
 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

ALS DE MOORD HET 

HOOGST IS… 
 
 

 

van Gie Beullens 
 

 

 

 

 

 

Een komische triller in drie bedrijven  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit stuk mag slechts worden opgevoerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van  

AUTEURSBUREA ALMO bvba 

Jan Van Rijswijcklaan 282, B-2000 Antwerpen 

Tel. 0032 (0) 3/260.68.16 
waar de nodige teksten kunnen worden aangekocht. 

  



  Als de moord het hoogst is… Gie Beullens 

 
1 

 

 

PERSONAGES (in volgorde van opkomst) (4H/4D) 

 

 

Jenny : Een vrouw van middelbare leeftijd, niet bepaald een schoonheid, maar 

verzorgd. Praatziek, maar niet vies van werk. 

 

Tony: Haar man, een goede brave burgerman. Tamelijk verzorgd, maar niet 

opzichtig. 

 

Cynthia: Hun dochter. Jong, lief, levenslustig ding van een jaar of 18. Goed gekleed 

naar de nieuwste mode. 

 

Tess: Schoonzus van Tony. Een verblindende schoonheid, maar met veel 

pretentie. Altijd rijk geweest en dat is merkbaar. Zeer opzichtig gekleed en 

toch niet meer zo jong. 

 

Jock: Haar man en broer van Tony. Een gesofisticeerde man met geld. Erg nijdig 

en nors. Moet een zeer slechte indruk nalaten, welke slechts naar het einde 

toe mag verbeteren. 

 

Sophie: Zuster van Tony en Jock. Eind twintig, knap meisje goed gekleed. Pas rijk 

en daarom gul, maar nog eenvoudig gebleven. Zeer vriendschappelijk met 

Cynthia. 

 

Inspecteur: Domme karikaturale uitbeelding van een politie-inspecteur. 

 

Toeschouwer: Moet zich regelmatig laten opmerken, reeds voor hij integreert in het stuk, 

bijvoorbeeld door met veel lawaai te laat binnen komen. Onder de pauze 

amok maken in het foyer. Vooral niet te negatief te maken. Een nuchter 

iemand, met een klare kijk. Alledaags iemand van een jaar of 20. 

 

 

------------------------------------------------------------ 

 

Decor: een leefruimte met verschillende deuren (keuken, toilet, kelder, kamers van 

Sophie en  Cynthia en een trap naar de deuren van de andere kamers. 

 

1e bedrijf: Ergens, in de vooravond, in een villa. 

2e bedrijf: De volgende morgen. 

3e bedrijf: Daarop volgend. 
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1e BEDRIJF 

 (Doek gaat op als Jenny stof aan het afnemen is. Ze praat tegen Tony en 

zichzelf. Tony zit in de zetel zijn krant te lezen.) 

1001 Jenny: En dan antwoord ze niet als ik wat vraag. En ik zeg haar dan dat het niet 

beleefd is. En dat ze moet leren een beetje vriendelijker te zijn. Dat ze 

zolang ze hier woont, haar ouders moet gehoorzamen. En dan wordt ze 

nog kwader en dan zegt ze zulke dingen als: dat ik in een gesticht hoor, 

omdat ik niet weet wat ik zeg. Dat iedereen zijn leven leidt zoals hij dat 

zelf wil en dat iemand die zegt dat zoiets niet mag, het recht niet heeft om 

te leven en maar beter om zeep kan gemaakt worden. En toen ik haar dan 

sloeg schreeuwde ze: dat ze nog liever iedereen kapot zou maken en de 

rest van haar leven in de gevangenis zou doorbrengen. Toen heb ik haar 

naar haar kamer gestuurd. Dat had ze toch verdient, niet? (Doet even 

verder zonder te praten. Tony leest nog steeds zijn krant) Dat had ze toch 

verdient, vraag ik je ? 

1002 Tony: (zonder van zijn krant op te kijken) Ja ja, liefste ! 

1003 Jenny: Natuurlijk had ze het verdient ! Al geef ik wel toe dat het niet volledig 

haar schuld is. Zij is wel een schatje, maar ze mag haar willetje niet 

doordrijven, vind je ook niet? 

1004 Tony: (van achter zijn krant) Ja, liefste ! 

1005 Jenny: Ze wordt natuurlijk verwent door die mooie zuster van je. Met al haar 

cadeautjes. Het is niet verwonderlijk dat dat kind op de duur niet meer 

weet waar ze het heeft. Al die "aardigheidjes", zoals ze dat noemt, zorgen 

ervoor dat ze vergeet wat er in deze wereld nog te koop is. Sophie zou 

daarmee moeten ophouden, vind je ook niet? 

1006 Tony: (achter krant) Ja, liefste? 

1007 Jenny: (heeft ondertussen de kamer volledig afgestoft en neemt de stofzuiger en 

gaat er mee naar de linkerkant, waar ze de stekker in het stopcontact 

steekt) Maar die zuster van jou is ook zo zelfingenomen. Die loopt ook al 



  Als de moord het hoogst is… Gie Beullens 

 
3 

 

naast haar schoenen. Die denkt dat alles met geld te koop is. Maar er zijn 

dingen die dat niet zijn. Wat jij? 

1008 Tony: (achter krant) Ja, liefste ! 

1009 Jenny: Liefde, bijvoorbeeld ! En een familie, ...en gezelligheid. Ik heb het haar 

ooit eens gezegd. Ik zei: Wat denk jij wel? Dat je met geld... (op dit 

ogenblik zet ze de stofzuiger op en blijft maar doorrazen. Tony blijft in 

zijn krant kijken en als zij met de stofzuiger aan zijn voeten komt trekt hij 

deze automatisch op. Af en toe stopt zij met praten en ziet men hem:"ja, 

liefste" zeggen. Dat gaat zo'n tijdje door tot Jenny naar het stopcontact 

gaat, de stekker uittrekt, de stofzuiger oppakt en naar de rechterkant gaat 

waar ze de stekker weer in dit stopcontact steekt, ondertussen het volgende 

zeggend) Maar dat kan je niet meer verwachten in deze tijd. Zo is dat 

toch!? 

1010 Tony: (achter krant) Ja, liefste! 

1011 Jenny: Toch heb ik er zo mijn bedenkingen over. Weet je wat ze laatst tegen me 

zei: dat...(weer de stofzuiger aan, deze keer zuigt ze de zetel. Hij schuift op 

als ze verder komt en staat tenslotte op, loopt rond de zetel, zijn krant 

steeds verder lezend en zet zich weer op zijn vroegere plaats neer. Zelfde 

scenario als voorheen). (weer gaat ze naar het stopcontact en haalt de 

stekker eruit)...ze denkt dat ze daar te mooi voor is. Ik heb er mooi genoeg 

van om telkens weer de huishoudelijke werkjes op te knappen. 

1012 Tony: Ja, liefste ! 

1013 Jenny: Wat gaat ze doen als ze ooit getrouwd is. Dan zal ze voor haar zelf moeten 

kunnen zorgen. En het is haar huis toch ook, of niet soms? 

1014 Tony: (achter krant) Ja, liefste ! 

1015 Jenny: Toen jouw vader stierf wist hij niet goed wat hij deed toen hij dit huis aan 

zijn drie kinderen overliet. Jouw broer is de grootste luilak die er op deze 

wereld rondloopt en zijn vrouw is zo pretentieus als een... nu ja, als wat. 

Jouw zuster doet ook niets meer sinds ze de lotto gewonnen heeft. En jij 
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laat mij ook alleen de boel aan de kant zetten. Ben ik hier de meid, of wat? 

1016 Tony: (achter krant) Ja, liefste! 

1017 Jenny: Niet dat ik het niet...Wat zei je? 

1018 Tony: (achter krant) Ja, liefste! 

1019 Jenny: Ben ik hier de meid, vroeg ik ? 

1020 Tony: (zich van geen kwaad bewust, van achter krant) Ja, liefste. 

1021 Jenny: Tony, wat heeft dat te betekenen? 

1022 Tony: (opgeschrikt) Wat zei je? 

1023 Jenny: Luister je wel naar wat ik je vertel? 

1024 Tony: (neemt zijn krant weer vast) Ja, liefste! 

1025 Jenny: (na korte pauze) Soms heb ik de indruk dat ik tegen de muren zit te praten. 

(gaat verder) Ik wil geen kwaad woord over je familie zeggen, dat zal wel 

het laatste zijn, maar jij doet er ook nooit iets aan. Jij vindt het allemaal 

maar normaal. Maar mij komt het soms de strot uit. Ik mag hier koken 

voor de hele bende. Het stof afdoen, de was, de plas; de kook. Ik zeg het je 

nog: ik lijk hier wel de meid. 

1026 Tony: (achter krant) Ja, liefste! 

1027 Jenny: (die de tafel weer dekt) Soms heb ik zin om het hele zootje naar de andere 

wereld te helpen. Het zit me soms tot hier. (pauze. Tony laat zijn krant 

zakken, niet wetende waarom hij haar niet meer hoort, gaat dan ook terug 

verder met lezen als zij verder praat) Maar het heeft allemaal geen zin. Ik 

denk soms wel aan… en dat het veel rustiger zou zijn als wij hier alleen 

zouden wonen. Maar ik zou gewoon niet weten hoe ik het aan boord moest 

leggen om dat te bereiken. Arsenicum in het eten zou natuurlijk wel 

efficiënt zijn, maar dan zouden jullie er nog ziek van kunnen worden. En 

op iemand schieten, dat maakt zo'n lawaai. Iedereen zou het horen. Een 

strop, dat is geluidloos. Dat zou wel de beste oplossing zijn. Maar dan 

moet je het wel doen als ze slapen. (korte pauze) Heb jij al ooit eens 
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iemand willen vermoorden. 

1028 Tony: (achter krant) Ja, liefste! 

1029 Jenny: Tony! 

1030 Tony: Wat? 

1031 Jenny: Ik vroeg je of jij al ooit eens iemand hebt willen vermoorden. 

1032 Tony: Wat een vraag! ? (Jenny af, met stofzuiger) Alleen jou....en al heel lang. 

1033 Jenny: (op, heeft niks gehoord) Natuurlijk, lieveling, jij zou zoiets niet kunnen 

denken. Jij bent zo'n lieve kerel. Jij zou geen vlieg kwaad doen. Jij bent 

zo'n brave huisvader. Weet je wat ik in jou zo kan appreciëren ?  (is naast 

hem gaan zitten)  

1034 Tony: (die heeft zitten luisteren) Wat dan! 

1035 Jenny: Met jou kan ik zo fijn praten! 

1036 Tony: Ja, liefste! 

1037 Jenny: (geeft hem een kusje) Jij bent zo'n goeie lieverd, weet je?! 

1038 Tony: Ja, liefste! 

 (de deur vliegt open en Cynthia komt binnen) 

1039 Cynthia: Hello, dag mams, dag paps. Zitten jullie hier weer te flikflooien. 

1040 Jenny: (nors) Ik ben juist een minuutje komen zitten. Ik moet hier ook altijd maar 

werken. Ik kan hier altijd de boel alleen opkuisen. Waar zat je weer. Je had 

al een half uur geleden thuis kunnen zijn. 

1041 Tony: Dag meisje! 

 (Cynthia geeft hem een zoen en doet teken van "is ze weer slecht gezind") 

1042 Jenny: Ik weet het wel, 't was weer Jean-Paul die je naar huis heeft gebracht, 

zeker? 

1043 Cynthia: Ja. 

1044 Jenny: Dacht ik het niet! Je bent nog te jong om je aan één jongen te binden. Daar 
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komt bij dat ik die Jean-Paul niet vertrouw. 

1045 Cynthia: Je kent hem niet eens. 

1046 Jenny: Dat wil niks zeggen. Hij is een stiekemerd. 

1047 Tony: Laat het arme kind nu toch met rust. Ze is pas thuis. 

1048 Jenny: Ja, jij komt altijd voor haar op. Maar het loopt nog verkeerd af, dat zal je 

zien. 

1049 Tony: Waarom zou het? Trouwens, veel meisje van haar leeftijd zijn al getrouwd 

en hebben kinderen. 

1050 Jenny: Snotneuzen met snotneuzen, zo noem ik dat. Maar dat zal mijn kind nooit 

overkomen. Daar zal ik zeer nauwlettend op toezien. Let op mijn woorden. 

(af keuken) 

1051 Cynthia: En wat is er nu weer mis. 

1052 Tony: Och, ik weet het niet. Ze is de laatste tijd altijd een beetje rap op haar teen 

getrapt. Ik denk dat het het weer is. 

1053 Cynthia: We hebben vandaag een test gedaan en weet je, ik had 96 %. Vet, hé. 

1054 Tony: Ja, vet. (legt krant op salontafel) 

1055 Cynthia: Weet je, die nieuwe lerares van turnen is grandioos. Ze heeft ons 

Jazzgymnastiek geleerd. Kijk ! (ze loopt naar de stereo en zet een pittig 

muziekje op) Zo ging het! (doet enkele dingen voor en Tony komt heel 

onhandig meedoen. Als ze goed bezig zijn komt Tess en Jock binnen. Zij 

kijken het stel aan en vooral Tony die moeite heeft om zijn buik rond te 

plooien. Als hij Tess ziet doet hij opeens erg zenuwachtig en beschaamd. 

Jock zet muziek af.) 

1056 Tony: O, ik had jullie niet horen binnen komen. Dag Tess, dag Jock. Een beetje 

Jazzgymnastiek! 

1057 Jock: Natuurlijk, maar daar hoeft toch niet zo'n kabaal bij, of wel soms? (af in 

zijn kamer) 
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1058 Tess: (die in een lach is geschoten, tot Tony) Ach dwaas, je bent potsierlijk. 

1059 Tony: Och Tess, dat is niet eerlijk. Je moet toch met de jeugd meedoen. 

1060 Tess: Op jouw leeftijd weet men niet meer wat jeugd is. (stiller) Spaar je 

krachten een beetje, vadertje. 

1061 Cynthia: (heeft laatste niet gehoord) Ik vond dat paps het best goed deed. 

1062 Tess: Als ik je moeder was kreeg je een pak slaag omdat je je vader zo 

belachelijk maakt. Ach, kinderen ! Gelukkig dat ik er geen heb. (af) 

1063 Cynthia: (haar na-apend) Ach tantes ! Ik wou dat ik er geen had. Hahaha. 

1064 Tony: Cynthia, doe niet zo gemeen tegen je tante. 

1065 Cynthia: O zeg! (lief) Dat beetje beweging heeft je goed gedaan. 

1066 Tony: Je hebt gelijk. Ik voel het al! (loopt pijnlijk naar zetel). Heb jij trouwens 

geen werk meer voor school. 

1067 Cynthia: Ja, biologie. Het bloedplasma. Maar ik ken het al. Wist je dat gestold bloed 

zo dik is als tomatenketchup. 

1068 Tony: Nou, ik heb toch liever ketchup op mijn hamburger dan gestold bloed. 

1069 Cynthia: Zeg, moet je horen. Die dame van het kasteel kreeg gisteren een 

telefoontje. (met verlaagde stem) Ik ben de man met de bloedende vingers, 

ik kom naar je toe. 

1070 Tony: Nee zeg! 

1071 Cynthia: Ja, ze schonk er eerst geen aandacht aan, maar wat later belde hij weer. 

(weer met verlaagde stem) Ik ben de man met de bloedende vingers, ik ben 

op twee kilometer van je huis. 

1072 Tony: Ja!? 

1073 Cynthia: Zij kreeg toen wel wat schrik en sloot alle deuren af. 

1074 Tony: En? 

1075 Cynthia: Wat later weer telefoon. Ik ben de man met de bloedende vingers. Ik ben 
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op één kilometer van je huis. 

1076 Tony: O! 

1077 Cynthia: Zij werd echt bang en nam het geweer dat boven op de schoorsteen hing 

en laadde het op. En weer ging de telefoon. "Ik ben de man met de 

bloedende vingers. Ik ben op honderd meter van je huis. Ik kom naar je 

toe. (Tony luistert met open mond) Zij barricadeerde de deur met kasten en 

stoelen. En plots hoort ze iemand het grindpad opkomen. (imiteert 

voetstappen op het grind) Zij richt haar geweer op de deur. (imiteert 

gebons op deur) Bonk, bonk. Zij zegt: (stil) Wie daar! (zeer gewichtig 

pratend) Geen antwoord. En weer gebonk op de deur: (imiteert) bonk, 

bonk. Ze schuift de eerste grendel weg (pauze) en de tweede. Ze opent de 

deur... (roept) en daar staat hij. (luid imiterend) Ik ben de man met de 

bloedende vingers, (terug met een gewone stem) hebt u misschien een 

pleister voor me. (ziet de verwondering op het gezicht van haar vader en 

lacht hartelijk) Hahaha. 

1078 Tony: (lacht mee) Hahaha. Ik dacht even...Hahaha. Een goeie grap. 

1079 Tess: (is ondertussen binnengekomen) Er wordt hier goed gelachen. Zou dit dan 

toch een gezellige familie worden. 

1080 Tony: Och Tess, dat was een goeie. Hahaha. 

1081 Cynthia: Vertel jij ze maar, paps, ik ga nog even die biologie doornemen voor het 

eten. (af) 

1082 Tess: (tegen Tony die nog steeds lacht) Wel mijn hartje, vertel je honnepon eens 

wat er zo te lachen valt. 

1083 Tony: Och, Tess, dit moet je horen. Ha! Die van het kasteel...haha...kreeg 

telefoon.. Ha! Ik ben de man met de bloedende vingers, hahaha, ik kom 

naar... je toe. (lacht zich een breuk) 

1084 Tess: Waarschijnlijk weer zo'n flauwe grappenmaker die er op uit is de mensen 

de schrik op het lijf te jagen. 



  Als de moord het hoogst is… Gie Beullens 

 
9 

 

1085 Tony: Wacht. Zij schonk er geen aandacht aan, maar wat later weer telefoon. Ik 

ben de man met de bloedende vingers, ik ben op één kilometer, hahaha. 

1086 Tess: Ze heeft toch wel onmiddellijk de politie opgebeld, hoop ik? 

1087 Tony: Neen, hahaha, ze vergrendelde de deuren en weer ging de telefoon: Ik ben 

de man met de bl... bloedende vingers, ik ben op honderd meter, hahaha, ik 

kom naar je toe. 

1088 Tess: Ik snap niet wat jij daar zo zit te lachen. Ik begrijp niet wat... 

1089 Tony: Stil. Zij neemt het geweer dat boven op de schouw hangt en laadt het. 

1090 Tess: Er hangt helemaal geen geweer op de schouw in het kasteel. 

1091 Tony: Jawel ! Hahaha. 

1092 Tess: Neen, zeg ik je! Ik ben er verleden week nog geweest en er hing nog 

steeds dat afschuwelijk schilderij van die overgrootvader. 

1093 Tony: (een beetje uit zijn verhaaltje gebracht) Luister nou toch eens, Tess. Het is 

nog niet uit. Hij komt het grindpad op en klopt. En zij... 

1094 Tess: Erg onvoorzichtig, het hek niet af te sluiten. 

1095 Tony: Luister Tess. Het is een grapje. 

1096 Tess: Vind jij dat grappig? Ze moesten die man achter slot en grendel steken. 

1097 Tony: (nu helemaal uit zijn verhaal) Neen, het is een mop. Een verhaaltje, een 

grap. 

1098 Tess: O, bedoel je dat het dan niet gebeurd is. Man, wat maak jij je moppen 

moeilijk om te begrijpen. 

1099 Tony: (een beetje humeurig) Ja, zeg... 

1100 Tess: Ik vind trouwens dat je maar heel weinig met me bezig bent. Je hebt met 

moeite goedendag tegen me gezegd. 

1101 Tony: (erg nederig) Dat spijt me, Tess. Nu... goeie dag, Tess. Heb je een prettige 

dag achter te rug? 
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1102 Tess: Helemaal niet. En het is trouwens avond. Goeie avond zou veel gepaster 

zijn. Vind je dat zelf ook niet. 

1103 Tony: Ja ja, goeie avond, dan. 

1104 Tess: En zo goed is-ie ook al niet. Je zit me grondig te vervelen en ik ben nog 

maar pas thuis. 

1105 Tony: Verveel je je bij mij, honnepon? 

1106 Tess: Ja. Jij zit hier maar te spelen met je dochter en verveelt me met je stomme 

moppen. 

1107 Tony: Het spijt me, Tess. 

1108 Tess: Is dat alles? 

1109 Tony: Wat kan ik meer zeggen? 

1110 Tess: Zeggen misschien niet, maar doen. (hij wil haar zoenen) Neen, dat niet. 

Nog niet. Eerst vergiffenis vragen. (wijst naar de vloer) 

1111 Tony: Wat zeg je? 

1112 Tess: Vraag om vergiffenis! 

1113 Tony: Tess, ben je gek geworden? 

1114 Tess: Doe wat ik je zeg! 

1115 Tony: Dat kun je niet menen, zoiets vernederend. 

1116 Tess: Je hebt me gehoord. Of dit is het laatste woord dat ik met je heb 

gesproken. 

1117 Tony: (buigt door de knieën) Je bent wreed. 

1118 Tess: Dat weet ik. (na pauze) Komt er nog wat van? 

1119 Tony: Het... Vergeef mij. (Jock op uit kamer. Tony ziet hem en doet of hij wat 

zoekt op de grond) Waar ligt die krant nu? 

1120 Jock: Op het salontafeltje. 

1121 Tony: (beschaamd) Och ja, wat dom van me! 
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1122 Tess: (helpt hem recht) Och stakkerd. Je moet eens naar de  oogarts. (geeft hem 

een zoen, zodat Jock dit duidelijk kan zien) 

1123 Tony: (zeer gegeneerd) Ja. Nu, ik stap maar eens op, hé. Ik ga maar eens kijken 

of het eten nog niet klaar is. Nog een goeie avond. (loopt bijna een stoel 

om en maakt dat hij wegkomt, af) 

1124 Jock: (komt naar beneden) Jij begint stevig op mijn zenuwen te werken. Je 

geflikflooi met mijn broer maakt me gek. Wat jij verdient is een goed pak 

slaag? 

1125 Tess: Misschien wel, maar vermits ik hier nog altijd het meeste geld bezit, zal jij 

mij dat nooit geven. 

1126 Jock: Jij zorgt er nog wel eens voor dat ik domme dingen doe. 

1127 Tess: Dan zal je me wel eerst moeten vermoorden, want anders laat ik me 

scheiden en ik zie jou niet leven zonder mijn geld. Lieve stumperd. 

1128 Jock: (verliest zijn zelfbeheersing) Jij, slet, ik zal je... 

1129 Jenny: (op) Het eten is klaar. Aan tafel. (loopt naar kamer Cynthia en klopt aan) 

Etenstijd. (iedereen gaat aan tafel, ook Cynthia die uit haar kamer komt) Is 

Sophie er nog niet. Die is tegenwoordig ook altijd laat. Voor haar moet ik 

ook altijd een potje apart houden. (ze schept voor iedereen in) Heb je je 

handen gewassen, Cynthia. 

1130 Cynthia: (liegt) Ja, mams. 

1131 Jenny: Hoe was het op je werk, Tess. En met je vader. Is hij weer beter? Ik heb 

het nog tegen Tony gezegd: Op zijn leeftijd nog zo'n grote zaak leiden, dat 

is toch niks meer voor zo'n mens. Waarom laat hij het niet over aan Jock? 

Een jongere kracht kan toch een nieuwe wind door die vergrijsde zaken 

blazen. 

1132 Tess: (nijdig) Hij zou ook zelf best wel willen blazen, hé, lieverd ? 

1133 Jock: (mompelt iets nors) 

1134 Tess: Maar zo jong is hij trouwens ook niet meer. Tenzij dan misschien voor dat 
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hoertje, dat zich zijn secretaresse noemt. 

1135 Jock: (nors) Begin niet. Ik waarschuw je. 

1136 Tess: Hoor dat eens!? Hij heeft toch nog wat kracht over gehouden, na zijn 

drukke dagtaak. 

1137 Jock: (staat op) Mijn eetlust is over. Goeie avond. (af)  

(Pauze) 

1138 Jenny: Ja, 't was voor iedereen een vermoeiende dag. 

1139 Tess: Een vermoeiende dag? Ha, meneer doet de hele dag geen malle moer, 

terwijl mijn vader probeert om de firma uit de afgrond te houden. De enige 

vermoeiende dag die hij heeft, is als hij die lellebel het hof maakt. 

1140 Jenny: Dat mag je niet zeggen, Tess. Jock zou zoiets nooit doen. 

1141 Tess: O neen, dan ken je je schoonbroer nog niet. Die denkt zelfs dat alle 

vrouwen nog voor hem vallen, zonder dat hij er zijn portefeuille voor op 

tafel hoeft te leggen! 

1142 Jenny: Dat mag je niet zeggen, Tess. 

1143 Tess: Och ja, ik was de uitzondering op de regel vergeten. Excuseer me, mijn 

honger is ook over. (als zij de trap oploopt, komt Sophie binnen) Kom 

binnen, prinses. De troon staat klaar. Alleen de prins is al naar bed. (af, in 

Tony's kamer) 

1144 Sophie: (heeft veel pakjes bij) Hello, iedereen. (zet pakjes in haar slaapkamer. 

Brengt er één mee in de kamer) Sorry Jenny, dat ik wat later ben. En ik 

heb ook al gegeten. 

1145 Cynthia: (tot bij haar, nieuwsgierig) Was het weer die binnenhuisarchitect? 

1146 Sophie: Ja, Jacques. We zijn in een prachtig Italiaans restaurant geweest. 

1147 Cynthia: Met of zonder champagne? 

1148 Sophie: Met! 

1149 Cynthia: (dromend) Hoe romantisch! 
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1150 Sophie: Hier. Ik heb je wat meegebracht. 

1151 Cynthia: Ho, dank je wel, tante. (begint onmiddellijk te ontpakken, na eerst een 

zoen te hebben gegeven. Af) 

1152 Jenny: (tot Tony) Ze doet het weer! (tot Sophie) Je mag anders wel eens 

verwittigen als je niet komt eten. Ik zit hier maar de hele dag te sloven 

voor niks. 

1153 Sophie: Het spijt me, Jenny. Maar het kwam erg onverwacht. 

1154 Tony: Ja, we begrijpen het. 

1155 Jenny: (tot Tony) Ja, jij bent zo begrijpend. In je luie zetel, ja!  

1156 Tony: Laat ze zich toch amuseren. 

1157 Jenny: Volgens jou zou iedereen zich moeten amuseren. Zelfs ik. Ik zou al het 

werk heel aangenaam moeten vinden. Jij hebt het amusement uitgevonden. 

(af) 

1158 Tony: Een beetje opgewonden. Betert wel. Na de afwas. (ook af keuken) 

1159 Cynthia: (weer op) Prachtig. Waar heb je dat gekocht. Zeker heel duur, hé? 't Is 

gewoon het einde. (pronkt met nieuw kledingstuk) Dank je wel, tantetje. 

Jij bent de liefste van de hele wereld. 

1160 Sophie: Ik ben blij dat je het mooi vindt. 

1161 Cynthia: Je had het echt niet moeten doen. Je hebt me al zoveel gegeven. 

1162 Sophie: Dat geeft toch niks. 

1163 Cynthia: (beetje triest) Toch wel, mams begint het vervelend te vinden dat jij mij zo 

verwent. 

1164 Sophie: Pure jaloezie. 

1165 Cynthia: (blij) Dat lijkt mij ook. 

1166 Sophie: (ernstig) Cynthia, er is iets wat ik je nog wou vertellen. 

1167 Cynthia: (komisch) De firma biecht en vader staat voor iedere stoel beschikbaar. 



  Als de moord het hoogst is… Gie Beullens 

 
14 

 

1168 Sophie: Het is ernstig ! 

1169 Cynthia: Sorry. Wat is er? Moeilijkheden? 

1170 Sophie: Ja en neen. 

1171 Cynthia: Ik begrijp het al. Luister even, tante. Je mag je niet op je kop laten zitten. 

Er zijn er nog veel andere. En betere dan Jacques ook. Dat heb ik gisteren 

nog tegen Jean-Paul gezegd... 

1172 Sophie: (die even verbijsterd was over dit snelle begrip) Neen, Jacques heeft hier 

niks mee te maken. Kom even mee naar mijn kamer. Ik leg het je daar wel 

even uit. 

1173 Cynthia: (mee af) Ja, maar laten we eerst nog even je pakjes openmaken. (af 

Sophie's kamer) 

1174 Tony: (op, schort nog voorgebonden, zijn handen afdrogend, roept in de keuken) 

Ja, liefste! (tegen zichzelf) Wat eten we morgen? Voor mijn part maak je 

rattenvergif en vreet het alleen op. Ho, wat zou dat prachtig zijn. (doet 

mimisch voor) Hebben jullie geen trek? Het is heel goed rattenvergif. 

Eerste kwaliteit. En ik heb het nog zo goed klaargemaakt. A la 

provenciale. Lekker gekruid. Je proeft het vergif bijna niet meer. (valt van 

de stoel op de grond, kruipt op zijn knie‘n naar de zetel) Ho, het brand zo 

in mijn keel. Breng me vlug een glas water. Vlug wat! Ho, ik ga sterven. 

(Tess komt uit haar kamer) Vlug, ik ga sterven. Vlug! Vlug! Te laat. Ik 

ben dood ! (valt theatraal in de zetel. Tess applaudisseert, Tony valt van 't 

schrikken uit de zetel) 

1175 Tess: Bravo, bravo. Othello, zesde akte, tweede bedrijf. 

1176 Tony: (verlegen) Ja, goed hé! 

1177 Tess: Een meesterwerk. Je bent een prachtacteur. 

1178 Tony: Weet je, ik heb vroeger nog toneel gespeeld. 

1179 Tess: Ik ook. Ken jij het stuk "de twee verliefden"? 

1180 Tony: Neen. 
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1181 Tess: Ik speelde de vrouwelijke hoofdrol. (komt verleidelijk op hem af). Zij is 

verliefd op hem. Hij op haar. Hij neemt haar in zijn armen. Kom, doe mee. 

(hij doet het) Maar zij is getrouwd. (theatraal gespeeld) Met een 

afgrijselijke man. Zij voelt zich zo goed bij haar geliefde. (hij wil haar 

kussen) Maar haar man! (Hij kijkt om) Zij doet alles om bij haar geliefde 

te zijn. Zij gaan samen naar het bos. Zij kust hem. (komt dichter. Hij wil 

weer kussen) Daar is hij! (Tony schrikt. Laat haar los, springt opzij, kijkt 

naar waar zij wees, namelijk hun kamer en vraagt zachtjes). 

1182 Tony: Waar, waar? 

1183 Tess: Daar. Hij zit te loeren bij het begin van het woud. En dan besluiten ze om 

hem te vermoorden. 

1184 Tony: (sarcastisch) Romantisch! 

1185 Tess: Vindt je dat ook? Tony, dat is onze enige redding. Jij moet die man 

vermoorden. 

1186 Tony: Wat? 

1187 Tess: Vermoorden. Hem van het leven beroven. 

1188 Tony: Ja, maar, dat gaat zo maar niet. 

1189 Tess: Nee, we moeten het goed plannen. 

1190 Tony: Daar kan je minstens 25 jaar voor krijgen. 

1191 Tess: Geeft niet. Ik zal op je wachten. 

1192 Tony: Je weet niet wat je zegt. 25 jaar is een hele tijd. 25 plus 40. Dat is dan niet 

eens de moeite meer om op de wachten. 

1193 Tess: We doen het zo dat het niet uitkomt. Ik zal voor je getuigen. Er kan niks 

misgaan. 

1194 Tony: Hoe kun je daar zo zeker van zijn? 

1195 Tess: Ik heb er reeds over nagedacht. Het is heel eenvoudig. Hij is erg trots op 

zijn wapenverzameling. Hij toont ze aan iedereen. Hij vertelt dan ook dat 



  Als de moord het hoogst is… Gie Beullens 

 
16 

 

er nog een wapen bij is dat nog werkt. Iedereen kan dat getuigen. Zo'n 

geweer kan toch gemakkelijk afgaan!? 

1196 Tony: Maar... 

1197 Tess: Wil je mij dan niet meer, Tony? 

1198 Tony: Toch wel, Tess, maar... 

1199 Tess: Helemaal voor jou alleen! 

1200 Tony: Tess, het is mijn broer. 

1201 Tess: Wat zou dat! Jij zou de zaak kunnen overnemen. Je zou geld en geluk 

bezitten. Dat is toch wat je wil. 

1202 Tony: Het is je reinste moord! 

1203 Tess: Natuurlijk, als je wil wachten, tot hij zelf zijn kop komt te leggen, zal je 

nog lang moeten wachten, vriendje. 

1204 Tony: Er is iets verkeerd gegaan. Je bent overspannen. Wil je wat drinken? Voel 

je je goed? 

1205 Tess: (kwaad) Ik voel me uitstekend, idioot. Waarom weiger je om ons geluk op 

te rapen? 

1206 Tony: Wacht, ik haal je een whisky. (gaat naar de bar, doet die open) Ho, er is er 

geen meer. Moment, ik haal het wel. Er staat nog een fles in de kelder. (af 

kelder) 

1207 Tess: Ik krijg je nog wel zo ver. Jij hebt al elke keer gedaan wat ik je vroeg. En 

ook deze keer. 

1208 Jenny: (op uit keuken, nog tegen Tony pratend) ...en daarbij wat gaat er boven een 

goede...Hé, ben jij hier alleen? 

1209 Tess: Ben ik dan niet groot genoeg om op mezelf te passen. 

1210 Jenny: Jawel, maar ik dacht dat Tony hier nog zou zijn. 

1211 Tess: Zoals je ziet, ik ben alleen. Zielig, hé? 
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1212 Jenny: Ik zit soms ook alleen. Als jullie allemaal de deur uit zijn en ik hier alles 

alleen moet doen. 

1213 Tess: Tja, ik... 

1214 Jenny: (onderbreekt) Ik klaag niet, hoor. 't Is alleen maar dat je er iets aan 

overhoud, dat is alles. 

1215 Tess: Iets aan overhoud? 

1216 Jenny: Ja, weet je dat ik gisteren nog, opeens dacht om iemand om zeep te helpen. 

Niet dat ik het zou gedaan hebben, je kent me, zoiets zou ik nooit durven, 

maar het doet je vragen stellen. 

1217 Tess: Was het iemand speciaal of was het in het algemeen. 

1218 Jenny: Wat? 

1219 Tess: Wel, diegene die je wou vermoorden. 

1220 Jenny: Misschien? 

1221 Tess: Was het Jock? 

1222 Jenny: Ik geloof het niet? 

1223 Tess: Spijtig! 

1224 Jenny: Ja, misschien wel. Spijtig dat ik het me niet meer kan herinneren. Wacht 

even, als ik nu eens alles terug overdoe dan schiet het me misschien te 

binnen. Wacht. Ik stond daar. (gaat naar de kelderdeur) En toen ging ik 

daar heen. (gaat vooraan links buiten het zicht van Tony die opkomt nadat 

ze zegt) En wat dacht ik hier weer?  

 (Tony op, steekt triomfantelijk de fles vooruit. En wil wat zeggen, maar in 

de plaats daarvan roept) 

1225 Jenny: Ha, ik weet het weer. (Tony duikt onder de tafel. Juist op tijd om niet 

gezien te worden door Jenny, die zich weer omdraait en aan de tafel komt 

zitten) Ik dacht toen: wat zou het prachtig zijn om iemand te vermoorden. 

1226 Tess: Maar wie? Ik? 
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1227 Jenny: Neen, jij bent veel te goed. Jij bent de beste van ons allemaal. En dat zeg 

ik niet alleen omdat jij hier het meeste geld van ons allemaal hebt. 

1228 Tess: Tony? 

1229 Jenny: Neen, Tony ook niet. Wat zou ik moeten beginnen zonder mijn Tony. Zo'n 

brave, lieve, schattige man. (Tony glundert) 

1230 Tess: (jaloers) Ja, maar hij heeft toch ook wel slechte kanten? 

1231 Jenny: Neen, geen enkele. 

1232 Tess: (nog jaloerser) Kom nou, misschien is hij wel niet helemaal trouw? 

1233 Jenny: Onzin. Waar zou hij dat dan doen? Hij is altijd stipt op tijd thuis. Neen, dat 

doet mijn lieveling niet. 

1234 Tess: Misschien doet hij het wel onder je eigen dak? 

1235 Jenny: Onzin. Met wie dan wel? Sophie is nog te jong en zijn zuster. Cynthia, te 

kinds en zijn dochter. En zeg nou zelf, met jou, dat zou toch al te gek zijn? 

1236 Tess: Ach zo, en waarom dan wel? 

1237 Jenny: Komaan Tess, welke man kan nog op jou verliefd worden? 

1238 Tess: Nu, dank je wel ! Ik ken er nochtans een hele hoop. 

1239 Jenny: (dom) Ja, maar dat is voor je geld, niet voor je persoonlijkheid. 

1240 Tess: Ho, alsof jij zo'n schoonheid bent. Je bent bedankt. (stapt op) 

1241 Jenny: (die er niks meer van begrijpt) Zonder dank. 

1242 Tess: (woest) En vergeet vooral niet in de spiegel te zien vanavond en eens na te 

tellen hoeveel aanbidders jij bezit. Na de zondvloed is er geen grotere 

ramp over de wereld gekomen. (bijna af) En wat je man betreft. Die zet je 

horens waar je bijstaat...bij zit. (af)  

 (Tony maakt hulpeloze gebaren) 

1243 Jenny: Wat heb ik nu weer miszegt. 

1244 Jock: (uit kamer op, in kamer roepend) Voor zover mij betreft: Jij erin, ik eruit. 
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(komt van de trappen af) Voor mijn part verrot je ter plekke. Het kan me 

geen moer schelen. (merkt nu pas Jenny op) 

1245 Jenny: Jock, dat zijn toch geen woorden om tegen je vrouw te zeggen. 

1246 Jock: Mijn vrouw? Mijn vrouw? Ja, soms denk ik dat ze iedereens vrouw is. 

(komt bij haar aan tafel zitten) Het zou me niet verwonderen indien dit nog 

zo zou zijn ook. Ik denk trouwens dat je Tony een beetje meer in het oog 

moet houden. 

1247 Jenny: O, Tony is een echte pantoffelheld, daar moet je je geen zorgen over 

maken. (reactie van Tony) 

1248 Jock: O, zorgen maak ik mij niet meer. Ze mag wat mij betreft met heel de 

wereld naar bed gaan. Dat verontrust me niet. Ik heb andere problemen. Ik 

kan namelijk mijn eigen leven niet meer plannen. 

1249 Jenny: Wat een onzin, Jock. Als er iemand... 

1250 Jock: Ik weet wat ik zeg! Ik zou alles opnieuw willen overdoen, maar haar geld 

zit me dwars. Zij houdt alle touwtjes in handen. 

1251 Jenny: Maar je kunt toch wel zonder haar, zeker! 

1252 Jock: Zonder haar, zou ik niet alleen mijn geld kwijt zijn, maar ook mijn werk 

en ze zou er voor zorgen dat alles nadelig voor me zou uitdraaien. (klopt 

op de tafel) 

1253 Jenny: Wind je zo niet op, Jock. Wacht, ik schenk je een whisky in. (gaat naar bar 

en opent het) O, hier is geen meer. Ik zal even in de kelder kijken. (gaat 

kelder in. Jock praat voort tegen haar en zichzelf. Tony probeert weg te 

kruipen, maar zet eerst whisky voor kelderdeur en gaat dan naar de sofa) 

1254 Jock: Weet je dat ik helemaal zou kunnen opnieuw beginnen. Mijn nieuwe 

verloofde wil die stap zetten. Maar indien ik een echtscheiding zou 

aanvragen, zou ik eerst mijn werk kwijt geraken; ze zou alle vrienden 

proberen te beïnvloeden; ze zou alle kennissen tegen me opzetten en ze 

zou de echtscheiding zo lang laten duren tot ik financieel aan de grond zou 
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zitten. En dat kan ik die andere toch niet aandoen? 

1255 Jenny: (komt uit kelder. Tony duikt achter sofa) Geen whisky meer. (trapt op de 

fles) Als je me nou!? 

1256 Jock: Tess houdt ervan om iemand te kunnen domineren, weet je. 

1257 Jenny: Heb jij die hier neergezet. 

1258 Jock: Ze heeft er plezier in te zien dat ik voor haar geld buig. 

1259 Jenny: Ze kan er toch niet van haar eigen geraakt zijn. 

1260 Jock: Neen, haar vader heeft haar tot die status gebracht. 

1261 Jenny: Wiens vader? 

1262 Jock: Die van Tess, natuurlijk! 

1263 Jenny : Kwam die hier die fles whisky zetten? 

1264 Jock: Wat? Neen, dank je, geen whisky. (Jenny kan hem niet meer volgen) Het 

was de grootste vergissing die ik ooit maakte. 

1265 Jenny: Wat? Whisky drinken? 

1266 Jock: Er blijft slechts één mogelijkheid meer over: moord. 

1267 Jenny: Toch niet voor een beetje whisky. 

1268 Jock: (gaat in de zetel zitten, waar Tony achter zit) Ik ben het allemaal zo moe. 

1269 Jenny: Je moet het je niet zo aantrekken. Ik zal wat koffie voor je maken. Als je 

een beetje geduld hebt, is het zo klaar. (Tony kruipt op handen en voeten 

de trap op) Tony en ik hebben soms ook van die dagen dat het niet zo goed 

gaat. Maar dan laat ik hem maar praten en dan luister ik niet. Ik laat dat 

dan een paar dagen aanmodderen en alles gaat vanzelf voorbij en ik heb er 

geen last meer mee. 

1270 Jock: Jij hebt gemakkelijk praten, maar Tess heeft een ander karakter dan jouw 

Tony. Jouw Tony is een vent van niks. (Tony is nu boven en laat iets op 

het hoofd van Jock vallen en verdwijnt in zijn kamer) O!? 



  Als de moord het hoogst is… Gie Beullens 

 
21 

 

1271 Jenny: (die niets zag of ziet) Zeg dat niet van je broer, Jock. 

1272 Jock: Waar kwam dat vandaan? 

1273 Jenny: Uit het diepste van mijn hart. 

1274 Jock: Neen, van daar boven. 

1275 Jenny: Dat is ook mogelijk. De grote God heeft mij geïnspireerd. 

1276 Jock: Het moet daar vanaf gevallen zijn! 

1277 Jenny: We zouden ons meer tot Hem moeten richten, denk ik. Alle hulp komt van 

hierboven. 

1278 Jock: (voelt aan zijn hoofd) Zeg dat wel. 

1279 Jenny: Maar over hulp gesproken. Kun je je echtgenote niet vragen om af en toe 

een handje toe te steken in het huishouden? 

1280 Jock: Je gaat er toch niet weer over beginnen? 

1281 Jenny: Toch wel. Je moet begrijpen dat ik hier alles alleen moet doen... 

1282 Jock: (kordaat) Ik kan mijn vrouw tot niks verplichten. (af in zijn slaapkamer, 

terwijl zij doorratelt). 

1283 Jenny: ...dat weet ik wel, maar anderzijds zou zij zelf moeten inzien dat wij met 3 

gezinnen leven in deze villa en dat van ieder een deel in de huishouding 

wordt gevraagd. Ik weet wel dat wij diegenen zijn met het grootste gezin 

en bovendien met het kleinste inkomen. Wij zijn dan ook zo gelukkig met 

die oplossing om slechts een klein percentage van de onkosten te moeten 

bijdragen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik ook nog...(draait zich om en 

vindt niemand meer) ...de ...boel ...Jock? Waar ben je? (kijkt onder de tafel 

en achter de  zetel) Hé, waar is-ie nu?  

  (Op dit ogenblik komt Sophie en Cynthia uit Sophie's kamer. Cynthia gaat 

haar kamer in) 

1284 Sophie: ...en vergeet de bloedlichaampjes niet. (tegen Jenny) Je hebt een 

intelligente dochter, Jenny. 
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1285 Jenny: En een luie schoonzuster. Weet jij hoeveel aardappelen deze verwenste 

familie eet? Schillen, koken, groenten en vlees. Vier slaapkamers 

opruimen en een toilet en badkamer. De keuken en leefkamer op orde 

houden. De was, de plas en de kook. 

1286 Sophie: Ik help je toch in de weekends? En in de week eet ik toch nooit thuis. 

1287 Jenny: Dat ook nog. Op jouw valt niet te tellen. Ik weet nooit of je er wel of niet 

zal zijn. 

1288 Sophie: En mijn was doe ik zelf. Mijn kamer ruim ik zelf op. 

1289 Jenny: Maar de rest blijft toch nog voor mij. 

1290 Sophie: Wat wil je nog meer, dat ik jouw kamer er ook nog bij doe? Jij bent de 

enige die de hele dag thuis is. Ik moet ook nog werken. 

1291 Jenny: De eeuwige vervloeking van de huisvrouw. (ironisch) Jij bent thuis, hebt 

niks anders te doen. Met jouw wil de hele "werkende" wereld ruilen. (tot 

Sophie) Je bent bedankt. 

1292 Sophie: Klagen is er bij jou ook altijd bij. Je zult nooit eens tevreden zijn... maar 

ja, dat wisten we al wel langer. (af in kamer) 

1293 Jenny: Ondankbare jeugd! (roept haar na) En je bederft Cynthia met je cadeautjes. 

(tegen zichzelf) Binnenkort is die al net zo opstandig als zij. (af keuken)  

 (op dat ogenblik komt Jock uit zijn kamer en gaat naar kamer Sophie. Hij 

klopt aan) 

1294 Sophie: (achter) Ja? 

1295 Jock: (gedempt, kijkt om zich heen) Kan ik je even spreken? 

1296 Sophie: (achter) Ja, kom maar binnen. 

1297 Jock: (gaat binnen, sluit de deur) 

1298 Tess: (komt uit haar kamer en gaat binnen in kamer Tony) 

1299 Jenny: (komt op datzelfde ogenblik grommend uit de keuken, gaat de trap op naar 

haar kamer)...en als er iemand daarvoor geschikt is, ben ik het. Niemand 
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deugd hier. Niemand in dit huis is de moeite om...Nu ja, Jock misschien. 

(komt bij de slaapkamerdeur, bedenkt zich) Als ik hem eens ging 

vragen...(gaat naar Jock's kamer) O neen, Tess is er ook nog. (gaat terug 

naar haar deur) En wat dan nog. (gaat Jock's kamer binnen) 

1300 Tony: (komt uit zijn kamer en gaat naar toilet. Af) 

1301 Jenny: (op uit Jock's kamer) ...zelfs hij laat me in de steek op dit moment... (af in 

eigen kamer) 

1302 Jock: (komt uit Sophie's kamer. Kijkt angstig rond en gaat naar zijn kamer. Af) 

1303 Tony: (op uit toilet, geluid. Gaat een paar trappen op en keert dan terug naar 

beneden. Gaat Sophie's kamer in. Af) 

1304 Tess: (komt uit kamer Tony, sluit deur) Onnozele geit. Het zit bij hen wel 

degelijk in de familie. (gaat haar kamer in. Af) 

1305 Jock: (even later uit zijn kamer) ...met zo'n humeur valt niet samen te leven. 

(gaat kamer Jenny binnen. Af) 

1306 Tony: (uit kamer Sophie naar keuken. Af) 

1307 Tess: (uit haar kamer, kijkt even rond of iemand in de gang is. Gaat op haar 

tippen tot bij kamer Tony, luistert aan de deur, gaat dan op haar tippen 

naar beneden en gaat Sophie's kamer binnen). 

1308 Jenny: (uit haar kamer naar toilet) Olala, daar komen ongelukken van. (af) 

1309 Tony: (komt uit de keuken met een glas water. Doet het licht beneden uit en gaat 

naar zijn kamer) 

1310 Tess: (opent reeds achter zijn rug de deur en komt met haar hoofd buiten. Als ze 

Tony ziet, trekt ze zich volledig terug. Hij merkt niks en gaat binnen in 

zijn kamer. Daarop komt zij terug buiten en loopt op haar tippen naar haar 

kamer) 

1311 Jenny: (komt uit toilet en gaat naar kamer Sophie)...maar daar zullen we een 

stokje voor steken, zie. Er moet een eind aan gemaakt worden. (af in 

Sophie's kamer) 
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1312 Jock: (uit Tony's kamer)...goeie avond dan. Tot morgen. (sluit deur en gaat naar 

zijn kamer. Hij stopt en gaat dan verder naar toilet) 

1313 Jenny: (uit kamer Sophie. Zeer zenuwachtig. Gaat naar haar kamer) 

1314 Jock: (uit toilet naar kamer Tony, opent de deur) Mag ik het licht hier uitdoen? 

1315 Jenny: (achter) Ja, doe maar. Goeie nacht. 

1316 Jock: Oké. Jullie ook. (wil sluiten) 

1317 Jenny: (achter)...en aan Tess. 

1318 Jock: (gromt en sluit deur. Doet licht uit. Donker. Jock moet hier verdwijnen 

zonder dat de toeschouwer kan zeggen of hij in zijn eigen kamer is gegaan 

of iets anders heeft gedaan. Dit is belangrijk voor het verloop van het stuk. 

In deze duisternis opeens een KNAL. Deur slaat. Een ondefinieerbare 

vrouwengil en...) 

DOEK  

Pauze 
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TWEEDE BEDRIJF 

 

 (Als het doek opgaat zitten Jenny en Cynthia aan de tafel. Cynthia weent. 

Jenny is zenuwachtig. Het ontbijt is juist afgeruimd en de koffie staat 

bijgevolg nog op tafel.) 

2001 Jenny: Ja, 't is nu al goed. Daar is nu niks meer aan te doen. Help me liever 

 bij het ontbijt. 

2002 Cynthia: (met tranen in haar stem) Waar is de inspecteur nu? 

2003 Jenny: Bij je vader. Hij inspecteert de kamers. Ongelooflijk, ...in dit huis. Hoe is 

dat mogelijk. Je grootvader moest het weten. 

2004 Cynthia: Er zijn nog meer dingen die hij zou moeten weten. 

2005 Jenny: Wat bedoel je daar mee? Je bedoeld toch niet... ach wat? (draait zich om  

omdat Tony en de inspecteur uit haar kamer komt en die van Jock en Tess 

binnengaan) Wanneer zou ik de kamers mogen opruimen. 't Is er zo een 

boel. Al dat bloed op dat bed. En dan die kasten die ondersteboven zijn 

gehaald. Het zou toch wel eens opgeruimd moeten worden. Een moord, 

dat was nog wat we mankeerden. Een moord in dit huis. 

2006 Cynthia: Je laat het klinken alsof het hier zo vredelievend is. 

2007 Jenny: Strijd is er overal. Waar er strijd is, is er vuur, is het gezegde. 

2008 Cynthia: Rook! 

2009 Jenny: Waar? 

2010 Cynthia: Waar er "rook" is, is er vuur. 

2011 Jenny: (kwaad) En dat is hetzelfde. 

2012 Cynthia: In dat geval leek het hier soms op een oven. 

2013 Jenny: Dat is de air-conditioning. Ik heb je vader al duizend keer gevraagd om die 

te maken. 



  Als de moord het hoogst is… Gie Beullens 

 
26 

 

 (Tony en inspecteur komen uit kamer en gaan het toilet in) 

2014 Cynthia: (na een pauze) Gaan ze het lijk daar zo laten liggen. 

2015 Jenny: Dat zal wel moeten om alles te kunnen controleren. 

2016 Cynthia: Dat gaat toch stinken, na een tijd. 

2017 Jenny: (denkt) Dat zal wel, zeker!? O, wat zal ik er een boel werk mee krijgen. 

Kon hij dat niet ergens anders gaan doen? 

2018 Cynthia: (erg attent) Wat? 

2019 Jenny: Dat moorden. Ik kan het toch weer allemaal alleen opkuisen... en uit een 

matras krijg je het niet zo gemakkelijk uit. 

2020 Cynthia: (terug op het vorige) Wie is hij, moeder? 

2021 Jenny: (zenuwachtig) Wie is wat hij? 

2022 Cynthia: Je zei: kon "hij" dat niet elders doen. 

2023 Jenny: Zei ik dat? 

2024 Cynthia: Ja, dat zei je. 

2025 Jenny: Wel, hij, de landloper. De bedelaar. 

2026 Cynthia: Loop je vooruit op het onderzoek? 

2027 Jenny: (zenuwachtig) Neen, maar wie zou het anders kunnen gedaan hebben? Je 

durft toch niet te veronderstellen…? 

2028 Cynthia: Ja, dat durf ik wel. De moordenaar zou iemand van ons kunnen zijn. En als 

het een "hij" zou moeten zijn, kan ik al iemand vermoeden. (tot Jock die 

uit zijn kamer naar beneden komt) Hé, als je van de duvel spreekt… 

2029 Jock: (sarcastisch) Goed gehumeurd, zie ik, dat doet me genoegen. 

2030 Jenny: Foei, Cynthia, je vergeet de doden. (Cynthia verandert plots en wordt weer 

stiller en kalmer. Inspecteur en Tony uit toilet richting Cynthia's kamer. 

Hij vraagt wat aan Tony) 

2031 Tony: Cynthia, kom even mee, schat. (Cynthia begint weer te huilen en loopt 
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achter de twee haar kamer binnen) 

2032 Jock: (giet koffie in zijn tas) Al bij al is het een opluchting. 

2033 Jenny: (verbaasd) Jock, ik wist niet dat je haar dood zo wenste. 

2034 Jock: (nors) Ik zeg ook niet dat ik dat wilde... 

2035 Toesch: (begint zich te mengen in het stuk. Hardop, maar nog met gedempte stem, 

in de zaal) Die heeft het gedaan, zie. 

2036 Jock: Ik zeg alleen dat het een opluchting is. 

2037 Jenny: Wat bedoel je? 

2038 Jock: Er hing hier de laatste tijd een bepaalde moordzuchtige sfeer in huis. Niks 

gunstigs. Ik was op alles voorbereid. Maar nu weet ik dat alles achter de 

rug is. 

2039 Jenny: Wat ben je veranderd sinds gisteren? 

2040 Jock: Ja, ik heb besloten om een nieuw leven te beginnen. 

2041 Toesch: Voila. 

2042 Jenny: Vind je dat niet een beetje raar. Op het moment dat... (doet een snijdende 

beweging aan de keel) 

2043 Jock: Het heeft me geïnspireerd, denk ik. (de inspecteur, Tony en Cynthia 

komen uit de kamer. De inspecteur gaat in het midden van de kamer staan) 

2044 Inspect: Kunt u de juffrouw... hoe heet ze ook weer, hier naartoe halen, alsjeblieft. 

2045 Cynthia: Ik doe dat wel even. (loopt de trap op, kamer Tony in) 

2046 Inspect: Mijne dames en heren, U begrijpt dat het mijn spijtige taak is om deze 

zaak tot het naadje uit te pluizen. Ik zal bijgevolg zeer lastige, soms ook 

pijnlijke ogenblikken uit uw leven moeten aanspreken. (Cynthia en Tess 

uit kamer, naar beneden)  Ha, daar bent u dan. Zoals ik zei: het zal niet 

altijd even grappig zijn. 

2047 Toesch: Anders niet moeilijk met zo'n gezicht. 
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2048 Inspect: Maar... mag ik u wel vragen om mij de totale waarheid te vertellen en niks 

dan de waarheid. 

2049 Toesch: Zo helpe mij God. 

2050 Inspect: Ook al komt u daarmee in een slecht daglicht te staan. Ik moet alles weten. 

(pauze) Ik wil u wel wijzen op uw rechten. U mag zwijgen, of enkel 

spreken in bijzijn van een advocaat, maar al wat u zegt kan tegen u 

gebruikt worden. U staat echter niet onder eden. (Pauze) Ik ben voorlopig 

nog niet in die kamer binnen gegaan en wel met een bepaald doel, 

namelijk ik wil uw reactie zien bij de confrontatie met het lijk. Gelieve mij 

dan ook te volgen naar die kamer. (Cynthia begint te snikken. De rest loopt 

naar de deur. Jock vooraan opent de deur. Jenny gilt. Tony loopt de kamer 

in. Cynthia loopt huilend naar de sofa. Tess begint te lachen. Inspecteur 

heeft het op een afstand gevolgd) 

2051 Jenny: (hysterisch) Weg, weg, 't is weg. Ho, God straft ons voor onze fouten. 

2052 Toesch: Halleluja! 

 (de inspecteur begrijpt nu pas wat er gebeurt en loopt de kamer in) 

2053 Tess: (lacht nog) Wat een spektakel. Eerst een lijk, nu een leeg bed... en 't is niet 

eens middernacht. (lacht weer) 

2054 Jock: (vliegt op) Hou je snater. (Tess stopt) Waar is het lijk? 

2055 Jenny: Weg. O, grote goedheid, hoe kan dat nu? (huilt ook) 

2056 Inspect: (komt op. Tegen Tony die hem volgde) Bent u zeker dat het er lag? 

2057 Tony: Ja, we hebben het er allemaal gezien, gisteravond. 

2058 Inspect: Dan is het dus weg! 

2059 Toesch: (sarcastisch) Slim manneke! 

2060 Tess: (gekalmeerd) Waar is het dan naartoe? 

2061 Inspect: Als we dat wisten was het niet weg. 

2062 Toesch: (sarcastisch) Slim manneke! 
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2063 Inspect: Ik ga eerst ieders verklaring opnemen en daarna zullen we deze zaak even 

van nabij bekijken. 

2064 Toesch: Net Sherlock Holmes. Hé, waar is Watson? 

2065 Inspect: (reageert op toeschouwer, maar speelt verder) Als iedereen op zijn kamer 

zou willen gaan en daar blijven tot ik hem roep. Mag ik u erop wijzen dat 

u mij straks het relaas der feiten zult moeten geven, vergeet dat niet. 

2066 Jenny: Wat denkt u, inspecteur? De dader zal wel iemand van buitenhuis zijn!? 

2067 Inspect: Ja, ik denk ook dat we hier met een buitenstaander te maken hebben. 

Anders moest het lijk hier nog te vinden zijn. 

2068 Toesch: Wat een nul!!! 

2069 Inspect: (reactie) Maar gaat u maar naar uw kamer. 

2070 Jenny: Moet u niet wat drinken of eten? Hebt u al ontbeten? 

2071 Inspect: Jawel, dank u, mevrouw. 

2072 Jenny: (bovenaan trap) De koffiekan is vol. U neemt maar. 

2073 Inspect: Dank u. (Jenny af, Cynthia was even achter gebleven is nu bijna ook af, 

maar de inspecteur houdt haar tegen) Blijft u maar hier, juffrouw. (Cynthia 

komt terug) En vertel me eens hoe het gebeurde. 

2074 Cynthia: (snikkend) Ik weet niks, ik sliep. 

2075 Inspect: Maar je hebt toch wat gehoord? Wat gezien misschien? 

2076 Cynthia: (wat kalmer) Neen, ik werd opeens wakker. Een harde knal, waarschijnlijk 

een schot. Ik hoorde iedereen de trappen aflopen en toen ik buiten kwam 

was iedereen al beneden. 

2077 Inspect: Ben je in de kamer geweest? 

2078 Cynthia: (snikkend) Neen, dat zou ik nooit kunnen. Ik kan daar niet tegen, weet je. 

2079 Inspect: Dat begrijp ik. Zeiden ze niks onder elkaar? 

2080 Cynthia: (weer kalmer) Ja, mama zei dat het een smerige boel was, dat ze het weer 
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alleen zou mogen opkuisen en paps zei: al dat bloed. Nonkel Jock zei niks, 

die ging direct weer naar boven. 

2081 Toesch: (veelzeggend) Ja ja. 

2082 Cynthia: Ik ben toen mijn kamer weer in gerend en daar ben ik de hele nacht 

gebleven. 

2083 Inspect: En waar was je tante... Tess? 

2084 Cynthia: Die was er ook bij. 

2085 Inspect: En heeft die niks gezegd? 

2086 Cynthia: O ja, die zei zo tussen haar tanden: eind goed, al goed. 

2087 Inspect: Hoe was je verhouding tot je vermoorde tante? 

2088 Cynthia: (snikt) Meer dan uitstekend. Ze bracht altijd cadeautjes voor me mee. We 

waren meer twee goede vrienden. (huilbui) 

2089 Inspect: 't Is al goed. Ga jij maar weer in je kamer. Meneer Tony! 

 (Cynthia af in haar kamer, Tony op) 

2090 Tony: Ja, inspecteur? Mag ik de spits afbijten? 

2091 Inspect: Ja. Vertelt u eens wat er gisteren gebeurde. 

2092 Tony: Waar zal ik beginnen? 

2093 Inspect: Ja, waar u wil. 

2094 Tony: Goed, ik lag in bed. Ik hoorde een knal en ben naar haar kamer gelopen. 

2095 Inspect: Kan het iets gedetailleerder? 

2096 Tony: Wel ja, Jock was bij ons binnen gekomen om goeie nacht te wensen. Hij 

deed het licht uit en een tijdje later hoorde we dan een schot. We liepen 

naar beneden en daar lag ze. 

2097 Inspect: U legt het wel heel zakelijk uit. Is er nog wat gezegd geweest? 

2098 Tony: Neen, helemaal niets. 
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2099 Inspect: Geen woord. 

2100 Tony: Neen, iedereen was onder de indruk. We zijn allen terug naar onze kamers 

gegaan. 

2101 Inspect: Wie stelde dat voor? 

2102 Tony: Niemand. We gingen als vanzelf. 

2103 Inspect: En niemand zei iets? 

2104 Tony: Neen, alleen huilden ze. We schreiden allemaal. 

2105 Inspect: U dus ook? 

2106 Tony: Neen, ik schreide niet. Ik ben nogal sterk, begrijpt U. 

2107 Inspect: Hebt U nog wat gehoord of gezien na de moord? 

2108 Tony: Neen, niks meer. 

2109 Inspect: Wanneer hebt u uw zuster voor het laatst gezien? 

2110 Tony: Gisteren. Hier aan tafel. Nadien ben ik met mijn echtgenote naar bed 

gegaan. 

2111 Inspect: Bent u samen de kamer ingegaan? 

2112 Tony: Ja, inderdaad. 

2113 Inspect: Was uw broer en schoonzus dan nog op. 

2114 Tony: Ja, die nog wel. Cynthia was reeds vroeger gaan slapen. 

2115 Inspect: Dat was voorlopig alles, stuurt u me uw vrouw, alsjeblieft. 

 (Tony gaat naar boven. Inspecteur schenkt zich een tas koffie in. Jenny 

komt naar beneden) 

2116 Jenny: Inspecteur, kijk. Volgens mij is het een landloper, een ontsnapte boef, een 

maniak, die langs de venster is binnen gedrongen, haar heeft 

doodgeschoten en daarna is gevlucht. De venster stond nog open als wij 

beneden kwamen. Later is hij teruggekomen en heeft hij het lijk 

meegenomen. 
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2117 Inspect: En waarom, als ik vragen mag? 

2118 Jenny: Dat moet jij uitzoeken, dat is toch je job? Nu nog mooier.  

2119 Inspect: (op zijn teen getrapt) Beperk u tot de feiten, mevrouw, wat zag u. 

2120 Jenny: Ze gaf altijd cadeautjes aan Cynthia. Ze verwende dat kind. 

2121 Inspect: Hebt u ze daarvoor vermoord? 

2122 Jenny: Ik? Ik?! Ben je  wel goed wijs, ik zou dat toch nooit doen. 

2123 Inspect: Zeg me dan wat je gezien hebt? 

2124 Jenny: Tess was een hele tijd alleen. Die zou het kunnen gedaan hebben. 

2125 Inspect: En waarom? 

2126 Jenny: Ze was jaloers. 

2127 Inspect: Waarop? 

2128 Jenny: Ik denk dat ze jaloers was op de knappe mannen die Sophie aan de haak 

sloeg. 

2129 Inspect: En waar was haar man terwijl ze haar schoonzus vermoorde. 

2130 Jenny: Bij mij op de kamer. Neen, die kan het niet gedaan hebben. Ik ben zijn 

libido. 

2131 Inspect: Zijn libido? 

2132 Jenny: Zijn getuigenis. Zijn...nou ja, zijn libido. 

2133 Inspect: O, alibi. 

2134 Jenny: Is dat de dader? 

2135 Inspect: Wie? 

2136 Jenny: Die ali bi. Ja, met die buitenlanders... 

2137 Inspect: Neen, een alibi is een geldig getuigenis voor de beklaagde. Dat wat u 

beweert voor Jock te zijn. 

2138 Jenny: O, hoe dan ook, die is vrijgesproken. 
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2139 Inspect: Daar zal ik wel over beslissen. Wanneer hebt u uw schoonzuster het laatst 

gezien? 

2140 Jenny: (Pauze, denkt na) Bij het eten. Altijd te laat. En dan moet ze ook niet meer 

eten. Maar ik heb het haar eens goed gezegd. Het haar eens ingepeperd.  

2141 Inspect: Had u geen goede relatie met haar? 

2142 Jenny: O jawel, we waren net twee vriendinnen. 

2143 Toesch: Dat zou je echt wel gezegd hebben! 

2144 Inspect: Hebt u nog iets gehoord nadat het onheil geschied was? 

2145 Jenny: Ja zeker. Heel duidelijk! 

2146 Inspect: Wat? 

2147 Jenny: Een hond die blafte. Zeer duidelijk. De hond van de buren begon te 

blaffen. Dat had hij daarvoor ook al eens gedaan. 

2148 Inspect: Neen, ik bedoel hier. 

2149 Jenny: O ja?  Ja, ook. Ik denk van wel. 

2150 Inspect: Wat hebt u gehoord? 

2151 Jenny: Van alles. Stemmen, schuifelen, lachen. 

2152 Inspect: Weet u dat zeker? 

2153 Jenny: Ja! Zoiets in de aard toch. 

2154 Inspect: Waar denkt u dat ze het lijk hebben verborgen? 

2155 Jenny: Weet ik veel. Jij bent de inspecteur. Je stelt mij altijd maar vragen, maar je 

vindt zelf nooit een antwoord. Wat ben jij voor een inspecteur? 

2156 Toesch: Goeie vraag!!! 

2157 Inspect: (geïrriteerd) Ja, roept u maar uw schoonzus.  

 (inspecteur drinkt van zijn koffie terwijl Jenny de kamer van Jock 

binnengaat. Komt even later met Tess buiten en gaat eigen kamer in. Tess 

komt naar beneden)  
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2158 Inspect: Ha, mevrouwtje. Sliep U ook, gisteren? 

2159 Tess: Neen, mijn man was nog niet in de kamer gekomen en ik werd ongerust. 

2160 Inspect: Is dat zijn gewoonte? 

2161 Tess: Neen. 

2162 Inspect: Ga verder. 

2163 Tess: Opeens hoorde ik een schot en ben recht gesprongen. Ik liep langs de trap 

naar beneden en hij stond in de deur van haar kamer. 

2164 Inspect: Had hij de revolver nog in zijn hand? 

2165 Tess: Neen, die heb ik niet gezien. 

2166 Inspect: Hoe verklaart u dat? 

2167 Tess: Hij zal zijn jachtgeweer onderwijl weggesmeten hebben, zeker? Ik weet 

het ook niet. 

2168 Inspect: Ga verder. 

2169 Tess: Dat was het. 

2170 Inspect: Wat hebt u toen gedaan? 

2171 Tess: Ik heb gezegd: laat ons gaan slapen en morgen de politie bellen. 

2172 Inspect: U moest nog de tijd krijgen om de sporen uit te wissen? 

2173 Tess: (woedend) Neen, ik heb hier niks mee te maken. Niks! Als ik geweten had 

dat ze het lijk zouden verplaatsen, had ik dat ook nooit voorgesteld. 

2174 Inspect: Bent U dan ook gaan slapen? 

2175 Tess: Ja. En ik weiger u nog verder te spreken indien u mij blijft beschuldigen. 

2176 Inspect: Wanneer hebt u uw schoonzuster voor 't laatst gezien? 

2177 Tess: Ik geloof niet dat ik haar heb gezien, gisteren. 

2178 Inspect: (sarcastisch) Het huis is anders niet zo groot. 

2179 Tess: (grof) Waarschijnlijk mislopen. Excuseer me. Ik zal u mijn echtgenoot 



  Als de moord het hoogst is… Gie Beullens 

 
35 

 

sturen. (gaat naar boven) 

2180 Inspect: Zijn wij dan al klaar, mevrouw? 

2181 Tess: Wat mij betreft wel! (af) 

2182 Inspect: (tot zichzelf) Een kruidje-roer-me-niet! 

2183 Jock: (op) U wou me spreken? 

2184 Inspect: Ja, ik wil uw relaas van de feiten. 

2185 Jock: Ik had nog maar net het licht uitgedaan en was de kamer ingegaan of ik 

hoorde een knal. 

2186 Inspect: Waar was uw echtgenote toen? 

2187 Jock: Die snurkte de kamer ondersteboven. 

2188 Inspect: Wat hebt u toen gedaan? 

2189 Jock: Ik ben naar beneden gelopen en ze lag daar... dood. 

2190 Inspect: Bent u de kamer ingegaan? 

2191 Jock: Neen, mijn vrouw stelde voor om te gaan slapen en pas daarna de politie te 

bellen en zo geschiedde. 

2192 Inspect: Hebt u nog iets gehoord? Nadien. 

2193 Jock: Ik kan niet zeggen dat ik nog iets gehoord heb. 

2194 Inspect: Wie denkt u dat het deed? 

2195 Jock: Dat interesseert me niet. 

2196 Inspect: U hebt vast een mening? 

2197 Jock: Ja, maar die hoeft u niet te weten. 

2198 Inspect: Als u er zo over denkt. (Klapt in zijn handen) Dames en heren kunt u allen 

hier komen. 

2199 Toesch: Het orakel gaat spreken. 

2200 Inspect: (gaat in het midden staan) Het spijt me te moeten zeggen dat hier 
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verschillende dingen niet kloppen. Uw getuigenissen druisen soms nogal 

tegen elkaar in. 

2201 Toesch: Wat had je gedacht!? 

2202 Inspect: (tegen toeschouwer) Mag ik even, ja. (Na pauze) Maar ik weet al ongeveer 

hoe het is gegaan. 

2203 Toesch: Allez, vooruit!!! 

2204 Inspect: (reactie) De moordenaar heeft u allen misleid. U hoorde een knal en bent 

naar beneden gelopen, maar die knal was maar een afleidingsmanoeuvre, 

want wat vond ik in de kamer. (haalt een stuk touw uit zijn zak) Deze 

koord. Het lijk werd dus gewurgd. 

2205 Toesch: (recht) Hoe is dat in godsnaam mogelijk. (Naar toneel) Zo een amateur heb 

ik nog nooit meegemaakt. Maar dat kan toch niet, baaske. 

2206 Inspect: Meneer, luister eens hier. Uw plaats is daar. Ge moet mij hier niet komen 

storen. 

2207 Toesch: (haalt portefeuille uit zijn broekzak en toont wat aan de inspecteur) 

Michiels. Plaatselijke recherche. (steekt kaart weer terug weg) Wat gij hier 

verteld, vriend, houdt geen steek. Ieder van uw getuigen spreekt over 

bloed. Tony hier, zou zelfs gezegd hebben: "al dat bloed". Dat zeg je niet 

bij wat bloed van een muggebeet. Neen, dat wil zeggen: emmers ! En als 

er bloed is, is er geen wurging, maar... (laat de inspecteur zeggen) 

2208 Inspect: Een schot. 

2209 Toesch: Juist! 

2210 Inspect: Met andere woorden, de koord mag weggesmeten worden. 

2211 Toesch: Nee, dat nu ook weer niet. En misschien was het slachtoffer wel eerst 

gewurgd en dan geschoten. (zakelijk) Staat u mij toe om de 

ondervragingen te volgen, inspecteur ? 

2212 Inspect: Met genoegen, confrater. 
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2213 Tess: Hier is alles mogelijk. 

2214 Toesch: (tot Tess) Vertelt u eerst eens wat uw werkelijke relatie was met uw 

schoonzuster? 

2215 Tess: Ik heb dat alles al tegen de inspecteur gezegd. 

2216 Toesch: Vindt u het erg om het nog eens te herhalen. 

2217 Tess: Ik vind het inderdaad erg, maar ik zei dat we als vriendinnen waren. 

2218 Cynthia: Dat is niet waar! Je haatte haar. Je vond haar een hoer. Dat heb je haar ooit 

eens gezegd. 

2219 Tess: Dat kind weet niet wat ze zegt. Ze bazelt. 

2220 Inspect: Ik geloof haar. Uw reactie bij de confrontatie was overduidelijk. Uw lach 

verraadde uw haat. 

2221 Tess: Kijk eens aan. Een psycholoog ook al. U hebt vele kwaliteiten. 

2222 Toesch: U ook, trouwens. Liegen, bijvoorbeeld. 

2223 Tess: (richt zich tot de inspecteur) Excuseer, meneer de inspecteur. Ik kan toch 

niet... 

2224 Toesch: U zei toch dat u al sliep en dat u op uw man wachtte ? 

2225 Tess: Dat is ook zo. 

2226 Toesch: Waarom liep u dan toch voortdurend door het huis? 

2227 Tess: (in verwarring) Ik... zocht hem. 

2228 Toesch: Het is een grote liefde tussen jullie, zeker? 

2229 Tess: Wij zijn man en vrouw. Dat is niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar 

daar kan een snotneus nog niet over meepraten. 

2230 Toesch: Neen, spijtig genoeg niet. (tot Jock) Kunt U dat bevestigen, meneer? 

2231 Jock: (aarzelt) Ja. 

2232 Tess: Dank je, schat. 
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2233 Cynthia: Rinkel rinkel, de kassa. 

2234 Toesch: Erg loyaal van u, meneer. Dat kan ik appreciëren. (terug tot Tess) Dus, als 

ik u goed begrijp, mevrouw, was u op zoek naar de man die  u eigenlijk 

wou vermoorden. Bent u altijd zo begaan met uw slachtoffers? 

2235 Tess: Ik, mijn man vermoorden? Belachelijk. 

2236 Toesch: U hebt het zelf gezegd. De hele zaal kan getuigen. 

2237 Jock: (verliest zijn zelfbeheersing) Geef het maar toe. Dat wil je al lang. Een 

scheiding wil je niet, maar me van kant maken zou je wel willen. Je bent 

een giftige slang. 

2238 Toesch: Beheers u, meneer! Uw ziel is ook niet zuiver. 

2239 Jock: (opeens weer kalm) Hoe bedoelt u? 

2240 Toesch: Als er inderdaad een schot werd gelost komt het waarschijnlijk uit een 

geweer. Als de moordenaar onder ons is, heeft-ie een geweer. 

2241 Jock: Ja, ik heb een geweer. Maar ze zijn allemaal op mijn kamer. 

2242 Inspect: Nu misschien wel, meneer Jock. 

2243 Jock: Altijd geweest. 

2244 Inspect: Is dat zo? (tot de zaal) Heeft iemand meneer Jock hier met een wapen 

gezien. (stilte) Tot zover alles goed. 

2245 Jock: Maar ze zijn er nog! Ik zal het je wijzen. (loopt naar zijn kamer) Ik zal ze 

halen en me daarmee van alle blaam zuiveren. (af) 

2246 Tess: Hoe dom? Hij heeft nu het geweer in handen. Hij maakt ons allemaal van 

kant. 

 (inspecteur loopt de trap op, maar Jock komt reeds buiten met geweer. 

Inspecteur steekt de handen in de lucht) 

2247 Jock: Hier. Zie je! Hij was er! Ik heb het jullie gezegd. (komt van de trap) 

2248 Toesch: (neemt het geweer af en keurt het) Dat bewijst nog niet dat jij de dader niet 

zou kunnen zijn. 
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2249 Jock: Dit is belachelijk. 

2250 Toesch: Jazeker, temeer dat met dit geweer is geschoten. Het patroon is leeg en er 

zit kruit in de loop. 

2251 Tony: Onmogelijk. Jock zou zijn eigen zuster toch niet vermoorden. 

2252 Toesch: Neen?...En jij, meneer Tony? Waarom geeft u tegenstrijdige 

getuigenissen? 

2253 Inspect: Juist. Iedereen zei dat er wel degelijk werd gesproken na het ontdekken 

van de misdaad. U zei van niet. 

2254 Tony: Is dat dan van zo'n belang? 

2255 Inspect: Ik had u reeds op voorhand verwittigd dat we de volledige waarheid 

wensten te horen. Niks dan de waarheid. 

2256 Toesch: Zo helpe mij God. 

2257 Jenny: (tot Tony) Tony, heb jij echt gelogen tegen de inspecteur. 

2258 Tony: Ja. 

2259 Jenny: Waarom toch? (geeft geen antwoord) Ik verzeker je inspecteur, hij is niet 

de schuldige. Hij was bij mij op het ogenblik van het schot. Ik ben zijn 

alibaba... of hoe heette het ook weer? 

2260 Toesch: We zullen de ondervragingen opnieuw moeten doen. U gaat weer allemaal 

terug op uw kamers en als ik uw naam roep komt u naar beneden en doet u 

dat wat u gisteren ook al deed, beginnende vanaf het avondmaal. (iedereen 

gaat naar zijn kamer). 

2261 Inspect: Wat denk je, collega? 

2262 Toesch: Het is nogal moeilijk. Ze liegen blijkbaar allemaal en ze hebben daar hun 

redenen voor. 

2263 Inspect: Wat denkt u van het wapen? 

2264 Toesch: We zitten hier met het grote probleem dat we het lijk niet meer kunnen 

onderzoeken. En waar is het? Dat juist zit me dwars. De rest vinden we 
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wel. 

2265 Inspect: Ik veronderstel dat de dader het slachtoffer eerst heeft gewurgd, dit om te 

vermijden dat ze geluid zou maken en dan later een schot heeft gelost uit 

het geweer om de verdenking op Jock te steken. 

2266 Toesch: U opteert dus voor zijn vrouw als dader. 

2267 Inspect: Dat moet nog wel uitgewezen worden, maar dat lijkt wel zo. 

2268 Toesch: En het bloed is er later op gegooid, zeker. Neen, het schot was wel zeker 

één van de doodsoorzaken. 

2269 Inspect: Wie acht U dan de dader? 

2270 Toesch: Ik denk dat het, zoals in alle toneelstukken, de butler was. 

2271 Inspect: Maar ze hebben hier geen butler. 

2272 Toesch: Nee maar!? 

2273 Inspect: We mogen ook niet vergeten dat het een buitenstaander zou kunnen 

geweest zijn. Die stelling is nooit tegengesproken. 

2274 Toesch: Met welk motief ? 

2275 Inspect: Geld, waarschijnlijk. 

2276 Toesch: Datzelfde geldt toch ook voor Tony en Jock. En Jenny, en Cynthia. Zelfs 

voor jouw. 

2277 Inspect: Zullen we dan maar? 

2278 Toesch: Ja, we zullen de leeuwen binnen brengen. (roept) Mejuffrouw Cynthia. 

2279 Cynthia: (op) Ja? 

2280 Inspect: U begint na het eten. 

2281 Toesch: U zat daar met Sophie. 

2282 Cynthia: (begint te snikken, gaat op plaats zitten) Ze had me juist een cadeautje 

gegeven. Een nieuw kleed. Ik heb haar bedankt en ben toen verder gaan 

studeren. 
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2283 Toesch: Waar is Sophie gebleven? 

2284 Cynthia: Hier, alleen. 

2285 Toesch: Dat is niet waar. 

2286 Cynthia: (pauze) Neen, dat klopt. Ze moest me iets heel belangrijks vertellen. 

2287 Inspect: Wat dan wel? 

2288 Cynthia: Ze zei me dat ze de indruk had dat iemand haar wou vermoorden, iemand 

van de familie. 

2289 Inspect: Zei ze wie het was? 

2290 Cynthia: Neen, ze wist het eigenlijk niet zo goed. Ze zei dat ze morgen zou 

vertrekken naar de Franse Atlantische kust om hier even uit de buurt te 

zijn. 

2291 Inspect: Wat nog meer? 

2292 Cynthia: Niks, we hebben nog over haar verloofde gesproken en over ons beider 

hartsbelangen, maar dat zal u niet interesseren, denk ik. 

2293 Toesch: Dat zou ik niet zeggen, maar wat deed u daarna? 

2294 Cynthia: Ik ben opgestaan en maar mijn kamer gegaan, waar ik mijn lessen heb 

doorgenomen. Daarna ben ik gaan slapen. 

2295 Toesch: Hoe laat was dat? 

2296 Cynthia: Ik weet het niet precies, 10 uur, denk ik. 

2297 Toesch: Oké. (roept) Meneer Tony. (tot Cynthia) U bent bedankt juffrouw. 

2298 Cynthia: Moet ik weer naar mijn kamer? 

2299 Toesch: Neen, als u braaf bent mag u hier blijven. 

2300 Tony: (op, komt van de trap) Na het eten ben ik gaan afwassen in de keuken. 

2301 Inspect: Prima, begint u daar maar. 

2302 Tony: (gaat naar keukendeur en draait zich om) Als ik buiten kwam is Tess naar 

beneden gekomen. 
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2303 Toesch: Vergeet u niet wat. 

2304 Tony: Neen, dat dacht ik niet. 

2305 Toesch: Toch wel, u vergeet het rattenvergif en (valt in sofa) ho, een glas water, 

vlug... (De inspecteur komt naar de toeschouwer gelopen om hem te 

helpen) Nietwaar? 

2306 Tony: Ja, dat klopt. (Gegeneerd) Ik zei dat ze rattenvergif moest eten. 

2307 Inspect: Wie? 

2308 Tony: Mijn vrouw. 

2309 Cynthia: Paps?! 

2310 Tony: (verontschuldigend) Ze zaagde me de oren van mijn kop. Ze had weer zo'n 

zeurdag over het huishouden... 

2311 Toesch: Bespaar ons die details, meneer, vertelt u ons liever de feiten. 

2312 Tony: Ik liet mij dus vallen op de sofa en toen kwam Tess binnen. 

2313 Inspect: En verder? 

2314 Tony: We hebben wat gepraat. 

2315 Toesch: Over een moordpoging op Jock. 

 (reactie van Cynthia) 

2316 Tony: Neen, Tess wist niet wat ze zei. Ze speelde toneel. Ze was in de war. 

2317 Inspect: U schiet wel zeer goed op met uw schoonzus!? 

2318 Tony: Wij begrijpen elkaar. 

2319 Inspect: Gaat u verder. 

2320 Tony: Ik stelde haar voor om een whisky te halen, maar als ik in de kelder was, 

kwam mijn vrouw de kamer binnen. 

2321 Toesch: Je hebt alles gehoord? 

2322 Tony: Ja, mijn vrouw vertelde dat ze over een moord had gedroomd. Maar ze 
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wist niet meer wie vermoord werd. 

2323 Inspect: En toen? 

2324 Tony: Ze zijn beginnen ruziën en Tess is weggegaan. Jock is in haar plaats naar 

beneden gekomen. Ikzelf ben dan ongezien naar boven geslopen. 

2325 Inspect: Bent u in uw kamer gebleven? 

2326 Tony: (aarzelt) Ja. 

2327 Toesch: Neen. 

2328 Tony: Nee, ik ben nog naar het toilet geweest en in de keuken om een glas water 

te halen. 

2329 Toesch: En daar tussen bent u ook nog bij Sophie geweest. 

2330 Tony: (pauze) Ja. Ik moest haar wat zeggen. 

2331 Toesch: Die is hier de klaagmuur, zeker? 

2332 Inspect: Waarover ging het? 

2333 Tony: Over het feit dat ze Cynthia zoveel cadeautjes geeft. Jenny vond dat ik 

haar dat maar eens moest zeggen. Ze werd erdoor verwend. 

2334 Cynthia: Had ze het maar wat langer kunnen doen. 

2335 Toesch: En u kreeg een meningsverschil... 

2336 Tony: Neen, ze was wel niet akkoord, maar we zijn als vrienden uit elkaar 

gegaan. 

2337 Inspect: Het is moeilijk om dat te bewijzen. 

2338 Tony: Waarom zou ik haar vermoord hebben? 

2339 Toesch: Geld is een goed motief. Zij zat er warm in. Uw broer en schoonzuster 

hebben niks te klagen. En waar staat  u? 

2340 Tony: Ik verdien misschien niet zo veel als de anderen, maar ik ben tevreden. 

2341 Inspect: Is dat werkelijk zo? 
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2342 Toesch: Wat gebeurde er toen u terug in bed lag? 

2343 Tony: Jock had net het licht uitgedaan en was zijn kamer ingegaan. Tien tellen 

later hoorden we gillen en een knal. We liepen naar beneden... 

2344 Inspect: Wie, we? 

2345 Tony: Ik en Jock. 

2346 Inspect: Was er lang tussen de knal en het moment dat u uit de kamer kwam. 

2347 Tony: Ik heb eerst mijn kamerjas aan getrokken, maar daarna ben ik direct de 

gang in gegaan. 

2348 Inspect: Gaat u verder! 

2349 Tony: Naderhand zijn de vrouwen ook naar beneden gekomen. Eerst Jenny, dan 

Tess. Cynthia is daarna uit haar kamer gekomen. 

2350 Toesch: U zei daarnet dat er niks is gezegd. Maar u was wel de enige die dat 

getuigde. 

2351 Tony: U moet begrijpen dat ik dit huis niet in schande wil storten. Als oudste 

zoon ben ik verplicht de goede naam van de familie te waarborgen. 

2352 Inspect: Daar hebben wij niets mee te maken. 

2353 Tony: Inderdaad, Jenny vond het maar een boeltje en Tess mompelde iets 

onverstaanbaar. 

2354 Cynthia: Neen, ze zei: eind goed, al goed. 

2355 Tony: Dat heb je verkeerd gehoord. 

2356 Cynthia: (kwaad) Nietes. Jij wil niks slechts over haar zeggen, dat is het. 

2357 Tony: (negeert deze uitval) Ik heb voorgesteld om alles te laten zoals het was. 

Niks aan te raken en Tess stelde voor om tot 's anderdaags te wachten om 

de politie te verwittigen. 

2358 Toesch: En dat hebben jullie dan ook gedaan, terwijl de moordenaar zo misschien 

kon ontvluchten. 
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2359 Tony: We hebben er niet bij stilgestaan. 

2360 Inspect: Dat was dan zeer onvoorzichtig. 

2361 Toesch:  Was het misschien iets anders? 

2362 Tony: Wat bedoelt u? 

2363 Toesch: Wisten jullie misschien al wie van jullie de moord had gepleegd en vonden 

jullie het niet erg als de dader de tijd kreeg om zich te verschuilen. 

2364 Tony: Iedereen is hier toch nog? 

2365 Inspect: Wie denkt u dat uw zuster vermoordde? 

2366 Tony: Ik weet het niet. Jenny is de enige, waarvan ik weet dat ze m'n zuster 

haatte. Ze was jaloers op het rijkeluisleventje dat ze leidde, nadat ze het 

grote lot gewonnen had. Zij is de enige die ik me kan voorstellen. 

2367 Toesch: Slaapt u met uw raam open? 

2368 Tony: Neen, alleen Sophie deed dat. Niemand anders. 

2369 Inspect: (na pauze) Dat was het. Gaat u maar zitten. (Tony gaat bij Cynthia zitten. 

Zij praten stil verder. Inspecteur tegen Toeschouwer)  

 Wie nu? 

2370 Toesch: (roept) Mevrouw Jenny. (tegen inspecteur) Begin jij maar. Ik moet even 

naar de keuken. 

2371 Inspect: Wat ga je daar doen? 

2372 Toesch: Mijn handen wassen! 

2373 Jenny: (van boven aan de trap) Dat heeft nogal geduurd, zeg. Gaat dat altijd zo 

slecht vooruit. Ik heb nog werk, weet je. 

2374 Inspect: U was waar, na het eten? 

2375 Jenny: Ik was in de keuken voor de afwas. Ik moet altijd afwassen.... 

2376 Inspect: Ja ja, u kwam daar dus terug binnen en wat dan? 

2377 Jenny: Ik was net bezig tegen Tony. Ik zei...God, wat zei ik ook weer? 



  Als de moord het hoogst is… Gie Beullens 

 
46 

 

2378 Inspect: Dat is niet zo belangrijk. Was hier iemand? 

2379 Jenny: Tess was hier. Daar stond ze, maar ze ging direct weer weg. 

2380 Inspect: U hebt met haar niet gesproken? 

2381 Jenny: Jawel, maar ik weet niet meer over wat. 

2382 Tony: Over iemand vermoorden. 

2383 Jenny: Dat is niet waar. Trouwens hoe kun jij dat weten. Jij was hier niet. 

2384 Tony: Dat was ik wel. 

2385 Inspect: Ja ja, zo gaat het wel. (tot Jenny) Vertelt u eens wat er daarna gebeurde. 

2386 Jenny: Jock is naar beneden gekomen en we hebben ook wat gepraat. 

2387 Inspect: Over? 

2388 Jenny: Dat weet ik niet meer. 

2389 Inspect: U hebt een slecht geheugen. 

2390 Jenny: Zeer slecht. Mijn vriendin Shara... 

2391 Inspect: Wat gebeurde er toen? 

 (Toeschouwer komt uit de keuken) 

2392 Jenny: Toen is hij weggegaan en ben ik naar de keuken gegaan. 

2393 Inspect: Was daar iemand? 

2394 Jenny: Neen, ik was alleen. Ik heb er alles klaar gezet voor het ontbijt... 

2395 Toesch: En het rattenvergif genomen? 

2396 Jenny: Neen, waarom zou ik. We hebben geen ongedierte meer. 

2397 Toesch: Waarom is het dan weg? 

 (Pauze. Ontsteltenis) 

2398 Jenny: Ik heb het niet! Ik zweer het! 

2399 Toesch: De keuken is nochtans jouw terrein. Of weet Tony meer van zijn geliefd 

wapen? 
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2400 Tony: Ik wist niet dat het weg was. 

2401 Toesch: Dat is nog geen bewijs dat u het niet gebruikte. (Tony gaat terug zitten) 

Gaat u verder, inspecteur. 

2402 Inspect: U kwam terug uit de keuken. 

2403 Jenny: En ik ben gaan slapen. 

2404 Toesch: Nadat u eerst bij Jock binnen ging. 

2405 Jenny: Maar hij was er niet. 

2406 Tony: Spijtig zeker, hé? 

2407 Toesch: En u bent nog ergens geweest. 

2408 Jenny: Ik herinner me dat niet meer. 

2409 Toesch: Bent u misschien het rattenvergif gaan geven. 

2410 Jenny: Neen, ik ben haar mijn waarheid gaan zeggen over haar plichten in dit 

huishouden. Maar ze deed of ze sliep en me niet hoorde. 

2411 Inspect: Was ze misschien al dood. 

2412 Jenny: Grote God, dat zal toch wel niet waar geweest zijn. 

2413 Toesch: Bedoelt u dat u daar nog niet over nagedacht hebt? 

2414 Jenny: Jawel, maar hoe meer ik er over nadenk, hoe zekerder ik ben dat ze dat 

niet was. 

2415 Inspect: Waarom denkt u dat? 

2416 Jenny: Ik weet niet. Ze moet nog geleefd hebben. 

2417 Inspect: Ja ja! Goed, gaat u daar ook maar zitten. (tot toeschouwer) Jock, dan maar, 

meneer de inspecteur. 

2418 Toesch: Lady's first, my dear Watson. Lady's first. (roept) Mevrouw Tess. (tot 

inspecteur) Er komt toch al schot in de zaak. (de inspecteur bekijkt hem 

met een blik van onbegrip) 

2419 Tess: Wat kan ik de heren aanbieden. 
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2420 Inspect: U kwam ook uit uw kamer toen Tony u opwachtte? 

2421 Tess: Nee, hij wachtte me niet op. Hij lag op de sofa. 

2422 Inspect: En u kwam naar beneden en u ging naar hem toe? 

2423 Tess: Gaat u verder. U bent goed bezig. 

2424 Toesch: En u vroeg hem om uw man te vermoorden. 

 (hilariteit bij de anderen) 

2425 Tony: Ze wist niet wat ze zei. 

2426 Inspect: Ze kan dat zelf ook wel zeggen, meneer Tony! 

2427 Tess: Mag een mens dan niks meer zeggen. Dit is toch een vrij land. 

2428 Toesch: Inderdaad, zegt u ons eens wat u in de kamer van Sophie bent gaan doen. 

2429 Tess: (uit haar lood geslagen) Ik ben daar niet geweest. 

2430 Toesch: Weer het oude verhaal. 

2431 Tess: Ik bedoel: ze was er niet. 

2432 Inspect: Ach, kom nu, mevrouw. 

2433 Tess: Ik zweer het je. Ze was misschien naar het toilet of naar de keuken. Ik 

zweer je dat ze er niet was. 

2434 Toesch: Maar de vraag is: wat u daar ging zoeken? 

2435 Tess: Gewoon een bezoekje. A social visite. 

2436 Toesch: Op uw tippen. 

2437 Tess: Je weet hoe vlug ze in dit huis praten. 

2438 Toesch: Of liegen!? (pauze) Hoe wist u daarnet, toen de inspecteur sprak over een 

revolver, dat het een jachtgeweer was. Uw man heeft toch verschillende 

exemplaren in huis. 

2439 Tess: Maar slechts één dat nog werkzaam is. 

2440 Inspect: U bent wel goed geïnformeerd. 
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2441 Tess: U kent toch ook bijvoorbeeld de turnvereniging van uw echtgenote. 

2442 Inspect: Ja, maar daarom nog niet de naam van haar lerares. 

2443 Tess: Ik ben geïnteresseerd! 

2444 Toesch: Wat gebeurde er toen u terug in uw kamer was. 

2445 Tess: Jock kwam de trap op, deed het licht uit, maar kwam niet binnen. 

2446 Inspect: Ging hij terug naar beneden? 

2447 Tess: Dat weet ik niet. 

2448 Jenny: Neen, hij ging zeker niet naar beneden. Ik weet het. 

2449 Inspect: Hoe weet u dat? 

2450 Jenny: Hij ging nooit terug naar beneden. 

2451 Inspect: Maar hebt u in dit geval bewijzen dat hij dat ook nu niet deed? 

2452 Jenny: Nee, natuurlijk niet. 

2453 Inspect: (tegen Tess) Gaat u verder, mevrouw. 

2454 Tess: Toen hoorde ik een knal en een gil. En ik ging naar beneden. Iedereen was 

er al. 

2455 Toesch: Hebt u iets gezegd? 

2456 Tess: Ja, iets in de aard van: "hoe erg" of zowat. 

2457 Cynthia: Neen, je zei: eind goed, al goed. 

2458 Tess: Dat is de tweede keer dat die meid me beschuldigd. (tegen Tony) Is dat de 

goede opvoeding die ze van jou heeft gekregen? 

2459 Tony: Ze heeft gelijk. Dat zei je. 

2460 Tess: Dat is niet waar. (tegen toeschouwer) Het is een complot. 

2461 Toesch: Hebt u ook niet voorgesteld om tot 's anderdaags te wachten om de politie 

te verwittigen. 

2462 Tess: Ik wou jullie daarvoor niet wakker maken. 
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2463 Inspect: Dat is toch niet erg zinnig! 

2464 Tess: Waarom niet? 

2465 Inspect: Omdat, indien het om een inbreker ging, de man nog in huis kon zijn en 

wie weet wat hij nog in zijn schild voerde? 

2466 Tess: Ik had helemaal niet aan een inbreker gedacht. 

2467 Toesch: Aan wie dan wel? 

2468 Tess: (uit haar lood geslagen) Aan...aan zelfmoord. 

2469 Inspect: Het blijft een zeer verdachte zaak. 

2470 Tess: U beschuldigd mij alsmaar. Mijn vader kent zeer belangrijke figuren bij de 

politie. Hij is een zeer rijk... een man van aanzien. (inspecteur bindt in) 

2471 Toesch: We weten genoeg, mevrouw. Dank u. (roept) Meneer Jock.  

 (hilariteit onder de anderen. Jock komt de trap af) 

2472 Inspect: U kwam toen ook vanuit uw kamer? 

2473 Jock: Ja. Jenny stond daar als ik de trap afkwam. 

2474 Toesch: U vertelde haar van uw nieuwe verloofde. Wie is dat? 

2475 Tess: Ik wist het wel. Jij vuile bedrieger. Ik wist het. 

2476 Inspect: Als u alles wil horen, raad ik u aan om kalm te blijven. 

2477 Jock: Is dit belangrijk? 

2478 Toesch: Ja, tenminste als uw zuster daar wat mee te maken had. 

2479 Jock: Dat heeft ze niet. Het was een secretaresse van op het werk. 

2480 Tess:  Ik wist het! Hoe lang is dit al aan de gang? 

2481 Inspect: (verwittigend) Mevrouw! 

2482 Toesch: Dat doet hier niks ter zaken. Wist uw zuster hiervan misschien? 

2483 Jock: (hevig) Neen! 

2484 Toesch: Ik geloof u! Waarom bent u bij Sophie geweest voordat u ging slapen. 
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2485 Jock: (pauze, kijkt tersluiks naar Tess) Ik heb haar geld gevraagd om te kunnen 

vluchten naar het buitenland. 

2486 Toesch: Naar de Atlantische kust? 

2487 Jock: Ja, hoe weet u dat? 

2488 Toesch: Dat doet er niet toe. U vroeg haar dus geld? 

2489 Tess: (sarcastisch) Hij heeft altijd "geld van vrouwen" nodig gehad. 

2490 Toesch: Zoals dat van uw "rijke" vader? (Tess bindt in. Tot Jock) U hebt dus geluk 

dat u niet vertrokken bent, anders was u verdachte nummer één geweest. 

Of hebt u het geld niet gekregen? 

2491 Jock: Ze wou er nog over nadenken. 

2492 Inspect: Weet u zeker dat ze u niet afgewezen heeft? 

2493 Jock: Heel zeker. Ze moest het met haar financieel adviseur nog bespreken, zei 

ze. Ze zei dus niet ja, maar ook niet nee. 

2494 Toesch: Dus ze leefde nog als u wegging? 

2495 Jock: Absoluut! 

2496 Toesch: Dus, om het even op een rijtje te zetten. Eerst ging Jock binnen. Als hij 

buiten gaat leefde het slachtoffer nog. Dan komt Tony. Als hij buiten komt 

leefde ze ook nog. Daarop gaat Tess binnen en het slachtoffer is 

verdwenen. En als Jenny daarna binnengaat is ze dood of slaapt ze. 

2497 Jock: Dan heeft Tony het gedaan? 

2498 Tony: Let op wat je zegt, kerel. Ik ben je alibi. 

2499 Inspect: Dat klopt, meneer Jock, maar vertelt u verder vanaf het moment dat u uit 

Sophie's kamer kwam. 

2500 Jock: Ik ben naar boven gegaan, naar mijn kamer. 

2501 Toesch: Maar u bent ook bij Jenny nog geweest? 

2502 Jock: Dat klopt. Wanneer mijn vrouw met haar op azijn lijkend gezicht in de 
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kamer stormde, ben ik ze ontvlucht. Ik ben dan bij Jenny binnen gestapt. 

2503 Inspect: Wat hebt u daar afgesproken? 

2504 Jock: We hebben gewoon gepraat. Tony is trouwens even later binnen gekomen. 

Ik ben dan naar het toilet gegaan en ben dan mijn kamer ingegaan. Wat 

later was daar de knal en de gil. 

2505 Toesch: U vrouw zegt dat u niet op uw kamer bent geweest. 

2506 Jock: Hoe zou zij dat weten. Ze sliep. 

2507 Tess: Neen, dat was niet zo. 

2508 Jock: Je snurkte als een oude watermolen. 

2509 Tess: Ik was klaar wakker. 

2510 Inspect: Ja ja, dat zullen we nog wel uitzoeken. 

2511 Toesch: U bent direct terug naar boven gegaan, nadat u het lijk had ontdekt? 

2512 Jock: Dat klopt. Ik had er niks mee te maken en het was geen mooi zicht. 

2513 Inspect: (na pauze) Hebt u nog wat te vragen, collega. (Toeschouwer schudt het 

hoofd) Dan dank ik u allen voor uw medewerking. 

2514 Toesch: Ik heb u nog een vraag te stellen, inspecteur? 

2515 Inspect: Mij??? 

2516 Toesch: Ja. Als u hier binnenkwam, was iedereen dan nog thuis? 

2517 Inspect: Ja, behalve mevrouw Tess, die was haar vader gaan verwittigen. 

2518 Tess: Ja, ik verwachtte wel dat wij beiden vandaag niet meer op de fabriek 

zouden geraken. En daar wou ik hem van verwittigen. Zodoende kon hij 

nog voor vervanging zorgen. 

2519 Toesch: Dat was dan alles, inspecteur. Mijne dames en heren mag ik nog eenmaal 

om uw medewerking vragen. Voor een wedersamenstelling van de feiten. 

U gaat naar boven en wacht tot de inspecteur gilt en dan doet u dat, wat u 

gisteren ook gedaan heeft. Is dat goed begrepen? 
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2520 Allen: Ja ! 

2521 Toesch: Oké, gaat u dan allen weer naar uw plaatsen en wacht af. (iedereen gaat 

weg) 

2522 Inspect: Waar staan we nu? 

2523 Toesch: We zijn er bijna. 

2524 Inspect: Het is Jock, hé? 

2525 Toesch: Waarom denkt u dat? 

2526 Inspect: Zijn vrouw heeft hem niet zien binnen komen en hij zegt van wel. Dus één 

van de twee liegt. Maar hij heeft een motief: Geld. Nu hij van Tess weg 

wil heeft hij er geen meer, maar als erfgenaam van zijn zuster komt er nu 

weer geld in het laadje. 

2527 Toesch: Zij heeft anders ook een motief: jaloezie, haat. En waarom wou ze de 

politie niet verwittigen. 

2528 Inspect: (hij denkt hardop) Ja!? Ze houdt nog van hem en wil hem beschermen. 

2529 Toesch: En verklikt dan dat hij niet op de kamer kwam? 

2530 Inspect: Neen, dat klopt niet. 

2531Toesch: En waar is het rattenvergif? En Tony is ook een erfgenaam. Dus, leefde 

Sophie inderdaad nog als hij bij haar weg ging? 

2532 Inspect: Of was Jenny een beetje te hevig met haar argumentatie over het 

huishouden. Of was zij diegene die het rattenvergif aan Sophie toediende. 

2533 Toesch: We zullen dus maar eerst die wedersamenstelling doen. Maar probeer jij 

die rol die je Jock bedeelt eens uit. Gil en loop naar boven. Als je het haalt 

voor iemand buiten komt heb je een argument. 

2534 Inspect: Oké! 

DOEK 
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DERDE BEDRIJF 

 

3001 Inspect: (gilt en loopt nadien naar boven, daar aangekomen opent Tony de deur en 

loopt op de inspecteur. Daarna pas komt Jock buiten. Tegen Toeschouwer) 

Geen twijfel meer mogelijk!!! 

3002 Toesch: (tegen de anderen) Doe verder, alsjeblieft! 

 (ze lopen de trap af, Jenny komt na, Cynthia komt dan buiten en Tess komt 

als laatste van de trappen) 

3003 Inspect: Vergeet ook niet te praten. 

3004 Tony: O ja. Wat is er gebeurd. 

3005 Jock: Ik weet het niet. (zich verontschuldigend tegen inspecteur, omdat hij reeds 

beneden is) Maar dat was nog daarboven. 

3006 Toesch: Gaat u verder. 

 (Tony opent de deur van Sophie's kamer. Jenny doet alsof ze gilt. Tony 

gaat binnen. Jock draait zich om en gaat naar zijn kamer) 

3007 Jenny: (acteert) Wat een smerige boel... of zoiets. 

3008 Tony: (komt weer buiten) Al dat bloed. 

3009 Cynthia: (na pauze) Nu zei tante Tess dat! 

3010 Inspect: Mevrouw? 

3011 Tess: (tegen haar zin) Eind goed, al goed. 

3012 Tony: Wat moeten we doen? 

3013 Tess: Laten we gaan slapen en morgen de politie bellen. 

3014 Jenny: Morgen pas? 

3015 Tess: Ja, vandaag kunnen ze toch niks meer doen en al die politie om het huis 

zou ons een slechte naam bezorgen. We moeten de nodige discretie 

bewaren. 
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3016 Jenny: Ze heeft gelijk. 

3017 Tony: Nou, vooruit dan maar. We zullen alles zo maar laten. Ik geloof toch niet 

dat iets werd aangeraakt. (doet deur dicht) Hier kunnen we beter buiten 

blijven, anders staan onze vingerafdrukken er ook bij. 

 (Cynthia gaat weer haar kamer in) 

3018 Jenny: Zal ik koffie zetten. 

3019 Tony: Nee dank je. Ik ga weer in bed. 

3020 Tess: Ik ook. Morgen zal het een vermoeiende dag worden. 

 (Tony gaat naar boven. Tess blijft beneden, duidelijk wachtend op Jenny) 

3021 Tony: (boven aan trap) Kom je? 

3022 Jenny: Ja ja, ik kom ! Nu goeie nacht nog, Tess. 

 (Jenny gaat voor Tess naar boven. Beiden in kamer af. Deuren dicht. De 

inspecteur en de toeschouwer wachten nog even en roepen dan) 

3023 Toesch: Oké, komt U allen maar weer naar beneden. (terwijl iedereen dit doet) 

Voor de rest is niemand meer uit zijn kamer geweest. Heeft niemand iets 

gezien of gehoord? 

3024 Allen: Inderdaad - Neen - Dat klopt. 

3025 Toesch: Juist! Ja, inspecteur, ga uw gang. 

3026 Inspect: Dank u, collega. Dames en heren, wij kennen nu de moordenaar. 

(hilariteit) Het is wel degelijk iemand onder ons. (hilariteit) Het was een 

goed opgezet spel. Maar uiteindelijk hebben we klaar gezien. Zelfs de 

meest perfecte moordenaar laat wel een steekje vallen. Meneer Jock, in 

naam der wet... 

3027 Toesch: (duwt de inspecteur weg) Neen, confrater, dat klopt niet. Staat u mij toe. 

Dank u. Inderdaad, meneer Jock zijn verklaring begon te schemeren toen 

bleek dat je boven kan geraken vooraleer iemand buiten komt. Temeer, dat 

u zelf nog later buiten kwam dan Tony, in de reconstructie. De inspecteur 
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vergeet echter de verklaring van Tony, dat-ie eerst zijn kamerjas moest 

aandoen. Dat heeft hij nu niet gedaan, dus normaal duurde zijn actie langer 

en zou u wel als eerste buiten zijn gekomen. Of indien u de moordenaar 

was, reeds binnen zijn geraakt voordat iemand anders in de gang 

verscheen. U kreeg daarbij nog een alibi van iemand die tegen u getuigde, 

namelijk van uw vrouw. 

3028 Tess: Van mij? 

3029 Toesch: Ja, door te liegen dat u niet wist of uw echtgenoot naar beneden zou zijn 

gegaan, waar u voordien beweerde hem naar boven te "horen" komen. Wie 

je naar boven "hoort" komen, "hoor" je ook naar beneden gaan. (reactie 

Tess) Met ander woorden: Jock is onschuldig. 

 (Jock zucht van opluchting) 

3030 Tess: Ik geloof het niet!!! 

3031 Toesch: U zal wel moeten. Maar zodoende komen we bij u terecht, dus dichter bij 

de waarheid. U liegt voortreffelijk. Uw getuigenis zit er vol van. Maar u 

liegt nog niet goed genoeg, want ik heb ze allen doorzien. Wanneer de 

inspecteur u teveel om de reden vroeg, waarom u de politie niet 

onmiddellijk verwittigde, dreigde u. U zei dat uw vader rijk.... en toen 

herpakte u zich en zei.... een man van aanzien was. Inderdaad, uw vader is 

niet meer rijk. Klopt dat? 

3032 Tess: (heftig) Neen, dat klopt niet. 

3033 Toesch: En dit dan. (haalt vuil papiertje uit zijn zak) Dit is een verscheurde 

bladzijde uit één der boeken uit de zaak. (reactie van Tess) Mijn oude 

leermeester zei altijd: je haalt het meeste bewijsmateriaal uit de vuilnisbak. 

U wou de politie nog niet in de buurt omdat u de boekhouding probeerde 

te frauderen om de zaak en uw vader te redden. U hebt ze deze morgen 

terug gebracht. (pauze) Ik heb gelijk, hé? 

3034 Tess: (haar stem is weggestorven) Ja. 

3035 Jock: Dat betekent dat ze straatarm is!? 
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3036 Toesch: Juist! Ook daarom wou ze geen politie. Het zou zeker uitgekomen zijn en 

dan kon ze jou niet meer domineren. Ik veronderstel dat jij als mogelijke 

dader van deze fraude zou worden opgegeven, moest het ooit ontdekt 

worden. Ze wist het al lang van die secretaresse. Ze wist wel dat  jullie 

huwelijk niet lang meer zou stand houden. Ik veronderstel dat uw vriendin 

zeer blij zal zijn met dit nieuws. (pauze) Maar dan blijft er nog steeds die 

moord. Het geweer dat uit Jock's kamer werd gestolen. Haar zin: eind 

goed, al goed. Haar haat voor Sophie en vooral al dat liegen, maakte haar 

natuurlijk de schuldige nummer 1. Als dat zo was zou Sophie dood 

geweest zijn als Jenny langs kwam. Maar hoe zou ze Sophie dan hebben 

vermoord. Met de koord? Mogelijk. Maar wie schoot dan dat geweer leeg. 

Jock getuigde dat ze sliep in de kamer als de knal kwam. Dus....een hoop 

vragen. (Pauze) Tony dan maar. (reactie) Maar Tony en Jenny waren 

samen toen het schot werd gelost. 

3037 Jenny: Ik kan dat getuigen. 

3038 Toesch: Dank u, mevrouw. Maar misschien bent u zijn medeplichtige. (reactie) Het 

kan. Hij wurgde haar en stak het lijk weg, zij legde het lijk terug en dan... 

dan... loopt ons spoor dood. Hoe konden zij het geweer afschieten als ze in 

hun kamer waren? Geen probleem. Je kan terug boven geraken als je 

geschoten hebt. De inspecteur heeft het me bewezen. Waarvoor dank. 

Maar Jock zag Tony uit zijn kamer komen. Niet betrapt dus, wanneer die 

zijn kamer terug in wou gaan. Maar dat kon natuurlijk slechts gespeeld 

zijn. Geld was een motief, maar het leek allemaal iets te ver gezocht. 

Cynthia had helemaal geen motief, dus blijft hier nog één persoon over. 

(verbazing) Jij, inspecteur, maar hoe zou jij het gedaan hebben en welk is 

uw motief. (pauze) Zelfmoord dan misschien. Neen, het zou iets te 

moeilijk zijn geweest om het geweer terug op zijn plaats te hangen. 

Dus...(pauze) 

3039 Inspect: Dus, je weet het nog niet!? 

3040 Toesch: Dus... het is toneel. Opgezet spel ! (pauze) Sophie is niet dood!!!  
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 (hilariteit en verbazing) 

3041 Cynthia: Hoe kan dat nu? 

3042 Jenny: Ja, we hebben het zelf gezien. 

3043 Jock ; Ja, badend in het bloed. 

3044 Toesch: Juist. Dat klopt allemaal. Maar niemand van jullie deed het. Hoe kan het 

dan. Wat zijn de feiten. Tony gaat bij haar en ze leeft. Tess gaat bij haar en 

ze is weg. Daarna gaat Jenny en dan slaapt ze of is dood. Weer enkele 

minuten later is ze doodgeschoten en ligt de kamer overhoop, terwijl 

niemand ook maar iets gehoord heeft voor het schot en de moordenaar 

toch geen tijd heeft gehad erna om iets te zoeken.  Daarom kon het geen 

buitenstaander geweest zijn of niet iemand die zich moest haasten om te 

verdwijnen. Als men dan alles heeft geconstateerd is 's morgens niets meer 

terug te vinden. De moordenaar is het lijk komen terughalen en heeft 

bovendien alles weer netjes opgekuist. Is dat niet verbazend voor een 

moordzaak? (Pauze) Kijk, Sophie is niet langs de deur uit haar kamer 

gekomen tussen dat Tony en Tess bij haar zijn geweest. 't Zou kunnen dat 

er iemand liegt en dan zou dat Tess moeten geweest zijn, omdat die het 

tegengestelde beweerde van de anderen. Maar waarom? Zij heeft een alibi. 

Dus als Sophie zelf uit de kamer is gegaan moest ze langs de venster zijn 

gegaan. 't Zou kunnen dat daarom de hond van de buren blafte. Zodoende 

is de kamer leeg als Tess binnenkomt. Sophie komt, als Tess weg is, terug 

de kamer binnen. Als Jenny dan de kamer ingaat is Sophie weer terug en 

slaapt  zeer stevig. En dat terwijl ze nog geen minuut vroeger ergens 

anders was? Wat als ze nu eens overgoten was met bloed -maar het zou 

ook ketchup kunnen geweest zijn- als Jenny bij haar binnenkwam. Dan 

moest ze toch, door het grote schminkwerk, doen alsof ze slaapt of niet wil 

luisteren. Twee minuten later en Jenny zou de kroongetuigen zijn geweest, 

maar nu was ze te vlug.  Als Jenny dan weg is, brengt Sophie alles in orde. 

Ze haalt de laden uit de kasten, ze legt de koord klaar als afleidings-

maneuver en maakt het decor volledig klaar. Een knal en daar lag ze dan. 
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En als iedereen weer weg is, ruimt ze op en verdwijnt weer. Ik dacht aan 

de getuigenis van Jenny: ze hoorde na de moord schuiven en lachen. Dat 

kon ze dus niet meer op haar eentje. Er was dus nog iemand in het zaakje 

betrokken. Maar wie ? Die iemand heeft via de venster alles geregeld. 

Waar was Sophie als Tess binnenkwam. Waar waren ze haar aan 't 

schminken". Voor wie blafte de hond van de buren, die Jenny hoorde. Wie 

stopte het geweer terug weg. Wie zorgde dat Sophie het huis ongezien kon 

verlaten. Wie weet dat ketchup heel erg op bloed trekt. En wie heeft het 

onderzoek altijd verder voortgeduwd, zoals door te zeggen dat tante Tess 

op een onbewaakt moment van haat: eind goed, al goed, had gemompeld. 

Iemand dus die ook zijn venster open kan zetten. Dus...Cynthia. (hilariteit) 

3045 Tony: Cynthia??? 

3046 Toesch: Ja, de andere vensters zijn één verdieping hoog. Eruit zou nog wel gaan, 

maar er terug in... Trouwens zij is de enige die onbewaakt in haar kamer 

was. Hoewel ik niet weet waarom ze net deed alsof, en hoewel ik het van 

haar nooit had verwacht, moet zij het wel geweest zijn. Is het niet waar, 

Cynthia? 

3047 Cynthia: Proficiat, Jean-Paul! 

3048 Jenny: (verbaasd) Kennen jullie elkaar? 

3049 Cynthia: Ja, dit is nu Jean-Paul. De jonge waarmee ik de laatste maanden van 

school kom en waar jij niks goed in ziet. 

3050 Jenny: Is die rechercheur? 

3051 Toesch: Ja, mevrouw, dat ben ik. 

3052 Tony: Nu, ik ben blij met je kennis te maken. (geeft hem een hand) 

3053 Toesch: Het genoegen is mijnerzijds. 

3054 Inspect: Hela, hela, dat kan allemaal waar zijn, maar zolang het lijk niet terug 

boven water is, is nog niets bewezen. 

3055 Sophie: (op uit kelder) Ziezo, dat is dan ook weer gebeurt. 



  Als de moord het hoogst is… Gie Beullens 

 
60 

 

3056 Toesch: Inspecteur, (wijst Tess aan) u mag die dame opsluiten wegens fraude. 

Voor de rest stel ik u voor dit geval te klasseren. 

3057 Inspect: In orde, inspecteur. Komt u maar mee, mevrouw. (beiden af) 

3058 Toesch: (naar Jock) U hebt iemand die op u wacht, denk ik? 

3059 Jock: (die begrijpt) O ja, dank u voor alles. (loopt de trap op, af kamer) 

3060 Tony: (tegen Sophie) Waarom al deze maskerade? 

3061 Sophie: Ik wist dat de vader van Tess in moeilijkheden zat. Hij had mij namelijk 

om een lening verzocht. Toen ik dan gisteravond de boeken van de firma 

op de achterbank van Tess' wagen zag liggen wist ik direct hoe de vork in 

de steel zat. Natuurlijk zou Jock, als hoofd van de boekhouding, alle 

schuld krijgen. Ze zou misschien zelfs een schadevergoeding durven eisen. 

Om Jock te redden van deze blaam en van zijn vrouw stelden we voor om 

de politie in huis te halen. 

3062 Tony: Waarom ben je het hen niet gewoon gaan zeggen? 

3063 Sophie: Het was misschien al te laat. Dat wist ik nog niet. En was er nog niets 

gebeurd, had ik geen bewijzen. Ze zou alles ontkennen. Gelukkig kwam 

Jean-Paul een handje toesteken. 

3064 Jenny: O, hij was ook op de hoogte. 

3065 Cynthia: Helemaal niet. Hij is gewoon een goede rechercheur. 

3066 Sophie: Zodra hij erbij is gekomen wist ik dat alles op zijn pootjes terecht zou 

komen. (tot Cynthia) Naar het schijnt zullen jullie hier komen wonen, als 

jullie getrouwd zijn. 

3067 Cynthia: Hoe weet jij dat? 

3068 Sophie: Ik heb overal mijn spionnen.... (gaat naar haar kamer, draait zich om in 

haar deur) en de broer van Jean-Paul is mijn Jacques. (af) 

 (allen lachen hartelijk) 

DOEK 
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Nota van de auteur: 

Het is zeer belangrijk te weten dat de speler die in de zaal herrie schopt, een redelijke kans maakt om 

hiervoor gemolesteerd te worden, zeker indien u hiervoor een onbekende speler gebruikt. Nochtans is zijn 

excentrieke gedrag essentieel voor het stuk. Het is daarom belangrijk voor zijn veiligheid om enkele 

mensen van de toneelvereniging, als bodyguards, in zijn buurt te zetten. Het is anderzijds van belang dat 

die speler zich niet laat intimideren door de andere toeschouwers, die hem tot zwijgen zullen proberen te 

brengen. Hoewel dit waarschijnlijk geen grote proporties zal aannemen moet men toch van het volgende 

uitgaan: als de moord het hoogst is, is de redding nabij. 

 

 

 


