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Rolverdeling 
 Meneer A. Zwart des Delfshaven        †   

 Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop    

 Dochter Rozefina Zwart     

 Butler George de Wit     

 Tuinvrouw Petra Oranjewegen    

 Broer Roderick Zwart de Delfshaven  

 Buurman Johan Bruinsma    

 Hoofd Rechercheur Hop met H O P   

 Hulp Rechercheur Fledder  

 

  Forensische team 

 Arrestatie agenten 

Thema 
De heer des huizes is de dag voordat de Esta's zijn gearriveerd vermoord. Rechercheur Hop schakelt 

de hulp van de Esta's in.  

Personages met karaktereigenschappen, motief, alibi en potentieel 

moordwapen 

Meneer A. Zwart des Delfshaven 

Vermoord 

Meneer Adriaanszoon Zwart des Delfshaven 

Adellijke man. Alles in zijn schoot geworpen. Gedraagt zich als een kakker. Aandeel 

handelaar/zakenman. Houdt van klassieke auto’s. had een labrador. Rijdt zelf een Volvo. Wandelstok. 

Hoge hoed. Zakhorloge mist op de crime scene. Golft en jaagt. Saai, nors en gierig. Het enige wat zijn 

koude hart laat dooien zijn mooie rozen. Stamt af van Magnus de Verschikkelijke uit de riddertijd 

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop 

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop 

Verwend kreng, goldigger, prada, gucci en champagne, is 10 jaar jonger als haar man. Houdt meer 

van de bankrekening dan van haar man. Gaat graag mee naar de golf course. Middelbare school niet 

afgemaakt. Shopt graag met haar dochter. Heeft weleens stiekem met de butler gezoend. Heeft een 

hekel aan plebs, kamperen, macaroni en nasi. Kijkt elke avond GTST en Shownieuws.  Drinkt heel de 

tijd drank uit een champagne glas 

Motief: houdt toch niet van haar man en kan er van door met zijn geld. 

Alibi: was GTST aan het kijken terwijl de butler haar voeten masseerde.  

Mogelijk wapen: Fles drank 
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https://www.youtube.com/watch?v=sbP0_A1iRuc 

Dochter Rozefina Zwart 

Down to earth. Normaal. Nerd. Leest en gamed graag. Hekel aan kapitalisme en wegwerpcultuur. 

Bakt graag. Houdt van fotograferen en natuur. Kijkt alleen maar National-geographic. Wilde vroeger 

bij de scouting maar dit mocht nooit. Haat shoppen zeker met haar moeder. Haat jagen en support 

Greenpeace. Vind het concept van een butler niet kunnen 

Motief: haat kapitalisme en haar vader in het algemeen. 

Alibi: was aan het fotograferen in het Bieslandse bos. Alleen. 

Mogelijk wapen: Camera 

Butler George de Wit 

Zeer gestelde man. Zijn leven staat in het teken van de familie Zwart. Doet elke dag allerlijk klusje in 

en rond het huis zoals; wassen, strijken, stoffen en koken. Houdt van bestek polleren en kranten 

strijken. Smetvrees en allergisch voor Rozen. Als die een keer vrij heeft is hij Cliniclown in het sint 

Franciscus ziekenhuis. Heeft ooit gezoend met mevrouw Paarsdrop. Zou graag een betere band 

willen hebben met Rozefina 

Motief: houdt meer van mevrouw Paarsdrop dan de rest. En haat meneer Zwart vanwege zijn vele 

rozen in huis. 

Alibi: was mevrouw Paarsdrop haar voeten aan het masseren.  

Mogelijk wapen: dienblad 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen 

Mannelijk. Houdt van botanische bezigheden. Heeft een hekel aan coniferen. Vindt meneer en 

mevrouw zwart niet zo interessant want ze houdt alleen van hun tuin. Kan het goed vinden met 

Rozefina en ze praten graag over de natuur. Heeft reflecteerde werkkleding. . Is single. Kweekt thuis 

bonzaaiboompjes en woont in Cappele.  

Motief: Geen 

Alibi: was in de tuin bezig. Heeft gezwaaid naar de buurvrouw. 

Mogelijk wapen: Gieter 

http://www.dumpert.nl/mediabase/6997803/1913cfc6/vrouwen_bij_het_groen.html 

Oom/broer Roderick Zwart de Delfshaven 

Z’n erfenis is ontzegd, omdat hij toen hij 18 was heeft dronken en heeft het familiejacht tegen een 

sluis aan laten varen, dat koste miljarden! Hij heeft hierbij ook zijn been gesloopt en loopt met een 

wandelstok. Hij is nu bibliotheek medewerker. Hij is nu rustig en heeft 2 katten thuis. Ze heten ? en ? 

en praat daar heel veel over. Zijn familie noemt hem de sluiswachter om hem te bespotten. Woont in 

Capelle 

Motief: familie wraak. Hij was altijd het zwarte schap. Zijn broer was de favoriet 

https://www.youtube.com/watch?v=sbP0_A1iRuc
http://www.dumpert.nl/mediabase/6997803/1913cfc6/vrouwen_bij_het_groen.html
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Alibi: was aan het werk. Zaterdag bellen wij de bibliotheek die zijn alibi bevestigen. 

Mogelijk wapen: wandelstok 

Buurman Johan Bruinsma 

Kakker. Plastisch chirurg. Altijd al single. Echt charmeur. Allergisch voor varkens. Speelt Hobo. Zijn 

hobo ligt bij de reparateur. Doet aan salsa. Woont al 20 jaar naast de familie zwart. Kan het redelijk 

goed met meneer zwart vinden. Hij flirt met alle vrouwen. Ook met mevrouw Paarsdrop en Rozefina. 

Niemand weet of hij dit grappig bedoelt of echt meent. Hij flirt alleen niet met Petra maar mag haar 

wel. 

Motief: Hij is een gladjakker en charmeur 

Alibi: hij zwaaide naar Petra om half 8 en om half 11 toen hij wegging naar salsa les en terug kwam. 

Mogelijk wapen: Hobo 

Rechercheur Hop met H-O-P 

Lijkt op de Cock van Baantjer 

Moet een oude man zijn met een snor en regenjas. Ziet verbanden die niet duidelijk zijn. Is een 

digebeet(weet niet eens hoe hij moet bellen).   

Fledder 

Rechercheur die net van de opleiding komt 

gewaardeerd aspirant. Moet Hop altijd helpen met electronica. 
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Verhaal 
Dhr Zwart is vermoord. 

Wie: zn vrouw en de butler. 

Hoe: lijkt een roofmoord, hij had een maglite en zijn portemonnee en horloge is gejat. 

HOP: denkt niet dat het een roofmoord is, maar moord met voorbedachte. 

Dhr Zwart is geslagen met een golfclub door de Butler. Mevr. Zwart van Paarsdrop  en de Butler 

hebben hem met voorbedachte raden vermoord om samen te gaan rentenieren op de Maladieven.  

Motief: Liefde, geld en haat 

Crime scene:  

Afzetlint, maglite, spuitkrijt, portemonnee, bordjes, ziplock, wattenstaven, camara’s, paraplu 

partytent, koffer met TR spullen, tafel, spuitpakken, mondkapjes, overschoenen en handschoenen, 

PD, melden bij kampleiding zwaailichten, verlichting, zaklampjes, dossier met profiel slachtoffer, 

hangmappen(dossier).  

Huiskamersetting in de boerderij: 

Familieportet, eettafel/salontafel, stamboom, kandelaar, golftas, middeleeuwse wapen van Magnus 

de Verschikkelijke 

Tijdsplanning 
Vrijdagavond:  

bezoek PD, met slachtofferprofiel, Lopen een rondje langs de verdachte en vertellen wie ze zijn, 

rechercheur stelt vragen samen met de kids. Rechercheur behandelt de eerste resultaten van het lab. 

Hierbij staat een golftas met een duidelijk prijskaartje, flessen wijn . 

Lijkt dat de dader is: Broer(zwak alibi) en Buurman(Snap niet dat z’n mooie vrouw met zon man gaat, 

heeft wel een alibi) en tuinman(Door alibi) 

Een beetje: dochter(Wraak, haat kapitalisme), butler(goed alibi) en vrouw(goed alibi)  

Meneer A. Zwart des Delfshaven † 

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop  Goed alibi: Zat GTST te kijken in de TV-kamer 

Dochter Rozefina Zwart Geen alibi: Foto’s aan het nemen in het Bieslandsebos 

Butler George de Wit Goed alibi: Voeten aan het masseren van Mevr. 
Paarsderop. 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen Zwak alibi: Aan het tuinieren in de tuin. Suggereert te 
hebben gezwaaid naar de buurman 

Oom/broer Roderick Zwart de 
Delfshaven 

Zwak alibi: Aan het werk bij de Bieb 

Buurman Johan Bruinsma Goed ailbi: hij zwaaide naar Petra om half 8 en om half 
11 toen hij wegging naar salsa les en terug kwam. Maar 
snapt niet dat zon man zon vrouw kan hebben.  
Moordwapen: kan een Hobo’s zijn, hij suggereerd dat 
die bij de reperateur is. 
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Zaterdagochtend: bekendmaking moordwapen, stomp voorwerp, niet de maglite, niet de hobo was 

idd bij de reparatie(buurman niet meer verdacht). Vindt blok ijs in het huisje van de tuinman(is 

verdacht) 

Meneer A. Zwart des Delfshaven † 

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop  Goed alibi: Zat GTST te kijken in de TV-kamer 

Dochter Rozefina Zwart Geen alibi: Foto’s aan het nemen in het Bieslandsebos 

Butler George de Wit Goed alibi: Voeten aan het masseren van Mevr. 
Paarsderop. 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen Zwak alibi: Aan het tuinieren in de tuin. Suggereert te 
hebben gezwaaid naar de buurman. 
NU: Moordwapen gevonden bij Petra, is zeer verdacht.  

Oom/broer Roderick Zwart de 
Delfshaven 

Zwak alibi: Aan het werk bij de Bieb 

Buurman Johan Bruinsma Goed ailbi: hij zwaaide naar Petra om half 8 en om half 
11 toen hij wegging naar salsa les en terug kwam. Maar 
snapt niet dat zon man zon vrouw kan hebben. 
Moordwapen: niet de hobo, was bij de reperateur. 

 

Zaterdagmiddag: Checken alibi, We bellen de bibliotheek samen met de kinderen hier horen we dat 

de broer inderdaad aan het werk was. Dus Broer heeft nu wel een alibi.  

Checken alibi Petra, suggereerd buurman te hebben gezwaaid, van het zwaaien naar buurman. Bij 

buurman. LET OP: We zien buurman pas s’avond weer. 

Checken alibi Johan Bruinsma. Salsa les => bellen naar salsaleraar. 

Rozefina laat de foto’s zien aan Vledder. Hij bevestigd dat er foto’s zijn genomen, aan de selfies zien 

we dat zijn het was.  

Meneer A. Zwart des Delfshaven † 

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop  Goed alibi: Zat GTST te kijken in de TV-kamer 

Dochter Rozefina Zwart Goed alibi: Foto’s aan het nemen in het Bieslandsebos 

Butler George de Wit Goed alibi: Voeten aan het masseren van Mevr. 
Paarsderop. 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen Zwak alibi: Aan het tuinieren in de tuin. Suggereert te 
hebben gezwaaid naar de buurman. 
NU: Moordwapen gevonden bij Petra, is zeer verdacht.  

Oom/broer Roderick Zwart de 
Delfshaven 

Goed Alibi:  Aan het werk bij de Bieb 

Buurman Johan Bruinsma Goed ailbi: hij zwaaide naar Petra om half 8 en om half 
11 toen hij wegging naar salsa les en terug kwam.  

 

Zaterdagavond: vragenrondje verdachte 

Buurman vertelt dat hij butler en vrouw hebben gezoend, maar vindt hij geen big deal. 

Dochter vertelt dat buurman altijd met moeder flirt.  

Kids vinden een liefdesbrief aan Mevr. Paarsdrop, afzender onbekend.  

 

Meneer A. Zwart des Delfshaven † 

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop  Slecht alibi: Zat GTST te kijken in de TV-kamer. MAAR 
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alibi is de butler 

Dochter Rozefina Zwart Goed alibi: Foto’s aan het nemen in het Bieslandsebos 

Butler George de Wit Slecht alibi: Voeten aan het masseren van Mevr. 
Paarsderop. MAAR alibi is de Mevr Paarsderop. 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen Zwak alibi: Aan het tuinieren in de tuin. Suggereert te 
hebben gezwaaid naar de buurman. 
NU: Moordwapen gevonden bij Petra, is zeer verdacht.  

Oom/broer Roderick Zwart de 
Delfshaven 

Goed Alibi:  Aan het werk bij de Bieb 

Buurman Johan Bruinsma Goed ailbi: hij zwaaide naar Petra om half 8 en om half 
11 toen hij wegging naar salsa les en terug kwam.  

 

Zondagochtend: 

Esta;s gaan opzoek naar huiszoekingsbevelen. Met deze bevelen kunnen ze in de kamer van Mevr. 

Paarsderop kijken en kunnen ze haar pincode vinden. (Er liggen wel 20 verschillende codes) De hulp 

rechercheur heeft een hack-programma gemaakt waardoor ze de rekeningen van Mevr. Paarsderop 

kunnen kijken, alleen de pincode is nog nodig. Met een huiszoekingsbevel mag je 1 minuut naar 

binnen.  

 De Esta;s krijgen uiteindelijk de rekeningafschriften van de afgelopen 2 weken van man en 

vrouw. Kids kunnen vinden dat er een duurdere golfclubs zijn gekocht en er mist er 1! Er stond in de 

huiskamer een golfset van 600 euro en er is nog een extra goldclub gekocht voor 60 euro die de dag 

ervoor gevonden was als moordwapen. 

Kids samen met de rechercheur confronteren de Butler en Mevr. Zwart van Paarsdrop. Agenten slaan 

de daders in de boeien.   

Relatiepersonages 

Meneer A. Zwart des Delfshaven 

 

Meneer A. Zwart des Delfshaven        † - 

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop  Lekker wijf, Liefde is voor hem over,  

Dochter Rozefina Zwart Dochter vond hij gek, besteedde geen tijd aan 
haar. 

Butler George de Wit X 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen Saai, Plebs, deed wel der werk 

Oom/broer Roderick Zwart de Delfshaven Loser, Noemde hem Sluiswachter, Schande voor 
de familie.  

Buurman Johan Bruinsma Golfmaatjes, prima buren, vindt het een beetje 
irritant dat buurman met zn vrouw en dochter 
flirt 

Reactie op moord Hij vindt het balen dat hij vermoord is.  

 

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop 
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Meneer A. Zwart des Delfshaven        † Is nooit echt verliefd geweest, alleen geld was 
interessant.  

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop  - 

Dochter Rozefina Zwart Jammer dat ze zo anders is, slechte 
moeder/dochter-relatie. Plebs-georienteerd,  

Butler George de Wit Prins op het witte paard, Lekker jong ding. 
Verliefd. Enige nadeel is weinig geld 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen Oncharmant, plebs, geen vrouw, saai, doet 
goed werk 

Oom/broer Roderick Zwart de Delfshaven Loser, ze doet gemeen tegen haar zwager   

Buurman Johan Bruinsma Ze vindt zijn geflirt irritant, maar houdt wel van 
aandacht.  

Reactie op moord Ze vindt het heel erg, helemaal hysterisch  

 

Dochter Rozefina Zwart 

 

Meneer A. Zwart des Delfshaven        † Stom, kapitalistisch, haat ongelijkheid, vindt dat 
hij nooit thuis is  

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop  Jammer geen moederfiguur, bitch, 
kapitalistisch.  

Dochter Rozefina Zwart - 

Butler George de Wit Concept butler beroep stom. Ze mag hem wel. 
Vindt wel dat hij veel bij haar moeder is. 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen Goede relatie, praten veel over de natuur en 
scouting. Ze helpt haar graag.  

Oom/broer Roderick Zwart de Delfshaven Kunnen het goed vinden, ze vindt hem zielig, 
komt vaak op bezoek om katten te aaien(in het 
geheim). Ze ziet hem vaak in de biep.  

Buurman Johan Bruinsma Vindt het een rare man, maar wel interessant. 
Eerste man die haar veel aandacht geeft. 

Reactie op moord Is verdrietig. Dit had hij niet verdient.   

 

Butler George de Wit 

 

Meneer A. Zwart des Delfshaven        † Onderbetaald, vindt dat hij zn vrouw 
verwaarloosd(zn prachtige vrouw). Lichte haat 
jegens vele rozen in het huis waar hij allergisch 
voor is. 

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop  Zijn verliefd, Pracht vrouw(lief, leuk, gezellige 
drinker, kan niet wachten tot ze op vakantie 
gaan) 

Dochter Rozefina Zwart Wel oke, maar opstandige puber. Zou graag een 
beter band willen met haar 

Butler George de Wit - 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen Goede werkkracht, saai, vindt haar dom/simpel. 

Oom/broer Roderick Zwart de Delfshaven Stiekem vindt hij het zielig 

Buurman Johan Bruinsma Jammer dat hij met mevr paarsdrop flirt. Maar 
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goede buur, alleen zn ferrari maakt veel lawaai. 

Reactie op moord Zegt: Heel sneu, zo een goede man, goede 
werkgever. Is bang voor zn baan. 
Maar is: Blij 

 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen 

 

Meneer A. Zwart des Delfshaven        † Snapt zijn levenskeuzes niet, is jaloers op zijn 
tuin. Goede werkgever 

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop  Vindt een bitch, wordt behandeld als voetveeg. 
Maar haar laat haar lkkr werken 

Dochter Rozefina Zwart Kunnen het goed vinden, Gemeenschappelijke 
interesse. 

Butler George de Wit Leuke collega 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen - 

Oom/broer Roderick Zwart de Delfshaven Kennen elkaar amper 

Buurman Johan Bruinsma Kunnen het goed vinden, vindt het jammer dat 
hij niet met haar flirt.  

Reactie op moord Balen voor hem, is vast niet leuk voor m. Vooral 
zielig voor Rozefina. Bang voor haar baan. Heeft 
geld nodig voor haar dure bonzaiboompjes. 

 

Oom/broer Roderick Zwart de Delfshaven 

 

Meneer A. Zwart des Delfshaven        † Jaloers dat hij al het familiegeld heeft geerfd. 
Maar zegt dat het zn lievelingsbroer is.  

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop  Een bitch, zij maakt zijn geld op. Zegt amper hoi 
als ze elkaar tegenkomen in Capelle ad IJssel  

Dochter Rozefina Zwart Leuke nichte, praten veel over boeken, katten. 
Zien elkaar in de biep.  

Butler George de Wit Doet zn werk 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen Kennen elkaar amper 

Oom/broer Roderick Zwart de Delfshaven - 

Buurman Johan Bruinsma Kennen elkaar amper 

Reactie op moord Zegt dat hij het heel erg vindt, is toch familie. 
Maar is karma. 

 

Buurman Johan Bruinsma 

 

Meneer A. Zwart des Delfshaven        † Leuke buurman en leuke golfmaatje. Beetje 
jaloers dat hij minder hoeft te werken.  

Mevrouw S. Zwart van Paarsdrop  Chickie, mooie meid. Vindt wel een beetje 
bitch.  

Dochter Rozefina Zwart Flirt met haar voor de grap om te dollen, ziet 
dat zij dit ook wel fijn vindt.  
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Butler George de Wit Vindt hij niks van 

Tuinvrouw Petra Oranjewegen Vindt hij aardig, maar wel een rare 

Oom/broer Roderick Zwart de Delfshaven Kent hem amper 

Buurman Johan Bruinsma - 

Reactie op moord Erg dat het zo dichtbij gebeurd, sneu voor de 
buurman en zijn familie. 

 

Rechercheur Hop met H-O-P 

Lijkt op de Cock van Baantjer. 

Moet een oude man zijn met een snor en regenjas. Ziet verbanden die niet duidelijk zijn. Is een 

digebeet(weet niet eens hoe hij moet bellen).   

Fledder 

Rechercheur die net van de opleiding komt 

gewaardeerd aspirant. Moet Hop altijd helpen met electronica. 

 

 

Bijlage 1: Vrijdag avond slachtoffer dossier 
 

 

 

 

 

Familienaam Zwart des Delfshaven 

Voorletters A. 

Roepnaam Adriaan 

Geboortedatum 14-juni-1964 

Burgerlijke staat getrouwd 

BSN 233381678 

Geslacht Man 

Foto lijk 

 

Foto van slachtoffer!! 

Profiel slachtoffer Moordzaak 
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Woonplaats Capelle aan den Ijssel 

Adres S’-gravenweg 101, 2902LE 

Opleidingsniveau Master 

Sterrenbeeld Tweeling 

Links/rechts 
handig 

Links 

Scouting 
achtergrond 

Nee 

Zwarte band  Nee 

Strafblad 
 
 

Nee 

Medische 
achtergrond 
 
 

Gebroken been in 1972 
Ingeënt volgens rijkvaccinatieprogramma 
Allergisch voor avocado 
Griep gehad in 1988 
Verstandkiezen laten trekken op late leeftijd in 1994 
Heeft alle amandelen nog 
Blinde darm laten verwijden na ontsteking in 1975 

Militaire 
achtergrond 

Militaire dienstplicht afgekocht in 1984 

Zwemdiploma’s A,B,C en reddingszwemmen onder ijs 

Hobby’s 
 
 
 
 

Golven 
Rozenstruiken bewonderen 
Oude auto’s 
Zijn Volvo 
Klassieke muziek 
Jagen op ganzen 

Situatie 
 
 
 
 

Hoofdwond toegebracht met stomp voorwerp. Op slag dood.  
Van achter geraakt in een hoek van 76,8°. Terplekke overleden.  
Veel bloed verlies. 
Lag op zijn buik.  
 

Tijdstip 
overlijden 
 

Donderdag avond tussen 18:00 en 00:00 
Gevonden om 00:00 door George de wit (zijn eigen butler) 

Verdachte 
omstandigheden 

Zakhorloge en portemonnee missen. (roofmoord?) 
Liep zelf met een maglite (mogelijk moordwapen) 
Was rijk (dus mogelijk was iemand op geld uit) 
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Karakter 
omschrijving 
 

Nors, nooit vrolijk. 
Kakker, rijk. 
Gierig en een snob. 
Houdt van rozen 

Overige 
opmerkingen 

Loopt elke avond een rondje over zijn landgoed. 

 

Bijlage 2: Vrijdagavond verdachte dossier 
In de vorm van een vossenjacht kunnen de kinderen de verdachte ondervragen 

'' In te vullen door de kinderen'' 

 

 

 

 

Familienaam  

Voorletters  

Roepnaam  

Geboortedatum  

Burgerlijke staat  

BSN  

Geslacht  

Woonplaats  

Adres  

Opleidingsniveau  

Sterrenbeeld  

Links/rechts 
handig 

 

Scouting 
achtergrond 

 

Zwarte band   

Strafblad  

Politiefoto verdachte 

Ondervraging betrokkene moordzaak 
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Medische 
achtergrond 
 
 

 

Militaire 
achtergrond 

 

Zwemdiploma’s  

Hobby’s 
 
 
 
 

 

Relatie 
slachtoffer 
 
 
 
 

 

Alibi  
Van donderdag 
avond 
 
 
 

 

Gezinssituatie 
 
 
 

 

Emotionele staat 
 
 

 

Overige  
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opmerkingen 
 


