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Wat gebeurt er met de liefde in een relatie als mensen al heel lang samen zijn? 
Toneelschrijver/regisseur Moniek Kramer geeft dit oude thema op een nieuwe manier 
vorm in een muziektheatervoorstelling met Titus Tiel Groenestege en Ria Marks als 
echtpaar en Nynke Laverman als meisje voor halve dagen. Het is een intieme voorstelling 
geworden, waarbij het ijs om de harten van de oude mensen geleidelijk wegsmelt door 
de sprankelende persoonlijkheid van Nynke Laverman. 

 

 
“Wanneer wordt water ijs?” vraagt de vrouw aan haar man in ‘Cecilia’. Wanneer zijn wij 
opgehouden echt met elkaar te praten, betekent deze vraag. Wanneer is de kilheid in onze relatie 
geslopen? Het oudere echtpaar in de voorstelling – hij aan zijn rolstoel gekluisterd, zij hem 
verzorgend – is langzaam van elkaar vervreemd geraakt. De man en de vrouw krijgen weinig 

impulsen meer van buiten of van binnen en hun leven drijft op herinneringen en    
hersenspinsels. Ze praten wel, maar luisteren niet echt meer. Toch kunnen ze niet zonder elkaar. 

In het begin van de 
voorstelling wordt de man 
wakker uit een droom over 
een meisje. De vrouw 
droomt ook van een meisje, 

een meisje om haar te 
helpen bij de verzorging 
van haar man. En in het 

tweede deel van de 
voorstelling is ze daar 
opeens, het Meisje. Het 
meisje, gespeeld door 

Nynke Laverman, maakt 
veel los bij de oude 
mensen. Ze zorgt ervoor 
dat uitgesproken wordt, 
wat al die jaren verzwegen 
is en waardoor er opnieuw 

intimiteit tussen hen beiden 
kan ontstaan.    

 
Het verhaal in ‘Cecilia’ is eenvoudig, maar wordt mooi gebracht. Toneelschrijver Moniek Kramer 
schreef eerst de tekst, die daarna samen met componist Boudewijn Tarenskeen een bewerking 

onderging tot muziektheater. Als een soort proloog opent de voorstelling met een prachtig lied 
gezongen door Nynke Laverman, waarin het thema wordt aangegeven. Begeleid door accordeonist 

Oleg Fateev zingt zij over de liefde: over de eerste kus, over de manier waarop haar geliefde haar 
riep en zichzelf liet zijn. “Door hoe je mijn naam uitsprak, wist ik wie ik was” is één van de mooie 
en betekenisvolle regels uit het lied.    
 
In het tweede deel van de voorstelling komt het lied herhaaldelijk terug. De accordeonist speelt 
dan een zwijgende, maar belangrijke rol. De van oorsprong banyanspeler Fateev weet fascinerende 
klanken aan de accordeon te ontlokken. Zijn instrument is als een vierde stem, die deelneemt aan 

de dialoog. In de loop van de voorstelling worden de muzikant en het meisje steeds meer een 
verbeelding van de jonge liefde tegenover de oude liefde van het echtpaar. Nynke Laverman roept 
in de oudere vrouw het meisje wakker, dat ze was. Dit spiegelmotief wordt versterkt door het 
decor, dat onder andere uit een grote, verrijdbare glazen plaat bestaat. De plaat deelt de ruimte in 
in binnen en buiten, in woonkamer en slaapkamer, maar fungeert ook als spiegel. In één 

kenmerkende scène staan het meisje en de vrouw beide aan één kant waardoor hun gestalte in de 

plaat wordt weerspiegeld. In haar glanzende, lichtgroene jurk is het meisje de jongere versie van 
de vrouw die een jersey groene jurk draagt van eenzelfde snit.     
  



Ria Marks is heel herkenbaar als de vrouw die haar gevoel bijna helemaal is vergeten in het 

redderen en zorgen. Titus Tiel Groenestege is soms erg humoristisch in zijn rol van ouwe 
knorrepot. Samen zetten ze heel goed een echtpaar neer, wier persoonlijkheid is vervormd door de 
jarenlange routine in de omgang met elkaar, en dat een duwtje van buiten nodig heeft om weer bij 
zijn gevoel te komen. De sterrol is voor zangereres/actrice Nynke Laverman. Moniek Kramer had 
een goede neus voor talent toen zij haar twee jaar geleden vroeg om mee te spelen in ‘Cecilia’.  
 
Orkater werkt met een vaste groep theatermakers en speelt altijd nieuw geschreven en nieuw 

gecomponeerd werk. Ook wordt gewerkt met gasten. Ria Marks en Titus Tiel Groenestege maken al 
jaren deel uit van het gezelschap en werkten reeds eerder samen met regisseur Moniek Kramer. 
Nynke Laverman studeerde in 2002 af aan de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. Naast haar 
succesvolle muziekvoorstellingen ‘Sielesâlt’ en ‘De Maisfrou’ was Laverman als actrice te zien in een 
aantal producties van Tryater.    
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