de hoofd-
deur. Ze blijft stil luisterend in de deuropening staan,
gezicllt op onweer/ Ze is een fraudeur. Haar rviskunde-
lessen lijken nergens naar en... eh... Wat is er, Penelo-
pe?

DE BALCK ( kiikt over de schouder yan Zeewdter naar
de binnenkomende Ruytenhoek): Dag, mevrouw Ruy-
tenhoek. Prettig u te zien.

RUYTENHOEK (iizid: Uw conversatie wijst in een an-
dere rich ting. meen ik.

STORM: Nou, de stemming is zoals gewoonlijk weer om
te sniiden. Afijn, m'n moeder zaliger zei altijd:
"Beter een rotsfeer dan geen sfeer". Mag ik er even
langs, mevrouw Ruytenhoek? Ik heb m'n werk te
d,oen. (verlaat de kamer, beladen met emmers, zteab-
ber en een volle prullenbak. Men hoort yanachter de
deur: "Kijk toch uit! Au! Sorry!" Gestommel.
Gerammel van emmers. Onderdrukte krachttermen.
Een stapeltie papier i)appert ordeloos de kamer in.
Intussen neemt Ruytenhoek plaats aan.het hooÍdein-
de van de docententafel, vldk naast het telefoontafel-
tje )

STUUROP (komt korzelíg binne : Vroeg of laat zal ik
die mevrouw Storm nog eens op staande voet ont-
slaanl (schíkt haar kleding en kapsel) Dit is al de
derde keer deze week dat ze me van de sokken
looptl (raapt papieren op, gezicht op onweer, kijkt
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wreyelig naor Hackstroh en Atkinson, die in de
ziïhoek elk een tijdschrift zitten ïe lezen) la. u hier,!
Ik dachr dat u les had?

ATKINSON: 'lla, eh... weet u, mevrouw Stuurop, het
ging zo vlot vandaag. Ik wilde de meisjes eens een
vroegertje geven. Ze hebben zo ontzettend hun best
gedaan...

HACKSTROH (sne : Btj mjj net zo, directrice. We heb-
ben prima leerlingen hier op Sint Gregorial

STUUROP (cynisch): Is dat zo? En u. doctoranda De
Balck van Buytelen Ophorst? Is er geen behoefte
meer aan Cicero en Herodotus?

DE BALCK (timide): Maar u heeft zelf pas mijn aantal
uren verminderd...

STUUROP: O ja! Nou ja! Klassieke talen. hè? Dat is
loch een afloperrde zaak. Onbelrngrijk roor dc
toekomst. We leven momenteel in een snelle, moder-
ne tijd. die vÍaagt om computers, massamedia en tech-
niekl Korlom. niet om dc bclegen oDmerkinp(n van
Scneca! íop de actttersrond *iínn hàii n"í1iiàr)i
van de schoolbel)

RUYTENHOEK (met slijmende glimlach): Daar ben ik
het helemaal mee eens. directrice.

ZEEWATER (rerzijde): Pfffl Word ik daar even niet
goed van !

ZUURMEYER (treedt binnen door de hoofddeur): Ohl
Eh... goedemiddag, dames!

§T_UqBO_li Zo, mevrouw Zuurmeyer! Zit uw les er op?
ZUURMEYER: Ja. Ik kom net uit mijn klas. Ik daèht

dat ik wel het eerste hier zou zijn. Maar zo te zien ben
ik, geloof ik, de laatste.

STUUROP: Dat klopt. ja. Sommigen van uw collesa's
hebben heel persoonJijke ideeën over hun lestijd"en.
(sarcastisch) Bovendien hebben ze héél vlotte leórlin-
gen, vréselijk intelligente meisjes allemaal. Vooral die

__3qderye talen!... Daar zijn ze toch goed in!
ZUURMEYER Fernstig): Nou, ik weet het niet. hoor. Of
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ze nu wel zo vreselijk intelligent zijn, bedoel ik. Btj
mij zitten ze vaak meer te giechelen dan behoorlijk op
te letten. Als ik bijvoorbeeld de structuur van dè
alcohol behandel...

ZEEWATER: Hè, wat zei u? Alcohol? In de klas?
ZUURMEYER: Nou ja, het gaat er alleen om hoe het in

elkaar zit, hoor, mevrouw Zeewater. Niet dat.we nu
met z'n allen...

ZEEWATER: O, ik dacht even dat u een clandestiene
jeneverstokerij achter uw scheikundelokaal had.

ZUURMEYER: Hoezo?
ZEEWATER: Zou toch kunnen? Er gebeurt hier al

zoveel illegaals. Neem nou mevrouw Ruytenhoek,
onze financiële expert...

STUUROP (stapt naar voren, geeft een daverencle klap
op de tafel): Mevrouw Zeewater! Die zaken gaan u
absoluut niets aan!

ATKINSON: Maar we hebben er wel allemaal mee te
maken. Ik bedoel: we verdienen hier toch ons salaris.
en,..

STUUROP: Verdiencn zei u toch. mevrouw Atkinson?
Nu u daar toch zelf over begint: als u van plan bent er
een gewoonte van te maken uw les steeds veel te
vroeg te beëindigen...

ATKINSON (zwakjes): Nou. vecl tc vroeg...
STUUROP: Dan is mrj dar best, maar dan zal ik wel

stappen ondernemen om uw vaste aanstelling hier om
te zetten in een part-time betrekking.

RUYTENHOEK (schrijttend): Dat scheelt dan meteen
aI... hm... even tellen... wat is uw maandsalaris ook al
weer, mevrouw Atkinson?

HACKSTROH (kwaad): Moet u dat van mij ook weten
soms? Ik dacht dat dit zo\i beschaafde school was.
Op Sint Gregoria, daar zit je goed, hebben ze mij
verteld, maar ik zit hier nu drie maanden en het
niveau is me wel tegengevallen.

STUUROP: Mevrouw Hackstroh! Juist omdat u hier nog
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zo kort bent dient u geen commentaar te hebben op
zaken waarover u niet kunt oordelen! Wat voor
mevrouw Atkinson geldt, geldt ook voor u! Volgens
mij kunt u bovendien geen orde houden. Dit is een
lyceum. geen spceltu inve re n iging.

RUYTENHOEK (geniepig): En Gertrud, die glasreke-
ning... Weet je wel?

STUUROP: O ja! Mevrouw Zuurmeyerl Dat moet nu
eens afgelopen zijn, die privé-proeven van u, na
lestijd! Het is beslist niet nodig het buskruit opnieuw
uit te vinden. We hebben nu... even zien... de afgelo-
pen maand alleen al vier kapotte ruiten. En een
geblakerd plafond bovendien. Ik voel er weinig voor
ln een tent te moeten gaan lesgeven, als u dit gebouw
hebt opgeblazen.

ZUURMEYER: Maar dat kan ik u uitleggen! Als u goed
naar het plafond hebt gekeken, zult u gezien hebben,
dat...

STUUROP: Ik hèb niet naar uw plafond gekeken! Ik
heb mijn informatie van mevrouw Ruytenhoek. Ik
peins er niet over in uw lokaal te komen.! Altijd die
afschuwelijke lucht van rotte eieren, en wat al niet...
Het lijkt wel een gifm engstershol.

ZEEWATER: Nou nou! Een gifmengstershol ! Dadelijk
gaat u ons er nog van beschuldigen dat we betrokken
zijn bij die moordzaak in het Pentagon, waar ze een
paar veiligheidsbeambten hebben neergeknald.

DE BALCK: Ach ja! Daar heb ik net over de radio iets
over gehoord. Ze schijnen de daders op het spoor te
zijn, is het niet?

ZEEWATER: Jazeker! Spannend, hè? Zo iets zal hier in
Nederland nou nooit eens gebeuren. Jammer! Het
doet me denken aan de laatste roman van Clara
Klepstra, "Gutsend Bloed"...

STUUROP: Nooit van gehoord. Waarom leest u geen
latsoenlijke boeken, mevrouw Zeewater? U moet
anderen van de Nederlandse literatuur op de hoogte
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brengen, en zelf leest u van die pulp? Wat hebben uw
leerlingen eigenlijk voor titels op hun boekenlijsten?

ZEEWATER: 'Ila... Ik zeg altijd tegen ze: "Als het saai
is, en het loopt slecht af, dan is het literatuur. Is het
leuk, en loopt het goed af... dan niet!"

DE BALCK: Eigenaardig... Wat vindt u van Jan Wolkers?
ZEEWATER: Dat is niets voor u. mevrouw De Balck!

Het staat vol met onfatsoenlijke passages.
HACKSTROH: Typisch Nederlands. De Duitse literatuur

heeft dat niet nodig. Daarin zult u nooit schuttingtaal
aantreffen.

ZEEWATER (spottend): Nee, da's waar. Ik heb "Mein
Kampfl' gelezen, en daar komt inderdaad geen
onvertogen woord in voor!

HACKSTROH: Pff! Wat flauwl Dat is geen literatuur.
Maar het valt me mee dat u het Duits beheerst naast
het Nederlands. Knap, hoor.

STUUROP: Dat doet er niet toe! Als de leerlingen het
maar onder de knie krijgen, mevrouw Zeewalerl En
dat vraag ik me wel eens af, soms. Volgens mij weten
ze veel te weinig van grammatica. Dat kan ik merken
als ik met Frans bezig ben...

ZEEWATER: Met welke Frans?
STUUROP: Nog één zo'n flauwe grap, en ik zal met

mevrouw Ruytenhoek uw salaris opnieuw gaan
bezien! Daar kan best wat van af! Laatst betrapte ik
een leerlinge uit de hoogste klas met dit boek: "Drie
Dode f)irecteuren"! Dat had u haar aangeraden, zei
ze. Schandalig! Kennen ze eigenlijk de Gijsbrecht van
Amstel wel?

ZEEWATER: Daarin vallen nogveel meer doden! Boven-
dien ben ik antiAjax.

ZUURMEYER: Wat heeft dat érmee te maken?
ZEEWATER: Nou, die Gijsbrecht is toch een Amster-

dammer? Voor mij is dat stuk helemaal geen drama.
Uiteindelijk wint Willem. Willem van Egmond. niet
van Hanegem. Die verslaat Gijsbrecht. Net goed.
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STUUROP: Ik dacht dat IK aan het woord was. Maar ja,
misschien kan ik het hier beter verder bij laten.
Voorlopig! Maar binnenkort kom ik er beslist op
terug. Dan zal ik ook eens met u van gedachten
moeten wisselen over het punt "Bezuinigingen", iets
wat ons allen treft. Niemand uitgezonderd! (intussen
komt mevrouw Stonn binnen met een blad vol
koppen thee, ze zet dit zwijgend met een smak neer
en gaat weer weg. Terwijl drt pladsvindt gdat het
gesprek door, nu tussen Stuurop en De Balck van
Buytelen Ophorst. De rest vqn het gezelschap neemt
nu eveneatls plaats aan de grote doccntentafel voor
het gebruiken van de lhee) Tussen haakjes. mevrouw
De Balck van Buytelen Ophorst! Het laatste proef-
werk Latijn leverde niét één voldoende op, heb
ik gehoord! Ligt dat uitsluitend aan de leerlingen?

DE BALCK: Eh... U moet beseffen, mevrouw Stuurop,
dat er nu minder uren voor zijn. Daardoor krijg je.,.

STUUROP: Natuurlijkl Uiteindelijk is het mijn schuld
wou u zeker zeggen! Denkt u er wel aan, mevrouw de
doctoranda, dat uw positie hier ernstig ter discussie
staat! Als u zich ook nog kritiek meent te kunnen
permitteren kan dat nare gevolgen voor u hebben...
Hm... U weet welke!

ZUURMEYER (sussend)'. Zal ik soms even de thee in-
schenken?

STUUROP: Ja!... Of nee, dat wil doctoranda De Balck
wel even waarnemen. Nietwaar, docÍoranda? (De
Balck staat gedwee op, schenkt de thee ín - rug nadr
het publíek - reíkt koppen rond: die ttan Stuurop is
knalrood)

DE BALCK: Even zien... De groene mok is van u, me-
vrouw Zeewater? Oja, en de gele voor u... (enzovoorï.
Ieder heeft hur va.ste kop, deze worden op enigszins
ingewikkelde wiize doorgegeven: g(an door ieders
handen. Onderwijl gaat de telefoon)

RUYTENHOEK (beantwoord de telefoon): Metsjes-
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lyceum Sint Gregoria... Ja... O jee... De directrice?
Zeker, meneer de inspecteur. Een ogenblikje, alstu-
bheft... (tot Stuurop)Eh... Gertrudl Het is voorjou!
De inspecteur van belasting! Denk er orn: als hij weer
begint over die "Onvoorziene Lasteu" zeg je gewoon
dat we het nog met onze nieuwe accountant aan het
narekenen zijn... Spreek alles tegen wat-ie zegt.

STUUROP ín eem t de telefoonover): Mevrouw Stuurop...
Ah, meneer Bijlstra? Hoe rnaakt u het?... Jaja, ik heb
uw brief ontvangen, hooll Wat klopt er volgens
u dan niet?... Extra onkosten-aftrek te hoog? Veel te
hoog zelÍi?... Weet u het zeker?... Nu, we zullen het
met onze accountant nog eens bezien, en dan... Wat
zegt u?... Wanneer?... Zeer binnenkort? .. Maar dai
komt bijzonder ongelegen, meneer Bijlstral . O, daar
kunt u geen rekening mee houden . Jaja... Norl dan
eh... dan komt u maar, dan zie ik u wel... ja.. Goede
nrddag. (legt hoorn neer) Zeg, Catol We krijgen
binnenlkort àie belastinginspecteur hier over de vloer!
Hij wil inzage in onze administratie!

ZEEWATER: O! Dat wordt lachen zeker?
STUUROP: Dat is bijzonder onaangenaam. Ik moet

meteen maatregelen nemen. Voordat die man hier op
de stoep staat. Ik zou het op prijs stellen, dames, als u
uw theè op hebt, dat u mevrouw Ruytenhoek en mij
alleen liet. We moeten bepaalde zaken even grondig
doornemen.

ZUURMEYER: Ik had u anders ook nog even willen
spreken.

STUUROP: Dat zal dan even moeten wachten, mevrouw
Zuurmeyer. Dit is belangrijker.

ZUURMEYER: Ja, maar...
STUUROP: Straks, zei ik, mevrouw Zuurmeyer. Kom,

dames, ik wil u niet wegjagen, maar...
ATKINSON: Oké, oké, we gaan al.
HACKSTROH: Jammer... het was juist zo g ezelligl (allen

af, behalve Ruytenhoek en StuuroP)
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STUUROP: Wat vervelend nu! Wat denk je, Cato? Die
man wil onze administratie doornemen! Ik moet er
niet aan denkenl

RUYTENHOEK: Nee. En we kunnen hem moeilijk vra-
gen welke administratie hij wil inzien. We hebben er
bij elkaar wel een stuk of vijf verschillende!

STUUROP: Laten we kalm blijven. Onze belastingaan-
gifte... op welke administratie heb je die precies
gebaseerd ?

RUYTENHOEK: Natuurlijk op de meest ingewikkelde.
De hele zaak zit vol verwijzingen naar allerlei toelich-
tingen en wetsartikelen. Ik heb er anderhalve maand
onafgebroken aan gewerkt, en het is zo'n enorm pak
geworden, dat ik het met Van Gend & Loos heb
moeten verzenden.

STUUROP: Zeker tn de hoop dat niemand er wijs uit
zou kunnen worden?

RUYTENHOEK: Precies. Sommige bedrijven mogen er
'n dubbele boekhouding op na houden, wij hebben
een driedubbele! Ik was eigenlijk ingesteld op een
langdurige correspondentie met die belastingvergaar-
ders, maar ik had ze nog niet zo gauw over de vloer
verwa cht-

STUUROP: Hm ja. Ik heb hier bijvoorbeeld al die aan-
vraagformulieren voor iinanciële ondersteuning van
scholen, volgens de subsidieregeling voor "Scholen
Vorige Eeuw".

RUYTENHOEK: Doe in Vredesnaam weg die troep! Als
de inspecteur die ziet zijn we meteen al zwaar de klos.

STUUROP: O! Ja ja... Eh... waar laat ik ze zo gauw?
RUYTENHOEK: Voor mijn part stop je ze in je corset,

als ze maar uit zicht zijn! Alles bij elkaar zijn er wel
vijf subsidieregelingen tegeliik waar we van plukken.
AI die ministeries werken toch langs elkaar heen.
Maar daar heeft inspeqteur Bijlstra niks mee te
maken.

STUUROP: Tja. Maar het gaat om onze baan en het
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voortbestaan van de school! Al honderdzevenendertig
jaar verzorgen wij hier onderwijs voor meisjes uit de
betere standen. Die lijn mag niet afgebroken worden.
En zei Macchiavelli niet: "Het doel heiligt de midde-
len?" Welnu dan! Doe watje kunt, Cato! Ik veÍtrouw
op jou. Alleen van jou hangt het aí of wij ons prachti-
ge werk hier kunnen voortzetten. of dat... eh...

RUYTENHOEK: Of dat we wegens belastingliaude een
paar jaar naar Leeuwarden gaan I

STUUROP: Afgrijsehjk.
RUYTENHOEK: Niet leuk. nee. Ik ga meteen aan de

slag, Gertrud. Er valt nog heel wat te redderen voor-
dat meneer Bijlstra hier op de stoep staat.

STUUROP: Maar hij kan wel over 'n uur al hier zijn. Wie
weet?

RUYTENHOEK (bij de deur): Dan houdje h maar be-
zig. Geef 'm een uitgebreide rondleiding door de
gebouwen of zo. Dat laat ik graag aan jou over. (af)

STUUROP (blijít zenuwachtig en handenwingend ach-
ter): Wat naar, hoe moet dat aflopen? Als dat maar
goed gaat! (er wordt geklopt)

ZEEWATER (komt binned: Mevrouw Stuurop? Kan ik
u nog even spreken?

STUUROP (stàat bi1 de kast, met rug nanr Zeewatei:
Alleen als het heel kort duurt eh... mevrouw Zeewater!

ZEEWATER: Ik heb iets belangrijks ontdekt, mevrouw
Stuurop. O, eh... uw thee staat hier nog, zie ik.

STUUROP: O ja. Dank u... Wel? Wat voor belangrijks
hebt u ontdekt?

ZEEWATER: U moet goed begrijpen. ik roddel niet
graag... Maar het gaat over mevrorlw Atkinson.

STUUROP: Ja? Wat is daarmee?
ZEEWATER: Laatst kwam ik hier binnen, en toen zat

ze in uw bureau te rommelen. Ze deed net de la dicht
toen ik binnenkwam. Maar volgens mij schrok ze.

STUUROP: Wanneer was dat?
ZEEWATER: Wanneer? Eh, eergisteren.
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STUUROP: Dan is het in orde. Ik herinner me dat ik
haar toen gevraagd heb iets voor me in mijn kast op te
zoeken. Ik weet niet meer precies wat 't was, maar u
hoeft zich geen zorgen te maken. (ze pakt haar
theekop en drinkt de thee)

ZEEWATER: O! Nou ja, dat wist ik natuurlijk niet.
Maar dan heb ik niets gezegd, vanzelfsprekend. Ik
dacht toch werkelijk even... Maar wat is er met u?

Stuurop laat theekop vallen, en doet een poging om de
thee uit te spuwen, ze slaat handen naar de keel en zakt
door de knieën, rolt dan stuiptrekkend over de grond.
ZeewaleÍ staaÍt als aan de grond genageld toe, begint
dan vol ontzetting te gillen.

EINDE EERSTE BEDRIJF
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TWEEDE BEDRIJF

Aanwezigzijn mevrouw Zuurmeyer en mevrouw Ruyten-
hoek.

RUYTENHOEK ( met galmende clcclamatie-toon. duide-
lijk niet gemeend, loopt bredc gebaren makcnd heen
en weer)'. Het is een ramp \ oor Sint Gregoria, een
regelrechte catastrofe !

ZUURMIYER (zit onbewogen yoor zich uit te kijken,
zegt droog): Ja, u bent nu de nieuwe diÍectÍice. ( kijkt
andere kant op)

RUYTENHOEK: Mevrouw Zuurmever! Hoe kÈnt u!? Ik
bedoel natuurlijk de plotselinge óh, ... dooO van onze
geliefde directrice. Altijd zo gezond, zo vitaal, altijd
maar bezig voor onze school. Het is haast niet natuur-
lijk, ik...

ZUURMEYER: Wat bedoelt u?
RUYTENHOEK: Niets, niets, volstrekt niets. Oh, wat

vreselijk allemaal.
ZUURMEYER: Wat zijn eigenlijk uw plannen, "direc-

trice "?
RUYTENHOEK (hysterísch): Plannen? Wat voor plan-

nen ?

ZUURMEYER: Wel, de school moet toch verder draaien?
RUYTENHOEK: Hè? Oh ja. Eh, de school. Ja, ia! Na-

tuurlijk. Gerrrud zou her niet anders gewild hebben.
De school moet doorgaan, koste wat het kost!

ZUURMEYER (cynische toon, terzijde): We gaan over
lijken hier op Sint Gregoria.

RUYTENHOEK: Zei u iets?
ZUURMEYER: lk zei dat me da1 her meesr verstandige

leek. We moeten aan onze leerlingen denken, en ook
het Iesprogramma moet worden afgewerkt, anders
krijgen we de onderwijsinspectie ook nog op ons dak.

RUYTENHOEK: Ja, u heeft natuurlijk volkomen gelijk,
mevrouw Zuurmeyer. U bekijkt het allemaal zo koel



en zakelijk, het lijkt wel of het u allemaal niets doet.
dat...

STORM íÀom1 zonder kloppen binnen): Mevrouw Ruy-
tenhoek, er is voor u een inspecteur aan de dertr.
Hij wil u graag direct spreken. het is belangrijk,
zegt-ie. Kan ik hem binnenlaten?

RUYTENHOEK: Watl Een inspecteur? Bijlstra? Nu al?
Ook dat nogl

BRUINS (binnentredend, neemt zijn hoed afl: NieÍ
Bijlstra, Bruins is de naam. Inspecteur D.J. Bruins van
de Rotterdamse recherche. Coedemiddag overigens. U
bent mevrouw Ruytenhoek, necm ik aan?

RUYTENHOEK: Oh. eh, inspecteur yan de recherche
zei u? Ik dacht even aan een inspecteur van de... eh...
Nov ja. (gewrongen lachie) Hm. Eh, ja ja, mijn naam
is inderdaad Ruytenhoek, directrice van Sint Gregoria,
ad interim. Wat kan ik voor u doen, inspecteur, eh...
Wat was uw naam ook al rveer?

BRUINS: Bruins, r,au de recherche.
STORIU írusserdoor). Ja, maar naruurliikl Recherclrel

( genie re nd ) Af,Llcling MOORDZAK LN:
ZUURMEYER en RUYTENHOEK: MOORDZAKEN?
BRUINS: U zegt het. Trouwens (tot Storm) hoe weet Í

dat?
STORM: Maar ik ken je tochl Inspecteur Dick Bruinsl

De grote speurder! Dat je mij niet meteen herkent!
Sonja Storm! Van de toiletten op het Haagse Veer!
Wie had elke ochtend je kamer gestofzuigd en je
bureau afgezeemd? Nou?

BRUINS: Ja, dat was u! Nou u het zegt! En u maakte
ook altijd van de gelegenheid gebruik om in miín
papieren te neuzen. als ik me goed lrerinner.

STORM: Och, ik hield van opruimen. Goh, wat leuk je
weer te.zien! Kan ik ergens mee helpen?

BRUINS ( kortaf): Als ik hulp nodig Àeb roep ik u wel.
Voorlopig had ik graag dat u even uw bezighóden elders
ging verrichten, dan kan ik deze beide dames even spre-
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ken- (houdt de deur uitnodigend open en wacht tot
Storm weg is) Ziezol (bínnensmonds) Bemoeial!...
Welnu, dames, misschien hebt u het inmiddels al gera-
den, maar ik heb een bijzonder ernstige mededeling
voor u. Zojuist hebben we van het ziekenhuis het be-
richt ontvangen dat mevrouw Stuurop geen natuur-
lijke dood is gestorven. Ze werd vergiftigd!

RUYTENHOEK: U bedoelt...
BRUINS: Inderdaad. Mevrouw Stuurop werd vermoord!
RUYTENHOEK: Maar... hoe in vredesnaam?
BRUINS: Cyaankali is een krachtig gif, en werkt zeer snel.
ZUURMEYER: Wat!? Cyaankali? Maar dat is vreselijk!

(ploÍt verbiisterd in een stoel neer) lk, eh...
BRUINS: U schijnt meer geschrokken te zjjn van de

cyaankali dan van de moord zelf, mevrouw eh...
ZUURMEYER /ftakkelend): Zuurmeyer. Ik geefop deze

school natuur- en scheikunde. Wel, eh, laatst...
BRUINS: Ja, mevrouw Zuurmeyer? (trekt pen en noti-

tieboekje )
ZUURMEYER: Wel, eh, gisteren liep ik m'n voorraad

chemicaliën na. Dat doe ik iedere maand. Normaal
klopt m'n inventaris altijd, maar nu... Er ontbrak vijf-
tig gram cyaankali, inspecteur.

BRUINS: Hm, dat is voldoende om er een kudde olifan-
ten mee om te leggen. De moordenaar wilde blijkbaar
zeker zijn van zijn zaak- Of zal ik zeggen: de moorde-
nares, mevrouw Zuurmeyer?

ZUURMEYER: Wat will u daarmee insinueren, inspec-
teur?

BRUINS: U kunt nu wel zo geschokt doen. mevrouw
Zuurmeyer, maar wie zegl me, dat u dat niet speelt,
om uzelf vrij te pleiten? Is het misschien een streep
door uw rekening dat de politie erachter is gekomen
dat de plotselinge dood van mevrouw Stuurop door
gif, wellicht uw gif, werd veroorzaakt? ( Zuurmeyer
sladt ontzet handen yoor de mond)

RUYTENHOEK: Maar, inspecteur! Nu moet ik toch
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tussenbeide komen. Op Sint Gregoria werken alleen
leerkrachten van onbesproken gedrag. We verzorgen
hier al honderdzevenendertig jaar het onderwijs aan
meisjes uit de betere standen. We zijn een keurige
school. ( hier hoort men de schoolbel)

BRUINS: Ik zie het verband niet zo, mevrouw Ruyten-
hoek. Moord is moord, keurige school of niet. En ik
verzeker u: deze zaak zal ik tot op de bodem uitzoe-
ken !

ZUURMEYER: Eh. ik moet nu weer gaan lesgeven.
Heeft u m:j nog nodig, inspecteur?

BRUINS: Nee, u kunt wel gaan. Voorlopig althans.
Houdt u zich beschikbaar voor de politie.

ZUURMEYER: Ja, inspecter"rr. Goederniddag dan maar.
BRUINS (tot Ruytenhoek): Mevrouw Ruytenhoek. u

bent plaatsvervangend directrice, nietwaar?
RUYTENHOEK: Dat klopt, inspecteur.
BRUINS: U beseft natuurlijk, dat dat voor de politie

kan gelden als een mogelijk motief voor de moord?
RUYTENHOEK: Dat weet ik niet. Het idee is volslagen

belachelijkl Ik kende Gertrud al vanaf onze studietijd.
In feite hebben we de laatste jaren samen deze school
bestuurd, al was zij dan de directrice. Maar we werk-
ten op allerlei gebied nauw samen.

BRUINS: Op allerlei gebied... Met name op financieel
gebied, heb ik begrepen?

RUYTENHOEK: Ja, ook. Maar in die zin, dat ik haar
adviseerde. Haar problemen waren ook de mijne. Er
was wat wrijving met de fiscus...

BRUINS: Er was controle op handen, geloof ik?
RUYTENHOEK: Eh, ja. Dat was erg onrustbarend. Als

ik een motief had om iemand uit de weg te ruimen,
dan zou het hooguit de inspecteur van belastingen
zijn geweest.

BRUINS: Maar het feit blijft, dat u de enige bent die
een motief had om uw directrice te vermoorden.

RUYTENHOEK: Ik de enige? Wat een onzin! Ik ben
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juist de enige die totaal geen motief had! Gertrud was
uiteindelijk verantwoordelijk voor de financiële gang
van zaken! Ik niet! Eigenlijk zijn hetjuist alle anderen
die stuk voor stuk veel meer redenen hebben om een
moord te plegen!

BRUINS: Waarom?
RUYTENHOEK: U kunt gewoon het rijtje afgaan. Neem

alleen maar collega De Balckl Ze heet eigenlijk De
Balck van Buytelen Ophorst. maar ik zeg De Balck...

BRUINS: Om tijd te sparen.
RUYTENHOEK: Precies. U Iiad er bij moeten zijn hoe

die af en toe door Gertrud behandeld werd. Gewoon
vernederend. Haar lesuren werden zonder noodzaak
verminderd, ze kreeg altijd kritiek, waar de anderen
bij waren...

BRUINS: Protesteerde ze nooit?
RUYTENHOEK: Nou nee. Dat is heel gek, eigenlijk. Ik

heb me vaak afgevraagd waarom ze dat allemaal zo
gedwee slikte, maar daar ben ik nooit achter kunnen
komen.

BRUINS: Daar heeft u geen flauw idee van?
RUYTENHOEK: Geen enkel. En dan moet u nogweten

dat ze yan ons allemaal hier het langste werkt. Ze
hoort zo echt bij het meubilair, zal ik maar zeggen.
De school betekent ook alles voor haar. Ze kent het
gebouw als geen ander, weet de hele geschiedenis uit
haar hoofd...

BRUINS: Bijzonder interessant. Het lijkt me dat ik
haar nu meteen maar even zou moeten spreken...
Maar gaat u verder. Hoe zit het met de anderen?
Werden die ook zo behandeld?

RUYTENHOEK: Die hadden het ook niet gemakkelijk,
maar ze werden toch nooit zo voor schandaal gezet
als De Balck... behalve mevrouw Zuurmeyer dan af en
toe, als 2e...

BRUINS: Ja, ogenblikje, mevrouw Ruytenhoek. íslaal
op en snelt op ziin tenen naar de deur, rukt die open
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en ziet me1)rouw Storm daarachter, in gebukte
luisterhoudind Nee maarl Mevrouw Storm! Komt dat
even goed uit! Ik zocht juist iemand die mevrouw De
Balck even voor me kan gaan opzoeken.

STORM: Ja, eh... nee. Ik bedoel: ik wou net de drempel
van deze deur een soppie geven. en...

BRUINS: Die drempel is schoon zatt GaaÍ u mevrouw
De Balck nu even opzoeken, en haast u maar niet.
Dag, mevrouw SÍormt. (weer terug naar Ruytenhoek)
Wat was er met mevrouw Zuurmeyer?

RUYTENHOEK: Die deed buiten de Iesuren om wel
eens privé-proeven in haar laboratorium. Ze is, geloof
ik, met een proefschrift bezig. Nou, dat mocht
eigenlijk niet van Gertrud. Ook vond die het in het
scheikundelokaal altijd stinken, en ze dacht dat er
teveel troep werd gemaakt.

BRUINS: Maar was de verhouding zo slecht dat dat een
moordmotief zou kunnen opleveren?

RUYTENHOEK: Hoe kan ik dat beoordelen, inspec-
teur? Mevrouw Zuurmeyer is nogal gesloten. Je kómt
er moeilijk achter wat ze denkt. Maar in elk geval kon
zij het gemakkelijkst aan cyaankali komen! Het is van
haar afkomstig!

BRUINS: Dat zegt niets. Als ik in haar plaats was zou
ik in geen geval met een vergif uit eigen laboratorium
te werk gaan. Dan maak je jezelf toch onmiddellijk
tot hoofdverdachte? Iedereen ziet dat toch gemakke-
lijk in?

RUYTENHOEK: Jawel... Maar dat kan voor haar toch
een reden geweest zijn om het juist daarom te doen?

BRUINS: Daar hebt u wel gelijk in. En hoe zit het met
de rest?

RUYTENHOEK: De rest... We hebben nog twee betrek-
kelijk nieuwe leraressen. Mevrouw Atkinson en dat
mens van Hackstroh. Gertrud vond ze allebei als lera-
ressen volslagen ongeschikt... En volgens mij had ze
geliik.
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BRUINS: Hoczo?
RUYTENHOEK: Ze kunnen geen van beiden orde

hor.rden. En Hackstroh weet van Duits haast nog
minder dan ik. heb ik sterk de indruk.

BRUINS: En Atkinson? Is dat een Engelse die Engels
geeft?

RUYTENHOEK: Dat is een Amerikaanse en ze geeft
inderdaad Engels. Ik weet eigenlijk geen fluit van
haar. Maar ze is niet onaardig, moet ik zeggen.

BRUINS: Juist... Daarmee hebben we iedereen dan wel
gehad, niet? O neel Hoe was de verhouding tussen
mevrouw Stuurop en mevrouw Zeewal.er?

RUYTENHOEK: Ook niet erg goed... Maar Zeewater is
een type dat overal maling aan heeft. Gertrud had
altijd kritiek op haar literatuur-opvattingen, maar
daar trok ZeewaÍer zich totaal niets van aan. Ze had
eens ontdekt dat Gertrud op Story was geabonneerd,
en ze zat al een hele tijd op een mooie gelegenheid te
wachten om dat eens aan de grote klok te hangen.

BRUINS (sarcastisch): Nou, een gezellige boel was het
hier. Dat merk ik wel. Het komt erop neer dat wijlen
uw directrice nu niet bepaald populair was. De
meesten konden dus haar bloed wel drinken... behalve
u dan eigenlijk. Is het niet zo?

RUYTENHOEK (plechtige too : Gertrud was streng,
maar rechtvaardig.

BRUINS: Dat was Alva ook! Maar daar hebben ze hier
in Nederland nooit een standbeeld voor opgericht. íer
wordt geklopt ) Ja! Binnen!

STORM íkorir binnen. De Balck volgt even later):
Joehoe! Ik ben het! Ik heb mevrouw De Balck voorje
meegebracht. Dick !

BRUINS: Noem me geen Dick. Je hebt er wel behoorlijk
de tijd voor genomen trouwens. (tot Ruytenhoek)
Eh, mevrouw Ruytenhoek, die andere leraressen,
waar we het net over hadden, eh, Zeewater dus, en
eh... kom...
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RUYTENHOEK: Hackstroh en Atkinson...
BRUINS: Ja, die. Is het mogelijk die ook meteen nog

even te spreken te krijgen? Dan heb ik tenminste
iedereen 'n keer gehad.

RUYTENHOEK: Ik denk het wel. Misschien wil me-
vrouw Storm ze even voor u gaan opzoeken?

STORM: Mevrouw Storm, hè? Natuurlijk! Die heeft
immers zeeën van tijd!

BRUINS: Maar als ik het u nu heel vriendelijk vraag?
STORM: Dan wordt 't natuurlijk wat anders. Voor jou

doe ik alles. Zal ik soms ook even een pittig bakkie
koflie voor de hele club zetten?

BRUINS (verrast): Wel, eh... ja, dat zou niet gek zijn.
Doe maar een beetje aan de sterke kant. (Storm af)

BRUINS (tot beide anderen): Zo, ik hoop dat dat koffie
zetten even duurt, dan is ze tenminste even hier van
de vloer. Mevrouw De Balck, mag ik me even voorstel-
len? Mijn naam is Bruins, inspecteur van politie.

DE BALCK: Aangenaam, inspecteur. Ik ben baronesse
De Balck van Buytelen Ophorst. Maar De Balck alleen
is wel genoeg.

BRUINS: Juist, mevrouw De Balck. U begrijpt dat ik u
enige vragen zal moeten stellen over wijlen uw direc-
trice.

DE BALCK (stijfjes): Ik heb u biizonder weinig over
haar te zeggen, inspecteur. Trouwens: "De mortuis nil
nisi bene", zeg ik met Horatius.

BRUINS: Eh, inderdaad. "Over de doden niets dan
goeds"... Hoe was uw verhouding met mevrouw
Stuurop?

DE BALCK: Die was eh... nu, vrij normaal.
RUYTENHOEK: Dat noemt ze normaall Hoe kun je dat

nu zeggen, Penelope? Waarom zeg je niet ronduit dat
je geen leven brj haar had?

DE BALCK: Houdt u zich er buiten, mevrouw Ruyten-
hoek! Die vermindering van mijn lesuren... daar zat u
achter, volgens míj. Want al die uren zijn naar Wiskun-
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de gegaan!
RUYTENHOEK: Wat krijgen we nu? Hoe komt u daar

nu bij? Dat is onzin, hoor illspecteur! Dat heeft
Gertrud. ik bedoel: mevrouw Stuurop, echt helemaal
buiten mrj om gedaan.

DE BALCK (steeds heftiger): Niet waar! Er zijn hier de
laatste jaren tal van dingen voorgevallen die het
daglicht niet konden verdragen! Vooral op financieel
gebied. En dat was heus niet Stuurop's werk alleen,
Jij zat steeds overal achterl Probeer het niet te
ontkennen !

BRUINS: Dames. dames...
DE BALCK: Maar ik kan het bewljzen! Ik kan u de stuk-

ken laten zien, inspecteur! Documenten waarvan u
achterover zult slaan! Ik heb hier bjjna dertig jaar
gewerkt. en de laatste jaren heb ik steeds moeten
aanzien hoe de vlekkeloze reputatie van deze school
op het spel werd gezet! Maar nu is het genoeg. Ik zal
u laten zien. zwart op wit. wie schuldig is.

RUYTENHOEK: Pas op ie woorden, doctoranda! Ik
weet niet wat je precies van plan bent, maar ik weet
wel dat niemand meer reden dan jij had om... om...

DE BALCK: Om wat? Mevrouw de waarnemend direc-
tdce? (er wordt bedeesd geklopt, door de ruzietoon
der beide dames tdlt dit niet op)

RUYTENHOEK: Om Gertrud Stuurop in het graf te
wensenl Je stond onder druk! Ze had je in één of
andere schroef! Ik weet niet precies wat voor schroef,
maaÍ daar kom ik gauw genoeg achter!

BRUINS: Tja, mevrouw De Balck, het spijt me wel,
maar nu ik dit zo hoor krijg ik toch de indruk dat u
wat informatie voor me achterhoudt... (er wordt
wederom geklopt) Ja, binnen! (een ambtenaar-achtig
figuur betreedt wat schroomttallig het toneel)

BIJLSTRA: Een zeer goede middag. Mijn naam is
Willibald Bijlstra. inspecteur van 's Rijks Belasting-
dienst. meer speciaal Vermogens-, Inkomens- en
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Vennootschapsbelastingl
BRUINS: Zot Benl. u dat! Met u had ik aljaren eens een

diepgaand gesprek willen hebben. Maar ik neem aan
dat u nu eens niet voor mij komt.

BIJLSTRA: Correct. Ik weet niet wie u bent. maar...
BRUINS: O. sorry. Bruins is mijn naam. Ik ben hier van-

\Mege...
BIJLSTRA: Interessant, maar mljn tijd is beperkt, me-

neer eh... Bruins. Ik wilde graag mevrouw G.M.
Stuurop, geboren twaalf-twee-achtenderti g in ZuÍ-
phen, meteen spreken, indien mogeliik.

BRUINS: Dat is dan helaas niet mogelijk. meneer Bijl-
s Ira.

BIJLSTRA: U meent van niet? Ik heb vanmiddag mijn
komst telefonisch aangekondigd.

BRUINS: Mogelijk. Vanmiddag leefde mevrouw Stuurop
nog.

BIJLSTRA (staart Bruins getoffen aan).. Och, hemeltie!
Maar ddt is tragisch... Wacht, ik teken lrer meteen
even aan... Zo: overlildensdatum... Hm... De hoeveel-
ste is het vandaag?

BRUINS: Dus u begriipt: U komt niet bepaald gelegen.
Ik kan u ook nog vertellen dat de doodsoorzaak
moord was! Ik ben politie-functionaris, en belast met
het onderzoek-

BIJLSTRA (pakt zí1n spullen weer in): Dan moet ik mij
beraden op andere te nemen stappen. Hm, ja. Vrese-
lijk. In wat voor wereld leven we toch? Waar moet dat
heen, ook belastingteclinisch gezien? Ontzettend.
ontzettend... I verdw ij n t h oofdschudde nd )

BRUINS: Zo heeft iedereen zijn problemen! Wel, dames,
ik ben bang dat u voorlopig nog geen van beiden van
me af bent. Eerst even een vraagie aan
Ruytenhoek: wanneer kan ik uw andere
spreken krijgen?

RUYTENHOEK: Wanneer u maar
ziin alle drie nog in het gebouw.

u, mevrouw
collega's te

wilt, inspecteur. Ze
Ik denk dat ze zich
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in het directricekamertje hebben teruggetrokken.
Misschien ziÍten ze wel in de spullen van Gertrud te
neuzen. Eigenlijk zou ik er zelf nu het liefst meteen
heengaan.

BRUINS: Ja, het zou prettig zijn als u ze dan maar
hierheen stuurde. En uzelf moet ik vragen voorlopig
het pand niet te verlaten. U snapt wel...

RUYTENHOEK: Jawel, inspecteur, en denkt u erom:
wat mevrouw De Balck heeft beweerd slaat echt
nergens op. Ik geloof werkelijk...

BRUINS: Dank u, mevrouw Ruytenhoek. Dat beoordeel
ik zelf wel. ( Ruytenhoek aí)

BRUINS: Ziezo, mevrouw De Balck. We zijn nu toch
even onder elkaar: Wie heeft volgens u nlevrouw
Stuurop vermoord?

DE BALCK: Maar, inspecteur! U denkt toch zeker niet
dat ik u daar antwoord op geefl Ik peins er niet over
iemand van een moord te beschuldigen. Als ik werke-
liik iemand zou verdenken zou ik dat toch voor lne
houden. Stel je voor dat ik het mis heb! Het gaat onl
een te ernstige zaak.

BRUINS: Inderdaad... Hm. U hebt het toch niet... toe-
vallig zèlf gedaan, mevrouw De Balck?

DE BALCK (snuiÍt)i Ik zelf! Maar waarom zou ik zo
iets afschuwelíks doen?

BRUINS: Ja luistert u eens: wat mevrouw Ruytenhoek
zei over uw verhouding met mevrouw Stuurop geeft
mij de indruk dat ze u als een voetveeg behandelde.
Was dat nou zo of niet?

DE BALCK: Ik... ik kan... kan u daar echt niets over
mededelen, inspecteur. Maar luistert u toch niet
teveel naar mevrouw Ruytenhoek. Zij is een schand-
vlek voor deze schooll Ze hadden haar jaren geleden
moeten ontslaan. Maar Gertrud kon niet zonder haar.

BRUINS: Waarom niet?
DE BALCK: Omdat... (staat op). Ik hoor de anderen

aankomen, inspecteur. Ik wil u graag nog verder te
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woord staan, maar niet met die anderen erbij. Als u
het niet erg vindt ga ik even weg. Ik kom straks wel
terug.

BRUINS: Nu, goed dan, mevrouw De Balck. Tot straks.
( De Balck gaat weg, terwijl geliiktijdig Zeewater,
Hackstroh en Arkinson binnenkomen. Bruins schudt
handjes en stelt zich yoor) GaaÍ u zitten. (hij bliiÍt
zelf staad'Ija, dames. Een nare zaak. Uw directrice'is
op laaghartige wijze om het leven gebracht, zoals u
inrniddels weet! [k heb al met de waarnemend direc-
trice gesproken, en met die adellijke dame met die
lange naam...

ZEEWATER, HACKSTROH, ATKINSON ( setiiktijdíd:
De Balck van Buytelen Ophorst!

BRUINS: Juist. En ook met uw scheikunde-collega
mevrouw eh... Zuurmeyer heb ik kennis gemaakt.
Welnu, ik heb willen nagaan wie redenen gehad kan
hebben om uw directrice naar de andere wereld te
wensenJ maar ik geloof dat iedereen die wèl had, zo'n
beetje. De een wat meer, de ander wat minder.

ZEEWATER (haastig): Nou, ik eigenlijk niet, hoor. Ik
vond haar vaak een ouwe zeur, maar af en toe kon je
ook wel met haar lachen,

BRUINS: U had geen hekel aan haar?
ZEEWATER (ruim gebaar): Welneenl Zij wel aan mij,

gelool ik. Ze had kritiek op mijn manier van lesgeven
en zo. Maar ja, ze had overal kritiek op. Ik probeerde
soms expres om haar kwaad te maken...

BRUINS: Waarom?
ZEEWATER: Zomaar. Om haar te pesten.
ATKINSON: Ja, de sfeer was altijd fantastisch hier.
I{ACKSTROH: Nou!
ZEEWATER: Ja, kom zeg! Jullie zaten ook altljd over

haar te klagen als ze er niet was! (hier komt Storm
bínnen met koffie)

BRUINS: Dat bedoel ik! Wdt had u nou bijvoorbeeld
voor bezwaren tegen haar, mevrouw Hackstroh?
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HACKSTROH: Ja, bezwaren...
STORM: Ze vond het gewoon niet leuk dat Stuurop er

wat van zei als ze weer eens te vroeg met de les was
opgehoudenl

HACKSTROH: Ik vraag me af waar u zich mee bemoeit,
mevrouw Storm.

STORM: Ja, we zitten nu eenrraal midden in een politie-
onderzoekl En jullie hebben toevallig geen verstand
van polit iezake n I

ATKINSON: U wel soms? AIs ik u was zou ik gaan solli-
citeren bii het Pentagonl Daar hebben ze iemand als u
op het ogenblik net nodig!

STORM: Ik heb in ieder geval jaren op het Hoofdbureau
Haagse Veer gewerkt. Dus...

BRUINS: Hee, koffie! (nadrukkelijk) Bedankt, mevrouw
Storm!

STORM: Deze is voor jou, Dick. Volgens mij...
BRUINS: Noem me geen Dick. Dat heb ik je geloof ikal

eerder gevraagd. Luister: ik kan het onderzoek
voorlopig best alleen ai. Mocht ik in de problemen
komen, dan roep ik je wel. Okay?

STORM: Jawel, commandantt ( sahteert en marcheert
met militaire pas weer weg)

HACKSTROH: Afschuwelijk mens!...
ATKINSON: Inderdaad. Ik hoop niet dat u haar als

informatiebron gebruikt, inspecteur!
BRUINS: Volgens mij is het hier één en al roddel en

achterklap. En dan dat despotisch bewind van Stuur-
op. Je zou deze school bijna kunnen vergeliiken met
die van Wackford Squeers, in Yorkshire, nietwaar,
mevrouw Atkinso n.

ATKINSON: Ik weet het niet, inspecteur. Ik ken die
school niet. Naast Nederland heb ik alleen in de
States les gegeven, nooit in Engeland.

BRUINS: O, eh, nee, dat bedoel ik ook niet. Ik doelde
op die sadistische kostschooldirecteur Squeers uit 'n
boek van Dickens, "Nicholas Nickleby". Dat dient u
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toch aan te spreken, mevrouw Atkinson?
ZEEWATER: Nou ja, ik hoor het alweer: orde houden

is blijkbaar niet uw enige probleem als lerares Engels,
hè, mevrouw Atkinson?

HACKSTROH: Nou wordt-ie fraai. En u maar klagen
over mevrouw Stuurop! Als ik u zo hoor lijkt ze wel
uit haar graf opgestaan! 't Is zonde dat ik het zeg!

ZEEWATER: Ik zou maar niet zo hoog van de toren
blazen als ik u was, mevrouw Hackstroh. Als ik les
geef in het lokaal naast dat van u, lijkt het soms wel
of uw leerlingen de volkerenslag van Leipzig aan het
naspelen zijn.

HACKSTROH: Ha! Het zou wat! Trouwens: wel wat
overdreven oln het met de tweede wereldoorlog te
vergelijken.

BRUINS: Bij mijn weten werd dre volkerenslag bij
Leipzig in 1813 uitgevochten. Maar ik wil hier natuur-
lijk niet r.rw kennis van de Duitse geschiedenis ter
discussie gaan stellen. Vertelt u me eens, mevrouw
Hackstroh: hoe lang werkt u al hier op deze school?

ZEEWATER: Nou ja, werkt...
HACKSTROH fdrt negerend)'. Drie maanden.
BRUINS: En u, mevrouw Atkinson?
ATKINSON: Ruim vier maanden.
BRUINS (noterend): Hm, ia. En van u wilde ik het ook

graag weten, mevrouw Zeewater.
ZEEWATER: Van mil? Wel, ik wérk hier al zeventien

jaar, inspecteur. En ik kan u wel zeggen, dat in al die
tijd het onderwijspeil op Sint Gregoria er niet op
vooruit gegaan is!

ATKINSON: Zo'! En u laat uw leerlingen detectives
lezen2

ZEEWATER: WaÍ zegt dat nu? Wilkie Collins schreef
ook detectives!

ATKINSON: Wie?
ZEEWATER: Kijk, dat bedoel ik nou!
BRUINS: Ja ja! Nou goed, zo komen we geloof ik niet
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veel verder. Ik zal het hier voorlopig maar bij laten. U
wordt allen bedankt, en u kunt wel gaan! Dan zien we
morgen wel weer verder. (allerz af. Bruins blijft alleen
achter, ordent aentekeningen. Na een kleine pauze
wordt de deur op een kier geopend en Storm steekt
haar hoofd naar binnen)

STORM: Oh, u nog hier?
BRUINS: Ja! Ik wilde nog even in alle rust een paar

zaken overdenken, voordat ik verslag ga uitbrengen
aan hoofJcommissaris Beresteirr.

STORM: Ohl ( nu geheel binnentredend; de nieuwsgie-
righeid druipt er van aÍ) Zal ik dan nog maar een
lekker bakkie koffie voor je zetten, Dick? Dat kun je
dan zeker wel gebruiken.

BRUINS: Noem me geen Dick! En koffie hoef ik niet
meer. Het enige dat ik op dit moment nodig heb, me-
vrouw S1orm, is dat u... Nou ja, laat ook maar.

STORM ígaat "gezellig" bii Bruins aan tafel zitten)'.
Wanneer ga je iemand arresteren?

BRUINS (zuchtend): Ik weet het niet! Ik heb nu ieder-
ecn rcrhoord, het liikt uet of ze allernaal wel een
motief hadden voor de moord op Stuuropl

ST OF.M ( s m al e nd) : Wijlen onze gelie fd e d irectrice !

BRUINS: Ja, en zelfs Í had een motief! Uw relatie met
Stuurop was nu niet bepaald vriendschappeljjk te
noemen.

STORM: Hoe kun je mij nu verdenken? Ik, die jarenlang
de W.C.-potten van het Haagse Veer onder m'n beheer
heb gehad?

BRUINS (doorgaand met satanisch genoegen): U bracht
de theekoppen de docentenkamer binnenl U kwanr
als werkster dagelijks in het laboratorium van mevrouw
Zuurmeyer! rilell2 (plaatst vingertoppen tegen elkoar;
borende blik)

STORM (benauw : U zit me voor de gek te houden,
inspecteur Bruins. Ik, een eerzame vrouw uit de
werkende klasse!
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BRUINS: Oh ja, dat was ik inderdaad nog vergeten: uw
afkeer van de betere kringen in het algemeen, en
deftige meisjeslycea in het bijzonder!

STORM: Denk je nu echt dat ik ooit zó diep zou zin-
ken? Ik, Sonja Storm !?

BRUINS: Okay. Rustig maar. Ik wilde u alleen even op
de proeí stellen. Dat is alles. Maar dat brengt me niel
van rn'n probleem af: zowat iedereen had een motief
voor de m oord !

STORM: Ja. Wat je zegt. En nog iets: ze hadden ook
allemaal de gelegenheid. Om het gif in de thee te
doen, bedoel ik.

BRUINS: Precies. Ik zou eigenlijk niet eens weten wie
het minst verdacht is... Want je weet: wie het minst
verdacht is, is vaak juist de dader!

STORM: Nou... ik kan er geen touw meer aan vastkno-
pen, hoor!

BRUINS: Verduiveld ingewikkeld, dat is het.
STORM: Wat ga je nu doen?
BRUINS: Alles bij elkaar is De Balck wel het meest ver-

dacht. Maar ik heb nog te weinig bewijzen om tot een
arrestatie over te gaan. Ik zal morgen om te beginnen
eens een uitgebreid ondèrzoek uitvoeren in de school-
administratie en in alle andere papieren. Ik denk dat
ik er heel wat interessants in zal aantreffen.

STORM: Wat spannend! Weet u, meneer Bruins. ik heb
het eigenlijk altijd gemist. dat spannende politiewerk,
altijd! En jou natuurlijk ook wel een beetjè. Misschien
kom ik wel weer terug naar het Haagse Veer!

BRUINS: Ahumt (schraapt uitgebreid ziin keel, staat
dan ineens zeer gehaast op) Het vtoÍdt nu toch wel
eens de hoogste tijd om op te stappen! Hoofdcommis-
saris Berestein zit op me te wachten.

STpR]tÍ: Ik ga er ook vandoor. Ik heb voor vandaag m,n
buik weer eens meer dan vol van deze school. Ik-loop
gelijk met je mee. Eh... Ga je naar het Haagse Veer? 

-

BRUINS: Ja, hoezo?
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STORM: Ook toevallig. Ik woon daarvlakbij in de buurt!
BRUINS (met tegenzin): Ahem! Mag ik u wellicht een

lift aanbieden?
STORM: 

_ 
Oh! Heel graag! Dank je! Erg aardig van je,

Dickl (onder deze conversatie topen beiden ieg; víak
voordat Bruins als laatste de deur achter zictt dicht
trekt hoort men hem nog zeggen, in reactie op de
woorden van Síorm) Noem me geen Dick.

Nadat de deur is dichtgegaan blijft het eyen stil op het
toneel. Terwijl wat "enge ntuziek" hoorbaar is wordt
het langzaanaan donkerdcr. Als de zaak in het schemer-
duister is gehuld gaat de deur weer open. De Balck kontt
behoedzaam binnensluipen, knipt de bureaulamp aan en
neemt vervolgens plaats achter het bureau van wijlen
Stuurop. Gejaagd begint ze de laden ervan open te
trekken. Zenuwachtig bladert ze door de papiermassa's.

DE BALCK: Het moet hier ergens zijnl Ik kan me niet
vergissen! Ik moet het hebben! Nu meteenl Anders is
het te laat! Als de inspecteur het vindt, dan... (ner-
veus verder graaiend) Hèl? Wat is dit nu? ( haalt een
grote enyelop tevoorschijn en haalt de inhoud er
half uit) Nee maar...

Achter haar gaaÍ langzaam de zijdeur open. Wij zien een
hand met een revolver. Een schot valt. De Balck valt
dodelijk getrolfen voorover op het bureau. Nu komt een
gedaante, geheel in het zwart gekleed, het toneel op,
grist de envelop weg en vlucht weer weg.
Muziek zet rn: (eventueel) "Dies Irae" van W.A. Mozart.
Na tien à vijltien seconden begint het doek langzaam
te zakken, terwijl tegelijkertijd de muziek wegsterft.

EINDE TWEEDE BEDRIJF
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DERDE BEDRIJF

Aanwezig zijn inspecteur D.J. Bruins en brigadier Lucas
van Dam. Zij bespreken met elkaar op zachte toon de
situatie, notitieboekjes opengeslagen in de hand. Ernstige
gezichten. Gekleed in lange regenjassen. Hoeden op hét
hoofd.
Hackstroh. Atkinson en Ruytenhoek (eerste nop meI ias
aon. lweede met tas in de hand, dercle jas over de a'rm
gehangen) staan bleek en verbijsterd in een hoekje, zo
ver mogelijk van het lijk verwijderd. Zlj WaÍen 

-zacht

met elkaar.
De Balck ligt al onder een laken. Een kriitomtrek is
zichtbaar op de vloer en op hel. bureau.
Poliriedo_kter zit gehurkr b[i het lijk. HourJr een punr
var he_t laken opgetild en werpt een laatste blik op her
Iijk. Kleding etc.: klein rond dokterstasie tstaat peonend
nao$ ltem), stethoscoop om de nek. witre jas e.dl
Anderhalve minuut voordat het doek opgaat klinkt(eventuee het "Lacrimosa dies illa" van \ry_-A. Mozart.
De muziek sterft langzaam weg, nadat het doek is
opgegaan, terwijl gelljktijdig een pastoor in vol ornaat.
voorafgegaan door twee misdienaars met kruis en
wijwatervat, plechtig, op liturgische wijze, wegschrijdt
en verdwljnt door de middendeur. Gedrang bij-de déur
volgt, want er komen twee ziekenbroe dérs iin witte
jassen) met een draagbaar binnen.
De politiedokter rijst op uit zijn gehurkte houding, slaat
het laken terug en sluit de dokterstas.

VERMONT (zich tot Bruins wendend): Ze is dood, zon-
der twijfel. Kogel, door het hart. In de rug geschoten.
Waarschijnlijk een .38 kaliber revolver. Eén tragische
zaak, inspecteur.

BRlilNS: Wel, ik zie uw uitgebreid sectierappot natuur-
lijk nog wel tegemoet, dokter. Heeft u èr enig idee
van hoe lang ze al dood is?
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VERMONT: Niet precies. Eens kiiken. (raadpleegt hor-
Ioge) Eh, het is nu negen uur in de ochtend. Gezien
de toestand van het corpus zou ik zeggen: twaalftot
vijftien uur. Ik schat dat de moord gisteravond is
gepleegd, zo tussen half zes en hall acht. (met een
blik op de twee wachtende ziekenbroeders) Kan ik ze
dan nu, eh...?

BRUINS: Ja, voer maar af. De foto's zijn al gelr.raakt.
Bedankt voor uw snelle komst, dokter. Goedemorgen.

VERMONT (mompelt wat terug, pakt zijn spullen bii
elkanr)

De twee ziekenbroeders laden het lijk op de baar en
gaan weg. De dokter sluit de rij. Botsing en gedrang bij
de deur. ( "Pas op", "Sorry", "Kiik uit" etc. worden
vernomen) Bijlstra, beladen met dossiers, papieren en
ordnerc, komt binnen. Kíkt verbijsterd naar de baar en
naar het tafereel in het algemeen.

BIJLSTRA: Oh, ik eh, ik kom geloof ik weer niet erg
gelegen. Inspecteur, toch niet wéér een...?

BRUINS: Jawel, meneer Bijlstra, een tweede moord dit-
maal. Niet anders.

BIJLSTRA (verward): Ik eh, dan kom ik later nog wel
eens terug. Het kan wel even wachten. Zo belangrijk
is het nu ook weer niet. Eh, goedemorgen dan maar.

BRUINS: Momentje, meneer Bijlstra! Misschien heb ik
uw assistentie nodig! Wilt u me een plezier doen en
even hiernaast in de wachtkamer plaatsnemen? U
vindt daar vast wel een paar interessante Panorama's
van vorig jaar zomer.

BIJLSTRA: Zeker, inspecteur. Mag ik hopen dat 't niet
al te lang duurt?

BRUINS: Natuurlijk mag u dat hopen. (Biilstra af. Tot
Van Dam) Okay, Van Dam, ga jij meneer Bijlstra even
gezelschap houden, anders zit-te daar zo alleen! Onder-
vraag hem zo grondig mogelijk over al die duistere
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belastingzaakjes. Vraag hem z'n hemd van het lijf. En
als-ie niet wil meewerken neem je gewoon die hele
berg papier in beslag die hij met zich meezeult. Na-
tuurlijk in naam der wet.

VAN DAM: Accoord, inspecteur. lk ga meÍeen. (af)
BRUINS íricft, zich tot de drie leraressen in het hoekje):

En nu u. Mevrouw Hackstroh, u ontdekte dus het lijk
van mevrouw De Balck om iets over zevenen vanoch-
tend?

HACKSTROH: Ja, inspecteur. Ik dacht eerst dat ze ach-
ter dat bureau (wijst) in slaap was gevallen. Ze lag
voorover op het schrijfblad. Ik tikte haar op de
schouder. En toen... (snikkend, emotie) En toen viel
ze dood achterover. Ik schrok met kapot. Ik gilde,
geloof ik. Daarna ben ik een glas water gaan drinken
en toen heb ik de politie gebeld.

BRUINS: Ja, dat is duidelijk. Waarom kwam u eigenllk
zo vroeg naar school?

HACKSTROH (beetje verward): Ik eh... eh... (ineens
snel) lk wilde, voor m'n lessen begonnen, in de
schoolbibliotheek controleren of er bepaalde boeken
wel aanwezig waren, boeken die ik momenteel met
m'n leerlingen aan het behandelen ben. Ik meende dat
het nogal wat tld zou kunnen gaan kosten. Zodoende.

BRUINS: Zo, de schoolbibliotheek. Waar bevindt die
zich?

RUYTENHOEK: In de andere vleugel van het gebouw,
inspecteur.

BRUINS: Wel, weMn de andere vleugel? En wat deed
u dan hièr, mevrouw Hackstroh, kwart over zeven in
de ochtend!?

HACKSTROH (paniekerig): Toen ik over het schoo!
plein naar de ingang liep, zag ik binnen licht branden
in deze kamer. trk besloot om het eerst even uit te
gaan doen. Met het oog op de bezuinigingen, ziet
u. (blik naar Ruytenhoek, die dit negeert)

BRUINS: Of kwam u hier zo vroeg. mevroutry Hackstroh,
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om eventuele sporen van uw misdaad alsnog uit te
wissen?

HACKSTROH: Maar, inspecteurl U denkt toch zeker
niet dat... Maar dat is volstrekt belachelijk! Ha!

BRUINS: Ik denk niets, ik analyseer alleen de feitenl
Heeft u een alibi voor de tijd tussen vijf en zeven
uur gistermiddag?

HACKSTROH ís tuurs)'.Ik was thuis.
BRUINS: Alleen?
HACKSTROH: Ja, alleen, inspecteur. Ik was met het

eten bezig.
BRUINS: Waar woont u?
HACKSTROH: Recht tegenover de school. Vanuit m'n

keukenraam kijk ik recht op het schoolgebouw.
BRUINS: Juist. En u, mevrouw Ruytenhoek? Heeft u

een alibi voor de tijd tussen vif en zeven? Ik hoop
voor u van wel, want na de knallende ruzie tussen u
en mevrouw De Balck gistermiddag, kan ik u verzeke-
ren dat uw papieren er slecht voor staan! En dan
bedoel ik nog niet eens uw belastingpapieren!

RUYTENHOEK: Ik was ook thuis, inspecteur.
BRUINS: Ook alleen?
RUYTENHOEK: Ja. M'n man is verleden jaar na een

tragisch ongeval overleden. Von Mannteufel was zijn
naam; Ruytenhoek is m'n meisjesnaam, ziet u.

BRUINS: Von Mannteufel? Dat ongeluk herinner ik me!
Hij schoot zich dood bij het schoonmaken van zijn
revolver. Hm!

RUYTENHOEK (stijfie : Ja, zo is het gegaan, inspec-
teur.

BRUINS: U weet zeker dat u gisteravond tussen vijf en
zeven thuis was, mevrouw Ruytenhoek? In die
periode werd namelijk mewouw De Balck vermoord,
zoveel is haast wel zeker.

RUYTENHOEK: Ik was gisteravond de gehele avond
thuis, inspecteur.

ATKINSON: Maar mevrouw Ruytenhoek! Sony dat ik
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me in het gesprek meng, maar ik moet iets vertellen.
Gisteravond reed ik in m'n auto langs de school, op
weg naar een verjaardag. Het was ongeveer kwart over
zeven. Toen ik het gebouw passeerde zag ik tot m'n
verrassing mevrouw Ruytenhoek naar buíten komen!

RUYTENHOEK: Wat!? Volslagen nonsens! Bent u hele-
maal gek geworden? Inspecteur, dat mens...

BRUINS: Stilte! Is het waar, mevrouw Atkinson?
ATKINSON: Ik durf er een eed op te doen! Nu ik er

over nadenk, ik vond ze er nogal paniekerig uitzien.
Maar ja, na zo'n bewogen dag hoeft dat natuurlijk
geen verwondering te wekken. Maar nu zie ik het
natuurlijk in een heel ander licht.

RUYTENHOEK: Gezwets! Grove leugens! Hoe kunt ul?
HACKSTROH: Het is waar inspecteur. Mevrouw Atkin-

son heeft gelijk.
BRUINS íverrastl: Hoe weet u dat?
HACKSTROH: Ik heb haar eveneens gezien, gisteravond.

Het was kwart over zeven. Ik stond net de afwas te
doen in de keuken. Plotseling zag ik mevrouw Ruyten-
hoek naar buiten komen en snel weglopen, de kraag
van haar regenjas hoog opgeslagen. Maar zij was het,
zonder twijfel! (Atkinson staat enigszins verbiisterd te
kijken, maar herstelt zich dan snel)

BRUINS: Wat heeft u daarop te zeggen, mevrouw Ruy-
tenhoek?

RUYTENHOEK (terwezen): Een complot! Alles gelo-
gen! Ik...

BRUINS: Ik moet u er voor waarschuwen dat alles wat
u zegt later door ons tegen u zal worden gebruikt.
Wilt u een advocaat bellen?

RUYTENHOEK: Hè? 8h... Nee, nee... ik word geloof ik
cek...

BRUINS (plechtig): Ik plaats u onder voorlopig arrest,
mevrouw Ruytenhoek. U gaat mee naar het hoofdbu-
reau voor verder verhoor. (de deur gaat open en Van
Dam komt zwijgend binnen, met het pak papiel yan
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Biilstra onder de atm) En nu ik er over nadenk: dat
"ongeluk" van uw man met die revolver is nooit
helemaal opgehelderd; u hield er, geloof ik, een flink
pensioen aan over. Die zaak zullen we maar eens gaan
heropenen! (tegen Van Dam) §h, Lucas, voer deze
mevrouw af naar het politiebureau en sluit haar in.
Dan zullen we haar vanmiddag eens aan een uitge-
breid derdegraads kruisverhoor ond,erwetpent (Van
Dam met arrestant af door hooíddeur. Bijlstra op
door ziideur, nu met lege handen)

BIJLSTRA: Eh... meneer Bruins... Stoor ik?
BRUINS: Oh. u bent het. U stoort inderdaad. Wat is er

nu weef?
BIJLSTRA: Excuseer. Ik meende dat de drukte wat

geluwd was. Ik heb zojuist een nogal... eh, indringend
gesprek gehad met uw brigadier. Wel, nu mevrouw
Stuurop helaas... eh... dood is, zal ik maar zeggen, kan
ik de zaken nu maar beter met mevrouw Ruytenhoek
bespreken. Waar kan ik haar vinden? (kijkt zoekend
om zich heen)

BRUINS (grofl: Ze is net onder zware bewaking naar
een solide kerker vertrokken!

BIJLSTRA ( glímlacht niet-begriipend): Hoezo dat,
inspecteur?

BRUINS: Ik heb haar gearresteerd op verdenking van
dubbele moord op de dames Stuurop en De Balck.
Daarom.

BIJLSTRA: Oh? Hè!? (verward) Ja, dat is nu toch wel
héél vervelend, moet ik zeggen. Zo schiet ik natuurlijk
nooit op. Bovendien heeft uw brigadier spltig genoeg
al m'n dossiers ter bestudering meegenomen. In naam
der wet, dat wel natuurlijk. Maar wel erg lastig.
Wanneer kan ik ze terugkrijgen, inspecteur?

BRUINS (gei'rrrteerd): Als we ermee klaar zijn. U hoort
nog wel van ons. Goedemorgen, meneer Bijlstra.

BIJLSTRA: Oh, nou ja, eh, goedemorgen dan maar. Ik
zal dan maar eerst m'n superieuren gaan verwíttigen.
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(bedremmeld af, met lege handen)
BRUINS (cynisch): Ja, doet u dat. (tot Hacl*troh

Atkinso Ja, u kunt ook maar beter gaan nu.
moet nu eerst eens goed nadenken oyer deze zaak.

Hackstroh en Atkinson af, beiden via aparte deur.
Bruins alleen over. Inspecteert nadenkend de kamer.
Op€nt_ en sluit weer de gordjinen boven het bureau. Diep
nadenken. Doorzoekt het bureau. Leest enkele papieren
door en steekt die knikkend in zljn zak. Reconstiueert
met armgebaren het dodelijke schot, knikt begrifpend.

STORM (komt zonder kloppen binnenrennen, genietend
van de sensatie): Nee maar, Dick, is de adel ien onder
gegaan? Wie is de dader? Ik hoorde dal. je dat mens
van Ruytenhoek hebt gearresteerd l?

BRUINS (nijdig): Ja, en ze is al opgehangen ookl Nou
goedl? Trouwens, noem me geen Dick. (andere toon)
Deze zaak is verduiveld gecompliceerd, mevrouw
Storm!

STORM: Gossiemi.jne! War spannendi Met jou valr er
ook altUd wat te beleven. Dick. (na bestraffende blik

_ van-Bruins ) Oh- sorry I Kan ik ergens mee hïlpen?
BRUINS (begint al ijsberend langzaam en nadànkend te

praten. Storm hangt aon zijn lippen, loopt stap voor
stap mee, ademloos luisterend): De Balck werd
gisteravond vermoord. Doodgeschoten. Dat maakt
het ineens zo verduiveld lastig. Eerlijk gezegd was zij
mijn hoofdverdachte, dat weet je. Die theorie is nu
mooi naar de maan. Ze werd zelI vermoord. Tenzii
natuurlijk... Mevrouw Storm. bestaat er een catalogui
van de schoolbibliotheek?

STORM: Een wat? O, een catalogus? Wat heeft dat er
nou weer mee te maken?

BRUINS (zuchtend): Wel, bestaat die? Ja of nee?
STORM: Eh, jazeker. Een hele goeie zelfs. We hebben

een enoÍme bibliotheek hier op Sint Gregoria. Weet
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je, Dick o, sorryt -(bez'werend gebaar) aanschaf van
boeken is namelijk voor een school aftrekbaar voor de
belastingen.

BRUINS: Jaja! Dat is verder Bijlstra z'n zaak. Hebben
alle leraressen een catalogus van de bibliotheek?

STORM : I azeker. Zonder uitzondering.
BRUINS: Dan begin ik me toch af te vragen wat Hack-

stroh l.rier vanochtend kwam doen. Goed beschouwd
klopt haar verklaring van geen kant. Ze wilde zoge-
naamd controleren of er bepaalde boeken in de
schoolbibliotheek aanwezig waren. Waarom keek ze
dan niet gewoon in haar catalogus? Ten tweede
beweerde ze d,at ze vanochtend in deze kamer licht
had zien branden. Onmogelijk.

STORM: Onmogelijkl... Eh, hoezo dan?
BRUINS (wijst op raam met gesloten gordijnen)'. Kljk

zelfl Zowel gisteren als vandaag was de zonwering
voor het raam neergelaten en waren de gordijnen
gesloten. En dan: Waarom kwam ze pas met haar
verklaring over Ruytenhoek nadat mevrouw Atkinson
had verklaard haar omstreeks kwart over zeven gister-
avond de school te hebben zien verlaten? \{aarom zei
ze dat niet meteen? Daar zit duidelijk wat scheef!

STORM: Ja, inderdaad! Geweldig van je, Dick!
BRUINS: Noem me geen Dickl En als dat allemaal zo is,

dan vraag ik me al wat ze dan wel hier kwam doen.
kwart over zeven in de ochtendl (wilst priemend naar
Storm) Of ... Of liegen zowel Atkinson als Hackstroh,
en proberen ze zo samen de schuld in de schoenen
van Ruytenhoek te schuiven? En dan die belasting-
affaires! Wat hebben die ermee van doen?

STORM: Geen idee! (er wordt geklopt)
BRUINS: Ja! Wie daar?
HACKSTROH fi.ijkt om de hoed:Ubent alleen, inspec-

teur?
STORM (beledigde toon): Nou, ik ben er ook nog, maar

ik ben maar de werkster. Ik ben zeker weer teveel
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hier. Ik ga maar koffie zetten. De middagpauze begint
zo. Goedendagl

BRUINS íernsrlg): Komt u binnen, mevrouw Hackstroh.
HACKSTROH: Luister. inspecteur. Ik moet u dringend

onder vier ogen spreken. Ik heb u namelijk iets
belangrijks te vertellen. Iets wat u moet weten voor u
met uw onderzoek verder gaat.

BRUINS: Aha! Ik had er al zo'n vermoeden van. Uw
verklaring van vanochtend beviel me helemaal niet. Er
rammelde van alles aan. Welaan? Vertelt u dan maar.
mevrouw Hackstroh. Wat heeft u voor belangrijks
mee te delen?

HACKSTROH: Als u geen bezwaar heeft... liever niet
hier. Het lijkt me buitengewoon ongewenst dat
iemand anders er iets van opvangt.

BRUINS: Dan moet het wel uitermate belangrijk zijn.
HACKSTROH: Dat is het ook, inspecteur. Zullen we

naar de bibliotheek gaan? Daar zullen we niet gestoord
worden.

BRUINS: Uitstekend. Gaat u voor. (telefoon begint te
rinkelen) Een ogenblikje... Ja, hallo, met inspecteur
Bruins... O, hallo Van Dam... Ja, dat hoorde ik al van
Bljlstra. Heb je iets gevonden?... O, prima, en je hebt
ook hun bankrekeningen onderzocht. En?... Jaja...
Watl?... Aha! Schitterend! Prima werk, Van Dam...
Nee, laat maar... Ja, ik geloof dat het me nu allemaal
een stuk duidelijker wordt. ik zie je wel op het
bureau. (hangt op./ Prima! Daar gaan we dan, mevrouw
Hackstroh. Op naar de volgende rond,el (beiden af
door zijdeur)

Na zo\r tien seconden komt Storm binnen met een
dienblad: daarop een koffiekan, mokken. suikerpot en
melkkannetje. Ze plaatst het blad op de tafel van de
zithoek en gaat zelf in een van de vier stoelen zitten.

STORM: Hèhè. ik zit. Nou, daar zit ik dan! Een fatsoen-
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lijke vrouw uit de arbeidende klasse tussen dat
stellqtje gajes! Leraressen. Een fatsoenlijk beroep!
Ha! Het mocht waÍ! (hier klinkr tuid de schoolbàl)
Moord en corruptie en wie weet wat er nog meer aan
het licht komt. Stinkende beerputten! (gestommel op
de gang) O, daar zul je er ecn paar hebbén. Zowaar ní
de bell Hoe is het mogehjk. (kijkt op polshortoge, en
vervolgt op andere toon) Goedemiddag, damesl De
koffie staat bruin, hoorl Ik zal meteen maar even een
bakkie inschenken.

Zuurmeyer, Atkinson en Zeewater komen binnen,
dragen schooltas, boeken, stapeltje schriften enz.
Bedrukte stemming; ze nemen plaats in de drie stoelen,
k nikken beleefd naar Slorm.

ZEEWATER ( melodramatische toon): Gistermiddag za-
ten we nog gezellig met z'n allen aan de thee...

ZUURMEYER: Nou, gezellig...
ZEEWATER: ... en nu ditl (zucht) Wat moet er in vre-

desnaam worden van ons aller Sint Gresoria?
ATKINSON: Is er eigenlijk iets nieuws beiend? Ontwik-

kelingen of zo? Wat voert die inspecteur eigenljjk
allemaal uit?

STORM ígewrcftlzgl: De politie volgt een spoor. Meer
kan ik voorlopig nog niet loslaten. Het onderzoek is
gaande... O, de suiker is op, zie ik. Wat vervelend nu.

ZUURMEYER: O, wacht maar. (haalt een buísie tevoor-
schiin) \k heb hier een eigen fabrikaat zoetjes. Zelf
gebruik ik geen suiker, maar ik zal het even voor jullie
er in doen. (voegt onmiddellijk de daad bij het
woord: ze plonst ht elke mok een u)itte pi Zou er
eigenlijk al iets bekend zijn over wie het gif in de
thee van mevrouw Stuurop heeft gedaan?

ZEEW ATER(pakt langzaam haar eigen moktan de tafel,
tuurt er langdurig in, kijkt ddn argwanend naar Zuur-
mq,er, brengt de mok een stukje omhoog, laqt hem
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dan weer zakken en zet hem tenslotte helemaal terug
op de tafe : Nee, geen idee, mevrouw Zuurmeyer.
Het gif kwam toch uit uw laboratorium?

ZUURMEYER: Ja! En als ik ontdek wie het daar heeft
weggenomen, dan is die nog niet jarigl (drinkt met
smaak haar koffie)

STORM (tot Zeewater en Atkinson): Jullie koffie wordt
koud, hoor. Zonde! Je moet het warm opdrinken.

ATKINSON: Eh, jaja. Ik heb geloof ik niet zo'n trek in
koffie. Dank u wel. (gemaakt lachje)

ZEEWATER: Ook toevallig! Ik eigenlijk ook niet zo.
(lacht eteneens als 'n boer met kiespijn)

ZUURMEYER: Vreemd! De koffie is voortreffelijk!
(ledigt haar kop) Drinkt u toch wat. Er gaat niets
boven een goede kop koffie.

STORM (heeft situatie goed door; legt er daarom nog
een schepie bovenop): Ik vind er anders wel een
typisch bijsmaakje aan zitten. Het zal wel door die
zoetjes van u komen. (Atkinson ert Zeewater schuiven
nu beiden hun stoel iets achteruit; onbehaaglijke
stilte) Of misschien heb ik de kolfie iets te sterk
gezet. Dat zal het wel zijn. Oef! Ik krijg er gewoon
kramp van in mijn maag. Ik ga maar even een handje
Rennies slikken. (gaat weg. Ontmoet bij de deur
Hdc kstroh die binnen komt)

HACKSTROH: Zo, die had haast! Werd ze niet goed of
zo'! (loopt door naar de tufel) Ha, lekker, koffie!
Heerlijk. Zit er al suiker in? (pakt een volle mok)

ZEEWATER: Wacht even, ik bedoel, eh...
ZUURMEYER (er overheen pratend): Jahoor, die zit er

al in!
HACKSTROH: Fijn. Dank u welL (neemt meteen /ikse

teug, terwiil Zeewater en Atkinson vol afgrijzen
toestdren; Zuurmeyer zit in een tijdschïi.ft te bladeren)
\ryat zitten jullie me nou gek aan te staren? Is er iets?

ZEEWATER: Eh, nee... niets hoor, eh... (slik)
HACKSTROH (doordrinken : Wat een toestanden.
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Door alle chaos zijn m'n lessen helemaal in het hon-
derd gelopen. En die moeten toch eigenlijk gewoon
doorgaan, ondanks alles! Ik denk dat ik vandaag maar
m'n vrije woensdagmiddag er aan opoffer om hier m'n
lessen voor te bereiden. Anders wordt het helemaal
niks de rest van de week-

ZUURMEYER (opstaand, spullen bijeen garend): O ja2
Nu, u doet maar. Ik ga naar huis. Prettige middag nog,
colleea's. ( aí)

ZEEWATER (lclampt onmiddellijk Hackstroh aan, die
net &an een tweede mok koffie begint): Mevrouw
Hackstroh, u voelt zich toch wel in orde?

HACKSTROH: Natuurhjk! Waarom niet? Nee hoor,
alles gaat prima!

ATKINSON (bezorgd): Ook geen pijn in uw maag? Slap
gevoel?

HACKSTROH: Welneen. Ik voel me zo gezond als een
vis. Willen jullie me soms ziek hebben of zo?

ATKINSON: Zeker niet, mevroLlw Hackstroh. Louter
bezorgdheidl Wel, ik ga ook maar eens op huis aan.
Een prettige middag. ( af)

ZEEWATER: Dat zal ze wel niet menen. Gaat u hier echt
helemaal in uw eentje de hele middag zitten zwoegen?

HACKSTROH: Jazeker. En ik begin nu meteen, des te
eerder kan ik weg.

ZEEWATER (lachend): Nou, ik begrijp de wenk, hoor!
Ik laat u verder maar met rust. Veel plezier met
Goethe, en met al die andereDuitse zware jongens!

HACKSTROH: Ja, dank u. Goedemiddag. ( Zeewater af)

Hackstroh neemt plaats aan tafel. Ze spreidt haar
boeken, papieren etc. uit en Eaat aan het werk. Ogen-
schijnlijk gaat ze hier geheel in op. Geruime tijd zit ze in
volkomen stilte door te werken. Af en toe stopt ze en
kijkt uitgebreid op haar horloge en daarna naar de (nog)
dichte deur. Plotseling zit ze doodstil als er duidelijk
iemand aan de deur morrelt. Terwijl de deur (wat traag)
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openzwaait heeft Hackstroh zich weer bliksemsnel over
hàar werk gebogen. Nu komt Atkinson ízet Íasl binnen.

HACKSTROH (venast opkiikend,l: Ah, mevrouw Atkin-
son! Ik dacht dat u ook naar huis was.

ATKINSON: Ik ben van gedachten veranderd... Ik...
hm... ik maakte me een beetje bezorgd. Om u

HACKSTROH: Hoezo bezorgd?
ATKINSON: U hebt daarstraks toch ook koffie gedron-

ken? De meeste anderen lustten'm ineens niet meer.
HACKSTROH:'rVaarom niet? ídoorwerkend)
ATKINSON: Och... Zuurmeyer had er wat ingegooid.

Zoetjes. Eigen fabrikaat, zei ze. Maar ja..' de cyaan-
kali die onze populaire directrice naar de eeuwige
iachtvelden hie[p, die kwam ook uit haar toko. Maar
dat had u niet gezien, hè? Dat Zuurmeyer die dingen
in de koffie had gegooid?

HACKSTROH: Nee... Maar al had ik het wel gezien, dan
had ik, denk ik, toch die koffie wel opgedronken.

ATKINSON: O ja? Meent u dat? Dat zou dus eigenlijk
betekenen, dat u ervan overtuigd bent dat mevrouw
Zuurmeyer in ieder geval onschuldig is.

HACKSTROH: Misschien ben ik dat ook wel.
ATKINSON: 2o... Nou ja, u bent niet de enige, nietwaar?

Die dat denkt, bedoel ik.
HACKSTROH: U denkt er ook zo over?
ATKINSON: Ik dacht aan inspecteur Bruins. Hí heeft

nu onze wederzijdse vriendin, mevrouw Ruytenhoek,
gearresteerd, nietwaar? En dank zij ons, eigenlijk-.

HÀCKSTROH: Ja, onze verklaringen samen waren funest
voor haar, daar hebt u gehjk in.

ATKINSON: Toch vraag ik me af, of ze nu werkelijk de
dader is. Hoewel: een van ons moest het zijn, dus
waarom zij niet?

HACKSTROH: Ja, goeie vraag van u. Waarom zij niet?
Weet u wat ik denk, mevrouw Atkinson?

ATKINSON: Nou?
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HACKSTROH: Dat niemand beter dan u het antwoord
op die vraag weet!

ATKINSON /froeltjes): En hoe luidt dat antwoord?...
HACKSTROH: Mevrouw Ruytenhoek is onschuldig.

Net als Zuurmeyer.
ATKINSON: En Zeewater? De keus wordt vrij beperkt,

onderhand.
HACKSTROH: Inderdaad. Dat Ruytenhoek onschuldig

is, mevrouw Atkinson, weten we allebei even goed.
Want u loog tegenover Bruins. En ik eveneens...
( stilte)

ATKINSON: Ja, dat is ook 2o... Ik zei dat ik Ruyten-
hoek gisteravond om kwart over zeven de school uit
had zien komen, en toen zei u dat u haar ook rond
die tijd gezien had. Dat veraste me nogal.

HACKSTROH: Dat was ook de bedoeling. Ik zag de
verbíjstering in uw ogen, en meteen was de hele zaak
me duid elijk.

ATKINSON: Mij ook. Ik had u natuurlijk ook meteen
door. Ik weet nu wie u bent. Alleen, jammer genoeg,
te laat.

HACKSTROH: Te laat?
ATKINSON: Te laat voor die arme doctoranda De Balck

van Buytelen Ophorst. Ik heb werkelijk serieus
geloofd dat zij mlj op het spoor was gekomen. Die
brave doctoranda!

HACKSTROH: Dus je hebt haar bij vergissing vermoord?
ATKINSON (onverschilli!: Ja, eigenlijk wel. Vanmor-

gen realiseerde ik me dus dat ik jou had moeten
hebben, Hackstroh! Als je tenminste echt zo heet. Nu
heb ik het toch wel bij het rechte eind, hè? Ik zou
het bepaald vervelend vinden om weer de verkeerde
persoon om zeep te helpen! Tussen haakjes: je blijft
wel Íustig zitten, hè? Ik heb je al vanaf dat ik binnen-
kwam onder schot. (haalt pístool tevoorschiin)

HACKSTROH: Maak je niet ongerust, Atkinson. Of zal
ik je maar bij je ware naam noemen?
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ATKINSON: Hm... ik weet triet wie je bent, maar je
bent natuurljjk net zo min lerares Duits als ik leraràs
Engels?

HACKSTROH: Och, ik wil me wei even voorstellen: ik
pen. Anja Ankersmit, names de Binnenlandse Veilig-
hcid:dienst tijdelijk gedetacheerd zowel bii FBl.
Interpol als New Scotland Yard. Legitimatie zièn?

ATKINSON: Hou je handen op tafel. Waarom ben ie
hier? Op Sint Grego ria?

HACKSTROH: Mijn opdracht luidt de persoon op te
sporen, die precies zeven maanden geleden twee
veiligheidsbeambten in het Pentagon in Washington in
koele bloede doodschoot en spoorloos verdween met
de nieuwste gegevens betreflende het Amerikaanse
"Starwars"-programma!

ATKINSON: Nee maarl
HACKSTROH: Volgens onze naspeuringen is de dader

een vrouw. Een zekere Ruthl. Cooper. Ze heeft ltaar
spoor vernuftig weten te camoufleren. maar we
hebben toch haar verblijfplaats weten te achterhalen.

ATKINSON: Zozo?
HACKSTROH: Jajal Ze had al weer een nieuwe dek-

mantel gevonden. Haar zoveelste! Wat denkt u? Ze
werkte al 'n paar maanden als lerares Engels op een
meisjeslyceum ! Listig, nietwaar, mevrouw Atkinson?
Alias nriss Ruth Cooper?

ATKINSON_ /1arz gzaam): Je bent erg goed op de hoogre.
Maar ik denk dat ik ontslag neem als leàres. Ik lan
geen orde houden in de klas, zoals je weet.

HACKSTROH: Waarom dacht je eigenlijk dat meyrouw
De Balck je op de hielen zat?

ATKINSON: Ik was hier gisteravond even over zevenen.
Ik wilde net deze kamer binnengaan toen ik hier licht
zag branden. Ik keek - voorzichtigl - naar binnen en
zag dal mens van De Balck. Ze had die enveloo in
haar handen. Ik schrok me dood. lk moest '* terrg-
hebben. koste wat kost!
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HACKSTROH: En u schoot haar neer.
ATKINSON: Ja, natuurlijk. Ze wist immers alles van

me, dacht ik. Sinds vanochtend weet ik natuurlijk dat
ik jou had moeten hebben. Wat die De Balck nou
eigenlijk zocht is me'n raadsel. Maar goed, dat is
onbelangrijk, Hackstroh. Ik heb de envelop (klopt op
haar tas). Nu jij nog. Wel, we zijn prettige collega's
geweest, moet je maar denken. Helaas, Interpol zal't
voortaan met eeÍ] gewaaldeerde kracht minder
moeten doen. Dus... (Atkinsott brengt haar wapen in
de aanslag, kniipt een oog dicht om beter te kunnen
mikken)

HACKSTROH: Wacht even! Als ik er toch aan moet...
dan kun je me net zo goed nog even vertellen waarom
je ook onze directrice Stuurop vermoord hebt.

ATKINSON: Stuurop? Nou,je kunt het geloven ofniet,
maar ik heb 't niet gedaan. Echt niet. Ik heb ook geen
idee wie het wel gedaan heeft. Maar jammer genoeg
heb ik geen tijd meer om me daarin te verdiepen.
Trouwens, het interesseert me niet zo. Straks komt de
politie weer. en dan mag die inspecleur Bruins dat
verder uitzoekenl (maakt met haar vrije hand een
verwijzend, vaag gebaar naar achteren, ongeveer
richting ziideur)

BRUINS (komt door dezelfde zijdeur binnen, en zegt
met dreunende stem): De politie is er al, mevrouw
Atkinson! U bent er gloeiend bij ! !

ATKINSON (draait zich met een zwiepende ruk om,
deinst enkele stappen achteruit, richting hoofddeur,
roept met overslaande stem): Y ertloekt! Een val, hè?
You bloody police-dog! Maar mij krrjg je nretl (richt
haar pistool op Bruins, arm met pistool naar voren
gestrekt, met linkerhdnd professioneel rechterpols
vasthoudend, benen gespreid en iets door de knieën
gezakt) Bïi1f waar je bent! Geen stap verder!

BRUINS (goedkeurende toon): lk zie het al: u kijkt
geregeld naar Starsky en Hutchl Als ik niet persoon-
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lijk de patronen uit uw pistool had verwijderd zou ik
haast bang wordenl (Bruins doet nu een stap naar
yoren, de kamer in; achter hem volgt Van Dam)

ATKINSON: Hold it! Stop zeg ikl (haalt dan twee keer
de trekker over: klík, klik) Shitl (smiit revolver naar
Bruins en sprint weg door de hoofddeur)

BRUINS: Vlug, Van Dam! Er achter aanl ( beiden
trekken een enorm pistool uit een schouderholster en
maken een bewe§ng om de achter»olging ín te zetten;
evenwel hoort men ogenblikkelijk vanachter de deur
signalen tan een hevige vechtpartii, bonzende en
dreunende geluiden; Atkinson, geheel »erfomfaaid,
verschiint weer, in gezelschap tan mevrouw Storm,
die haar stevig in de houdgreep heeft)

STORM: Ik heb 'r, hoor, Dick! Ze had geen schijn van
kans, toen ik m'n zwabber tussen haar benen stak!

BRUINS (opgewonden): Keurig gedaan! Uitstekend
werk, Sonjal

STORM: Noem me geen Sonja! Eh, ik bedoel: graag
gedaanl

BRUINS: Zeg, Van Dam, wil jij mevrouw Ruth J. Cooper.
alias mevrouw Atkinson, even de polsbandjes aanleg-
gen? En voorzichtig! Het is een levensgevaarlijke
tantel

VAN DAM: Met alle genoegen, chefl (drukt Atkinson in
een stoel en legt boeien aan op overdreven wiize:
touw, kettingen, prop in de mond etc.)

BRUINS: Prima! Dan neem ik intussen even een kijkje
in uw tas, mevrouw Cooper, als u het niet erg vindt...
Even zoeken... (doorzoekt tas ran Atkinson lCooper,
met rug ndar hanr toe: achter hem is Van Dam bezig
Atkinson niet alleen te boeíen, maar haar met een
enorm kluwen tout! ifi een rollade te yeranderen en te
kneyeled Hebbes!! Mevrouw Hackstroh, of zal ik
maar collega zeggen?

HACKSTROH: Ja, eigenlijk zijn we collega's.
BRUINS: Ik geloof dat ik heb wat u zocht. Is dit het



toevallig? ( toont envelop)
HACKSTROH: Ik denk dat dat inderdaad geen vakan-

tiefoto's zijn, Dick.
STORM ílaloersl: Noem hem geen Dick!
HACKSTROH: Ik zal nu direct Washington bellen. Een

flink aantal mensen zal vannacht weer rustig kunnen
slapen. (loopt naar telefoon en belt)

STORM: Wat is dat dan voor iets?
BRUINS: Dat is nu iets. waar Reagan en Gorbatsjov

(eventueel hedendangse presidenten Verenigde Staten
en Rusland) constant ruzie over hebben. Vitale
gegevens over het Amerikaanse "Star Wars" program-
ma.

STORM: Is de zaak nu opgelost. Dick?
BRUINS (ontwiÍkend): Nou... Ik wil eeÍst nog een

woordje wisselen met mevrouw Ruytenhoek. Die is
ten onrechte gearresteerd, zoals je begrepen zult
hebben. Ik heb daarstraks al met het Haagse Veer
gebeld, en gevraagd haar hier naar toe te sturen. íer
wordt geklopt) Oh, daar zal ze al zijnl Komt u
binnen, mevrouw Ruytenhoek!

RUYTENHOEK ( komt binnen en ziet de geboeide
AtkÍnson, slaat handen voor de mond): Ooooo...
mevrouw Atkinson! Is zij de moordenares?

BRUINS: Inderdaadl Maar ze is nu vrij onschadelijk...
Wat ben je allemaal aan het uitspoken, Van Dam?
Hoeveel kilometer touw heb je er nu al omheen
gewonden?

VAN DAM: Geen risico's, inspecteur! U zer zelf daÍ ze
levensgevaarlijk was.

BRUINS: Jawel, maar zo kan ze'niet veel kwaad meer
uitrichten, lijkt me zo. Voer haar maar af en zorg dat
ze achter slot en grendel komt.

VAN DAM: Okay, boss. Kom mee, schaÍl (voert over'
dreven zwaar geboeide en geknevelde Atkínson
weg)

RUYTENHOEK : U ook hier. mevrouw Hackstroh? U
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heeft gelogen. hè? Ik dacht dat u en Atkinson onder
één hoedje speelden !

HACKSTROH: Mijn excuses, mevrouw Ruytenhoek.
Dat was nodig om haar uit haar tent te lokken. Ik
wist namelijk wie Atkinson was: een gevaarlijke
spionne. Daarom vermoedde ik ook direct dat zij de
dader was. Toen ze dan ook probeerde de schuld op u
af te schuiven besloot ik mee te liegen. Mijn naam is
trouwens geen Hackstroh, maar Ankersmit.

RUYTENHOEK: Ah, juist. En lerares bent u natuurlijk
ook niet. Dat had ik al eerder kunnen weten.

HACKSTROH: Dat klopt. En Atkinson heet eigenlijk
Ruth Cooper. Ze is een internationale atoomspion,
die hier haar toevlucht had gezocht om aan Interpol
te ontkomen, en haar kans af te wachten contact met
Oostblok-spionnen op te nemen. Ik moest haar
schaduwen en proberen erachter te komen waar de
foto's van het Pentagon waren.

RUYTENHOEK: En hebt u ze gevonden?
HACKSTROH: Gelukkig wel. Maar het heelt wel twee

doden gekost- Hoewel... Ze ontkende dat ze mevrouw
Stuurop vermoord had. Alleen de moord op mevrouw
De Balck heeft ze toegegeven.

BRUINS (snel): Daar zou ik niet teveel aandacht aan
besteden. Het is iemand zonder een greintje scrupules.
Natuurlijk heeft ze allebei de moorden gepleegd.

HACKSTROH: Ja, maar waarom heeft ze ook Stuurop
vermoord?

BRUINS: Waarom? Geen idee, daar komen we nog wel
achter. Overigens, mevrouw Ruytenhoek: u krijgt het
ook nog moeiljjk. Er staat u nog altijd een belasting-
onderzoek te wachten als ik het wel heb. (terwijl hij
drt zegt treedt Bijlstra binnen)

BIJLSTRA: Een correcte vaststelling, inspecteur. En u
allen: een uitzonderlijk goede middag!... Mevrouw
Ruytenhoekll Eindelijk tref ik u danl Ik heb wat
vraagies over de belastingaangifte van Sint Gregoria,
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opleidingsinstituut in de zin
Onderwijs nummer...

RUYTENHOEK: Nee! Nu niet !

van de Wet Voortgezet

Làat me met rust! Ik
moet dringend wegl (stormt weg, met Biiktra op de
hielen, die kreten slidkt als: I'loho! Komkom!)

STARM (lui.dkeels, vol vuur): Zet 'r.t.t op, Brilstral (slaat
deur achter het vluchtende duo dicht)

BRUINS: Dat ruimt lekker op;de hele corrupte top van
dit lyceum is er toch bekaaid van af gekomen: Ruy-
tenhoek in de klauwen van de fiscus en Stuurop...

STORM: Koudgemaakt door Atkinion.
HACKSTROH: Toch vraag ik me dat nog ste eds af. At-

kinson stond op het punt rnij uit de weg te ruimen
toen ze met stelligheid beweerde dat ze dat niet
gedaan had. Waarom? Als ik er toch aan moest kon ze
dat toch net zo goed toegeYen?

BRUINS: WeI... (zwijgt even) Nu we toch onder elkaar
zijn kan ik het wel zeggen ! Maar dit blijft onder ons:
Ze had heÍ ook niet gcdaanl

HACKSTROH: Ah... dat dacht ik al.
STORM: Maar... dat betekent dus dat er nog een moor-

denaar hier rondlooptl ( kiikt paniekerig in het rond)
BRUINS (bedachtzaam): Vooral na de tweede moord

begon me de zaak steeds onbegrijpelijker voor te
komen. Dat wil ik achteraf best toegeven. Tot ik me
realiseerde dat er niet "één" zaak was. maar twee
naast elkaar!

STORM: Twee!?
HACKSTROH: Ik geloof dat ik het nu begin te begrij-

pen...
BRUINS: Ja, ziet u het? Kijk: Rnytenlroek was natuur-

lijk verdacht. ZeewaÍer ook. Zij was als laatste, en
alleen, bij Stuurop geweest. Maar zí hebben de
moord geen van beiden gepleegd.

STORM: Dus...
BRUINS: Even wachten! Het gif kwan.r van Zuurmeyer.

Maar ook zij bleek onschuldig!
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HACKSTROH ( tellend op haar »ingers): En dus... blijft
over...

BRUINS: Inderdaadl Doctoranda De Balck van Buyte-
len Ophorst heeft het gedaan! Ze leefde in een hel!
Stuurop had toevallig eens ontdekt dat De Balck
helemaal geen doctoranda was! Ze mocht dus eigen-
lijk ook geen les geven hier op Sint Gregoria. Maarja!
Ze stamde uit een totaal verarmde adellijke familie.
Ze moest haar eigen brood verdienen. Dit werk was
haar enige kans. Stuurop chanteerde haar emree.
Vanmiddag kreeg ik hiervoor alle gegevens in handen.
En tot slot las ik in het sectierapport van de politie-
dokter dat hij sporen van cyaankali onder de vinger-
nagels van De Balck had aangetroffen. Toen had ik
het bewijs praktisch rond. Vanaf dat moment wist ik
dat ik hier met twee totaal verschillende zaken had te
maken!

HACKSTROH: Hoe kwam je er eigenlijk achter? Dat
Stuurop De Balck chanteerde, bedoel ik.

BRUINS: Ik maakte dat op uit enkele papieren die ik
vanochtend in dat bureau vond. Ideaal chantagernate-
riaall

HACKSTROH: Ah. Nu is alles me duidelijk. De Balck
was bang dat u die documenten zou vinden!

BRUINS: Inderdaad. En dus...
HACKSTROH: Besloot ze om ze nog diezelfde avond te

stelen ! Jaja !

STORM: En toen ze daar gisteravond in dat bureau zat
te wroeten kwam Atkinson langs om haar foto's op te
halen...

BRUINS: Wel, de rest weten we.
STORM: Ja... Nu is ze zelf ook dood.
BRUINS: Tja! Het hemelse gerecht heeft zich wel heel

snel over haar ontfermd. Het lijkt wel op zo'n klassie-
ke Griekse tragedie. Daar had mevrouw De Balck zelf
ongetwijfeld heel wat boeiends over kunnen vertellen.

HACKSTROH: Ja. Een tragische geschiedenis. Wel, in-
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specteur! Dat was het dan. Ik reis vanavond nog
terug naar Washington om verslag uit te brengen aan
m'n directe chef.

BRUINS: Dan rest mij niets anders dan u een goede reis
te wensen.

HACKSTROII: Dank u! En ook u het allerbeste, me-
vrouw Storm! ik zal met weemoed terugdenken aan
uw voortreffelijke koffie !

STORM: Graag gedaan, hoor! Het was geen moeite!
(Hackstroh af)

BRUINS: Dat was dan dat, nrevrouw Storm.
STORM: De zaak is rond, zoais wij van de politie zeg-

gen! Niet dan? Ja toch?
BRUINS: En wat voor zaak!! Ik kan me niet herinneren.

dat ik ooit ir zo'n kort tijdsbestek zoveel verschillen-
de soorten misdaden heb behandeld!

STORM: Nou... Een dubbele moord...
BRUINS: Cha n tage, omkoperij...
STORM: Internationale spionnage...
BRUINS: Belastingfraude, valsheid in geschriftel
STORM: En weet je wel dat Stuurop altijd haar auto

fout parkeerde?
BRUINS: Enfin, alles is achter de rug. Gelukkig. Ik

denk dat ik morgen een snipperdag neem.
STORM: Morgen?... Wat doe je vanavond eigenlijk?
BRUINS: Hè? Hoezo?
STORM: Nou, ik vroeg me af... Ik heb thuis een grote

pan erwtensoep staan. Daar was je toch altijd zo dol
op?

BRUINS (latt zich in een stoel ploffen en zwiiSl geruÈ
me Íiid: zeet da tcnslotte. zich gewonnen g(vend):
Heb je er ook bruin brood bij? En rookworst?

STORM: Wat dacht jel Laat dat maar aan Sonja over!
En na het eten kunnen we eventueel...

BRUINS (over dit laatste heen)'. Heerlijk! HeÍ water
loopt me in de mond! Wacht jij hier even, dan rij ik
de wagen voor. (stormt weg)
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STORM (alleen tot het publiek): Ziezol Toch een happy
end! Hij heeft de daderl... Maar ik heb lnenlll ( triom-
fantelijk af, terwiil het doek valt)
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