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De ondergang van St. Gregoria

Komische thriJ-J-er in één bedrijf

door

Leo Knoops & ïÍim Knoops

Rotterdam en CapeIIe a/d IJsseJ. 1994



RoI len r

Mevrouw Storm, werkster op St. Gregioria
Mevrouw Zeewater, Ierares Nederlards

Me,r'r'ouln' Ruytenhoek, lerares Wiskurde en rectrix van 5t. G?eqtoria
Mevrouvr ZuuïDeyer, Ierares NatuurisJde en Scheilolrde

Inspecteur D.J. kuins van de Rotterdànse politie, at-dei irg| Moordzaken
Belastirqimpecteur O.W. BijIstra, van de Punteg'aalstraat te Rotterdan

Dokter Wirdhorst, psychiater

Eerste opvoering te lkinpen à,/d IJ6BèI

op dorderdag'àvord 28 apnil 1994

Rolverde i irg r

Mevrouw Storo: Tineke van Santen
Merrroun Zeewater; Wilna van Meerten
Meworw Ruytenhoek; Doi ly WeqgexDan
Mevrouw Zuurmeyer: Riek v.d. Ifuoef
Inspecteur D. J. kuins : Ed lodolíica

BelastirEinspecteur O.i{. Bi jlstra ; Leo l(noops
Dokter Wirdhorst: l{in l(noops

en

Souff leur r JeanrÉ Ft ins

Regie: Wim Knoopa



Bcschrijving van het toneèi bij aanvang vàn het Etuk

Doek giaat op. Docentenkaner van St.Gregoria, een ueisjesschool voor de
beterè stèrden, komt in het zicht, Zeewater zit aan de tafel de krant (de
Telegraaf ) breeduit tè 1ezen. Achter haar gaat de deur open. Storn kout
binnen met eën dienbiad net daarop een koff iekan en kopjes. Ze plaatst dit
met een ferfie klèp op de tàfei. Vervolgfens leest ze over de schouder van
Zeewater in de krant nee. Een bezorgde trek verschi jnt op haar giezicht.

Stora;
(Citeert uit de Telegraa f) " Vierde gittue,ld in dïie weken! l{ie is de
raadse I acht ige w ouv in het rd.?' (Ki jkt sensatie-lreniétend de zaal in;
zegt verlèkkerd) ErE hè, nevrouví Zeewater, ai die gi fmoorden I l4aar het
staat in uw krant, dns Ís het waar. Je bent :e leven vandaag de dag op
strèèt giewöon niet meer zeker, als een eerzaàn werkende \4 ourí uit de
arbeiderde klassël Niet dan? Ja toch?

Zeewater:
Ik hegri jp uit dit krante-artikel, nevrouw Storm, dat uw eh ... "vrierd",
die inspecteur kuins van de politie, net het orderzoek is belast. Zi3rI er
geen vorderingen te nelden ?

Storrn:
De politie volqÈ een spoor. Dick is er dag en nacht nee beziqr, oaar
volg'ens xÈij wëet-ie niet veel meer dan die jorqens vön de krant. Hier,
lees dit maar eens. (Rukt Zeelrater de krant uit harden, lëest voor) " yöor
de vietde ke* is op een terras in de Rotteydanse birylenstc,d ieaard op
raadselachtigë wijze oa het leven grekaaen. Evenals bij vcargaarde geval len
werden in het glds van het slachtoffer s@)ren van zwaar vergif
aang:ettof fen. Volslagen onduidelijk is hae ddt erin is glekanen. l{et enige
aanknopingap)nt is het feit, dat in alle geval len een nysterieuze w'ouw rn
de na.bi jheid van het slachtoffer is ereeien. te w)itie staat voc,r e.en
raadse./ . "

Zeewater:
Nou, nij zien 

"É 
de konende tijd niet op een terras. Ik drir'l< njjn koffie

Írel aan deze tèfel. Dat lijkt ne een stuk veiligerl

Storn:
Mijn idee I ffr, wacht effe, het gaat noqf verder: "k is slechts een uad.gr
signàlenent bekerrt: leeftijd ongeveer 60 jàar, kort fuuin krul lerd haar,
stevig pstuur, draagt peestai een rcde regenJas. kn ieder die inforudtie
kan verstzekken, wotdt verzocht zich in verbirdingr te stellen Det het
hoofdkantoor aan het Haagrse Veer, inspecteur D.J. fuuins van l,lootdzaken. "
(Storn Iaat krant larqzaao zèkken) Dat ls nijn Dick. Spannerd hè!?

Zeewater:
Ea, konen er veel tips binnen bij, eh . .. Dick?

Storn:
(Verontwèardigd) Noem hem geen Dickl
(Deur gaat open en Zuuroeyer kont binnen, gekleed in rode regenjas )



Zeewater:
(}r, eh, dag, mevrouw Zuuroeyer. Hoe staat het met uw opdracht voor het
ninisterie van WVC?

Storm:
Zol Zozo! Doe lDaar duur I Wat 1s dat voor opdracht?

Zuirrmeyer;
(Hargrt haar rode regenjas over een stoel) B<perinenten in het kader van de

nieuwe eutharrasie-wetgevirq ' Het project zit sirds drie weken in een
testfase. De resultaten zi-in werkel i jk boven verwachiing' qoed I

Storn:
IIl}u, ik ben xÀaar de werkster hierl Ik snèp er ni.ets van, al die moeilijke
woorden ! Maar Ieuk voor u dat het zo !Íoed. loopt. (Zuuroeyer qèàt aan tafel
zitten) Nu, ik gra de raoen oaàr eens lappen. Ajuus I (Àf door deur)

Zeewater r

Zeg, u naëkt zeker een grap-ie. &et die euthanasie--experiDenten van u?

Zuurtneyer:
Neë hoor. in het qehee I niet. Het belooft een lteniale doorbraak te worden
in de wetenËchap. Ik ben zeer tevreden over mezelf. (Ardere toon) Zal ik
even een kop koffle voor u inschenken?

Zeewater:
Eh, graaq, of ... NEEI ll Ik bedoel. eh. nee. dark u' Ik lees even de krdnt
verder, als u het niet erlr virdt.

Zur.moeyer:
Clh. goed. Zo u wilt. Ilan schen]< ik alleen voor mezelf in.

Zeewater:
Goed. (fnert vanachter krant argryanerd naar Zuroeyer).

Ruytenhoek:
(Komt binnen, terwijl ze denonstratief op haar horl ogte kijkt) tbnes I

Mevrou'í Zeewater: Mevrouw Zuuroeyer I Hooqste tijdl uw klassen wachten al
vol orEreduld I

Zeewater r

f.bg mevrou!Í Ruytenhoek. Nou, nijn les beqint pès over tien ninuten hoor'

RuyLenhoek:
Ja.. Aat kan wel zíjn, ne\4 oulr Zee$rater. maar ik had graagr dat u toch
alvast girg, l.rant ik moet hier direct ienàrd ontvargen voor een ernst ige
besprek i rE .

Zeewater:
Oh ja? Toch niet wéér ieuard van de Be lastirqldienst ?

( Intussen kont §torn0 binnen oB haar àchtergelaten zwabL'er op te halen)

Ruytenhoek:
Jèwel . Et ik weet ècht niet hoe ik ioe er nu nog moet uitpraten ' Die
administratie I Eén janboei ! !{ie weet word ik we} eh ...

Storro:
Gearresteerd I Net a1s Van der Valkl



Ruylenhoek;
Ik gteloof niet dat ik t iets heb gevrëaqd. BevrouÍ/ Storm. Or, wat
vresei ijk al lenèa} !

Zeewater;
(Spottend) Nou, ik denk dat uevroul, Zuluroeyer 

'íel 
een oplossirq zou Ííeten.

Nou goed, ik trek me vrel tenrgi. (Verdwi jnt via deur)

Ruytenhoek:
hlat bedoelde ze? Hoezo zou É een oplossirq weten, mevl ouw Zur:raeyer'?

Zuur"meyer:
Let u niet op haór, uevïrluw Rlrylenhoek. Ze prèët onzin, zoals qèHoonl i -ik.Ik vird het orgepast on gE appen te maken over mijn euthanas ie-past i lles,

RuyLenhoek:
Uw WATI l??

Storm;
Oh. nou weet ik hetl Gewoon: cyèankal i-pi l1en voor ouden van dègen I

Zuurneyer:
tknstiq) Mijn WC-project. zoals u !'reet. Ík ben er vri-iwel in gres l aagrd
piiletjes te naken die uiterlijk niet van gelíone zoet-ies zi-in te
orderscheiden. Iedere be jaórde kan ze qewoon bl-i zich draqen in vestzakje
of hardtasje. (hanatisch) Stel u voor ! Het genók. rf,p ieder qevíenst nouent
dat dit harde leven. rnet zi-in lasten, kwalen en gebreken, de oude met)sjes
te zwaar víordt, kunnen ze er een eind aan maken. Even zo'n zoet-ie in de
thee, víat kraapen en . .. ffftt .. . (hardgebaèr).

Ruytenhoek:
( Van haór stukl Àh juist ... Jaja .. . Nou snap ik eirdelijk waarom hier zo
víeinig }eeri irqren het vak scheikr-rde in hun pakket willen ... Dat is toch
levensgevaarl i jk, dat project van u7

Zuur&eyer:
(Denkt even na, zeqÈ dan verklèrend ) Dat is ook dè bedoel irIEI i

Ruytenhoek;
Merzrouw StorÍ01 Vindt u het erg om even wat koffie te lraan bijzetten? Ik
wil new'ouw Zuuroeyer even order viër ogen spreken.

SLoro:
Tuurl ijk vindt nevrouw Storm het niet erq on koffje te zetten. Ik ben
inmers rtaèr de lrerkster. Die komt en sÍaat gelioon op connando van dat
steiletje tuthola's hierl (Gaat !req)

Ruytenhoek:
Goed, newouw Zur.u rneyer. Die eh . . , noordzoet_ies van u. Heeft u ze bi j u?
Mag ik ze eens zien?

Zuurneyer:
Ja hoor. Ki-jk, dit zijn ze. ( Toont r0edi ci jrdoos je ) Werken feilioos.

RuyLerhoek:
Geweidigl Ik bedoel eh .. . Ja, u moet weten. maar vertelt u het niet
verder: mijn grootmoeder leeft noÉt. Is nu 98. Ze is b1ird, doof, seniei,
jichtig. reunatisch, incontlnent. en nog iets, víat ik even veÍqeten ben.



N: had ik zo qedacht . ..

Zuuroeyer:
(Hartelitk) Ik beqË'i jp het voliedlcÍ, nevrouhÍ Ruylenhoek. Hier heeft u het
hele doosje I (Geeft doosje aan Ruytenhoek )

RuyLenhoek:
Dank u. I'fu -qoed. eh .., we1 ... ik zou zeggen: tijd voor uw scheikundeles.
ntetwèàr'?

Zuwneyer:
Het was me een qtenoeqen. Nu, tot straks dan uèa]'. (Gaat weq, teÍvi-i] even
later door andere deur Storo binnenkomt met koffie.)

Storn:
De koffie! Br er Ís een bezoeker voor u, oevroulí Ru)"tenhoëk I ]eraand van de
Ëeiastirqdienst:

Ruytenhoek;
Mooi i kecies op tijdl (Bestudeert onden ijl aardachtig het etjket van het
Dedici -indoc,s je ) Ik bedoei: laat neneer maar binnen.

Storm:
(AIs een spreekstè I neester ) flrs. 0,W. Bijlstrèl Van de Pluknekaalstraat t

(Làat Bijlstra binnen en verdwi jnt zelf. )

Bi i lstra:
Een ujtzorderl l jk goede middag. Mevrouw RuËenhoek I Ik stel het zeer op
prijs dàt u deze tijd voor me heeft kunnen vrijmaken. k zi-in een aantal
verve lerde dirgetjes met de aèrqifte van uw school . Ik hoop echt dàt !íe ze
samen, in goed overleg, uit de weg kunnen ruinen.

Ruytenhoek:
tsinister) Het qenoegen is qreheel aan mijn kènt. meneer Bi-jistra. trr wat
dat uit de weg ruinen betreft .. . Mag ik u een kopje koffie aanbieden?

Bijlstra:
O, naar dat is werkèli -jk bi jzorder vrierdelijk vèn u. Uitzonderl i jk
qaèrne ,

RuyLenhoek:
Gebluikt u zoetjes?

Bi j Istra ;

(Afweziq in zjjn aktentès zoekerrd) Hè? Eh .. . Jal Dr'Ie stuks lnaag ...
Dark u, Nu, lk wil dan gB aalf beginnen net dàt omstreden punt_ie van die
"Buitengrewone l-asten" die u opvoert. Ruio .f 800.000.- litr. Tikje hoog .. .

Kijk hier: kapotte ruit in het scheikurdelokaal : Í 2O,- Dat kan ik nog
billi_iken. màar verder ... (Neent, praterd koffiekop ter hèrd. doch jujst
ais hij een teuq wil nemen komt Zeewater binnen. )

Zeewater:
Sorry dat ik stoor, mevrrouw Ruytenhoek, rDaar er is telefoon voor ul De
Eond van Eelastirqontduikers I

Ruytenhoek:
O, dat g"eeft niet. Meneer Bijlstra, u wilt ne wel even exöuseren ?



Zeewater;
{Te*rijl Rul"tentroek weggaat ) Alti-id even druk hier. neneer Bjjlstra.
Hoilen, vlieqen, draven. Het valt niet nee te!Ísnvíoordilt, als lerares.

Bi j l stra;
(Meeleverd) Tja . . . tja .. . Ik zou zegtg'en: af en toe even pauze houden.
nietHaör?

Zeewater;
Daar is soms niet eens tijd voor. Ik rooet neteen weer r^reg. Af en toe heb
je niet eens tijd vöor een kop-ie koffie.

Bi j lstra:
Ach ... Nu, hier staàt koffíe, zie ik. Die nas geloof ik voor fri-i. Nou ja,
neent u die dèn toch? Ik had al koffie gedronken voor ik hier kwaa,

Zeewater;
Nou, dat is erg aardig van u. Nou jà. èis ik u dàn níet ontrief ..,
Bi j lstra:
Geenszin§, gleernzins.

Zeewater:
ttank u wel. ( Neemt koff ie uee en gaat iíeqf, terui-i] Rrfteniroek teruqÈeert
van haar teiefoöntje. )

Ruytenhoek;
lnt was niet belarErijk. Wat ei-i betreft kunnen we verder gaan, Deneer
Bijlstra. Eh ... waar is uw koffie gebleven'?

Bi j lstra:
Koffie? Àch, had ik 't tc,ch goed I Ik zei net al teg'en uw col ieqa dat ik
dacht: Dat is mijn koffie, naar dle heh ik aan haar afsÍestaan. Daoes !Íaàn
vóór. nletríaör'?

(Ruytenhoek heft vertvíi jfeld de araen ten heuel, teruj jl achter de deur-
een akelig g'ereute 1 weerkl lnkt, dan een qiI, dan een harde bonk vàn een
val lerd l ichaan. Dan een bekleunende stilte. Dan een qiii van Storm. )

Storm:
(Steekt hoofd om de hoek ) Mevrouw RuyLenlroek I Mevrouw Zeewater is geloof
ik van d'r stokkie gegaan I

Ruytènhoek:
O. o, wat ergl Dat heb ik niet qewildl O néél Zeg dat 't niet waar isl
(Ze rent, sanen rDet Storo, ln paniek weg nèar de plek des onheils, tenrij]
larqs de andere zrjde. bedaard. Zurmeyer binnenkont. die bjj Eijlstra aan
tafel qaat zitten. )

Zuurmeyer:
(G?afsteo, richtirg zaal) Als ik het wè] heb is zo-iuist newrourí Zeewater
verlost van de klíel li4ten vèn dit èardse bestaan.

Bi -i l stra :

Jeetje I Ik begr eep dat ze alleen maar önwe 1 is greworden. Ze 1s toch niet
.,. Ik noet er niet èan denken ! Dat zou waarat je de derde keer zijn dat ik
hier kom, en dat er dan eeteen een sterfgevè I plaatsvindt. El steeds kom



ik voor niksl Steeds te laati Ik kan er niet meer teqeni

Zuwreyer:
Hoe bedoel t u7 (Zuumeyer gtaat "mee]. evend" naast Ei,ilstrè zitten)

Bi _i I stra ;

Mevrouw ZuuïDeyer .., U beqri -ipt ne toch wel? fu js nooit. nóóit ienard
die ne echt qraag ziet komen. Iedereen heeft een heke] ëan me. Iedet,een
verzint uitvluchten on rre Daar niet te hoeven ontvarq:en. Als tk ergens kom
spelen ze nooi weer. naör èchter n'n mg word ik in alie toonaarden
vervloekt I l{at een baèn I ( Barst in tranen uiti Iedereèn haat me- Nièmard
houdt van nei Was ik maar dood I

( Zuurroeyer heeft begrripvol knikkerd zjtten luisteren. klopt Ëijlstra brj
diens laètste líoorden op de schouder, tel^}ri-ii ze met de ardere hand koffie
inschenkt. )

Zuurneyer;
Ik begrj -ip het vol1ediq, meneer Bijlstra. Het leven is u te zh,ëar
geworden. Vroeg of laat maken we allemaal zo'n nonent uee. Misschien kan
IK u helpen. Als u nu eerst eens een waru kopje koffje drinkt. Gebrujkt rl
zoetjes?

Bi j lstra:
(Tranen drogerd en neus snuiterd) Llrre stuks qraag.

(Terwiji Zuuroeyer de drie dodelijke "zoetjes" in de koffie doet, wordt de
deur eet kracht öperqehrorpen en Store kont net inspecteur kuins binnen. )

Storm:
Zie je datl? (Wi-ist naar koffre) Net op ti,id, geioóf 1k. Dat is ze. Dickl

Eruins :

NoeD !Àe qleen Dick als ik in functie ben I Hoe vaèk moet ík je dat nog
zeqgen? Nee &aèr, me\4 ouw Zur-rrmeyer I Ddt is een tild Qreledenl Mag ik
\ragen: lrat hebt u dàar zojuist in de koffie van meneer Bijlstra qedaan I

Zuuroeyer:
(ft'nstiq) Irtspectelir kuins I U kont als geroepen i U kunt getuige zrjn vën
een demonstrat ie in het kader van ons nieuhrste Wvc-pro_iect. Mensen die het
I even niet meer àankunnen . .. die kunnen er nu op iedere g'ewenst noment
uitstappen. Ik heb zojuist Eeneer Bijlstra hler koffie qeserveerd met drie
van urjn ze I f-vervaarriiqde euthanasie-paËtllles. U zult zlen hoe hi-r nu
pljnloos van ons zal heerqaan.

(Achter Zutrrueyers n4r staat Storm te!Íen kuins te gfebaren: schouders
ophalen en op haar voorhoofd wi_izen on En'urns duidelijk te oaken dat
Zuurmeyer getikt is. )

Bruins:
(Geduldig knikkerdi tle lÍeterischap staat voor niets. Ik heb goed nleuws
voor u, nevrour{ Zutu':oeyer. ( Wirdhorst treedt binnen; witte -ias) Hier is
iemand die qÉaaqi alles van uw experinenten wil weten. Hij heeft alle tijd
voor u. Mag i.k u voorstel len öèn dokter Windhorst'? Hij is een van onze
beste psychiaÈers. Ik zou zeggen: gaat u rustlg r0et hem mee.

liindhorst:
Hèrtelijk qoedenrddag nevï'ouw. Gaat u kalmpjes nee'? De blauwe l.ragen staat



voor I (Voert ZurEïoeyer af. dÍe gedwee eeegaat, )

(Inmiddels verschi jnt RuyterÈoek weer in de döcentenkàoer. )

Ruytenhoek:
}íat is hier allemèèl aan de hard ... Ol Inspecteur kuins I ( sctlrik)

Storo r

Flad je niet qedacht hè'i

Ruy"t erÈrcek :

Hoe bedoelt u?

Storm;
Zlj heeft Zeewater orD zeep geholpen Dickl

Ruytenhoek r

(Snerperde sten ) Helenaal nÍetl

Stort r

l{eIlesl Zij }íi lde Beneer Bijlstrè l iquideren. maar Zeevíater was zö "s]. io"
om z'n koffie op te drinken. Die was voor u bested geHeest, neneer
B1j l stra I

Bi -i l stra :

lEichtirq zèal. ontsteld) Goeie qrrut-ies I

I{uylenhoek r

Hoe kont u daar nou bi_í!? Ailes gelogenl

Storn:
(Tot Euytenhoek ) Ja, ik heb aan de deur staan luisteren toen u Zuuroeyer
die zoetjes aftrogige lde I

kuÍns:
Àhà I tbn aïresteer ik u in naao der }íet, mevrouw Ruytenhoek I Alles wèt
hier is gezegd, zullen we tegen u gaèn qebmiken, en dat sooÉ dingen.

Ruy,tenhoek:
Schèndèl iql Dat pik ik nietl Ik hril een advocaat I Ik ken n'n rechten I

&^uirrs:
Gaat u nee, dan beqeieid jk u naar de arrestantenwèqen. U kunt ai uw
afspraken voor de konerde 37 jaar líe I afzegigen, denk ik zo! (Etruins voelt
Iuid verder protestererde Ruylenhoek àf richtirq dëur. )

Storm:
Zeg Dick. zorg ie er wel vöor dàt je op tijd bent voor het eten? Arders
bràrden de spek lappen aanl

fuilins:
(Korzel ige toon ) Noen ne gieen Dick: frr líat die aangebrarde speklappen
betreft: oisschien snaken ze dan wèl eens lekker, voor de veranderirq. Ik
Eoet eerst deze zaak afronden. Doe jij hler het licht uit? (Af)

Storn:
( Pakt nèdenkend doosje "zoetjes" op; hestudeerl de verpakkirq) Verve l erde
vent I Ik der$< dat ik voor vanavord maar eens een héél speciale jus bij de



spekiappen qfa bereíden, volgens lretenschèppe i i jk recept I (Àf door deur. )

(Bijlstra treedt uit een hoek van het vertrek naèr voren; nienard heeft de
Iaatste ninuten noq acht op hen qÍes lagen)

Bi j lstra :

ÀI lenaal ziln 
"§ 

weg. De school hordt op te bestaèn. Het licht gaat ujt.
Nooit zal ik de be I ast irEfaargi f te van St. Grègoria neer in orde krijgen.
AIle leerlcrachten zijn dood. weg of gearresteerd. frr ik zit hier
nisplaatst, en orgelegen, zoa1E altijd. Wat voor functie heb ik nogr? In
dit stuk? E: ook belastirqtechnisch gezien? r}r, de koffie, vo1 met gif.
stèat er nog', zie ik. {Ziet de koffie staàn, en gèat iarElzaa& zitten. )

& is nog oaàr één dir€'ríat jn het kader van dlt drana gedaan kan worden.
Vaarwe I I Vaarwe i I

(Drinkt de koffie op, teníijl het doek valt. )

EINDE

ko i(noope / ilÍu i&roope
Maèrt / april 1994
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