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Perron Geluk
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Shakespeare zei ooit: “All the world's 
a stage.  And all the men and women 
merely players. Vrij vertaald “De hele 
wereld is een schouwtoneel en alle 
mensen zijn maar acteurs.” En ik ver-
moed dat Vondel dit vrij vertaalde 
naar: “Het leven is een schouwtoneel, 
elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.”

Voor een gedeelte van de bevolking 
speelt dit schouwtoneel zich iedere 
dag af in de openbaarheid. Onderweg 
zijn naar werk, school, vakanti e of een 
dagje uit. En waar kun je dan uitko-
men? Juist, op een stati on waar weer 
mensen werken om al die passanten te 
bedienen. Al deze voorbijgangers heb-
ben of krijgen hun deel. Soms zichtbaar, 
soms verborgen, maar alti jd aanwezig. 

Er is  gedoe, haast, wachten op aan-
komst of vertrek, overbodige bagage 
of juist niet. Men loopt elkaar voor-
bij, want de iPhone is zo verschrik-
kelijk belangrijk. Uit de luidspreker 
schalt vertraging. Zij lacht, hij is on-
geduldig, gauw nog een reep of kop 
koffi  e. Een bloemetje of ti jdschrift ? 
Bespeur ik hier en daar afgunst 
en concurrerende ondernemers? 

Sponsoren: Rabobank de Zuidelijke baronie, 
Tuincentrum de Bosrand, Daemen ICT, 
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Design by:

Zie daar allemaal, voor de hand 
liggende ingrediënten om er een 
(schouw)toneel van te maken. 

Met dank aan Froukje Annema die het 
Perron schreef en Steven van Beek die 
dagelijks op stati on Breda de zin en 
onzin aanschouwt van de (reizende) 
wereld, die aan hem voorbij trekt, heb 
ik de inspirati e gevonden om het werk 
van deze twee mensen te combineren 
en in een nieuw jasje te steken. 

Perron Geluk is dus niet perrongeluk 
ontstaan. Ik wens u een hele plezierige 
voorstelling.

Eddy Haers
regisseur

Het Rijsbergs Toneel bedankt u voor uw bezoek!


