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EchtpaarMustafaKör - Silvia León
dicht endanst voorde internationale gehandicaptendag

Auteur Mustafa Kör is peter van de
poëziebundel en de campagne Ontdooid,
die volgende week de Internationale Dag
voor Personen met een Handicap extra
in de verf moeten zetten. Silvia León
zal flamenco op de gedichten dansen.
Hij schrijver in een rolstoel, zij danseres,
en toch zo gelijkend, het echtpaar Kör-
León. Silvia: ‘Mustafa danst in zijn hoofd.’
MARGOT VANDERSTRAETEN

endedichter
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uwoensdag is het Internationale Dag voor
Personenmet eenHandicap.Wereldwijd zijn er
pakweg 1miljardmensenmet een handicap, dat
is ongeveer 14 procent van de bevolking. Op 3
decemberworden de problemen en obstakels
waarmee deze bevolkingsgroep dagelijks te
kampen heeft extra onder de aandacht gebracht.
In Vlaanderen zal de Federatie voor

Gehandicapten in aanwezigheid van de nodige
notabelen in elke provincie de dichtbundel
Ontdooid voorstellen.Mustafa Kör, die zelf het
titelgedicht schreef, is de peter van het project.
Hij verzamelde tientallenmensenmet een ver-
standelijke en/of lichamelijke beperking om zich
heen en begeleidde hen in hun somsmaanden-
lange zoektocht naar een hoogstpersoonlijke,
woordelijke uitdrukking van ‘hunware aard’.
Zoals een van hen het verwoordde: “Mensen

denken dat we samenvallenmet onze handicap.
Dat is natuurlijk eenmisverstand dat zowel
grappig als triestig is.” Körs echtgenote Silvia
Bovens, die als artiestennaamSilvia León heeft,
zal op de voorstelling in Brussel enkele gedich-
ten dansend interpreteren.
Ontdooid is een goed gekozenmetafoor. De

organisatie wil dat vooroordelen en stigma’s
wegsmelten.Maar tegelijkertijd wil ze niet dat
de politiek de bevolkingsgroep – en zijn nijpende
noden – in de diepvriezer stopt.
Het is geen toeval dat Kör als spilfiguur van

deze internationale dag optreedt. Hoewel de
38-jarige auteurwel twee romans schreefmaar
nog geen dichtbundel uitbracht, wordt hij door
een groot deel van lezend Vlaanderen als dichter
gezien. Kör: “Ikweet niet hoe dat komt. Ik schrijf
poëtisch. Ik leverde talrijke bijdragen aan aller-
hande bundels en publicaties. Ik werd stadsdich-
ter vanGenk. Ik ben altijdmet poëzie bezig. Ik
praat er altijd over. Over Rumi, de grote soefi-
dichter, kan ik niet zwijgen. Een bundel opmijn
naamkomt er spoedig, ik heb genoegmateriaal,
er ligt veel klaar.”
Los van het dichterschap heeft Kör zich de

afgelopen jaren, tegenwil en dank, ontpopt als
eenwoordvoerder vanmindervaliden in een rol-
stoel. Die sleutelrol hangt samenmet een artike-
lenreeks inDe Standaard. Voor die krant rolde
hij vorig jaarmet het openbaar vervoer van
Opgrimbie naar De Panne. Over zijn ervaringen
bracht hij gedurende eenweek dagelijks verslag
uit.
Sindsdien blijft het reacties regenen, van lot-

genoten en sympathisanten, van politici en
media.Met als gevolg dat Jo Vandeurzen (minis-
ter vanWelzijn, CD&V) en BenWeyts (minister
vanMobiliteit, N–VA) niet langer omhemheen
kunnen.Mustafa Kör: “Ik heb de indruk dat we,
als het op toegankelijkheid van het openbaar
vervoer aankomt, op een scharnierpunt staan.
Maar ik blijf opmijn hoede. Ervaring heeftme
geleerd dat in dit land die hele politiekemachine
nog verlamder kan zijn danmijn onderlichaam.”

Latenwe eendans door jullie levenmaken. Jij
leidt,Mustafa.
MustafaKör: “Silvia is de danser.”
Silvia León: “Mustafa danst in zijn hoofd. Hij
beweegtmet taal.”

Hoekomt het dat dat hoofd niet bij de pakken
blijft zitten, en ookniet aan cynismeonderhe-
vig is?

N

Kör: “O,maar cynisme heeftme in zijn greep
gehad, hoor. Een paar jaar geledenmaakte ik
een ergmoeilijke tijd door.Mijn lichaamwas
verlamd én kapot: doorligwonden, breuken
doordat de botten vanmijn benen poreus
gewordenwaren, en veel pijnen en krampen.
Hoort allemaal bij een gebroken rug, en zal er
altijd bij horen.Maar toen verzorgde ikmijn
lichaamonvoldoende.
“Je leert dat, je verlamde en breekbare lijf

gehoorzamen.
“Los daarvan zat ik er ookmentaal door,

mede omdat ik alle tweemijn ouders snel na
elkaar heb verloren. Ook die grond zakte onder
mijn voetenweg.
“Die depressieve periode is voorbij. Ik hebme

alsmens en alsman zelfs nog nooit zo volwaar-
dig gevoeld als nu.
“En de taal helptme daarbij, ja. Ik ben gaan

lezen toen ik in een rolstoel belandde. En ik ben
gaan schrijven toen ik gekwerd op dezewielen,
dieme zo beperkten.Mijn geest zat vast. Inmijn
rollende lichaam. Tot ikme viamijn pen leerde

‘Ik werd gek
op deze
wielen, die me
zo beperkten.
Mijn geest zat
vast inmijn
rollende
lichaam. Tot ik
me via mijn
pen leerde
uitdrukken en
me aan dat
touw optrok
uit mijn dal’
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uitdrukken enme aan dat touw optrok uitmijn
dal.”
León: “Ik hebniet die dichterlijke kant die

Mustafa zo kenmerkt.Maar toch doenwehet-
zelfde, alleenmet een ander instrument. Ik vertel
via de flamenco.Mijn lichaam ismijn communi-
catiemiddel.
“Inmijn hoofd ben ik constantmet dans

bezig. Flamenco ismijn deeltijds beroep. Ik geef
dansles, voordrachten en treed op. Er zijn dagen
waarop ik bruis van de ideeën, die ik het liefst zo
snelmogelijk wil uitwerken.Met poëzie en lite-
ratuur is dat niet anders. Jemoet hardwerken.
Jemoet je vak onder de knie krijgen en op
niveau houden. Pas dan kun je gaan experimen-
terenmet je inspiratie.
“Daaromprobeer ik ook elk jaar eenmaster-

class te volgen bij een van de beste choreografen
van Spanje; voormij is dat Javier Latorre in
Sevilla. Om je verhaal zo goedmogelijk te vertel-
len,moet je studeren.Moet je je verdiepen in het
genre. Het heeft ookmetmijn opleiding te
maken. Alsmusicologewil ik de geschiedenis

‘Als ik dans,
denk ik niet
aan het feit
dat Mustafa
dat niet kan.
Ik zie hem
nooit als een
man die niet
kan lopen. Ik
denk nooit
aan zijn
beperkingen.
Hij is deman
van wie ik hou’

van de dans kennen, en zo nieuwe inzichten ver-
werven.”

Moet je ook levenservaring hebben?
Emotionele diepte?
Kör: “Bij mij wel. Ik was 22 toen ik indommelde
achtermijn stuur en op deDuivelsberg in
Maasmechelen – ik had de naam van de onheils-
plek niet zelf kunnen verzinnen – uit de bocht
vloog, over de kop ging, en uit dewagenwerd
geslingerd.
“Volgens de ambulanciers lag ik, schijnbaar

ongedeerd, tientallenmeters verderop in het
grasperk. Ik lag daar alsof ik aan het slapenwas.
Ik had geen schram. Toen zemewilden optillen,
bleekmijn rug gebroken.Mijn vel hield de twee
helften aan elkaar. De perfecte dwarslaesie, zei
de chirurg later.
“Ik weet dat het raar klinkt, maar als ik niet

verlamdwas geraakt, zou ikmisschien nooit
kennis hebben gemaaktmetmijnware aard. En
zou ikmisschien nooit de literatuur hebben ont-
dekt.Mijn romandebuut,De lammeren, ver-
scheen toen ik bijna tien jaar in een rolstoel zat.
Ik heb in de schepping troost gevonden en ik heb
die troost nodig.
“In die zestien jaar dat ik aan de rolstoel ben

gekluisterd, ging ik het leven interpreteren als
een kust, een kust waaraan ik al 38 jaarwoon. Ik
heb er zware stormenmeegemaakt.Maar ik heb
ook de zekerheid dat de zee op een dag parels
meebrengt.”
León: “Ik ben anders gaan dansen sinds ik

Mustafa ken. Logisch, ik ben veranderd, dus
mijn dans ook.Mijn bewegingen zijnminder
hoekig geworden. Zeker sindswe ons kindje
hebben. Onze zoon is nu één jaar. Datmoeder-
schap, die intieme band, lees je alleen al uit de
taal vanmijn handen. Die is rustiger, voller, com-
pletermisschien.
“En nee, als ik dans, denk ik niet aan het feit

datMustafa dat niet kan. Ik zie hemnooit als een
man die niet kan lopen. Ik denk nooit aan zijn
beperkingen. Hij is deman vanwie ik hou. Een
sterke persoonlijkheid. Eenmooieman,
vanbinnen en vanbuiten. Hij doet ook alles zelf,
op koken – het fornuis is te hoog – en het huis
schoonhouden na.Maar ik geloof dat dat voor
velemannen geldt.
“Het is vooral de samenleving die ons op de

feiten, zijn beperkingen, wijst. Zo is het pijnlijk
dat je, als je je in een rolstoel verplaatst, min-
stens 24 uur op voorhand je treinmoet reserve-
ren. Anders is er geen begeleiding en geraak je
niet op het perron, laat staan in dewagon.
“Maar niet alleen systemen, ookmensen

makenme verdrietig. Het valtme op dat vele
café- en restauranthouders aan hernia lijden.
Vooral als wij voor hun deur staan en niet zon-
der hun hulp binnen kunnen. ‘Sorry, ik kan niet
helpen, hernia.’
“Ik kan daar erg droevig omworden. Soms

haal ik uit. Vaker spreek ik een voorbijganger
aan diewél wil helpen omde rolstoel over de
drempel te dragen.Mustafa sustme in zulke
situaties. Hij is daar veel sterker in dan ik.
“Ook daaromben ik blij dat ik de flamenco,

een danswaarin alle emoties een plaats hebben,
hebmogen ontdekken. Ik heb hier thuis een
kamerwaar ik dans.Mustafa hoeftmaar
een bepaald lied te horen en hij weet al dat hij
me beter even alleen laat.
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Net zoals ik weet wanneer ik hem en zijn pen
alleenmoet laten.”

Jullie hebben een zoontje. Doelde je ookop
hem toen je zei dat je je nognooit zo volwaar-
digmanhebt gevoeld als de jongste tijd?
Kör: “Het vaderschapmaaktme compleet, ja.
Maar toch bedoelde ikmet ‘volwaardig’ niet het
viriele aspect van hetman-zijn. Natuurlijk ben je
blij dat je vader kuntworden. Die kleine brengt
elke dag de lach in ons leven. Dat is heerlijk.
Voor hem ismijn rolstoel een natuurlijk iets. Je
moet hem eens zien. Als hij wil dat Silvia hem
oppakt, strekt hij zijn armpjes naar de hemel.
Als hij doormij opgepakt wil worden, zet hij
zich schrap als eenwelpje dat bij het nekvel
genomenwil worden. Hij weet zo goed dat ik
hembij zijn shirtje zal grijpen, hemopmijn
schoot zal zetten en dat we samenmet de rol-
stoel zullen rijden.
“Ik zie dewereld vanaf dezelfde hoogte als een

kind. Ik heb, o ironie, dus vooral zicht op benen.
Ik heb nu een infantiele bewondering die ik als
een valide, lopende persoon vermoedelijk niet
zou hebben. Zand tussenmijn tenen kan ik niet
meer voelen.Maar ik kan het zand, zonderme te
hoeven bukken, tussenmijn vingers laten glij-
den. Ik zit dichter bij de aarde, in alle opzichten.
“Mijn zintuigen hebben zich beter ontwik-

keld. Ik hebmeer oog en oor voor al hetmooie
dat elke dag in de aanbieding heeft. Ik ruik beter.
Mijn leven is verfijnder en genuanceerder
geworden. Dat bedoel ikmet: ‘Ik ben nog nooit
zo volwaardigman geweest als nu’. Ik heb een
vorm van ‘zijn’ gevondenwaarin ik kan vliegen.
A la Rimbaud: ‘Ik heb koorden gespannen van
toren tot toren; guirlandes van raam tot raam;
gouden kettingen van ster tot ster, en ik dans.’”

Heb je voor een danseres gekozenomdat jij,
lichamelijk gebroken, die ode aanhet leven
nooitmeer zal kunnenbrengen? Is haar dans-
taal de ultiemepoëzie?
Kör: “Dansen is de ultieme vorm van leven, een
oerexpressie. Het is niet de ultieme poëzie.Maar
met poëzie heeft dans het buikgevoel gemeen.
Gedichten komen tot je. Een geïmproviseerde
dans ook. Als ik aan een gedicht werk, begint dat
vaakmet eenwoord of een zin die ik cadeau
krijg. Zoals een bloemist een boeketmaakt, ver-
trekkende van een kleur of een specifieke bloem,
en schikkend tot hij een ruiker heeft, zomaak ik
een gedicht, en zo danst Silvia.
“Maar de definitieve vonk sloeg niet tijdens

haar dansen opme over.Wewaren al even een
stel. Ik had haar al een paar keer zien optreden.
Prachtig, die techniek, die ik toen nog niet als
kunstvorm inschatte enwaarover ik soms zelfs
een beetje laatdunkend kon doen. Pas toen ik
van haar een lezing over traditionele flamenco
bijwoonde, kantelde alles vanbinnen. Ze stond
op een podium, in haar jeans, dus zonder fla-
menco-outfit. Ze had, klein en frêle als ze is, een
manier van zijn over zich die je kunt vergelijken
met die van een stier die klaarstaat omde arena
te betreden.Met haar kennis en passie blies ze
iedereen en vooralmij omver.”
León: “Vanaf het eerstemoment dat ik hem

zag, was ik verliefd. Ik had niet eens door dat
hij in een rolstoel zat. Die eerste ontmoeting
vond trouwens opGedichtendag plaats,
symbolischer kan haast niet.”

Kör: “Als ik klassieke flamencomuziek hoor, die
gitaarklanken en die raspende stem en dat
ritme, zit ik ookweer in Anatolië, waar ik gebo-
ren ben. Er bestaat in Turkije eenweemoedig
oergezang, uzun hava genaamd, dat ik ook in de
Spaanse zigeunerliederen hoorweerklinken.
Mijnmoeder zong die uzun hava – letterlijk
‘lange adem’ – soms. Historisch gezien zou dat
verband kunnen kloppen. DeMoorsewereld en
de Oriënt zijn onder andere in Spanje samenge-
vloeid.
“Maar bij Silvia en haarmuziek ervoer ik dus

een soort thuiskomen. Ook via de poëzie van
Garcìa Lorca. De pen van deze Andalusiër beïn-
vloedde de flamenco, en vice versa. Ik houd
ervan als Silvia op zijnwoorden danst.”

Kun jij je benenweer voelen als Silvia een
zapateado ten beste geeft, zo’n vurig voeten-
werk? Is dat eenwens?
Kör: “Nee, dat is geenwens. Ik benmooi zoals ik
nu ben. Ja, ikmis het om tegen een bal te trap-
pen, ik was een fervente voetballer. En ikmis het
om te rennen tot je longen branden.Maar ik
kreeg voor dat leven een ander in de plaats.
“Ik heb tot drie jaar namijn verlamming de

reflex behouden omop te springen als er bij-
voorbeeld iemand struikelt. Opdat ik die val zou
kunnen breken. Die reflex zit in ons brein.
Christopher Reeve, de Superman die na een val
van een paard vanaf de nekwerd verlamd,

wist dat heel goed. Hij wou die reflex nietmeer
kwijt en liet zich daarom regelmatig in beugels
hangen, beugels waarmee de stapbeweging
werd geïmiteerd. Zolang een lichaamdeze
bewegingen uitvoert, slaan de hersenen de infor-
matie op. Het komt nooitmeer inme op omop
te springen.
“Maar dat Silvia’s dansbewegingenmij tot

levenwekken: zeer zeker. Enmet name haar
voetenwerk, ja. Voeten staan voor stabiliteit,
mannelijkheid, zekerheid en kracht. Ik houd van
de intensiteit die ermeewordt verbeeld. Handen
incarneren elegantie en sierlijkheid. Bij demooi-
ste dansen zit er een harmonie tussen die twee.”

Je gebruikt inOntdooidde term ‘wegkijkblik’.
Mensenwendenhunblik van de gehandicapte
af, willen hemniet in de ogen kijken.
Kör: “Ja. Zewillen de confrontatie niet aangaan.
Elke confrontatiemet een gebrek is ook een con-
frontatiemet de eigen kwetsbaarheid. Dieweg-
kijkblik zoumogen ontdooien, want hijmaakt
iedereen eenzaam, validen enmindervaliden.”
León: “Ikmerk het vaak, het gemopper van

mensen omdat iemandmet een rolstoel het trot-
toir in beslag neemt. Ik begrijp dat gemopper
niet.Waaromniet vriendelijk zijn?Waaromniet
elkaar in de ogen kijken? Iedereen kan in een
rolstoel terechtkomen.”
Kör: “Tijdens het individuele coachingproces

van de dichters vanOntdooidwerd de ernst van
eenzaamheid scherpgesteld. Velemensenmet
een handicap krijgen nooit iemand over de vloer,
enworden nooit ergens uitgenodigd.We leven in
eenmaatschappij waarinwe geen oogmeer heb-
ben voor het leed en het wegkwijnen van de
buurman omdatwe zo nodig,met de rolluiken
dicht, naar Netflixmoeten kijken. Het ismoeilijk
omdiementaliteit te wijzigen.”

Kijk jij somsweg?Van validen en/ofminder-
validen?
Kör: “Zeer zeker. Zonder het te beseffen. Ik
merkte het tijdens dat schrijfproces voor de bun-
del. Ik werkte bijvoorbeeld samenmet een
zwaar autistischmeisje. Iemand die echt niet in
staat bleek tot hetminimumvan sociaal contact.
Ze keekme niet aan. Ik keek van haarweg en
dacht: ‘Mijn hemel, wie hebbenwe hier, hoe
moet ik haar uitleggenwat dichten is. Hoemoet
ik haar proberen aan te geven hoe jemetwoor-
den heel diepe gevoelens kunt uitdrukken.’ Tot
ze begon. En tot zeme inzicht bood in haar
unieke brein. Ik ben haar eeuwig dankbaar voor
de spiegel die zeme heeft aangereikt. Alleen
anderen kunnen je tot inzichten brengen.
“Die anderen, dat kunnen dus zeker ook

gedichten zijn.Wie Ontdooid leest en openstaat
voor de inhoud, zal daarna anders naar de
wereld kijken, enminderwegkijken.”

Ontdooid, onbeperkte poëzie

is vanaf 3 december te koop bij Standaard
Boekhandel. Een audioversie ervan kun je
aanvragen via info@vfg.be.
Meer info over de Internationale Dag voor
Personenmet een Handicap opwww.vfg.be.
Kör en León lezen en dansen op 3 december
van 12.30 tot 14 uur inMuntpunt
op hetMuntplein in Brussel.

‘Mijn zintuigen hebben
zich beter ontwikkeld.

Ik hebmeer oog en oor voor
al het mooie dat elke dag
in de aanbieding heeft.

Ik ruik beter.
Mijn leven is verfijnder
en genuanceerder

geworden’


