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Een dag uit het leven gegrepen, interactief en herkenbaar 
voor de kijkers. Dat is in een paar woorden de solovoor-
stelling ‘Spoor 14A’ van T&S medewerker Ibrahim Mousa. 
Maar de voorstelling biedt nog meer. Het is een theaterstuk 
dat zorgt voor zelfreflectie, een theaterstuk om te laten 
zien aan de wereld. pagina 16
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COLUMN

‘Mijn Nederland is het 
Centraal Station’
Ik sta wel bij de paal, maar ik bén geen paal! Het ochtendpubliek op het Centraal Station, de mensen 

met de ‘gladde’ gezichten, loopt je voorbij. Ze negeren je. Maar als er ’s middags een verstoring is en de 

‘vermoeide’ gezichten willen naar huis, worden mensen die weten onwetend. Dan is die man naast de 

paal ineens niet meer onzichtbaar, maar is hij je laatste redding.

Als servicemedewerker werk je hard om iedereen op de juiste trein naar huis te zetten, ook al reizen deze 

mensen voor de honderdste keer dezelfde route. Je zet alles op alles, maar vergeet daarbij jezelf. Om jezelf 

terug te vinden ga je op zoek naar de liefde en de dagelijkse structuren die het leven dragelijk maken.

In een half uur tijd neemt theatermaker Ibrahim Mousa je mee door het leven van de servicemedewerker. 

Het theaterstuk laat de dagelijkse beslommeringen, structuren, en -de soms asociale- gedragsveranderin-

gen in de mens zien.

‘Servicemedewerkers hebben 

speciale sensoren, die pakken 

verhalen. Ik zie geen incidenten 

op mijn werk, maar ik zie wat er 

in de mensen omgaat. Ik kijk met 

de ogen van een theatermaker. 

Veel mensen denken dat ze 

beschaafd zijn, maar kom naar 

het Centraal Station en je weet 

dat dit niet zo is. Alle beleefdheid 

verdwijnt, mensen zijn op zichzelf. 

We kunnen alles maken in de 

wereld, maar gedrag wordt niet 

verder ontwikkeld.’

‘Mijn collega’s wil ik met dit stuk een stukje zelfreflectie geven. Zij zien als het ware een video terug van 

eigen ervaringen. Zelf hoop ik dat ik deze voorstelling, in een uitgebreidere versie, volgend jaar in theaters 

neer kan zetten. Ik ben er van overtuigd dat dit veel publiek trekt, want het zijn de verhalen van de men-

sen. Maar daarvoor heb ik hulp en sponsoring nodig. Een aantal grote namen uit de theaterwereld komt 

naar de voorstelling kijken. Wie weet wat dat oplevert.’

‘Van oorsprong ben ik Palestijns, maar ik heb een Jordaans paspoort. Een groot deel van mijn leven had 

ik geen vaste plek, totdat ik in Nederland kwam. Ik werd verliefd op het land en ik kan me niet voorstel-

len dat ik ergens anders zou wonen dan in Amsterdam. Hier zie je alles. Mijn Nederland is het Centraal 

Station. NS is mijn werkgever en het Centraal Station mijn werkplek, maar ook mijn eigen toneel. Als ik die 

twee kan combineren, ben ik blij.’
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Agenda
Gezondheidsweek

Van 2 tot 5 november 2009 is er 
weer een gezondheidsweek! Het 
thema is dit keer voeding. Een 
greep uit het aanbod in Amsterdam 
Centraal en - Regio:

• Spinningmarathon: voor een goed 
doel.

• Receptenwedstrijd: voor leuke 
prijzen.

• Inbody: een weegschaal niet al-
leen voor gewicht.

• Persoonlijk begeleiding bij het 
afvallen: voor collega’s, door een 
collega.

• Smoothies: voor de innerlijke 
mens.

• Brein&Vitaliteit. een actieve work-
shop waarin je kennis maakt met 
de werking van je hersenen en die 
kennis direct leert toepassen om je 
vitaal te voelen.

Let op de berichtgeving op de plas-
maschermen voor meer informatie 
over de verschillende activiteiten, 
tijden en locaties.

KAPITEIN IBRAHIM MOUSA
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