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Film Regisseur Daniel Lambo groeide op het asbestafval van Etex

Eternit op. Hij maakte er een onthullende documentaire over.

Stemverlies kan tussen de oren zitten

De stille doder die
wordt doodgezwegen

‘Een stem is álles
voor een zanger’
Een zanger die van het
ene moment op het
andere zijn stem
kwijtraakt, en die
vervolgens even snel
weer terugvindt: hoe
geloofwaardig is dat?
HILDE VAN DEN EYNDE

H

et optreden van U2
in Keulen gaat
vanavond gewoon
door.
Nochtans
moest de Ierse band
zijn set zaterdagavond in Berlijn al
na het vierde nummer afbreken,
omdat zanger Bono plotsklaps pro
blemen met zijn stem had gekre
gen. Een dag later bleek hij alweer
aan de beterende hand. ‘Ik ben bij
een goeie dokter langsgeweest.
Met zijn hulp zal ik mijn stem weer
helemaal terughebben voor de he
le verdere duur van de tournee’, liet
de zanger op de site van U2 weten.
Griet Laureyns, neuskeeloor
arts met specialisatie stemproble
men van het Ziekenhuis OostLim
burg in Genk, vindt het geen on
aannemelijk scenario. Op basis
van filmpjes van het afgebroken
optreden die online circuleren,
verwacht ze geen zware stemscha
de bij de zanger. ‘Hij klinkt wat
schor, schraapt zijn keel zo nu en
dan, en lijkt wat last te hebben van
slijm. Bij het optreden de dag er
voor was alles nog oké. Dan denk
ik niet dat hij een zwaar letsel
heeft, eerder een voorbijgaande
ontsteking of overspannen stem
spieren. En gezien zijn arts in Ber
lijn een spoedig herstel verzekert,
is structurele schade, als poliepen,
een bloeding in de stemplooien of
cysten op de stemplooien, uit te
sluiten. Daar kom je niet op drie
dagen vanaf.’
Voor zanger Stijn Meuris klinkt
het verhaal van Bono herkenbaar.
Zelf maakte hij eind jaren 90 iets
gelijkaardigs mee toen hij met
Noordkaap aan het toeren was. ‘De
nacht na een optreden was ik van
het ene op het andere moment
mijn stem kwijt. Ik werd wakker en
kon niet eens meer fluisteren. Bij
de neuskeeloorarts heb ik met be
hulp van briefjes moeten uitleggen
wat er aan de hand was.’
Wat het probleem bij Bono was,
weet Meuris niet, maar in zijn
geval moet stress de uitlokkende
factor zijn geweest. ‘Ik was zenuw

achtig geweest voor het optreden,
dat uitzonderlijk zou doorgaan in
een theaterzaal. Dat zittende pu
bliek reageerde minder uitzinnig
dan ik van een festivalpubliek ge
wend was. En al was dat concert
niet slecht gegaan, het zat me niet
lekker. Vermoedelijk is dat de
trigger geweest.’

¨¨¨èè
Van: Daniel Lambo
(75 min.)

naar een paardenmiddel. ‘Een cor
tisonenspuit, recht in mijn keel.
Een wondermiddel! Een paar uur
later had ik mijn stem terug, die
avond heb ik gespeeld alsof er niks
aan de hand was. Die arts zei er wel
bij dat zo’n spuit niet voor herha
ling vatbaar was: hij gaf ze abso
luut niet graag, wegens te veel
nevenwerkingen. Maar het was
niet nodig: ik ben mijn stem na
dien nooit meer kwijtgespeeld.’

Te veel nevenwerkingen
Best mogelijk dat iets dergelijks
ook bij Bono heeft gespeeld, denkt
Griet Laureyns. ‘Voor zangers van
dat niveau is hun stem álles: hun
inkomen, hun imago. Als er dan bij
het eerste nummer van een con
cert iets hapert, en het tweede en
derde nummer gaan nóg slechter,
dan kan een zanger panikeren en
kan stress hem volledig doen ver
krampen. Dan moet je zijn zelfver
trouwen weer zien op te bouwen.
Door op de consultatie te laten zien
dat er écht geen letsels op zijn
stemplooien zitten, bijvoorbeeld.
Door de logopedist zijn stemspie
ren los te laten masseren. Zo’n psy
chologische aanpak en geruststel
ling zijn superbelangrijk.’
Toen rust bij Meuris het pro
bleem niet bleek te verhelpen en
geplande optredens in het gedrang
dreigden te komen, greep zijn arts

Ademloos

Bezoekje van Bono

‘Ooit kreeg ik een
cortisonenspuit,
recht in mijn keel.
Een wondermiddel!
Een paar uur later
had ik mijn stem
terug’
STIJN MEURIS

Zanger

Laureyns vermoedt dat zo’n cor
tisonenkuur ook aan Bono voorge
schreven kan zijn, om hem snel
weer speelklaar te krijgen. ‘Wel
licht heeft hij een milde laryngitis
gehad, een ontsteking van de stem
plooien. Vermoedelijk is die niet
bacterieel van oorsprong, want hij
klinkt niet fors verkouden, zijn
neus zit niet verstopt en zijn sinus
sen klinken vrij. Een virale infectie
is waarschijnlijker, of irritatie of
overbelasting uitgelokt door re
flux: zangers duwen hun maagin
houd wel eens omhoog bij het zin
gen, met zuurbrand als gevolg. De
ontsteking en zwelling die dat
geeft, is met een cortisonenbehan
deling snel weer onder controle.’
Nadien is het zaak om niet op
nieuw in de problemen te komen,
zegt Laureyns, door de stemplooi
en op te warmen en goed in te zin
gen voor een optreden, maagbelas
tende voeding te vermijden en ge
noeg water te drinken – een stem
moet gesmeerd blijven. ‘En Bono
mag na het optreden in Keulen al
tijd langskomen in Genk. Er is nog
een plaatsje vrij op de raadpleging.
Ik zou die stembanden wel eens
met eigen ogen willen zien.’

A

demloos opent met een
machtig berglandschap.
Een Indiase vrouw
pleit voor een leven zonder
hebzucht. Cut naar de VN
top, waar Rusland stelt dat er
geen wetenschappelijke be
wijzen zijn dat asbest schade
lijk is, en Zimbabwe bij een
verbod erop negatieve gevol
gen voor de handel voorspelt.
Het voorstel voor een bin
dend verdrag wordt uitge
steld.
Met dat pijnlijke contrast
toont Daniel Lambo (u kent
hem als coregisseur van Duts)
dat hij het lokale moeiteloos
kan overstijgen tot op wereld
schaal, en dat hij het heden
elegant kan verweven met
het verleden. Want asbest is
helaas een wereldwijd én
brandend actueel probleem.
Ademloos is de meest per
soonlijke documentaire die
Lambo ooit maakte. Hij
groeide op in het Kapelleop
denBos van de jaren 70,
naast de EtexEternitfabriek
waar zijn vader en zowat het
hele dorp werkten, en waar
hij zelf vakantiewerk deed.
En hoewel iederéén er men
sen verloor aan asbest, heerst
er in de streek een omerta.
Asbest, de stille doder, wordt
doodgezwegen door de vele
gezinnen die financieel over
leefden dankzij de fabriek.
In archiefbeelden zegt
Etienne Van der Rest, in de
jaren 70 directeur van Eter
nit: ‘Asbest en cement vor
men wat ik een perfect huwe
lijk zou willen noemen’. Hoe
wel al in 1964 werd bewezen
dat het dodelijk is – als oor
zaak van asbestose, longkan
ker én mesothelioom – zat
het zogenaamde mirakelpro
duct nog steeds overal. Land
bouwers verstevigden hun

landwegen met het afval dat
ze gratis kregen van de fa
briek, velden waren omheind
met asbestbuizen, zelfs
scholen zaten er vol mee.
In 1998 werd de stof ver
boden in België, maar het is
geen probleem uit het verle
den. Volgens een schatting
van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
(Ovam) is er in Vlaanderen
nog altijd 3,7 miljoen ton
asbesthoudend materiaal aan
wezig. En de Wereldgezond
heidsorganisatie voorspelt
tegen 2030 meer dan 300.000
overlijdens in de EU ten
gevolge van mesothelioom.
Intussen herhaalt de ge
schiedenis zich gewoon
elders. Want sinds asbest in
2002 in heel Europa geband
werd, verviervoudigde de
consumptie ervan in India.
En zo komt Lambo terecht in
Kymore, een dorp in Cen
traalIndia waar de multi
national Eternit een nieuwe
dochterfabriek oprichtte,
jaren nadat de fatale gevol
gen van asbest bekend waren.
Lambo focust op de trieste
link tussen Kymore en Kapel
leopdenBos, en brengt
slachtoffers en actievoerders
uit beide plekken samen. Hun
doel: een wereldwijd verbod
op asbest.
De vorm van deze film is
niet bijzonder vernieuwend,
origineel of mooi, maar het
onderwerp is zo belangrijk
dat dat niets uitmaakt. Vol
gende maand komt de VN
opnieuw samen in Genève
om de voorstellen voor een
bindend verdrag te bespre
ken. We kunnen alleen maar
hopen dat deze documentaire
de neuzen in de juiste rich
ting doet draaien.
JOZEFIEN VAN BEEK

In India wordt asbest nog aan de lopende band geproduceerd.
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Vallen, opstaan en weer doorgaan
Film Een moeder ondergaat hoe haar zestienjarige zoon naar het

andere eind van de wereld trekt om zijn sportdroom na te jagen.
Benzinho

¨¨¨èè
Van: Gustavo Pizzi
Met: Karine Teles,
Otávio Müller,
Adriana Esteves
(95 min.)

D

e Braziliaanse film
maker Gustavo Pizzi
ontroert met een
bitterzoet portret van een
familie met meer zorgen dan
centen. Het staat oprecht
geluk niet in de weg, zelfs
wanneer het tegenzit.
Pizzi’s hart ligt bij de
moeder, Irene, die er als
enige het hoofd bij houdt.
Met haar gezin woont ze net
buiten Rio de Janeiro in een
huis dat op barsten staat.
Wanneer het deurslot niet
meer mee wil, klauteren ze
wel door het raam naar bui
ten. Nog geen week later lijkt
het nooit anders geweest.
Schopenhauer geloofde
rotsvast dat het onmogelijk is
om echt gelukkig te zijn. Voor
hem was het eenvoudig: le
ven is lijden. Maar Irene leest
geen Schopenhauer. Ze heeft

wel wat anders te doen.
Haar echtgenoot is een
bravige goedzak met een
boekenwinkeltje dat aan het
internet een gehaaide con
current heeft. Het houdt hem
niet tegen om panden te be
zoeken die groot genoeg zijn
om zijn dromen in onder te
brengen. ‘Er komt een mo
ment dat alles lukt’, stelt hij
Irene gerust. Ze kan hem wel
de nek omwringen.
Natuurlijk wil ook zij voor
uit, maar dan met gezond
verstand. De verkoop van hun
vakantiehuis zou genoeg cen
ten opbrengen om eindelijk
de werken aan hun nieuwe
woning te hervatten. Maar
dromers verkopen geen
vakantiehuizen.
Benzinho is een ontroe
rend eerbetoon aan alle moe
ders. Zij torsen vaak zoveel

meer dan ze kunnen dragen,
en niemand die daar oog
voor heeft. In Karine Teles, in
het echte leven de moeder
van zijn twee zonen, vindt de
filmmaker een vrouw om van
te houden. Haar kommer
wordt de jouwe. Wanneer
haar zestienjarige zoon de
kans krijgt om in Duitsland
voor een professionele carriè
re als handballer te gaan,
implodeert haar wereld.
Als een porseleinen moe
derhart breekt, waar verstopt
ze dan de scherven? In een
hoekje zitten snotteren is niet
aan Irene besteed. Ze moet
vooruit. Een vrouw met zo’n
eindeloze veerkracht wekt
bewondering in alles wat ze
doet.
Zonder de ellende te
etaleren of emotioneel uit
te buiten, raakt Benzinho je
diep. Zo eenvoudig kan
cinema soms zijn.
RUBEN AERTS

Irene en haar man, een bravige goedzak.
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