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PERSONEN:
Mevr. Ranson
Beany
Nancy
Mevr. Bevan
Mevr. Wallace
DECOR:
De woonkamer van het huis van Mevr Ranson. Ongeveer 9.30 's
morgens. De kamer is prettig gemeubileerd maar ziet eruit of er in
geleefd wordt, met een naaimachine open op de tafel, en allerlei
artikelen voor het naaien van kleding er omheen. Er is een raam dat
uitkijkt op de tuin en het hek van de buren.
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Als het doek opgaat zit mevr. Ranson achter de machine te naaien.
De radio is aan, ze is bezig, dan wordt haar aandacht ergens door
getrokken. Ze gaat naar de radio, zet hem af, gaat dan naar het raam
en kijkt naar buiten. Ze is een vriendelijke weduwe, van voor in de
zestig, intelligent, altijd bezig met de strijd om rond te komen. Ze strekt
haar hoofd uit, kijkt verward, en gaat dan aan haar machine zitten.
Beany, de hulp voor elke dag komt binnen. Ze is een babbelkous van
middelbare leeftijd, maar actief en snel, behalve als het op
huishoudelijk werk aankomt.
Beany: Kijk nou. Hij is nog steeds bezig.
Mevr. Ranson (onschuldig): Wat, Beany, Wie is nog steeds bezig?
Beany: Hij van hiernaast. Doe nou niet alsof u het niet gemerkt hebt. Hij
is weer aan het graven. Hij gooit met die kluiten aarde dat je zou
denken dat hij een gat naar Australië aan het graven is.
Mevr. Ranson: Ja, hij heeft meer tempo dan jij vanmorgen.
Beany (hoort het sarcasme in haar stem niet) Enorm! (ze gaat naar het
raam): Merkwaardig om te zien, hoe werk sommige mensen te pakken
kan krijgen.
Mevr. Ranson: Je zou kunnen proberen de kunst een beetje van hem af
te kijken. Ik verwacht mevr. Bevan elk moment, en het zou prettig zijn
als de kamer er dan een beetje netter uitzag. (Beany maakt een paar
bewegingen die suggereren dat ze wat opruimt, terwijl ze praat)
Beany: Toch is dat vreemd met meneer Wallace. Dat zijn vrouw weg is
en zo. Ze is altijd zo precies op die tuin, je zou denken dat het de
grasmat van de Arena was.
Mevr. Ranson: Wat weet jij nou van de grasmat van de Arena. Jij kijkt
toch nooit naar het voetballen?
Beany: Dat moet je niet zeggen. Ik ging altijd naar Ajax kijken als ik de
kans kreeg. Johan Cruiff heeft jaren boven mijn bed gehangen toen ik
nog op school zat.
Mevr. Ranson: Dat had ik nou helemaal niet achter jou gezocht.
Beany: Ik heb zes broers. Dan rol je er vanzelf in, ze praten over niets
anders. Ik wist meer over penalty's en muurtjes dan ik wist van de
bijtjes en de bloempjes. Ik zat altijd de halve vakantie achter een bal
aan.
Mevr. Ranson: Je had zeker wel een prima conditie?
Beany: Zeker weten. Menige jonge man heeft zich geschokt
teruggetrokken toen hij ontdekte dat onder dit tengere karkas een paar
spierballen verstopt zaten. Mij schoffelen ze niet zo gauw om. Tot ik
meneer Bean tegenkwam, toen ging ik gelijk voor de bijl. Gek, want hij
wist het verschil niet eens tussen een voetbal en een vuilnisbak.
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Mevr. Ranson: We moesten maar eens aan het werk gaan.
Beany: O, laat u door mij niet van uw werk afhouden. (Mevr. Ranson kijkt
haar met wanhoop aan. De bel gaat. Beany gaat de deur opendoen.
Mevr. Ranson ruimt zelf maar snel een beetje op. Nancy, mevr.
Ransons getrouwde dochter komt binnen. Ze is een vrolijke, efficiënte
vrouw, van voor in de dertig)
Mevr. Ranson (opgelucht): Hallo, lieverd. Gelukkig ben jij het. Ik
verwacht mevr. Bevan, die komt straks een jurk passen, en Beany
heeft nog niet opgeruimd. Ik ben tot gisteravond laat doorgegaan, het
is hier nogal een rommeltje.
Nancy: Ik heb je toch gezegd dat je niet zoveel hooi op je vork moet
nemen, straks word je nog ziek.
Mevr. Ranson: Welnee. Ik heb de hele middag lui in de tuin gelegen,
maar ik moest even snel doorgaan, omdat ze straks komt passen.
Nancy: Mevr. Bevan heeft nogal wat kleren aangeschaft, de laatste tijd,
is het niet?
Mevr. Ranson: Ze gaat naar Italië, en ze heeft nieuwe kleren nodig.
Nancy: Als ze er nou gelijk een nieuw figuur bij kreeg. Ze wordt steeds
breder.
Mevr. Ranson: Jij hebt makkelijk praten. Jij eet je klem aan chocola,
brood en cake, en je komt geen gram aan. Wij dames van middelbare
leeftijd leven op crackers en hoop, en we worden nog dik van water.
Nancy: Ach mam, we schelen nou eenmaal een paar jaartjes, daar doe
je niets aan.
Mevr. Ranson: We schelen ook een paar centimetertjes,
Maar hoe is het op je werk, denk je dat je het leuk vindt daar?
Nancy: Het is er net als op een gewoon kantoor, mam. Omdat ik nou op
het politiebureau werk, betekent dat nog niet dat het werk spannender
is.
Mevr. Ranson: het is vast een stuk interessanter. Ik wist niet dat ze
burgerpersoneel hadden bij de politie.
Nancy: Natuurlijk wel. En niet alleen op de administratie, maar ook in de
kantine, en voor de schoonmaak.
Mevr. Ranson: Is er nog iets spannends te melden, een moord, of een
grote roofoverval?
Nancy: Ik denk niet dat ze mij erbij zouden roepen, als dat zo was. Het
meeste werk dat ik doe is routinewerk, verkeers- overtredingen, kleine
diefstalletjes, vermiste personen... (Beany komt binnen met een stapel
kranten precies op tijd om de laatste opmerking te horen)
Beany: Over vermiste personen gesproken, mevr. Ranson. Moet u deze
kranten eens lezen. Het verbaast me altijd dat mensen zomaar kunnen
verdwijnen. Net alsof ze van de aardbodem verdwenen zijn. Je zou
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toch denken dat er altijd wel iemand is die iets weet, een familielid, of
iemand van de buren... (het is duidelijk dat ze aan iets bepaalds denkt)
Nancy: Ach, ik weet het niet, Beany, ik denk dat het in de menselijke
natuur ligt dat mensen nergens bij betrokken willen raken. De meesten
van ons bemoeien zich met hun eigen zaken.
Beany: Nou, zo ben ik niet, en daar kom ik rond voor uit. Ik vind dat het
erbij hoort, dat je weet wat er om je heen gebeurt, en als je je ogen en
oren openhoudt, is dat veel spannender dan al die onzin die ze in de
krant schijven. O ja, daarvoor kwam ik binnen. Kunnen deze kranten
bij het oud papier mevr. Ranson, ze liggen al maanden in de trapkast.
Mevr. Ranson: Graag, Beany. Ik had ze mee willen nemen naar de kerk,
voor de oudpapieraktie, maar ik denk er altijd pas aan als de dominee
al halverwege is met zijn preek.
Nancy: Je hoort ook te luisteren naar wat hij zegt, en niet met je
gedachten in het trapgat rond te hangen.
Mevr. Ranson: Ik begin altijd met de beste bedoelingen, maar ik raak
altijd halverwege de draad kwijt.
Beany: Ik begrijp wat u bedoelt. De vorige keer dat ik naar de kerk ging,
preekte de dominee over "zoek je heil bij het hogere" Toen ik thuis
kwam, ben ik eens naar de zolder gegaan. Je staat er van te kijken
wat ik daar allemaal tegenkwam.
Nancy: Ik denk niet, dat de dominee dat bedoeld heeft.
Beany: Dat denk ik ook niet, maar ik knapte er wel van op. Ik had er al
maanden tegenaan zitten hikken dat ik die zolder eens op moest
ruimen. Ik heb wat oude kleren gevonden en mijn nichtje Carol was er
dolblij mee. Ze vond ze "onwijs gaaf" wat dat ook moge betekenen. Ik
vond dat ze er verschrikkelijk uitzag, in die hobbezak, met de zoom op
haar enkels. Maar smaken verschillen.
Mevr. Ranson: Vergeet niet dat je er zelf ook in gelopen hebt lang
geleden.
Beany: Misschien. Maar ik zag er niet zo gek in uit als zij!
(ze gaat richting de deur, maar ze laat per ongeluk de kranten vallen.
Ze raapt ze op, en ziet dan iets interessants en begint te lezen)
Mevr. Ranson: Beany!! (haar reprimande heeft weinig effect)
Beany: Sorry! Gek is dat met oude kranten, je pakt er een van de grond,
of je stopt er een makreel in die je hebt gekocht, en dan heb je altijd
een sappig verhaaltje te pakken.
Nancy: Bij mij zijn de interessantste stukken altijd verdwenen.
Beany: Of het is vet, van het klussen. Er stond een stuk in een van die
kranten over een man die zijn vrouw zijn schoenen liet poetsen, drie
keer per dag, en die haar liet smeken om elk dingetje wat ze wilde
hebben, en die haar liet eten in het schuurtje buiten.
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Nancy: Voor ik een man toch iets ging smeken. Dat zou me van mijn
leven niet gebeuren. Heeft ze hem om zeep gebracht?
Beany: Nee, ze heeft echtscheiding aangevraagd.
Mevr. Ranson: Een man die een vrouw op die manier behandelt moet
worden afgeschoten. Je kunt het je niet voorstellen dat dit soort
mensen echt bestaat.
Beany: Dan moet je die boulevardblaadjes eens zien die ik lees.
Lieverds. Dan weet je niet wat je meemaakt. Wat dacht je van vorige
week, toen bouwvakkers de fundering van een flatgebouw moesten
leggen, en er de lichamen van drie vrouwen vonden - dat wil zeggen,
delen van hun lichamen.
Nancy: Ik herinner me niet dat ik dat heb gelezen.
Beany: O, maar dat is ook lang geleden. Ze hebben er jaren gelegen. de
politie kon er niets van maken. De officier van justitie zei iets over
"Vermoord door iemand, maar ze wisten niet wie.'
Mevr. Ranson: Je bedoelt dat de moordenaar niet gevonden is?
Beany: Dat was het, zo zeiden ze het. Ik denk dat ze allemaal zijn
vermoord door dezelfde man. Hij heeft ze natuurlijk om hun geld
getrouwd, toen vermoord en toen begraven. (ze komt er helemaal in)
Nancy: Stond dat in de krant?
Beany: Gunst nee, naar dat ligt toch voor de hand. Drie lichamen.
allemaal vrouwen, allemaal op dezelfde plaats. Je hoeft geen Sherlock
Holmes te zijn, om dat op te lossen.
Nancy: Ik zal de inspecteur op het bureau vertellen dat hij jou maar in
moet schakelen als hij iets moeilijks op te lossen heeft.
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

