Klaas Vanderspoel

DE DOOD VAN RECHTER BAL
1 ACTER
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Proloog
De in de rechtzaal door alle verdachten gevreesde rechter Jonas Bal
heeft zelfmoord gepleegd.
Zijn weduwe, mevrouw Emily Bal-Zak heeft dadelijk de politie gebeld.
Aan de rechercheurs Steen en Been de taak de zaak te onderzoeken.
Is het echter wel zelfmoord?
De ontknoping is verrassend, maar feitelijk heel eenvoudig.
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Personen:
Guus Steen (rechercheur)
Harm Been (rechercheur)
Bertus Prent (vingerafdrukkenexpert)
Henk Sluiter (politiefotograaf)
Dokter Manfred Kijl (politiearts)
Rechter Bal (dood)
Mevr. Bal-Zak (weduwe van de dode rechter)
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TONEEL: Studeerkamer van rechter Bal.
Aan de wanden allemaal kasten met boeken.
De rechter zit in een bureaustoel achter zijn bureau.
Zijn hoofd rust op het vloeiblad dat op het bureaublad ligt.
Het vloeiblad is doorweekt met bloed.
De rechter heeft kennelijk zelfmoord gepleegd. Een ouderwetse
cylinderrevolver ligt links van hem op de vloer.
De rechter was namelijk links.
De beide rechercheurs Steen en Been leiden het onderzoek.
Ze hebben de vreemde gewoonte tijdens het praten elkaars zinnen
steeds aan te vullen.
Dat duidt erop dat ze erg goed op elkaar ingespeeld zijn.
(Mevrouw Bal-Zak zit in een hoek op een stoel af en toe te snikken.
Steen en Been komen dadelijk bij haar staan.)
STEEN:
Mevrouw Bal, nietwaar? Wij zijn de rechercheurs Steen...
BEEN:
En Been.
STEEN:
Wij condoleren u nog...
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BEEN:
Met het overlijden van uw man.
STEEN:
U hebt zelf het...
BEEN:
Lichaam van uw man gevonden?
MEVR. BALBAL-ZAK:
Inderdaad, heren. Ik ben natuurlijk vreselijk geschrokken, maar
daarna heb ik dadelijk met zijn eigen telefoon de politie gebeld.
Wat denkt u, is het zelfmoord? Heeft die arme schat, zichzelf...
STEEN:
Onze politiearts zal ons daarover vast en zeker...
BEEN:
Meer kunnen vertellen!
Dr. KIJL: (tegen de rechercheurs)
Zo te zien mannen, heeft de rechter inderdaad zichzelf het leven
benomen. Hij heeft hij zich door de slaap geschoten en is nog niet
erg lang dood. Na de sectie zal ik dat met meer zekerheid kunnen
zeggen.
STEEN:
Zelfmoord? Dat menen wij ook wel...
BEEN:
Te mogen veronderstellen...
Dr. KIJL:
Die revolver is al een oudje. Het is een zogenaamde Colt. Daar
hebben misschien vroeger nog wel beruchte bandieten uit het Wilde
Noorden mee geschoten. Kerels zoals Baflo Bill en Billy de Wit.
STEEN:
Tja, wie zal...
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BEEN:
Het zeggen?
Dr. KIJL:
Wat mij betreft kunnen Sluiter en Prent wel met hun werk beginnen.
Voor mij zit het er op. Ik denk niet dat er op het ogenblik nog
andere lijken op me liggen te wachten.
STEEN:
Kunt u voor alle zekerheid toch nog even blijven, dokter? Daar zou u
ons...
BEEN:
Werkelijk een groot plezier mee doen!
Dr. KIJL:
Nou, omdat jullie het zo vriendelijk vragen. Dan neem ik wel zo lang
daar in de hoek plaats bij mevrouw Bal. Dat is trouwens nog een
pittig wijfje. Heel wat levendiger dan haar man, moet ik zeggen.
Misschien dat ik haar binnenkort eens mee uit eten neem.
STEEN:
Dat moet u zelf weten. Dat is onze...
BEEN:
Zaak niet!
STEEN:
Henk en Bertus, jullie kunnen...
BEEN:
Gerust beginnen, hoor!
SLUITER:
Okidoki, vrienden!
PRENT:
Begin jij alvast maar, Henk, ik wacht wel even op je.
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SLUITER:
Mij best, hoor. Geen enkel probleem. Met mij kun je alle kanten op.
PRENT: (lachend)
Behalve de goede!
SLUITER:
Wat ben je toch een olijke broekvol, Bertusje. Kietel me even onder
de armen, dan kan ik ook eens lachen!
PRENT:
Nou, toen de humor uitgereikt werd, stond jij zeker achteraan, niet?
SLUITER:
Wie weet. Maar toen de neuzen uitgereikt werden stond jij zeker
vooraan, Bertusje?
PRENT: (duidelijk gepikeerd)
Binnenkort kun je niks meer over m’n neus zeggen. Ik laat hem
namelijk chirurgisch verkleinen.
SLUITER:
Zul je dat wel doen, jongen? Ik ben bang dat de chirurg zal zeggen:
Het blijft altijd een gok, meneer Prent.
PRENT:
Ach vent, stik toch!
SLUITER:
Na u graag!
STEEN:
Heren toch, let wel wat op uw...
BEEN:
Woorden! We bevinden ons in de aanwezigheid van een dode en
zijn weduwe!
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SLUITER en PRENT (tegelijk)
Sorry, hoor!’
(Sluiter begint met een camera met allerlei opnames te maken van de
dode man. Hij doet dat vanuit alle mogelijke gezichtshoeken. Ook
maakt hij foto’s van de revolver op de grond. Daarna begint Prent
in en rond het bureau alles met zilverkleurig poeder te bestuiven om
vingerafdrukken op te sporen.)
SLUITER:
Ik heb de plaatjes klaar, mannen. Alles staat er weer gestoken
scherp op, hoor!
STEEN:
Prima, Henk, je wordt...
BEEN:
Hartelijk bedankt.
STEEN:
Ga maar zolang bij de...
BEEN:
Dokter en mevrouw Bal zitten.
SLUITER:
Wat mevrouw Bal betreft, met alle soorten van genoegen!
STEEN:
Schiet jij intussen al...

Einde zichtversie...
zichtversie...
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