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hem keihard naar de goal. Maar zelfs met 
een bal had mijn vader het moeilijk om zijn 
lichaam in een crosslateraal patroon te laten 
bewegen. Meestel eindigde hij in een homola-
terale positie en dat zag er statischer uit dan 
wat de foto’s van de beroepsvoetballers sug-
gereerden. De halsstarrigheid van mijn vaders 
patroon verbaasde mij en ik vroeg mij af hoe 
dat zich zo sterk in zijn lichaam had vastgezet, 
terwijl ik erin geslaagd was die halsstarrig-
heid in mijn lichaam te temperen met crossla-
terale patronen. Zou er een verband zijn, 
begon ik mij af te vragen, tussen de fysieke 
crosslaterale patronen en de emotionele 
openheid van iemands huis of ouders, hun 
openstaan voor de wereld? En zo ja, wat ver-
telden de voetbalervaringen van toen en van 
nu over mijn vader, over mij, over onze relatie? 
Een sterk homolateraal patroon in iemands 
lichaam zou kunnen wijzen op een heel sterke 
emotionele band van die persoon met zijn of 
haar ouders, heb ik me sedertdien bedacht. 
Maar dat is uiteraard mijn vaders zaak en een 
verder onderzoek van dit onderwerp hoort in 
een conversatie tussen hem en mij.
 Een biecht is hier niet aan de orde, even-
min als in de voorstelling. Het ging mij niet 

om het hervertellen van een vader-zoon-
verhaal of om het definiëren en oplossen van 
de taboes die er tussen ons zouden zijn. Ik wou 
onze lichamelijkheid tonen, aan onszelf en 
aan het publiek, en op die manier een kleed 
weven van sensaties, percepties, gevoelens, 
acties en bewegingen, ik wou familiekwesties 
niet zichtbaar maar wel voelbaar maken en de 
empathie van de toeschouwers aanspreken, 
eerder dan hen te amuseren met anekdotes. 
Tijdens het werkproces beleefden we enkele 
conflicten, maar het interesseerde mij niet 
om die in de voorstelling te verwerken. Ik was 
bang om met mijn vader, die een amateur is 
en niet getraind in het reproduceren van emo-
ties, een psychodrama op te zetten. Maar ik 
verwachtte ook dat het uittekenen van onze 
fysieke patronen meer zou onthullen dan het 
vertellen van anekdotes of het naspelen van 
oude conflicten. We werden geïnspireerd door 
een citaat uit Don DeLillo’s White Noise dat 
dramaturg Jeroen Peeters had gevonden toen 
we aan de repetities van Repeater begonnen en 
probeerden iets te creëren als ‘een laconieke 
dialoog die vaders en zonen kunnen voeren 
zonder verlegenheid of schroom’, in ons geval 
een dialoog door beweging.

 Maar zoals elke dialoog heeft ook deze zijn 
grenzen. En die hebben niet alleen te maken 
met de fysieke beperkingen van een man van 
69 of met de problemen die rijzen wanneer 
men met een amateur werkt. Ze gaan ook terug 
op mijn betrokkenheid bij het onderwerp dat 
ik wil choreograferen – de relatie tussen mijn 
vader en mij. Ooit was hij degene die mij leerde 
om te gaan met de wereld. Nu ben ik het die 
hem toont hoe hij kan dansen en acteren. Deze 
omkering heeft gezorgd voor een chiasma 
dat mij nog altijd moeilijk ligt, omdat het de 
blinde vlek markeert van onze betrokkenheid 
op elkaar, in het leven al evenzeer als in dit pro-
ject. Na de voorstelling krijg ik vaak de vraag of 
het werken aan deze productie de relatie tussen 
mijn vader en mij gewijzigd heeft. Dat heeft 
het nauwelijks. Sommige items zijn misschien 
duidelijker geworden. Er waren zelfs positieve 
verrassingen, zoals het nieuw ontdekte dans- 
en acteertalent van mijn vader. Maar de blinde 
vlekken en de taboes blijven, ook al lieten ze 
zich heel even zien op de retina of het canvas 
van onze familierelatie die het decor van deze 
voorstelling is.
 Gelukkig is het nooit mijn bedoeling 
geweest onze relatie te veranderen. Ik wou 
echt alleen maar meer tijd met mijn vader 
doorbrengen en onderzoeken wat Pirkko 
Huseman de Verwandtschaft der Bewegung – de 
verwantschap van de beweging noemt. Hoe 
verhouden mijn vader en ik ons in een dans-
voorstelling? Wat zijn de verschillen in onze 
herhalingen van elkaar? In welk opzicht is 
onze verwantschap kinesthetisch? En hoe kan 
dat esthetisch worden, of veeleer: choreogra-
fisch? Struikelend, trillend, zwevend… 
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