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MARKTPLAATS 76 
Tekst en regie door Jan Lauwers 

 
 
 

 
“Ik  stof  alles  af,  schud  nog  één  keer  de  gordijnen,  klop  de  tapijten,  boen  de  vloer  maar  zet  de 

vuilniszakken  nog  niet  buiten  daar  het  woensdag  is  en  de mensen  dan  wel  eens  vragen  kunnen 

stellen. Ik kijk nog één keer naar de 76 inkepingen die ik met een keukenmes in de houten lijst van de 

deur  heb  aangebracht.  Ze  zijn  allemaal  precies  even  lang.  De  ruimte  tussen  elke  opeenvolgende 

inkerving  is ook precies even groot.  Ik ben altijd heel keurig en precies geweest.  Ik  raak ze aan met 

mijn vingertoppen. De kleine  reliëfverschillen geven me een koude  rilling. 76 dagen heb  ik gewacht, 

gezocht. Ben ik uitgelachen en vol begrip aanhoord. Mijn besluit staat vast. 76 inkervingen. Keurig en 

netjes. Zoals ik geleefd heb. Nu ga ik er een vieze boel van maken.” 

 

Marktplaats 76 is Jan Lauwers' donkerste verhaal voor zijn levenslustige gezelschap. Met hemzelf 

als verteller en leider van de plaatselijke fanfare zingt en danst Needcompany het verhaal van een 

dorp. Een dorp dat rouwt om de gevolgen van een tragische ontploffing op de marktplaats. Een uit 

de hemel gevallen reddingsboot geeft het startschot voor een overvloed aan beelden en muziek in 

het epische verhaal van de dorpelingen.  

 

Rouw en verdriet, bloedschande en ontvoering, pedofilie en zelfmoord worden door de performers 

tot leven gebracht in een vurige gemeenschap waarin overdadige liefde, vriendschap en geluk 

overleven. De vragen die Lauwers in deze voorstelling stelt gaan terug naar het hart van de politiek 

in de eenentwintigste eeuw. Dat wat ooit een samenleving bijeenhield – traditie, religie, etniciteit, 

nationaliteit,… - heeft in de geglobaliseerde wereld zijn vanzelfsprekende en bindende kracht 

verloren. De (on)mogelijkheid van het samenleven is de cruciale inzet van Jan Lauwers’ 

voorstellingen van het voorbije decennium. De kamer van Isabella (2004), De Lobstershop (2006) 

en Het Hertenhuis (2008) – samen de Sad Face | Happy Face trilogie – zijn evenveel vertellingen 

over de krachten die een groep (ont)binden.  

 

In Marktplaats 76 brengt Jan Lauwers het verhaal van de verlossing van een gemeenschap. De 

markt was en is nog steeds het vertrek- en eindpunt van betogingen en manifestaties, uitingen van 

de wil van de burger. Het is de plek van het openbare spreken. Wat de gemeenschap aangaat, 

gebeurt op het marktplein, en omgekeerd: wat op het marktplein gebeurt, gaat de gemeenschap 

aan. Met deze epische voorstelling geeft Lauwers de kans om het dorp door een soort van 

psychoanalyse te laten gaan. 

 

Marktplaats  76 vertelt  het  verhaal  van  dorpelingen,  opgeschrikt  door  een  ontploffing  waarbij  24 

mensen het leven laten, waaronder 7 kinderen. De tragedie van de dode kinderen weegt zwaar op de 

achterblijvende dorpelingen. Te veel verdriet overheerst. Tot er op een dag een boot uit de hemel 

valt: “Een uit de hemel gevallen reddingsboot.” 
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MARKTPLAATS 76 

Tekst, regie, set 
Jan Lauwers 

 
Met 

Hans Petter Dahl      Kurt d’Outrive, de commissaris 
Catherine Travelletti     Antoinette d’Outrive, de vrouw van de 

commissaris   
Benoît Gob      Benoît De Leersnyder, de beenhouwer 
Anneke Bonnema     Anneke De Leersnyder, de vrouw van de 

beenhouwer   
Julien Faure      Alfred Signoret, de loodgieter 
Sung‐Im Her      Kim‐Ho Signoret, de vrouw van de loodgieter 
Yumiko Funaya/Mohamed Toukabri   Michèle Signoret, de dochter van de loodgieter 

/ de zoon van de loodgieter   
Grace Ellen Barkey     Tracy, de bakkerin en Oscar de zoon van de 

bakkerin   
Romy Louise Lauwers      Pauline, de dochter van de bakkerin 
Emmanuel Schwartz/Jules Beckman   Sweeper 
Maarten Seghers     Karel Tuymans en Squinty   
Jan Lauwers 
Elke Janssens 
 
Componisten 

Rombout Willems (zomer, lente), Maarten Seghers (herfst), Hans Petter Dahl (winter) 
 

 
Kostuums 

Lot Lemm 
 

 
Dramaturgie en ondertiteling 

Elke Janssens 
 

 
Choreografische assistentie 

Misha Downey 
 

 
Geluid 

Ditten Lerooij 
 

 
Lichtontwerp 

Ken Hioco 
 

 
Productieleiding 

Chris Vanneste 
 

 
Technische leiding, licht 

Marjolein Demey 
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Poppenmaker 

Paul Contryn (de Maan) 

 

Dramaturgische inleiding 

Erwin Jans 
 

 
Engelse vertaler 

Gregory Ball 
 

 
Franse vertaalster 

Anne Vanderschueren 
 

 
Assistentie kostuums 

Lieve Meeussen 
 

 
Zangcoach 

Lucy Grauman 
 

 
Techniek creatie 

Luc Galle (leiding), Irmgard Mertens, Klaas Trekker, Elke Van Der Kelen 
 

 
Stagiairs 

Camille De Bonhome, Sophie Lichtenberg, Mafalda Ferraz 
 

 
Fotografie 

Maarten Vanden Abeele, Wonge Bergmann 

Een Needcompany productie 

Coproducenten 

Ruhrtriennale (Bochum), Burgtheater (Wenen), Holland Festival (Amsterdam). 

Met de steun van de Vlaamse overheid. 
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SPEELLIJST SEIZOEN 2012‐2013 
 

Wereldpremière 

Ruhrtriennale, Jahrhunderthalle, Bochum    7, 8, 13, 14, 15 september 2012 

Kasino, Burgtheater, Wenen        4, 5, 6, 7, 8 oktober 2012 
 

 

Belgische première 

Concertgebouw Brugge         12 oktober 2012 

Kaaitheater, Brussel          24, 25, 26, 27  oktober 2012 

Teatro Central, Sevilla          23, 24 november 2012 

Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt      12, 13, 14 april 2013 

Kasino, Burgtheater, Wenen        14, 15, 16, 17, 18 mei 2013 

deSingel, Antwerpen          30, 31 mei en 1 juni 2013 

Holland Festival, Amsterdam        21, 22 juni 2013 

 

 

SPEELLIJST SEIZOEN 2013‐2014 

 

Festival d’Avignon          8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 juli 2013 

Biennale di Venezia          6 augustus 2013 

La Bâtie, Genève          10, 11 september 2013 

Kaaitheater, Brussel          12, 13 november 2013 

SPIELART, München          18 november 2013 

Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau    21, 22 november 2013   

 

 

SPEELLIJST SEIZOEN 2014‐2015 
 

MESS, International Theater Festival, Sarajevo    12 oktober 2014 

NTGent             4, 5 februari 2015 

CC De Grote Post, Oostende        7 februari 2015 

T2G Théâtre de Gennevilliers, Parijs      3, 4, 5, 6, 7, 8 maart 2015 

La Halle aux grains, Scène nationale de Blois    11, 12 maart 2015 

Theater aan het Vrijthof, Maastricht      17 maart 2015 

 

Klik hier voor de actuele speellijst 
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DE VERLOSSING VAN DE GEMEENSCHAP 
 

Water of love deep in the ground 
No water here to be found 

Some day baby when the river runs free 
It'll carry that water of love to me 

 
Dire Straits 

 

 
Proloog. Wij  zijn met  vijf  vrienden, wij  zijn eens achter elkaar uit  een huis gekomen, eerst 
kwam de ene en ging naast de deur staan, toen kwam of liever gleed zo licht als een druppel 
kwikzilver glijdt, de tweede uit de deur en stelde zich niet ver van de eerste op, toen de derde, 
toen de vierde, toen de vijfde. Ten slotte stonden we allemaal op een rij. De mensen merkten 
ons  op, wezen  naar  ons  en  zeiden:  die  vijf  zijn  uit  dat  huis  gekomen.  Sindsdien  leven wij 
tezamen,  het  zou  een  vreedzaam  leven  zijn,  als  zich  niet  voortdurend  een  zesde  wilde 
aansluiten. Hij doet ons niets, maar wij vinden hem lastig en dat is al genoeg: waarom dringt 
hij zich  in waar hij niet gewenst  is? Wij kennen hem niet en willen hem niet  in ons groepje 
opnemen. Wij vijven hebben elkaar vroeger weliswaar ook niet gekend en, als je wilt, kennen 
wij elkaar nu ook niet, maar wat bij ons  vijven mogelijk  is en  verdragen wordt,  is met die 
zesde niet mogelijk en wordt niet verdragen. Bovendien zijn wij met ons vijven en willen niet 
met ons zessen zijn. En wat zou overigens dit voortdurende samenzijn voor zin hebben; ook 
voor ons vijven heeft het geen zin, maar we zijn nu al samen en blijven het, maar een nieuwe 
verbinding willen wij niet,  juist op grond van onze ervaringen. Maar hoe moet  je dit alles de 
zesde aan zijn verstand brengen,  lange uiteenzettingen zouden al bijna het opnemen in onze 
kring  betekenen, wij  verklaren  liever  niets  en  nemen  hem  niet  op.  Hij  kan  nog  zo’n  lelijk 
gezicht trekken, wij stoten hem met de ellebogen weg, maar al stoten wij nog zo hard weg, 
hij komt terug. (Franz Kafka) 

 
1. Hoeveel samenleving kunnen we aan? Waarom met z’n vijven en niet met z’n zessen? Wie 
is die zesde die er niet bij mag maar zich ook niet  laat wegsturen en de gemeenschap blijft 
‘bespoken’? Hoeveel  samenleven  verdraagt een  samenleving? Dat  is meteen ook de vraag 
die  Jan  Lauwers  zich  stelt  in de voorstelling Marktplaats 76. Het  lijkt een paradoxale,  zelfs 
absurde vraag, maar ze gaat naar het hart van de politiek  in de eenentwintigste eeuw. Het 
woord ‘samenleven’ heeft aan het begin van dit derde millennium geen evidentie betekenis 
meer. Dat wat ooit een samenleving bijeenhield – traditie, religie, etniciteit, nationaliteit,… ‐ 
heeft  in de geglobaliseerde wereld zijn vanzelfsprekende en bindende kracht verloren. Al  in 
1887, aan de vooravond van de moderne tijd, maakte de Duitse socioloog Ferdinand Tönnies 
een  fundamenteel  onderscheid  tussen  Gemeinschaft  en  Gesellschaft.  De  Gemeinschaft  is 
een  samenlevingsmodel gebaseerd op  sterke affectieve bindingen en op solidariteit,  terwijl 
de Gesellschaft  bepaald wordt  door  individualisme,  economische  bindingen  en  onderlinge 
concurrentie.  De  historische  ontwikkeling  van  een  op  tradities  en  herkenbaarheid 
gebaseerde Gemeinschaft naar een door vervreemding en pluralisme getekende Gesellschaft 
is  onomkeerbaar.  Leven  in  de  geglobaliseerde  wereld  is  per  definitie  samenleven  met 
vreemden.  De moderne  samenleving  is  niet  langer  een  ‘thuis’  voor  iedereen.  Het  is  een 
‘thuisloze’  samenleving.  We  worden  geconfronteerd  met  meningen  en 
levensbeschouwingen die we niet delen, die we zelfs volledig verwerpen. We moeten leren 
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accepteren dat mensen het niet met elkaar eens moeten zijn om te kunnen participeren  in 
een  samenleving. De  samenleving  is  geen  tweepersoonsbed,  geen  vriendenkring of een  al 
dan  niet  geïdealiseerde  familie.  De  snelheid  waarmee  moderne  maatschappelijke 
veranderingen  zich  voltrekken,  de  mobiliteit  van  mensen,  de  migraties,  de  culturele 
diversiteit,…  kunnen  niet  anders  dan  tot  botsingen,  conflicten  en  crisissen  leiden.  “At  the 
speed  of  life  we  are  bound  to  collide  with  each  other”,  zo  luidt  het  motto  van  de 
Amerikaanse  film  Crash  (2004)  van  Paul Haggis. De  straten  van  onze  steden  hebben  zich 
ontwikkeld tot ‘contactzones’ waarin culturen en mensen die tot nog toe gescheiden waren 
door geografie, geschiedenis, ras, etniciteit, etc. gedwongen worden om samen te  leven. En 
toch  moet  er  een  fundament  zijn.  Wat  kan  ons  samenhouden?  Wat  is  het  minimaal 
gemeenschappelijke dat we nodig hebben om als  samenleving  te  functioneren? Sommigen 
zien het  individu  (en  zijn  rechten/plichten)  als het  absolute  ijkpunt  van  ieder  samenleven. 
Daarnaast  heeft  het  globaliseringsproces  oude  vormen  van  gemeenschap  nieuw  leven 
ingeblazen  en  nieuwe  vormen  gecreëerd.  De  angst  voor  vervreemding  en  voor  het 
onbekende  heeft  de  identiteit  van  religieuze,  etnische  en  nationale  gemeenschappen 
verstevigd. De  ‘gemeenschap’ wordt de markeringslijn, de  grens  tussen het  eigene  en het 
vreemde.  Groepen  plooien  zich  terug  op  een  gesloten  gemeenschapsgevoel,  op  een 
nostalgisch en fictief idee van identiteit, traditie en continuïteit. De buitenstaander wordt de 
vijand, de bedreiging die op  afstand moet worden  gehouden. Met  z’n  vijven, niet met  z’n 
zessen! 
 
2. De  (on)mogelijkheid  van  het  samenleven  is  mijns  inziens  de  cruciale  inzet  van  Jan 
Lauwers’  voorstellingen    van het  voorbije decennium.  De  kamer  van    Isabella  (2004), De 
Lobstershop  (2006) en Het Hertenhuis  (2008) –  samen de Sad Face | Happy Face‐trilogie – 
zijn evenveel vertellingen over de krachten die een groep (ont)binden. Ook de film Goldfish 
Game (2002) is het verhaal van een kleine gemeenschap die op een gewelddadige manier uit 
elkaar  wordt  gerukt.  Het  hechte  acteursensemble    dat  Lauwers  doorheen  de  jaren 
opbouwde, laat hem paradoxaal toe de kwetsbaarheid en de broosheid van het samenleven 
te  ensceneren.  In  Goldfish  Game  wordt  het  ogenschijnlijk  overzichtelijke  netwerk  van 
vriendschappen  en  liefdes  overspoeld  door  een  verhaal  van  internationale mensenhandel, 
gedwongen prostitutie, verkrachting en geweld. Hoe surreëel Lauwers morele  fabels  in hun 
opeenstapeling  van  gebeurtenissen  en  in  hun  excentrieke  vormgeving  ook mogen  zijn,  de 
realiteit  in al  zijn gruwel  is nooit  ver af.  Jan  Lauwers:  “Het gevoel waaruit het  verhaal  van 
Marktplaats 76  is ontstaan,  is ergernis. Ergernis over de stand van zaken in ons deel van de 
wereld. Bertolt Brecht had  in  zijn werkkamer een  spreuk hangen: het  is moeilijk om  altijd 
woedend  te  zijn.  De  naam  van  Brecht  valt  meer  dan  eens  wanneer  er  over  mijn 
voorstellingen gesproken wordt. Ik herken me wel in zijn eis om woede. Het eerste beeld dat 
ik  voor  deze  voorstelling  had  was  dat  van  straatvegers  in  hun  oranje  uniformen.  We 
besteden  geen enkele  aandacht  aan hen. We  zien  hen  nauwelijks. Die onverschilligheid  is 
schokkend. Sommigen onder hen zijn hoogopgeleid en moeten hier ons vuil samen vegen. Is 
het  toeval  dat  het  allemaal  buitenlanders  zijn, Afrikanen  en Noord‐Afrikanen? Het  is  zelfs 
geen  zaak  van  huidskleur.  Het  gaat  om    een  groep  van mensen die    volledig  buiten  het 
systeem valt en er ook buiten gehouden wordt. Er  is een dialoog  in het stuk over het stelen 
van  een  halsketting.  Schele,  de  dief,  zegt:  “Ik  heb  hem  zelf  gestolen,  dus  is  hij  van mij.” 
Wanneer mensen niks hebben en dan  iets  stelen, dan  is dat een vorm van overleven.” De 
moderne samenleving is een machine geworden die op grote schaal uitsluiting, marginaliteit 
en precariteit produceert: armen, werklozen, daklozen, illegalen, vluchtelingen, migranten,… 
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Terwijl de  straatvegers  in de  samenleving nauwelijks opvallen  zijn  ze  in hun oranje plunje 
prominent  aanwezig  in  de  voorstelling.  Is  het  alleen  maar  toeval  dat  oranje  voor  de 
boeddhisten de kleur van de rijzende zon en van het spirituele ontwaken is? De straatvegers 
uit Marktplaats 76 voorzien de dramatische handeling van al dan niet gepast commentaar. 
Zij zijn een brutale, maar vitale stem uit de marge van de samenleving, net zoals de doden 
die  in  de  voorstellingen  van  Lauwers  nooit  volledig  dood  zijn  en  met  hun  aanwezige 
afwezigheid  de  levenden  blijven  bespoken.  Zo  laten  de  dode  kinderen  op  de  rug  van 
rondvliegende  meeuwen  de  levenden  voortdurend  onderschijten.  Andere  doden  nemen 
samen met de straatvegers de rol van verteller op zich. Zonder de doden laat het verhaal van 
de  levenden zich niet vertellen. “De tijd dat de doden zich amuseren  is aangebroken”,  luidt 
het halverwege het stuk. 
 
3. Terwijl de Sad Face | Happy Face‐trilogie en Goldfish Game  zich afspelen  in de  intieme 
ruimte  van  de  familie  en  de  vriendenkring,  situeert Marktplaats  76  zich,  zoals  de  titel  al 
aangeeft,  in de publieke ruimte. De marktplaats  is  in vele dorpen en steden nog steeds het 
centrale plein. Het  is de plek waar zich  in het verleden het economische  leven afspeelde en 
waar  het  sociale  en  politieke  leven  georganiseerd  werd.  Het  is  de  plek waar  niet  alleen 
allerlei  commerciële  producten,  maar  ook  de  laatste  nieuwtjes,  de  (voor)oordelen,  de 
meningen,  de  roddels  en  de  reputaties  circuleerden.  De markt was  en  is  nog  steeds  het 
vertrek‐ en  eindpunt  van betogingen  en manifestaties, uitingen  van de wil  van de burger. 
Het  is  de  plek  van  het  openbare  spreken. Wat  de  gemeenschap  aangaat,  gebeurt  op  het 
marktplein, en omgekeerd: wat op het marktplein gebeurt, gaat de gemeenschap aan. Kerk 
en  stadhuis bevinden  zich niet  toevallig  vaak  in de buurt  van dat marktplein.  In het Oude 
Griekenland was  de  agora  het  hart  van  de  polis,  de  plek  van  het  openbare  debat  en  de 
politieke  discussie.  Het  woord  agora  betekent  verzamelplaats.  De  agora  was  in  eerste 
instantie  een  ontmoetings‐  en  vergaderplaats  voor  de  vrije  burgers.  Op  de  agora 
discussieerden  ze over politiek en  filosofie. Die openbaarheid manifesteert  zich  later  in de 
achttiende‐eeuwse koffiehuizen, de negentiende‐eeuwse  salons, de Parijse winkelpassages, 
de boulevards, de  terrassen,  etc. Van  dat  idyllische  beeld  van  de  stad  als  een  ruimte  van 
openbaarheid,  van  debat,  van  ontmoeting,  van  distantie  en  respect  blijft  er  echter  in  de 
‘postmoderne’  stedelijkheid maar  weinig  over.  Het  ideaal  van  distantie  en  neutraliteit  is 
vervangen  door  een  complex  spel  van  diversiteit,  competitie,  spektakel,  voyeurisme, 
lichamelijkheid,  verleiding,  consumentisme,  etc.:  “Van  centrum  van  beschaving  en 
intellectuele uitwisseling, de  idealiserende humanistische conceptie van openbaarheid, naar 
de chaotische marktplaats vol verschillen en tegengestelde belangen, van transparantie naar 
onoverzichtelijkheid:  dat  is  de  samenvatting  van  de  recente  historie  van  de  moderne, 
stedelijke  openbaarheid.”,  aldus  de  Nederlandse  socioloog  René  Boomkens.  In  vele 
opzichten zijn de media en het internet de moderne verschijningen van de agora geworden. 
Al  lijken  zij  vaak meer  op  een  Romeins  circus,  vol  van  bloederig  spektakel  en  goedkoop 
amusement dan op een plek  van debat. Dat universum  van  schijn en  leugen ensceneerde 
Lauwers  in zijn vorige voorstelling De kunst der vermakelijkheid  (2011). Ook de marktplaats 
is meer  circus  dan  agora. Naast  de  typische  fontein  die menig marktplein  siert,  liggen  er 
“hopen  afval,  rottend  voedsel,  stadsdieren,  daklozen,  bedelaars,  gespuis.”  Ook  in  de 
gesprekken die de personages onderling voeren komt alle  taalafval  terecht en worden alle 
taalregisters met  elkaar  vermengd:  intiem,  obsceen,  racistisch,  seksistisch,  xenofoob,  plat, 
ongepast, beledigend, scheldend, hard, agressief,… De onverbloemde taal zoals we ze sinds 
kort op de wandelpaden en in de riolen van het internet horen spreken. Tegelijk kan van dat 
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‘volkse’ spreken een grote vitaliteit uitgaan en een directere communicatie met een breder 
publiek.  Daar  was  ook  een  theatermaker  en  schrijver  als  Brecht  zich  van  bewust.  De 
zoektocht naar directe en toegankelijke vormen van communicatie  is, zeker sinds De kamer 
van Isabella, een van de drijfveren van Lauwers theater. 
 

 
 

© Maarten Vanden Abeele 
 

 

4. “U  stelt  zich  voor”:  zo  opent  de  verteller  het  verhaal.  Het  eerste  ‘personage’  dat 
aangesproken wordt,  is de  toeschouwer. Hij maakt meteen deel uit van een merkwaardige 
laboratoriumsituatie.  De  toeschouwer wordt  uitgenodigd.  Niet  in  de  eerste  plaats  om  te 
kijken  naar  wat  er  te  zien  zal  zijn.  Maar  om  zich  iets  voor  te  stellen.  Een 
verbeeldingsexperiment.  U  stelt  zich  voor:  “Een  klein  dorp  aan  de  voet  van  een  berg. 
Afgelegen. Er heerst armoede. Mensen zijn somber.” De gelijkenissen met Dogville van Lars 
von  Trier  zijn  duidelijk  gewild  door  Lauwers.  Dogville  vertelt  het  verhaal  van  een  kleine 
gemeenschap die ontwricht  raakt door de komst van Grace, een vrouw die  toevlucht zoekt 
in het stadje. De manier waarop de bewoners met haar omgaan en haar misbruiken laten de 
zwarte en perverse achterkant zien van een ogenschijnlijk fatsoenlijke samenleving. Grace is 
‘de zesde’ die opduikt en het morele falen van de gemeenschap blootlegt. Net als Von Trier 
poogt Lauwers het onbewuste en verdrongene van een samenleving  te  tonen. Als schering 
en  inslag vormen deze duistere krachten samen met het dagelijkse  fatsoen de  textuur, het 
tapijtweefsel waarop de gemeenschap  zich  vergeefs  ter  ruste wil  leggen. Van bovenaf  ziet 
het patroon er overzichtelijk en  keurig uit, maar aan de onderkant hangen er alleen maar 
losse eindjes die aan elkaar zijn geknoopt. Zolang dit weefsel niet wordt verscheurd, blijft de 
gemeenschap  intact.  Zolang  dit  wankele  evenwicht  niet  wordt  verstoord,  kan  de 
gemeenschap  in  zichzelf  blijven  geloven.  Lauwers  bevolkt  zijn  dorpje met  typisch  volkse 
figuren:  commissaris  Kurt  d’Outrive  en  zijn  vrouw Antoinette;  de  beenhouwer  Benoît  de 
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Leersnyder en zijn vrouw Anneke; de bakkerin Tracy en haar kinderen Pauline en Oscar; de 
loodgieter Alfred  Signoret,  zijn Koreaanse  vrouw Kim‐Ho en hun dochter Michèle. Er  is dit 
keer geen echt hoofdpersonage waarrond de gebeurtenissen zich ontwikkelen. Het gaat om 
een  netwerk  van  relaties  dat  nauwelijks  na  te  vertellen  valt. Marktplaats  76  begint  in  de 
nasleep  van  een  grote  catastrofe.  Het  stuk  opent  met  de  voorbereidingen  van  een 
herdenkingsplechtigheid  voor  de  gasontploffing  die  een  jaar  eerder  plaatsvond  en  24 
slachtoffers maakte, waaronder  7  kinderen. Het dorp probeert  dit  grote onheil  tevergeefs 
zin te geven: “Als het een terreurdaad was geweest had het nog iets heldhaftigs”, merkt een 
straatveger  op. Maar  het  gaat  om  een  ‘banaal’  ongeluk:  “Was  het  leed  daardoor minder 
groot of werd het  juist ondraaglijk?” Catastrofes (oorlogen, rampen, aanslagen, moorden,…) 
breken het symbolische weefsel van een samenleving stuk. De rouwarbeid bestaat erin om 
de  verschrikkelijke  gebeurtenis  opnieuw  een  plek  te  geven  in  de  zelfdefinitie  van  de 
gemeenschap. Het  gebroken  verhaal moet worden  hersteld. Om met  collectieve  trauma’s 
om te gaan zijn collectieve rituelen nodig. Gedeeld leed, half leed. In het ritueel proberen we 
met gecodeerde  handelingen   en woorden, een   vorm  te  geven  aan  het vormeloze, aan 
datgene wat zich aan woorden onttrekt. Het trekt een beschermend schild op tussen ons en 
de afgrond die  zich  in het  trauma opent. Maar de herdenking  in de voorstelling ontspoort 
vrijwel  onmiddellijk.  Fluitende microfoons,  rouwende  ouders  die  elkaar  onderbreken met 
een opbod aan verdriet. Menselijk, al te menselijk. Van het officiële protocol blijft niets over. 
De  dorpsgemeenschap  vindt  geen  vorm  en  geen woorden  voor  zijn  verdriet. Het  trauma 
breekt door de herdenkingsformules heen. Het private manifesteert zich  in het publieke. Zo 
beklaagt de dronken Anneke zich erover dat haar man Benoît geen seks meer met haar wil 
sinds hun  kind omkwam bij de ontploffing en  zijzelf  verlamd  raakte en  in een  rolstoel  zit. 
Lauwers  stapelt de dramatische gebeurtenissen op  in deze voorstelling. Het  lijkt erop alsof 
hij de druk op de kleine gemeenschap zo hoog mogelijk wil opvoeren om haar  in een diepe 
crisis te brengen. Net voor de herdenking springt de zoon van bakkerin Tracy uit het raam, 
na een incestueus contact met zijn zuster Pauline, die er onmiddellijk van beschuldigd wordt 
haar broer te hebben geduwd. Op het einde van de herdenking valt er een boot uit de hemel 
met één  inzittende, Schele. Later zal deze vertellen dat hij de enige overlevende  is van een 
groep  bootvluchtelingen  en  wordt  er  gesuggereerd  dat  hij  de  anderen  misschien  wel 
overboord  heeft  geduwd.  Nog  een  ander  drama  treft  het  dorp:  de  pedofiele  loodgieter 
Alfred Signoret ontvoert Pauline en houdt haar 76 dagen gevangen in de catacomben onder 
de  fontein op het marktplein. De dag dat zij door  twee straatvegers wordt  teruggevonden, 
pleegt haar moeder Tracy zelfmoord. Het centrale deel van de voorstelling is het proces dat 
op de marktplaats gevoerd wordt tegen de  loodgieter en zijn Koreaanse vrouw Kim‐Ho, die 
medeplichtig is aan de ontvoering van Pauline omdat zij wilde verhinderen dat haar man zich 
aan hun dochter Michèle zou vergrijpen. “Dit dorp is ooit bedacht als een vrijhaven voor het 
denken  in al  zijn vormen. Een haard van verzet  zonder geweld, met een diep geloof  in de 
mens”, zegt commissaris d’Outrive. Maar wat als het geweld die vrijhaven van het denken in 
een diepe afgrond stort en het geloof in de mens volledig ondermijnt? De marktplaats komt 
in de greep van zijn ondergrondse catacomben. Achter de personages van Alfred Signoret en 
Kim‐Ho gaan het  koppel Marc Dutroux en Michèle Martin  schuil.  In de  jaren negentig van 
vorige  eeuw  ontvoerde  Dutroux, met  medeweten  van  zijn  vrouw,  zes  jonge  meisjes  en 
vermoordde  er  vier.  De  zaak  zorgde  nationaal  en  internationaal  voor  veel  ophef  en 
veroorzaakte een ongeziene politieke crisis in België. In de zaak‐Dutroux zijn politiek, moraal, 
recht, media en publieke opinie onontknoopbaar met elkaar verstrengeld geraakt. Lauwers 
schrijft echter zijn eigen verhaal van schuld en boete. 
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5. Hoeveel verdriet kan een samenleving aan? Door de opeenstapeling van rampspoed komt 
de  kleine  gemeenschap  in  een  volledige  impasse  terecht. De  rouwarbeid  om  de  verloren 
kinderen voltrekt  zich niet  zoals het hoort. Gevoelens van  schuld en verdriet blokkeren de 
levensdrift. De  fontein  van het  leven  is afgesloten.  Letterlijk. De mannen  slapen niet meer 
met hun vrouwen. Er worden geen kinderen meer geboren. De ontvoering van Pauline door 
de  pedofiele  loodgieter  en  de medeplichtigheid  van  diens  vrouw  Kim‐Ho  confronteert  de 
gemeenschap  daarenboven met  gevoelens  van wraak:  “De  pijn  die  de  dorpelingen  reeds 
meer dan 400 dagen voelen manifesteert zich nu  in wraak. De  loodgieter die één van hun 
kinderen heeft geroofd en misbruikt zal hun genoegdoening moeten geven. Hij  is de schuld 
van  alle  verdriet.  Hij  moet  sterven  voor  de  24  andere  doden.”  Hoewel  hij  verre  van 
onschuldig  is, wordt  hij door de  gemeenschap  als  een  soort  van  zondebok  geofferd: door 
een ongelukkige  beweging  van Schele   komt  de  loodgieter  in  het  bassin van de  fontein 
terecht, maar de commissaris en de beenhouwer verhinderen dat hij wordt gered en geven 
dan  Schele  de  schuld. De  bewoners  hangen  het  lijk  van  de  loodgieter  in  de  nok  van  het 
toneel: “A dead man  is hanging in the sun/ And the seagulls? They just have fun”, wordt er 
gezongen. Met het proces van Kim‐Ho krijgt de gemeenschap nog een kans. Ze komen  tot 
het  inzicht dat boetedoening een alternatief kan zijn voor straf en sluiten Kim‐Ho 76 dagen 
in  haar  huis  op,  net  zolang  als  Pauline  in  de  catacomben  opgesloten  zat.  Haar  dochter 
Michèle  voegt  daar  echter  aan  toe:  “Als  er  iemand  is  die  vindt  dat mijn moeder  genoeg 
geboet heeft, mag hij de grendel vroeger openen.” Niemand is gelukkig met dat voorstel. De 
dorpelingen blijven gebukt gaan onder hun  lijden: “De hoop dat de boetedoening hen  rust 
en  liefde  zal  bezorgen  wordt  met  de  dag  kleiner”,  merkt  de  dode  bakkerin  op.  De 
gemeenschap  moet  nog  door  een  lange  winter  voordat  de  ‘redding’  zich  onverwacht 
manifesteert in de figuur van Kim‐Ho zelf. 

 
6. De buitenstaander, de  afgewezen  ‘zesde’ uit het  verhaal van Kafka, de  vrouw die nooit 
echt  door  de  gemeenschap  werd  geaccepteerd  en medeplichtig  was  aan  een  gruwelijke 
ontvoering, wordt nu de ultieme  reddingsboei van die gemeenschap.  In de periode dat de 
mannen van het dorp niet meer met hun vrouwen sliepen, kwamen ze naar haar toe. Kim‐ 
Ho  identificeert zich volledig met haar rol van hoer: “Ik heb niet gedragen als hoer,  ik ben 
hoer”, zegt  ze  in haar gebroken  taaltje.  In  tegenstelling  tot Grace  in Dogville geeft Kim‐Ho 
zich  genereus  aan  de mannen.  Grace  daarentegen wordt  gedwongen  tot  seks.  Zij wordt 
misbruikt door de  inwoners van Dogville. Daarom heeft ze op het einde geen andere keuze 
dan  alle  inwoners  van het  stadje  te  laten  afmaken. De  dood  als  ultieme  straf  is  de  enige 
manier  om  hen  hun menselijkheid  terug  te  geven.  In  Lauwers  verhaal  ontplooit  zich  een 
ander,  veel optimistischer  einde.  Kim‐Ho wordt niet  gedwongen of misbruikt:  “Ik hou  van 
mannen  en  ik  hou  van  seks.  Geweldig.  Zelfs  slechte  seks  is  goed.  Slechte  seks  bestaat 
eigenlijk  niet  als  je  erover  nadenkt”.  Naar  aanleiding  van  Goldfish  Game  schreef  ik  ooit: 
“Achter het menselijk drama gaat  tegelijk en haast onmerkbaar een antropologische studie 
schuil over de mechanismen die een groep samenhouden en ontbinden. In het centrum van 
die mechanismen staat de dood, de eigen dood en de dood van de andere, als onherleidbare 
lege plek die ieder menselijk handelen bepaalt en begrenst.” Dat geldt ook voor Marktplaats 
76. Maar terwijl  in de film de kleine gemeenschap  in een fatale houdgreep van het noodlot 
aan  zijn  trauma’s en  zijn geheimen  ten onder gaat,  is er  in Marktplaats 76 een dialectisch 
moment, een moment van omslag. Ook hier  is Brecht niet zo ver weg. De epische vertelling 
geeft Lauwers de kans om het dorp door een soort van psychoanalyse te laten gaan, waarbij 
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Kim‐Ho  fungeert  als  een  pharmakon,  tegelijk  vergif  en  geneesmiddel.  Als  vrouw  en 
medeplichtige  van de  loodgieter  is  zij  deel  van de  oorzaak  van het  onheil  dat over  de 
gemeenschap  neerstreek,  maar  tegelijk  is  zij  ook  het  geneesmiddel.  Haar  genereuze 
seksualiteit  geeft  het  dorp  uiteindelijk  een  reuzenbaby waarvan  de  vader  onbekend  is  en 
waarvan dus zowat iedere man van het dorp de vader zou kunnen zijn. Die baby, de eerste in 
twee  jaar  tijd,  verzoent de  inwoners met  zichzelf en met hun  verleden. Kim‐Ho  is de  fons 
amoris,  de  liefdesfontein,  de  ode  aan  Venus  die  op  het  marktplein  droog  stond.  Het 
hoerenkind  dat  geboren wordt  krijgt  de  naam Amor.  Liefde. Maar  niet  in  de  romantisch‐ 
sentimentele betekenis zoals Richard Wagner ze in zijn Tristan en Isolde heeft vereeuwigd en 
zoals ze ons dagelijks in verdunde vorm wordt opgevoerd op de podiums van de popmuziek 
en  in  scènes  van  de  Hollywoodindustrie.  De  liefde  als  fatale  versmelting,  als  tragische 
lotsbestemming.  De  liefde  bij  Lauwers  is  anoniemer  en  vitalistischer,  verbonden met  het 
leven en het overleven. Geen verhulde doodsdrift, maar affirmatie van het Leven. “Ooit was 
er  een  tijd  dat  er  in  Soemerië,  in  Mesopotamië,  in  Egypte  en  in  Griekenland  geen 
hoerenkasten,  geen  bordelen  bestonden.  Hun  plaats  werd  in  die  tijd  en  in  die  landen 
ingenomen door de Tempels van de Gewijde Hoeren.  In deze  tempels werden de mannen 
gereinigd,  niet  bevuild, werd  de moraal  hersteld,  niet  geschonden,  en was  de  seksualiteit 
niet vies maar goddelijk. De hoer was oorspronkelijk een priesteres, de wegwijzer naar het 
goddelijke, want via haar lichaam trad je de gewijde cirkel binnen en werd je in ere hersteld. 
Krijgslieden,  soldaten,  bevlekt  door  de  strijd  binnen  de mannenwereld,  kwamen  naar  de 
Heilige  Hoer,  de Quedishtu, wat  letterlijk  ‘de  ongeschondene’  betekent,  om  gereinigd  te 
worden en herenigd met de goden.”, aldus Deena Metzker. We begeven ons hier op het zeer 
gladde  ijs  van  een  naïeve  New  Age‐heilsleer  of  op  dat  van  een  simplistische  jungiaanse 
psychologie. Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus is de titel van een nog steeds 
wereldwijd populair boek uit  1992. De  schrijver,  John Gray,  stelt dat mannen  en  vrouwen 
met elkaar omgaan  alsof  ze  van  verschillende planeten  komen. Marsbewoners  zijn  gericht 
op macht  en  prestatie.  Ze  zijn  individualistisch,  gericht  op  zelfstandigheid  en  doelgericht. 
Venusbewoners  daarentegen  zijn  sensitiever,  meer  gericht  op  het  betrekkingsniveau.  Ze 
steunen  en  helpen  elkaar  en  ontlenen hun  eigenwaardegevoel  vooral  aan  hun  relaties  en 
gesprekken.  Lauwers  gaat  echter  voorbij  aan  deze  al  te  makkelijke  huis‐,  tuin‐  en 
keukenpsychologie die gestalte krijgt  in ontelbare  relatieboeken. Venus  staat bij hem  voor 
een archaïscher, anoniemer en collectiever principe.  In een  interview zegt Lauwers: “Ik ben 
langzaam  maar  zeker  gedachten  aan  het  vormen  rond  de  idee  van  een  utopische 
samenleving.” Hij verwijst  lachend naar het matriarchaat:  “Vrouwen hebben altijd  centraal 
gestaan in mijn werk. Vrouwen zijn nu eenmaal sterker. Toen ik de performances van Marina 
Abramović zag waarin  zij, staande achter een  tafeltje waarop messen  lagen, vroeg aan het 
publiek om in haar lichaam te snijden, vond ik dat heel vrouwelijk: een sneetje in je lichaam 
is  niks  in  vergelijking met  de  pijn  van  het  baren.  Ik  zou  heel  graag  in  een matriarchale 
samenleving willen  leven. En dan  liefst met Grace Ellen Barkey als president.” Het  is geen 
politiek programma  in de enge zin dat Lauwers uittekent. Of misschien toch: politiek  is het 
woord voor het verlangen naar het beginnen, aldus de Franse filosoof Badiou. In die zin staat 
Kim‐Ho voor een breuk met de consensus. De  figuur van Kim‐Ho vertegenwoordigt  tegelijk 
de  Heilige  Hoer  en  de  Oermoeder.  Zij  is  een  passionele  radicalisering  van Isabella.  Een 
vrouwelijke  versie  van  Zorba de Griek. Haar  seksuele generositeit  is het equivalent  van de 
laatste woorden van Molly Bloom  in haar  lange eindmonoloog  in Ulysses van  James  Joyce: 
“…and yes I said yes I will Yes”. Het affirmatieve levensprincipe. De hergeboorte. 
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Epiloog. Wie naar de website van Needcompany  surft,  stoot onmiddellijk op een  foto  van 
een  innig  kussende  Jan  Lauwers  en  Grace  Ellen  Barkey.  Drie woorden  onderaan  de  foto 
gidsen  de  bezoekers  naar meer  informatie  over  de werking  en  de  programmatie  van  het 
gezelschap: Love – Liefde ‐  Amour. 

 
Erwin Jans 

 

 

 

© Maarten Vanden Abeele 
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THEATERWERK – JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY 

 
1987  Need to Know 

première: 24 maart, Mickery, Amsterdam 

1989  ça va 

première: 18 maart, Theater am Turm, Frankfurt 

1990  Julius Caesar 

première: 31 mei, Rotterdamse Schouwburg 

1991  Invictos 

première: 18 mei, Centro Andaluz de Teatro, Sevilla 

1992  Antonius und Kleopatra 

première: 14 februari, Theater am Turm, Frankfurt 

1992  SCHADE/schade 

première: 21 oktober, Theater am Turm, Frankfurt 

1993  Orfeo, opera van Walter Hus 

première: 23 mei, Bourlaschouwburg, Antwerpen 

1994  The Snakesong Trilogy ‐ Snakesong/Le Voyeur 

première: 24 maart, Theater am Turm, Frankfurt 

1995  The Snakesong Trilogy ‐ Snakesong/Le Pouvoir (Leda) 

première: 11 mei, Dance 95, München 

1996  Needcompany's Macbeth 

première: 26 maart, Lunatheater, Brussel 

1996  The Snakesong Trilogy ‐ Snakesong/Le Désir 

première: 6 november, Kanonhallen, Kopenhagen 

1997  Caligula, No beauty for me there, where human life is rare, part one 

première: 5 september, Documenta X, Kassel 

1998  The Snakesong Trilogy, herwerkte versie met live muziek 

première: 16 april, Lunatheater, Brussel 

1999  Morning Song, No beauty for me there, where human life is rare, part two 

première: 13 januari, Lunatheater, Brussel 

2000  Needcompany’s King Lear 

première: 11 januari, Lunatheater, Brussel 

2000  DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD 

première: 12 mei, Das TAT, Frankfurt 

2001  Ein Sturm 

première: 22 maart, Deutsches Schauspielhaus in Hamburg 

2001  Kind 

première: 21 juni, Het Net, Brugge 

2002  Images of Affection 

première: 28 februari, Stadsschouwburg Brugge 

2003  No Comment 

première: 24 april, Kaaitheater Brussel 

2004  De kamer van Isabella 

première: 9 juli, Cloître des Carmes, Festival d’Avignon 
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2006  Alles is ijdelheid 

première: 8 juli, Théâtre Municipal, Festival d’Avignon 

2006  De Lobstershop 

première: 10 juli, Cloître des Célestins, Festival d’Avignon 

2008  Het Hertenhuis 

première: 28 juli, Perner‐Insel, Hallein, Salzburger Festspiele 

2008  Sad Face | Happy Face, een trilogie, drie verhalen over menselijkheid 

première: 1 augustus, Perner‐Insel, Hallein, Salzburger Festspiele 

2011  De kunst der vermakelijkheid 

première: 5 maart, Akademietheater (Burgtheater), Wenen 

2012  Caligula 

première: 17 mei, Kasino (Burgtheater), Wenen 

2012  Marktplaats 76 

première: 7 september, Ruhrtriennale, Jahrhunderthalle, Bochum 

2014  Begin the Beguine 
première: 1 maart, Akademietheater (Burgtheater), Wenen  

2015  The Blind Poet 

première: 15 mei, Kunstenfestivaldesarts, Brussel   

 

Klik hier voor het recente overzicht. 
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PUBLICATIES IN BOEKVORM VAN EN OVER JAN LAUWERS 

 
‐  LAUWERS,  Jan,  Leda, Bebuquin  (Antwerpen)  in  coproductie met  uitgeverij  IF &  TB, Amsterdam, 

1995. 

‐  VANDEN  ABEELE, Maarten,  De  luciditeit  van  het  obscene,  Needcompany  in  samenwerking met 

Uitgeverij IF & TB, Brussel/Amsterdam, 1998. 

‐ LAUWERS, Jan, La chambre d’Isabella gevolgd door Le Bazar du Homard, Actes Sud‐papiers, Parijs, 

2006. 

‐ STALPAERT,  Christel,  BOUSSET,  Sigrid,  LE  ROY,  Frederik,  (eds.),  No  beauty  for  me  there  where 

human  life  is  rare.  On  Jan  Lauwers'  theatre  work  with  Needcompany,  Academia  Press,  IT  &  FB, 

Gent/Amsterdam, 2007. 

‐ LAUWERS, Jan, Restlessness, Mercatorfonds, BOZAR Books & Needcompany, Brussel, 2007. 

‐ LAUWERS,  Jan, Sad Face | Happy Face, Drei Geschichten über das Wesen des Menschen, Fischer 

Taschenbuche Verlag (Frankfurt), 2008. 

‐ LAUWERS, Jan, La maison des cerfs, Actes Sud‐papiers, Parijs, 2009. 

‐ LAUWERS, Jan, KEBANG !, Uitgeverij Van Halewyck, 2009. 

‐ FREEMAN,  John,  The  Greatest  Shows  on  Earth. World  Theater  form  Peter  Brook  to  the  Sydney 

Olympics, Libri Publishing, Oxfordshire, 2011. 
 
 

PRIJZEN 
 

 
‐ Mobil   Pegasus   Preis,   Internationales   Sommertheater   Festival   Hamburg,   ça   va,   voor   beste 

internationale productie, 1989. 

‐ Thersitesprijs, prijs van de Vlaamse theaterkritiek, 1998. 

‐ Obie‐Award in New York voor de voorstelling Morning Song, 1999. 

‐ International  Film  Festival  Venice  2002,  Kinematrix  Prize  voor Digitaal  Formaat, Goldfish Game, 

2002. 

‐ Grand Jury Honor for Best Ensemble Cast, Slamdance Filmfestival, Goldfish Game, 2004. 

‐ « Le masque » voor de beste buitenlandse voorstelling, door « L’Académie québécoise du théâtre à 

Montréal » in Canada, De kamer van Isabella, 2005. 

‐ Prijs  voor  de  beste  buitenlandse  voorstelling  van  het  “Syndicat  professionnel  de  la  critique  de 

théâtre, de musique et de danse” in Frankrijk, De kamer van Isabella, 2005. 

‐ Prijs van de Vlaamse Gemeenschap Cultuur 2006,  categorie  toneelliteratuur, voor de  teksten De 

kamer van Isabella en Ulrike. 

‐ Grand Prix – Golden Laurel Wreath Award for Best Performance / MESS Festival Sarajevo, voor De 

kamer van Isabella (2009). 

‐ Gouden Ereteken voor Verdienste aan de Republiek Oostenrijk, 2012. 
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JAN LAUWERS (lange versie) 

Jan  Lauwers  (Antwerpen,  1957)  is  een  kunstenaar  die  zowat  elk medium  hanteert.  De  afgelopen 

twintig  jaar  werd  hij  vooral  bekend  met  zijn  baanbrekend  theaterwerk  met  het  gezelschap 

Needcompany, opgericht  in  Brussel  in  1986.  Sinds  2009  is Needcompany  artist‐in‐residence  in  het 

Burgtheater  (Wenen). Ondertussen bouwde hij aan een aanzienlijk oeuvre beeldend werk uit dat  in 

2007  werd  tentoongesteld  in  BOZAR  (Brussel).  Jan  Lauwers  werd  bekroond  met  het  ‘Gouden 

Ereteken voor Verdienste aan de Republiek Oostenrijk’ (2012). 

 
Jan Lauwers studeerde schilderkunst aan de Kunstacademie van Gent. Eind 1979 verzamelde hij een 

aantal mensen  rond  zich  in  het  Epigonenensemble.  In  1981 werd  deze  groep  omgevormd  tot  het 

collectief Epigonentheater zlv  (zonder  leiding van) dat het  theaterlandschap verraste met een zestal 

theaterproducties.  Hiermee  schreef  Lauwers  zich  in  in  de  radicale  vernieuwingsbeweging  in 

Vlaanderen begin ’80 en brak internationaal door. Het Epigonentheater zlv bracht concreet, direct en 

sterk visueel  theater met muziek en  taal als structurerende elementen. Voorstellingen waren Reeds 

gewond en het  is niet eens oorlog (1981), dE demonstratie (1983), Struiskogel (1983), Background of 

a Story (1984) en Incident (1985). Jan Lauwers ontbond dit collectief in 1985 en richtte Needcompany 

op. 

 
NEEDCOMPANY 

Jan  Lauwers  needs  company.  Hij  richtte  Needcompany  samen  op met  Grace  Ellen  Barkey.  Zij  zijn 

beiden verantwoordelijk voor de grotere producties van Needcompany. De groep performers die Jan 

Lauwers en Grace Ellen Barkey de voorbije jaren hebben verzameld  is uniek  in zijn veelzijdigheid. De 

associated performing artists zijn MaisonDahlBonnema  (Hans Petter Dahl & Anna Sophia Bonnema), 

Lemm&Barkey  (Lot  Lemm  &  Grace  Ellen  Barkey),  OHNO  Cooperation  (Maarten  Seghers  &  Jan 

Lauwers) en het NC‐ensemble met o.m. de onnavolgbare Viviane De Muynck. Zij maken hun eigen 

werk onder de vleugels van Needcompany. 

 
Sinds  de  oprichting  van  Needcompany  in  1986  zijn  zowel  de  werking  als  de  groep  performers 

uitgesproken  internationaal.  Elke  productie werd  sindsdien  in meerdere  talen  gespeeld. De  eerste 

Needcompany‐producties, Need to Know (1987) en ça va (1989) – waarvoor Needcompany de Mobil 

Pegasus Preis kreeg – waren nog sterk visueel, maar in volgende producties wonnen de verhaallijn en 

een centraal thema aan belang, hoewel de fragmentarische opbouw behouden bleef. 

 
Jan  Lauwers’  opleiding  als  beeldend  kunstenaar  is  bepalend  voor  zijn  omgang met  het  medium 

theater  en  leidt  tot  een  eigenzinnige,  op  velerlei manieren  grensverleggende  theatertaal,  die  het 

theater  en  haar  betekenis  onderzoekt.  Eén  van  de  belangrijkste  kenmerken  van  deze  taal  is  het 

transparante, ‘denkende’ acteren en de paradox tussen ‘acteren’ en ‘performen’. 

 
Deze specifieke schriftuur is eveneens terug te vinden in zijn Shakespeare‐bewerkingen: Julius Caesar 

(1990), Antonius  und  Kleopatra  (1992), Needcompany's Macbeth  (1996), Needcompany’s  King  Lear 

(2000) en Ein Sturm  (2001, Deutsches Schauspielhaus Hamburg). Na de regie van  Invictos  (1991), de 

monoloog SCHADE/Schade (1992) en de opera Orfeo (1993), startte hij  in 1994 de realisatie van een 

groot  project waar  hij  voor  het  eerst  volledig  als  auteur  naar  voor  trad,  The  Snakesong  Trilogy: 
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Snakesong/Le  Voyeur  (1994),  Snakesong/Le  Pouvoir  (1995)  en  Snakesong/Le  Désir  (1996).  In  1998 

bracht hij de herwerkte versie van de gehele Snakesong‐trilogie op de planken. 

 
In september 1997 werd hij gevraagd voor het theaterluik van Documenta X (Kassel). Hij creëerde er 

Caligula naar Camus, het eerste deel van de diptiek No beauty for me there, where human life is rare. 

Met Morning  Song  (1999),  het  tweede  deel  van  de  diptiek No  beauty…, wonnen  Jan  Lauwers  en 

Needcompany een Obie‐Award in New York. Op vraag van William Forsythe creëerde Jan Lauwers, in 

samenwerking  met  het  Ballett  Frankfurt  de  productie  DeaDDogsDon’tDance/DjamesDjoyceDeaD 

(2000). 

 
Images  of  Affection  (2002)  werd  gecreëerd  naar  aanleiding  van  het  15‐jarig  bestaan  van 

Needcompany. Onder  de  titel No  Comment  (2003)  bracht  Jan    Lauwers  drie monologen    en    een 

danssolo.  Charles Mee,  Josse  De  Pauw  en  Jan  Lauwers  schreven  respectievelijk  een  tekst    voor 

Carlotta  Sagna  (Salome), Grace  Ellen  Barkey  (De  teedrinkster)  en  Viviane De Muynck  (Ulrike).  Zes 

componisten:  Rombout Willems, Doachim Mann, Walter Hus,  Senjan  Jansen, Hans  Petter Dahl  en 

Felix  Seger  schreven  de muziekcompositie  voor  de  danssolo  van  Tijen  Lawton. De  thema’s  uit  de 

voorstelling  zijn  de  thema’s die  Jan  Lauwers  al  sinds het  begin  van  zijn werk bij de Needcompany 

herformuleert en herdefinieert: geweld, liefde, erotiek en dood. 

Een  verzameling  van  enkele  duizenden  etnologische  en  archeologische  objecten  die  Jan  Lauwers’ 

vader  heeft  nagelaten,  was  de  aanzet  om  het  verhaal  te  vertellen  van  Isabella  Morandi  in  de 

voorstelling De  kamer  van  Isabella  (2004)  (Festival d’Avignon). Negen performers onthullen  samen 

het geheim van Isabella’s kamer met als centrale figuur de monumentale actrice Viviane De Muynck. 

Deze voorstelling kreeg meerdere prijzen, waaronder de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap Cultuur 

2006 in de categorie toneelliteratuur. 

 
In  2006  creëerde  Jan  Lauwers  twee  voorstellingen  voor  het  Festival  van Avignon:  De  Lobstershop, 

gebaseerd op een nieuwe  tekst van  zijn hand, en Alles  is  ijdelheid, een monoloog door Viviane De 

Muynck, gebaseerd op het gelijknamige boek met spraakmakende mémoires van Claire Goll. 

 
Salzburger  Festspiele nodigt  Jan  Lauwers  in de  zomer  van 2008  uit om  een nieuwe  voorstelling  te 

maken, Het Hertenhuis. Deze nieuwe voorstelling vormt samen met De kamer van Isabella (2004) en 

De  Lobstershop  (2006) het  laatste deel van de  trilogie over menselijkheid:  Sad Face  | Happy  Face. 

Deze  trilogie werd voor het eerst  integraal vertoond op de Salzburger Festspiele 2008. De volgende 

tekst die Jan Lauwers schreef voor het Needcompany ensemble  is Marktplaats 76. Deze voorstelling 

kende haar première tijdens de Ruhrtriennale 2012. 

 
Sinds 2009  is Needcompany artist‐in‐residence  in het Burgtheater  (Wenen).  Jan Lauwers schreef De 

kunst der  vermakelijkheid dat  er  in 2011  in première  ging. De  voorstelling  toerde nadien met Dirk 

Roofthooft in de hoofdrol. Andere projecten in samenwerking met Burgtheater waren Caligula dat er 

voor het eerst werd vertoond  in mei 2012 en Begin the Beguine, een tekst van John Cassavetes die 

in première ging in maart 2014. 
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PROJECTEN 

In 1999 startte Jan Lauwers Needlapb: een eenmalige ruimte voor ideeën, kanttekeningen, schetsen, 

losse gedachten. Tijdens Needlapb  kan men kennis maken met de beginfase van diverse projecten 

waar experiment tastend zijn weg zoekt naar de scène. 

 
Just for Toulouse (Théâtre Garonne, 2006) was de eerste editie van een avond waarop de associated 

performing artists van Needcompany  installaties en performances brachten.  In BOZAR  (2007) werd 

Just for Brussels gepresenteerd. 
 
 
Samen  met  Maarten  Seghers  richtte  hij  OHNO  COOPERATION  op,  die  hun  wederzijds  artistiek 

engagement  bestempelt.  Tot  op  heden  heeft  zich  dat  geuit  in  het  bekijken  van,  denken  over  en 

maken  van  muziek,  beeldend  werk  en  performances:  The  Grenoble  Tapes  (2006), 

O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O.  (2006),  The  OHNO  Cooperation  Conversation  On  The 

O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O.  Ontology  (2007).  Deze werden  samen  gebracht  in  an  OHNO  cooperation 

evening  (2008).  In 2009 nodigde OHNO COOPERATION als curator‐ en kunstenaarsduo verschillende 

kunstenaars uit voor De Tragedie Van Het Applaus – Roubaix. In CC Strombeek werd op vraag van Luk 

Lambrecht een variatie van De Tragedie Van Het Applaus gebracht, in confrontatie met werk van Jeff 

Wall.  AIR  Antwerpen  nodigde  OHNO  COOPERATION  uit  om  hun  vijfde  editie  van  OPEN  AIR  te 

curateren  in  augustus  2011.  Ze  stelden  er  kunstenaars  van  over  de  hele wereld  voor.  The OHNO 

Cooperation  Conversation  On  The  O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O.  Tautology  (2014)  werd  gemaakt  in 

opdracht van FIDENA 2014. 

 
De  Biënnale  van Venetië  nodigde  Lauwers  meermaals  uit  voor  het  doceren  van   masterclasses 

tijdens de Biennale College.  Dit  resulteerde  in  de  toonmomenten  The  Seven  Sins  (2011)  en  The 

Impossible Act  (2013). In 2014 brengt Jan Lauwers er Just for Venice. 
 

 
 
FILMPROJECTEN 

Jan Lauwers heeft een aantal film‐ en videoprojecten op zijn naam staan, waaronder From Alexandria 

(1988),  Mangia  (1995),  Sampled  Images  (2000),  C‐Song  (2003),  C‐Song  Variations  (2007),   The 

OHNO  Cooperation  Conversations  on  the  O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O.  Ontology  (2007)  en  The  OHNO 

Cooperation Conversations on  the O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Tautology  (2014). Tijdens de zomer  van 

2001  maakte  Lauwers  zijn  eerste  langspeelfilm  Goldfish  Game  (2002).  Het  script  werd  samen 

geschreven Dick Crane. Goldfish Game is het verhaal van een kleine gemeenschap mensen die op een 

gewelddadige manier  uit  elkaar  wordt  gerukt.  De  film  ging  in  première  op  het  Film  Festival  van 

Venetië  in  de New  Territories  (Nuovi  Territori)  categorie. Het  internetmagazine  Kinematrix  (Italië), 

riep Goldfish Game uit tot beste film binnen de categorie Formati Anomali. Uit het juryrapport: “Een 

vernieuwende  regiestijl  die  de  limieten  van  het  digitale medium  overtreft”.  Goldfish  Game  werd 

geselecteerd voor het filmfestival “International Human Rights Film And Video Festival Buenos Aires” 

in 2002, voor het  filmfestival van Gent  in 2002 en voor het Solothurn FilmFestival  in Zwitserland  in 

2003.  Tijdens  het  Slamdance  Filmfestival  (januari  2004)  kreeg  Goldfish  Game  de  prijs  voor  beste 

ensemble, met name “Grand Jury Honor for Best Ensemble Cast”. 

 
In  februari  2003 maakte  Jan  Lauwers  een  kortfilm  zonder  woorden  over  geweld,  C‐Song.    Deze 

kortfilm  werd  vertoond  voor  een  beperkt  publiek  in  de  Needlapb  in  het  STUK  (Leuven),  in  de 

Kaaitheaterstudio’s (Brussel) en tijdens Oorlog is geen Kunst  in de Vooruit  in Gent. In april 2004 ging 
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C‐Song  officieel   in  première  op  het  kortfilmfestival  Courtisane   (2004)   in  Gent.  De   film  werd 

vervolgens geselecteerd voor het Internationaal Kortfilmfestival Hamburg 2004 en was in juli 2004 te 

zien in de oude watertoren te Bredene in het kader van Grasduinen 2004, SMAK‐aan‐Zee. 

C‐Song  Variations  (2007),  een  kortfilm  naar  aanleiding  van De  Lobstershop,  ging  in  april  in  avant‐ 

première  in BOZAR  (Brussel) en kende zijn première op het  festival Temps d’Images  in La Ferme du 

Buisson (Parijs)  in oktober 2007. Deze kortfilm werd vervolgens vertoond  in haus der kunst (2007)  in 

München. Voor  het  SPIELART  Festival  in München  (2007) maakte  hij  samen met Maarten  Seghers 

een video project: The OHNO Cooperation Conversations on  the O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Ontology. 

The OHNO Cooperation Conversation On The O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Tautology (2014) werd gemaakt 

in opdracht van FIDENA 2014. 

 
BEELDEND WERK 

Op vraag van curator Luk Lambrecht nam Jan Lauwers deel aan de expositie Grimbergen 2002, samen 

met 8 andere kunstenaars  (o.m. Thomas Schütte, Lili Dujourie,  Job Koelewijn, Atelier Van  Lieshout, 

Jan De  Cock,  Ann  Veronica  Janssens).  In  het  voorjaar  van  2006 maakte  zijn werk  deel  uit  van  de 

tentoonstelling  DARK  in  het museum  Boijmans  van  Beuningen  te  Rotterdam.  In  2007  bracht  Jan 

Lauwers  zijn  eerste  solotentoonstelling  in  het  Brusselse  BOZAR  gecureerd  door  Jérôme  Sans 

(voormalige directeur Palais de  Tokyo, UCCA). Naar aanleiding  van deze  tentoonstelling maakte hij 

ook  een  eerste  boek  dat  focust  op  zijn  beeldend  werk  van  1996  tot  2006.  Op  de  kunstbeurs 

Artbrussels (2007) werd hij uitgenodigd door BOZAR een site‐gebonden werk te maken. Jan Lauwers 

werd uitgenodigd om deel te nemen aan de keramische groepstentoonstelling Down to Earth (2009) 

in CC Strombeek door  Luk Lambrecht, met werk van o.m. Ann Veronica  Janssens, Heimo Zobernig, 

Atelier  Van  Lieshout  (AVL),  Lawrence Weiner,  Kurt  Ryslavy  en Manfred  Pernice.In  2009  nodigde 

Jérôme  Sans  Jan  Lauwers  uit  in  het  kader  van  Curated  by_vienna  09  om  nieuw werk  tentoon  te 

stellen.  Curated  by  bracht  18  Weense  hedendaagse  kunstgalerijen  en  internationale  curatoren 

samen. Champ d’Action en M HKA organiseerden  in  september 2011 de 8e editie van Time Canvas, 

waar “Last Guitar Monster” van Jan Lauwers getoond werd. 

 

Jan Lauwers creëert Deconstructions met afval van musea. Deze museale  installaties waren  in 2007 

te  zien  in  de  Hortahal  van  BOZAR  (Brussel)  en  in  Haus  der  Kunst  (München).  Er  vonden  4  tot  8 

uur  durende  marathonperformances  in  plaats  waarin  de  denkwereld  van  Jan  Lauwers 

samenkwam. Een  huis van 20 m x 5 m x 5 m was de basis van het vervolgproject The House of Our 

Fathers,  een  ‘huis’‐  kunstwerk  dat  tijd,  plaats  en  waarneming  onderzoekt.  The  House  of  Our 

Fathers was  in  2011  na  de  Internationale Schillertage in Mannheim ook te bezichtigen in Museum 

M (Leuven) en in 2013 tijdens  de Kunstfestspiele in Hannover in de  Herrenhausen‐galerij. 
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LINKS NAAR BIOGRAFIEEN VAN DE PERFORMERS 

 
Grace Ellen Barkey 

 
Anneke Bonnema 

 
Hans Petter Dahl 

 
Julien Faure 

 
Yumiko Funaya 

 
Benoît Gob 

 
Sung‐Im Her 

 
Romy Louise Lauwers 

 
Emmanuel Schwartz 

 
Maarten Seghers 

 
Mohamed Toukabri 

 
Catherine Travelletti 

 
 
 

MUZIEK 
 

 
Rombout Willems  is muzikant en  componist. Hij  leeft en werkt  in Haarlem. Hij  componeerde o.m. 

muziek  voor  verschillende  Needcompany  producties  van  Grace  Ellen  Barkey  &  Jan  Lauwers. 

Daarnaast  doceert  hij  aan  de  Gerrit  Rietveld  Academie  en  de  Amsterdamse  Hogeschool  voor  de 

Kunsten, afdeling Moderne Dans. 
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Hooikaai 35 

B‐1000 Brussel 

tel +32 2 218 40 75 

fax +32 2 218 23 17 

www.needcompany.org 
 
 
 
 

Artistieke leiding  |  Jan Lauwers 
 

 
Zakelijke leiding | Yannick Roman: yannick@needcompany.org 

Artistieke coördinatie | Elke Janssens: elke@needcompany.org 

Dagelijkse leiding | Eva Blaute: eva@needcompany.org 

Productieleiding | Chris Vanneste: chris@needcompany.org 

Technische leiding | Marjolein Demey: marjolein@needcompany.org 


