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Het toneelstuk "Schaduwen"
Maria de Waals is een gevierd 
actrice, ze speelt glansrollen 
in toneelstukken op alle grote 
podia. Een hersenbloeding bete-
kent het einde van haar carrière. 
Ze kan niet meer spreken en is 
aan de rechterzijde verlamd. In 
‘Schaduwen’ ontmoet Maria haar 
voormalige echtgenoot Albert en 
haar dochter Ellen, maar commu-
niceren is door haar taalstoornis 
(afasie) vrijwel onmogelijk voor 
haar. Albert en Ellen hebben 
diepgaande gesprekken met 
elkaar over haar situati e; ook het 
medisch personeel maakt zich 
zorgen. De wensen, gedachten, 
herinneringen van Maria worden 
voor de toeschouwers vertolkt 
door een Maria-van-nu en een 
Maria-van-vroeger. Scènes uit 
haar verleden worden verbeeld 
door de jonge Maria en de jonge 
Albert.
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‘Schaduwen’ is een actueel stuk. 
Denk maar aan de colleges over 
de hersenen van professor Eric 
Scherder in De Wereld Draait 
Door. Daarnaast is euthanasie 
een onderwerp dat heft ige emo-
ti es kan opwekken, zoals enkele 
weken geleden gebeurde met de 
documentaire over de levensein-
dekliniek. Het repeti ti eproces 
van ‘Schaduwen’ was een geza-
menlijke zoektocht met de vraag: 
hoe zet je dit serieuze stuk op de 
planken, met plaats voor dier-
bare herinneringen, een hoop-
volle glimlach en een vleugje 
romanti ek? Voor mij was het een 
uitdaging én een genoegen om 
met deze groep te werken. Na-
mens het Rijsbergs Toneel spreek 
ik de hoop uit dat u er net zo 
van geniet als wij er van genoten 
hebben ti jdens de repeti ti es.

Het Rijsbergs Toneel bedankt u voor uw bezoek!

Herbert Mouwen,
regisseur


