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PIETER VAN BERKEL 

Je bent uitgenodigd voor het spelen van de rol van 

Pieter van Berkel tijdens het moorddiner “de 

moord op de bruid”. 

Op de ochtend van de bruiloft van Pieter van 

Berkel en Sophia van Aerdenhout wordt de bruid 

dood aangetroffen. Ze is vermoord. Op het tijdstip 

van de moord waren er allemaal bruiloftsgasten in 

huis. Dit betekent dat één van jullie de 

moordenaar moet zijn. 

 

Het karakter 

Pieter van Berkel is de bruidegom. Je bent een 

man van rond de veertig jaar. Je gebruikt 

regelmatig dure woorden en praat enigszins 

bekakt. 

 

Uiterlijk 

Je ziet er netjes uit en draagt het liefst een pak. 

Kenmerkend aan jou is verder je ronde bril die je 

het liefst op het puntje van je neus draagt. Soms 

rook je een pijp. Je draagt nette schoenen en 

gedraagt je enigszins uit de hoogte. 

 

 



Wat niemand van je weet 

Houd deze informatie voor jezelf, tenzij er rechtstreeks 

naar wordt gevraagd 

Iedereen denkt dat je heel veel geld hebt, maar 

eigenlijk heb je helemaal geen cent te makken. Je 

hebt al je geld verloren door een gokverslaving. 

Niemand weet dit, zelfs Sophia niet.  

Je hebt het haar niet verteld omdat je bang was 

dat ze dan niet meer met je wilde trouwen. De 

enige die je geheim kent, is je oom Frans. Hij is er 

bij toeval achter gekomen. 

 

Introductie inspecteur Victor Reinders 

Voorstelronde 

De gasten stellen zich om beurten voor. Als het 

jouw beurt is, stel jezelf dan als volgt voor: 

Iedereen kent mij, dus voorstellen is misschien 

een beetje overbodig. Ik ben Pieter van Berkel en 

ik ben, uh was, stapelgek op Sophia. We zouden 

vandaag gaan trouwen. Ik weet niet wat ik nu 

zonder haar moet...... 

 

 

 



 

TIJD VOOR HET VOORGERECHT 

 

Track 2 inspecteur Reinders 

Lees het stukje hieronder als het jouw beurt is 

 

Beurt 1 Pieter 

Of ik haar vermoord heb? Nee, natuurlijk niet! Ik 

hield van haar! En dat ze niet met me wilde 

trouwen is klinkklare onzin. We hielden van 

elkaar. Ze hield net zoveel van mij als ik van haar. 

Pieter wordt onderbroken door Ans 

 

Beurt 2 Pieter 

Kom op oom, zo kan íe wel weer. Kijk, de maaltijd 

wordt opgediend. Laten we eerst een hapje gaan 

eten. 

 

 

 

 



 

TIJD VOOR HET HOOFDGERECHT 

 

Track 3 inspecteur Reinders 

Lees het stukje hieronder als het jouw beurt is 

Pieter 

Ik heb Dave inderdaad weg zien gaan. Daarna ging 

ik onder de douche. Dat zal tegen acht uur 

geweest zijn. Ik heb niets gehoord, anders was ik 

wel gaan kijken. 

Track 4 inspecteur Reinders 

Betrokken bewijsstukken 

 

TIJD VOOR HET NAGERECHT 

Tijdens het nagerecht mag iedereen vragen aan 

elkaar stellen om erachter te komen wat er nu 

precies is gebeurd. 

 

Vertel als het jouw beurt is wie je denkt dat het 

heeft gedaan en waarom. 

Speel aan het eind Track 5, met de oplossing. 


