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ROB LIGTHERT EN PEER WITTENBOLS 

LIVIA: “Ik stik hier. Daarom.”

JACOB: “Ik ook. En Tommie ook. En Gaya ook. 
Daar ben je familie voor. Ook!“
  
uit: Een Goed Jaar

Na veel tegenslagen breekt voor het gezin Mortier een goed 
jaar aan. Hun zieke dochter is genezen verklaard en zowel  
zoon als dochter slaan hun vleugels uit. Hoopvol durft  
iedereen weer na te denken over de toekomst. 

Maar hoe geef je die dan vorm? Samen of juist alleen? En in 
hoeverre wordt de keuze voor jezelf, een keuze tegen het  
gezin? Een Goed Jaar is een warmbloedig en geestig portret 
van een familie in turbulente tijden.

Veelgeprezen toneelschrijver Peer Wittenbols en regisseur  
Rob Ligthert werken al ruim dertig jaar samen. Zij maken met 
de tragikomedie Een Goed Jaar hun derde voorstelling voor  
Theatergroep Suburbia.

EEN GOED 
JAAR
EEN HECHT GEZIN IN ZWAAR WEER



Anneke Blok  Livia, moeder 

Paul R. Kooij Jacob, vader 

Kaatje Kooij Gaya, dochter 

Piet Kooij Tommie, zoon 

 

Peer Wittenbols Tekst

Rob Ligthert Regie

BrotherTill (Peter van Til en Mathijs van Til) 

Scenografie en geluidsbeeld 

Neal Groot en Douwe Bulten Techniek

Léon de Vrede Regieassistent

 

Studio Matusiak Grafisch ontwerp

Eddy Wenting Fotografie publiciteitsbeeld 

Bart Grietens Fotografie

Theaterbureau De Mannen Theatertourneeplanning

Thomas Dijkstra Productie

Marco Oosterbaan Huismeester

Nana Jongerden Marketing & publiciteit

Jos van Hulst Zakelijke leiding

Albert Lubbers Artistieke leiding

Première Een Goed Jaar op 10/10/2020 in Kunstlinie 

Almere Flevoland. Tournee tot en met 19/12/2020.

CREDITS



ECHTE FAMILIE
Extra bijzonder aan Een Goed Jaar is 
dat de rollen van vader en kinderen 
worden gespeeld door Paul R. Kooij en 
zijn échte zoon en dochter. Zij zijn alle 
drie afgestudeerd aan de Toneelschool 
in Arnhem. Ook Anneke Blok volgde de 
Toneelschool Arnhem; Anneke en Paul 
zaten in dezelfde afstudeerklas.

DICHT OP DE WERKELIJKHEID
Het jaar 2020 zal een jaar worden om nooit 
te vergeten. Met de komst van covid-19 
schuurt dit nieuw geschreven toneelstuk 
opeens nóg dichter tegen de werkelijkheid 
aan dan we hadden kunnen vermoeden. 
Want hoe ga je om met ingrijpende verande-
ringen? Hoe verhoud je jezelf tot je familie? 
En hoe verwerk je verlies?



Hoe is het om als familie samen te werken?
Paul: Tja, eigenlijk best gewoon. Iedereen verwacht er een 
soort geheim ding van, maar op de werkvloer zijn wij alle vier 
bezig met onze passie en daardoor hebben we geen ruimte 
voor huishoudelijke bezigheden. Na de eerste repetitiedag 
vroeg mijn vrouw Sylvia: ‘En, hoe gaat het met Kaat en Piet?’ 
Ik moest haar het antwoord schuldig blijven.

Kaatje Kooij: Ik ben pas moeder geworden en zit thuis nog 
steeds in een soort bubbel. Maar als ik aan het werk ben, dan 
zit ik in een andere wereld. Met z’n allen, thuis aan de eetta-
fel, gaat het niet over toneel en op het werk gaat het niet over 
thuis. 

Piet: Door onze familieband ga ik wel bewuster om met de 
rol van zoon. In hoeverre moet ik op mijn vader in het stuk 

DAAR BEN JE  
FAMILIE VOOR  
INTERVIEW MET DE ACTEURS
TEKST: ILSE RUIJTERS

In hoeverre vinden jullie Een Goed Jaar herkenbaar?
Anneke Blok: Familie is voor iedereen de basis – familie in 
de ruimste zin van het woord dan hè, want met familie kun 
je ook je vrienden bedoelen. De dualiteit van eenzaamheid 
en verbondenheid die Een Goed Jaar laat zien, vind ik daarin 
heel herkenbaar: dat je bij elkaar hoort, maar ook los van 
elkaar moet zien te komen. Want de kinderen gaan het huis 
uit, je gaat scheiden, of een van de gezinsleden gaat ver weg 
wonen…

Paul R. Kooij: Klopt. Ik denk dat iedereen in het dagelijks 
leven wel worstelt met de gezinsband. Een gezin ontwikkelt 
zich voortdurend. Je krijgt schoonkinderen, je kinderen 
stichten weer hun eigen gezin… Iedereen wordt ouder. Maar 
tegelijkertijd blijf je met z’n allen ook dat gezin en wil je 
bewaren wat je met elkaar hebt.

Piet Kooij: In wezen is elk gezin een planeet op zich. Met 
eigen woorden en een unieke manier van met elkaar omgaan. 
Ieder z’n eigen gekkenhuisje. 



lijken? Hoe ziet de band tussen die twee mannen eruit? Het 
gevaar van met je familie spelen is dat je onderspanning 
krijgt, want de onderlinge concurrentiestrijd die je normaal 
gesproken voelt, is weg. Maar we zijn alle drie ambitieus 
genoeg zijn om daar niet aan toe te geven.

Wat vinden jullie mooi aan Een Goed Jaar?
Kaatje: Wat ik tof vind is dat de teksten en situaties ontzettend 
normaal lijken, maar het ondertussen een heel theatraal stuk 
is. De taal is prachtig geconstrueerd en overal zit een twist of 
iets geks in.

Paul: Ook zit er iets heel hoopvols in dit stuk. Ja, de figuren 
doen soms lelijke dingen, maar dat is niet omdat ze slecht 
zíjn. Ze zijn allemaal zoekend en handelen uit onvermogen. 
Ze willen zo graag, maar weten niet hoe.

Anneke: Je krijgt een rijk stuk te zien. Vier personages met 
ieder hun eigen geschiedenis, eigen drive en zoektocht. Niet 
alleen de tekst van Peer Wittenbols maar ook het bijzondere 
geluidsbeeld en scenografie van BrotherTill, tillen het leven 
van de familie Mortier naar een hoger plan.

Wat vinden jullie kenmerkend aan het werk van schrijver 
Peer Wittenbols en regisseur Rob Ligthert?
Anneke: Rob is Peer en Peer is Rob. Ze kennen elkaar al zo 
lang dat ze elkaar kunnen lezen en schrijven. 

Piet: Rob is erg stellig en zelfverzekerd. Hij weet wat hij wil 

en waar we naartoe gaan. Daardoor vertrouw je hem snel en is 
het makkelijk hem te volgen.

Kaatje: Toch is er ook ruimte voor je eigen inbreng. We zijn 
alle vier afgestudeerd aan de Toneelschool Arnhem, waar 
makerschap centraal staat. We hebben geleerd om na te den-
ken over alles op en aan een productie. We zijn geen slaafse 
acteurs.

Paul: Maar wat betreft de taal van Peer zijn ze beiden streng 
in de leer. Die is absoluut niet vogelvrij. Rob zit je op de nek 
om het uiterste uit jezelf te halen. Tegelijkertijd gaan ze voor 
ons door het vuur.





Hoe kwamen jij en Rob Ligthert op het idee voor Een Goed 
Jaar?
Rob en ik zijn altijd plannen en ideeën aan het verzamelen 
voor nieuwe stukken. Het verhaal dat uiteindelijk Een Goed 
Jaar is geworden, spookte al lang door onze hoofden. Met deze 
unieke cast was eindelijk het moment daar om het te maken.

Hoe kwamen jullie op het idee om Pauls zoon en dochter 
te vragen?
Toen Rob, dramaturge Martine Manten en ik fantaseerden over 
onze nieuwe voorstelling, kwam deze acterende familie ter 
sprake. We hebben vaker met Paul gewerkt en we wilden graag 
dat hij, samen met Anneke Blok in dit stuk zou spelen. Pauls 
zoon Piet zou dat jaar gaan afstuderen aan de Toneelschool 
Arnhem, Kaatje kenden we als een zeer getalenteerde actrice. 

IN JE FAMILIE KAN  
JE GEEN PROMOTIE 
MAKEN
INTERVIEW MET PEER WITTENBOLS

PEER WITTENBOLS 



Wat voegt het toe aan de voorstelling; een acterende 
familie?
Tijdens het schrijfproces hebben we een aantal keer met de 
acteurs het script in wording gelezen. Ik kon mijn geluk niet 
op toen ik meemaakte hoe symbiotisch de samenwerking 
tussen deze spelende familie is. Ook Anneke, die de kinderen 
kent vanaf dat ze geboren zijn. Hun vanzelfsprekende manier 
van met elkaar omgaan en hun familiejargon heb ik zeker ge-
bruikt in de dialogen. Ze kennen en vertrouwen elkaar maar 
zijn professioneel genoeg om elkaar op de bühne het vuur 
aan de schenen te leggen.

Is het verhaal van Een Goed Jaar herkenbaar voor elk 
ander willekeurig gezin, denk je?
Elke familie kent grotere en kleinere tegenslagen. En ieder 
gezinslid weet dat hij of zij, juist in tijden van nood, een vaste 
rol heeft in het gezin. De jongste blijft altijd de jongste, al is 
hij 70+. Rob zegt altijd: In je familie kun je geen promotie 
maken. De herkenbaarheid is denk ik voor elke bezoeker 
groot. 

Is het voor jou persoonlijk herkenbaar?
Ik ben de een na laatste van een gezin met zes kinderen.  
Ik hou enorm van de dynamiek van zo’n grote familie. Zelf 
heb ik twee puberende kinderen, ik heb een aantal dialogen 
die we aan de keukentafel hadden een op een overgenomen 
in het stuk. Ook op momenten dat er zich verdrietige  
zaken voordeden. Dus ja: Een Goed Jaar is ook voor mij  
zeer herkenbaar!



Voor de scenografie van Een Goed Jaar heeft BrotherTill een 
totaalbeleving ontworpen. “Het publiek wordt door middel 
van een immersief audio- en videodecor ondergedompeld 
in een wereld die je bijna fysiek ervaart. Alles in Een Goed 
Jaar speelt met de zintuigen van het publiek, dat zich in een 
binnenwereld begeeft, gevuld met reflecties van het heden, 
verleden en toekomst.”

BrotherTill is een interdisciplinair kunstenaarsduo uit  
Zwolle - bestaande uit de broers Mathijs en Peter van Til. 
Het duo maakte de afgelopen jaren naam met multimediale, 
ontregelende en expliciete concepten waar muziek, video en 
performance-art samengaan. Hun werk is te vinden in zowel 
theaters, musea als op muziekpodia.

BROTHERTILL



Almere is al meer dan 15 jaar de thuishaven van Theatergroep 
Suburbia, waar we op het podium onze verhalen delen. Met 
Suburbia in de Buurt draaien we de rollen om en vertellen we 
verhalen van Almeerders op verschillende plekken in de stad. 
 
In 2018 maakten we de voorstelling Almere mijn Thuis, waarbij 
verhalen centraal stonden van mensen die naar deze stad zijn 
verhuisd. In 2019 was het de beurt aan jongeren die geboren 
en getogen zijn in Almere. Met de voorstelling Almere mijn 
Trots lieten zij zien hoe het is om hier op te groeien.

Dit jaar kijken we vooruit met Almere mijn Toekomst. Afgelo-
pen zomer verzamelden we met een coronaproof picknick-
kleed verhalen van bewoners over Almere, de toekomst en 
alles daartussenin.
Aan het eind van het jaar zullen grote fotoportretten van 
Almeerders te vinden zijn in de openbare ruimte. Elk portret 
heeft ook een gesproken verhaal dat te beluisteren is via je 
eigen telefoon.

Suburbia in de Buurt wordt geleid door Linda Bosch 
(theatermaker) en Tessa Haan (projectleider).  
Meer informatie op www.suburbiaindebuurt.nl.

SUBURBIA 
IN DE BUURT



Theatergroep SubSub is het jongerengezelschap in Almere. 
SubSub maakt voorstellingen met talentvolle jongeren en is 
gefascineerd door het thema identiteit. Wie ben je? Waarom 
maak je bepaalde keuzes in je leven? En hoever ga je om te 
zijn wie je bent? Deze vragen stellen we onszelf, de acteurs en 
het publiek in de voorstellingen van SubSub. 

Vanwege corona was de voorstelling Lucifer afgelopen voor-
jaar geannuleerd. Lucifer is nu eindelijk te zien van 18 novem-
ber t/m 3 december. Dit najaar starten ook de repetities voor 
de nieuwste voorstelling Ontmoetingspost en gaat over elkaar 
ontmoeten en niks meer moeten.

Ontstaan vanuit Theatergroep Suburbia, is SubSub sinds 2017 
een zelfstandige theatergroep en produceert zij meerdere 
voorstellingen per jaar.

SubSub wordt geleid door Esther Bolte (artistiek leider) 
en Anke Kusters (zakelijk leider). Meer informatie op 
www.subsub.nl. 

SUBSUB



Theatergroep Suburbia is het stadsgezelschap van Almere, 
Flevoland: de snelst groeiende stad en provincie van  
Nederland.
We maken theater voor alle bewoners van de stad, de  
provincie én in het land. Ontroerend en geestig theater over 
het menselijk tekort. In onze voorstellingen zoeken we altijd 
naar verdieping en vrolijke vernieuwing.
We spelen in het theater en ook op onverwachte plekken als 
parkeergarages, lege kantoorgebouwen of in de natuur van 
Flevoland. Met Suburbia in de Buurt trekken wij de wijken in 
en maken we theater mét de bewoners. Landelijk is Suburbia 
te zien in de verschillende theaters.
De komende periode gaan we door met onze jaarlijkse  
traditie van zomervoorstellingen op Stadslandgoed De 
Kemphaan in Almere, geregisseerd door Albert Lubbers.  
En we groeien verder: we halen een nieuwe generatie van 
jonge theatermakers naar Almere: Simon Heijmans,  
Wieke ten Cate, Ada Ozdogan, Eva Jansen Manenschijn en 
Olivier Diepenhorst.  
Theatergroep Suburbia maakt onlosmakelijk deel uit van de 
podiumkunsten in Flevoland. Wij ondersteunen beginnende 
culturele initiatieven en zijn het huis voor jongerengezelschap  
SubSub: talentontwikkeling voor jongeren die willen  
doorstromen in de kunsten. 

THEATERGROEP 
SUBURBIA



Met dank aan: Martine Manten, Theaterbureau De Mannen, Kunstlinie 
Almere Flevoland, Almere City Marketing, Beedesign, Taco Pauka, 
Suehaly Koek, Janica Kleiman, Najat el Hani, Judith Wijnen, SubSub, 
Suburbia in de Buurt, onze vrienden en vrijwilligers.

ONTDEK ONS, ZIE ONS EN HEB ONS LIEF!
 
Heb je ons lief? Of zelfs maar een beetje? Vind je het belangrijk 
dat in Almere en Flevoland een professioneel theatergezelschap 
mooie voorstellingen maakt en blijft maken? Word dan nu 
Vriend van Theatergroep Suburbia!

De Vrienden van Suburbia zijn belangrijk. Zo hebben de  
Vrienden een speciale donatie gedaan waarmee wij draadloze 
microfoons hebben kunnen aanschaffen. De Vrienden  
ontmoeten tijdens de Vriendenavonden de acteurs en het team 
van Suburbia. Met elkaar delen wij onze kennis en commentaar 
op de voorstellingen. 

Word je ook Vriend?

Wat houdt het vriendenlidmaatschap in?
• Primeur: je wordt als eerste op de hoogte gehouden van de  
 ontwikkelingen bij Suburbia en onze nieuwe voorstellingen in onze  
 vriendennieuwsbrief.
• Exclusief: je ontvangt de enige echte Suburbia fleecedeken.
• Vriendenavonden: naast een borrel kun je bijvoorbeeld een repetitie  
 of speciale inleiding bijwonen.
• Korting: profiteer van speciale vriendenkortingsacties!

Wat is mijn aandeel?
Je steunt ons al met €35,- per jaar.

Vriend worden? 
Geef je op voor het vriendenlidmaatschap op onze website of stuur  
een e-mail naar vrienden@theatergroepsuburbia.nl. Wij nemen dan 
contact met je op.

VRIENDEN VAN SUBURBIA

Theatergroep Suburbia wordt meerjarig gesubsidieerd door  
Gemeente Almere, Provincie Flevoland en Fonds Podiumkunsten.

FOTOCREDITS: affichebeeld © Eddy Wenting & Paulina Matusiak. 
Repetitiefoto’s, portret achterzijde boekje © Bart Grietens. Portret 
Rob Ligthert & Peer Wittenbols, repetitiefoto SubSub © Claudia 
Kamergorodski. Portret Peer Wittenbols © Bonnita Postma.  
Zwart-wit portretten Suburbia in de buurt, Almere aan het Weerwater 
© Monavid.

Theatergroep Suburbia 
Stadhuisplein 2
1315 HT Almere
info@theatergroepsuburbia.nl
www.theatergroepsuburbia.nl
 
 Facebook: theatergroepsuburbia
Twitter:tgsuburbia 
Instagram: theatergroepsuburbia



Ik heb er op zich wel zin in, hoor… 
In morgen… 
En overmorgen… 
En de rest… 
Jij?
(uit: Een Goed Jaar)


