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   Straling    
Christian Deterink 

 

 

Toen Mattias Volker het masker eenmaal was opgelegd en hij klaar lag om de machine te worden 

ingeschoven, werd hij overmand door sterke gevoelens van eenzaamheid, angst en wanhoop. Hij 

lag met bonzend hart te wachten op de dingen die onvermijdelijk zouden komen en voelde al die 

emoties tegelijk. En tezamen met die emotie ook een sterk gevoel van verlorenheid. Dertig keer 

zou hij deze gang moeten maken, dertig keer met een masker van gevlochten metaal op zijn 

hoofd en verplicht doodstil te blijven liggen. Dertig keer het monsterlijke apparaat in, dat achter 

hem al begon te zoemen, alsof het zich verheugde hem met huid en haar op te slokken. Dertig! 

Tranen welden op achter zijn ogen. Hij was nog niet eens tien, en nu al leek het einde van zijn 

leven al te zijn ingeluid… 

Ademloos wachtte hij af. En toen zette zich, toch nog onverwacht, het bedje waarop hij lag in 

beweging, en werd hij langzaam maar zeker richting de machine in geleid. Het voelde als een 

gang naar de executiekamer, en Mattias zag voor zijn stijf dichtgeknepen ogen, zijn leven aan 

zich voorbijgaan. 

 

Zijn zorgeloze leventje, eigenlijk, totdat hij, nu al weer anderhalf jaar geleden, bij een bezoek aan 

Six Flags bewusteloos raakte tijdens een ritje in een achtbaan (de Goliath was het als hij het zich 

goed herinnerde). Natuurlijk werd het toen allemaal afgedaan als een incident, tenslotte was de 

Goliath ook wel een erg snelle achtbaan, maar Mattias wist nu, anderhalf jaar later, dat dàt al het 

eerste voorteken was geweest. Het voorteken van al het slechte dat op de loer had gelegen. De 

steeds vaker opkomende hoofdpijnen. De nekpijn. De duizelingen die hem soms zomaar hadden 

bevangen, bijvoorbeeld als hij speelde op het schoolplein of thuis achter de computer zat. Het feit 

dat hij soms heel slecht kon zien. En dan was het nachtelijke braken nog niet eens genoemd, 

natuurlijk. 

 

Wat volgde was een eindeloze rondgang langs huisarts, kinderarts en specialist. Hij had 

staalpillen voorgeschreven gekregen, multi-vitaminen, veel rust. Maar dat had allemaal niet 

kunnen tegenhouden dat de klachten steeds erger waren geworden. Het gezeul had voortgeduurd 

totdat hij een keer op een nacht na een duizeling van de trap was gevallen, en in de eerste hulp 

werd opgenomen. Toen was iemand op het idee gekomen om een CT-scan te maken van zijn 

hoofd. 
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Tot op dat moment had Mattias nog nooit gehoord van een medulloblastoom. Waarom zou hij 

ook? Waarom zou je je verdiepen in een agressieve vorm van hersenkanker, die vooral voortkomt 

bij jonge mensen, als je zelf kerngezond bent? Het woord medulloblastoom blijft alleen in je 

hoofd zitten, als je er ook feitelijk één in je hoofd hebt zitten, dat is de realiteit. Maar dat was niet 

helemaal waar, want in het geval van Mattias ging het om meerdere tumoren, allemaal in en 

rond de achterste schedelgroeve. Agressieve tumoren, had dokter Wever Mattias met een serieus 

verzekerd, erg agressieve tumoren. Hij had het gezegd met een dodelijke ernst in zijn gezicht die 

hem kippenvel hadden bezorgd. 

 

Vanaf dat moment werd het ziekenhuis min of meer het thuis van Mattias. Hij bracht er meer tijd 

door dan in het huis van zijn ouders. Het was een slechte periode in zijn leven, waarin hij zich 

maar al te vaak beroerd voelde en geregeld veel pijn had. Wat in het ziekenhuis volgde was een 

opeenvolging van behandelingen: drains werden aangelegd om overtollig vocht uit zijn hoofd af 

te voeren en vele onderzoeken werden uitgevoerd. Toen uiteindelijk de uitslagen bekend waren, 

bleek dat alleen radiotherapie soelaas zou kunnen bieden. Dertig sessies, om mee te beginnen… 

 

“Tjezus“, prevelde Mattias zacht toen het ding tot stilstand was gekomen en hij geheel werd 

omsloten door de machine, “Tjezus“. Hij probeerde om zich heen te kijken, maar het masker 

belette hem enig zicht. Het ding voelde kil en onprettig aan op zijn gezicht en hij had de sterke 

aandrang het weg te halen. Maar hij wist zich te beheersen, lijdzaam afwachten, dat was het 

enige dat er voor hem in zat. Angstig wachten op het moment waarop de bestraling zou 

beginnen. Je kon er misselijk van worden, had de dokter hem verteld, maar niemand had hem 

gezegd of het pijn ging doen. Hij kneep zijn ogen zo stijf dicht, dat er tranen werden uitgeperst. 

“Tjezus“, dacht hij. 

 

Het begon allemaal toch nog plotseling. Opeens was het alsof hij op de achtergrond een constant 

geruis en geknetter hoorde, alsof alles om hem heen in één keer statisch geladen was. “De 

straling“, wist hij, met in een zijn keel kloppend hart, “het is nu echt begonnen”. Op dit moment 

werden zijn hersens doorzeefd door een constante stroom radiogolven, besefte hij. Maar het deed 

geen pijn; tenminste, voorlopig niet. 

Stijf van de spanning wachtte Mattias af op wat komen ging. Het geluid van de straling verschoof 

van klank, merkte hij: het werd hoger. Alsof iemand de schuif verder had opengezet, of zo. Maar 

er gebeurde meer. Hij had het gevoel alsof het steeds lichter om hem heen werd. Had iemand het 

licht in dit ding hoger gedraaid? Verbaasd opende hij zijn ogen, maar er veranderde niets 

merkbaars in wat hij zag. Op de één of andere manier had het ook niet te maken met wat zijn 

ogen zagen, maar met wat hij achter zijn ogen zag. Hoe noemde je dat ook al weer? Geestesogen, 

of zo? Hoe het ook heette, het gebeurde: Mattias baadde opeens in het witte licht. Was dit wat er 

gebeurde als je hersens werden geroosterd? In dat geval was het in ieder geval niet onprettig. Het 

was geen kil licht, maar was … warm, uitnodigend. 
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Toen Mattias het witte licht dat hem omringende beter op zich in liet werken, besefte hij, dat het 

niet helemaal wit was. Ergens in de verte bevond zich een zwart puntje. Hij was opeens 

nieuwsgierig en probeerde te zien wat het was. Tot zijn verbazing kon hij zich verplaatsen in het 

witte licht. Het zwarte puntje werd steeds groter. Hij kwam steeds dichterbij en zag nu dat het een 

perfecte cirkel was. Het leek wel een poort. Mattias had opeens de sterke aandrang te kijken wat 

achter die cirkelvormige poort schuil ging en vergrootte zijn snelheid nog eens. 

 

Met een schok kwam hij tot stilstand. Hij was door de poort geduikeld en bevond zich opeens, 

zwevend, in een door groene wanden omsloten ruimte. Het duurde even voor hij het herkende: 

het was de wachtkamer van het ziekenhuis. Een schok van herkenning schoot door hem heen 

toen hij zijn ouders herkende, die daar nerveus rondjes liepen. Wachtend tot de behandeling 

voorbij was, besefte hij. Tot zijn verbijstering constateerde hij dat hij zich blijkbaar buiten zijn 

lichaam bevond en vrij rond kon zweven. Maar er was meer. Het was alsof hij opeens over veel 

scherpere zintuigen beschikte. Of misschien wel geheel nieuwe! Hij kon de gedachten van zijn 

ouders horen, alsof ze praatten. En de gedachten van iedereen in het ziekenhuis en daarbuiten, 

als een constante achtergrond-ruis. Zijn ouders maakten zich zorgen om hem, merkte hij op. Ze 

hadden medelijden, waren bevreesd voor wat de resultaten zouden zijn. 

“Wat gek om in andermans gedachten te kijken“, dacht Mattias, en hij voelde zich enigszins 

opgelaten, niet zeker wetend of het wel zo netjes was wat hij deed. Hij besloot maar verder te 

zweven. Niet tegengehouden door muren of dichte deuren, vond hij feilloos de behandelkamer. 

Daar, de machine, en daar zijn eigen lijf, roerloos liggend in de opengesperde bek van het 

monster. 

“Tjezus”, dacht Mattias. 

 

Dokter Wever wees hen de stoelen, en ze gingen zitten: Mattias middenin, aan beide zijden 

geflankeerd door zijn ouders. De dokter zette zich neer aan zijn kant van het bureau en klemde 

zijn handen ineen. “Wat zou hij denken?”, vroeg Mattias zich af. Maar de gaven die hij had 

bezeten in die droom (nee, het was meer dan een droom geweest), bezat hij niet meer. Het was 

ook niet nodig. Aan de ernstige blik van dokter Wever kon hij zien dat het nieuws niet goed zou 

zijn. 

“De resultaten van je bestraling zijn nogal… verwarrend, Mattias”, begon dokter Wever zacht. 

“En weinig hoopgevend, helaas”, liet hij daar op volgen. “Je tumoren zijn gegroeid, 

onrustbarend veel groter geworden na de bestraling. Dat is nog nooit voorgekomen. We hadden 

minstens gerekend op het stoppen van de groei van je tumoren.” 

Er beviel een beladen stilte, die tenslotte werd doorbroken door Mattias' moeder die op huilerige 

en enigszins verwijtende toon zei: “Maar hoe is dat mogelijk…? ” Het was onduidelijk wie ze dat 

verwijt maakte. 

Wat volgde was een lang gesprek over de medische details van de behandeling. Mattias voelde 

zich tegelijkertijd wel en niet aanwezig in de kamer. Op de achtergrond hoorde hoe het gesprek 
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zich voortzette, terwijl hij de betoverende momenten tijdens de bestraling probeerde terug te 

halen. Dat ongelooflijke lekkeree gevoel te zweven. Die ongebreidelde vrijheid. Dat heerlijke … 

“… wat Mattias daarvan vindt.” Mattias werd weer teruggeworpen in de werkelijkheid toen zijn 

naam viel. Hij betrapte er zichzelf op dat er zich een glimlach op zijn gezicht moest hebben 

gevormd. Hij keek op en zag dokter Wever enigszins bevreemd en bezorgd naar hem kijken. 

Mattias schraapte zijn keel, en zei toen ferm: “Ik wil doorgaan met de behandeling!” 

 

En zo werd hij nog vier keer bestraald. Vier keer lag Mattias, bevangen in de straling en gevangen 

in de betovering van het monster en vier keer trad hij buiten zichzelf in een heerlijke vrijheid die 

hem mateloos opwond. Hij kon alles! Als hij wilde kon hij zich buiten, ver buiten het ziekenhuis, 

begeven. Hij keek zijn ogen uit, naar het geluk van zonnende mensen in het park, naar een 

verliefd stelletje, naar de pracht en praal van de vrije natuur, of gewoon naar de blauwe hemel. 

Wat was het leven heerlijk! Wat een wonderbaarlijke en kostbare gift! 

Maar ook kon hij in de geesten van mensen duiken. Zo leerde hij tijdens die vier reizen meer over 

zijn ouders dan hij ooit had gedacht. Hoe hun uiteenvallende huwelijk bij elkaar werd gehouden 

door de ziekte van hem, die hen noodgedwongen samenbond. Hoe zijn ouders eigenlijk in alles 

wat ze wilden en deden werden tegengehouden door hun alles opeisende zoon. Hoe diep hun 

frustraties zaten. En dat alles ondanks hun liefde voor hun enige kind… 

En dokter Wever, die hem maar een raadselachtig ventje vond, en hem eigenlijk al opgegeven 

had. De kanker was immers dusdanig snel voortgewoekerd dat er geen redding meer mogelijk 

leek. Maar wat dokter Wever niet begreep was dat die tumoren meer waren dan gezwellen. 

Gestimuleerd door de straling maakten ze ongelooflijke dingen in hem los… Het onbegrip dat 

Mattias bij zoveel mensen constateerde kon Mattias op die vier reizen soms droevig maken. Maar 

wat bovenal overheerste bij hem was toch een alles overweldigend gevoel van geluk. De wereld 

was zo krachtig, zo weids, zo mooi! Het leven zo rijk en gul. Hij voelde liefde voor alles wat hij 

had gezien op die fantastische reizen die hij maakte. 

En meer dan dat, hij voelde heel sterk de aanwezigheid van een universele macht die boven dit 

alles stond. Iets als een God, alhoewel Mattias niets herkende van de Universele Macht in het 

beeld van God dat was geschapen op zijn school en in zijn kerk. Misschien was het ook wel niet 

eens een … iemand. Misschien was het meer een optelsom van iets. Een soort fundamentele 

macht van al dat wat leefde. Een oerbron, of zoiets. In ieder geval ook, zonder twijfel, iets 

waarnaar je terugkeerde als je stierf. Want Mattias wist zeker dat het allemaal niet eindigde bij de 

dood. 

En met die constatering, kwam Mattias tot zijn waarschijnlijke belangrijkste inzicht, namelijk dat 

hij in zichzelf vrede kon vinden met de ultieme consequentie van dit alles. De bestemming die 

langzaam maar zeker steeds duidelijker op zijn in nevelen gehuldelevenspad opdoemde. 

 

Mattias voelde overal pijn toen hij wakker werd. Zijn hoofd voelde beurs aan; zijn lichaam 

lamgeslagen en krachteloos. Hij wist maar met moeite zijn ogen te openen. Aan de bedrand zaten 

zijn vader en moeder hem zorgelijk aan te kijken. “Schat, hoe gaat het?”, fluisterde zijn moeder. 
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Wat kon Mattias zeggen? Hij voelde zich ondanks de desolate toestand waarin zijn lijf verkeerde 

opgewonden, blij, opgetogen. In één woord: gelukkig. Hij kon niet meer begrijpen dat hij, toen hij 

nog gezond was, niet had ingezien hoe prachtig, nee fantastisch, het leven was. Maar hoe kon hij 

dat uitdrukken? Zijn tong voelde aan als een dood dier in zijn mond, zijn mond leek wel aaneen 

geplakt met lijm. “Goed”, wist hij er tenslotte met moeite uit te persen. 

“O, Matti”, zuchtte zijn moeder, op de rand van huilen, terwijl naast haar zijn vader hem ernstig 

en doodstil aankeek, “Je hoeft je voor ons niet sterk te houden. Je bent al zo dapper geweest. De 

dokter, de dokter…” Ze wilde zeggen dat de dokter had meegedeeld dat hij de behandeling wilde 

staken, omdat die meer kwaad dan goed leek te doen, maar dat wist hij al lang. “Ik weet het”, 

fluisterde hij. 

Zijn moeder keek hem intens droevig en woordeloos aan. Op hetzelfde moment boog zijn vader 

zich naar voren en zei: “Luister, Matti. We willen de radio-therapie stopzetten. De dokter zegt 

dat je veel te veel verzwakt bent voor de behandeling. We willen je graag mee naar huis nemen, 

zodat… zodat…” Zijn vader viel stil en boog zijn hoofd, bijna beschaamd. Zodat je daar kunt 

sterven. In het huis waar je bent opgegroeid, waar je bent geboren. Het waren allemaal zinnen die 

zijn vader niet over zijn lippen kreeg. 

 

Mattias had het voornemen van zijn ouders al lang overwogen. Maar hij kon het niet. Het 

monster met de opengesperde bek was zijn vriend geworden, de straling die hij voortbtacht het 

beste wat hem was overgekomen. Het bracht hem in contact met het volle leven dat hij steeds 

meer had moeten missen, en op zo´n intense manier! Hij moest terug, ook al zou het zijn laatste 

keer zijn. 

Zwak schudde hij zijn hoofd, diep liggend in het kussen. “Nee, nog niet. Nog één laatste 

bestraling.” 

Zijn moeder keek hem vol afschuw aan; “Maar Matti. Weet je dan niet dat je tumoren alleen 

maar sneller dan ooit zijn gegroeid sinds je bent begonnen met de bestralingen? Moet je niet 

afwachten wat dokter Wever zegt hierover?” 

“Ik weet dat dokter Wever me opgegeven heeft”, zei Matti, “maar dat is niet belangrijk. Ik moet 

nog één keer terug...” 

“Maar waarom?”, riep zijn moeder in wanhoop. Zijn vader sloeg een arm om haar heen om haar 

te kalmeren, zonder zijn blik ook maar een moment van Matti af te wenden. 

“Wil je dat echt, Matti? Weet je wat de gevolgen kunnen zijn?” 

Mattias knikte, “Ja. Ja!” Hij keek zijn vader indringend aan, net zo lang tot die knikte, met een 

fleem van begrip in zijn ogen. 

Toen verloor Mattias het bewustzijn. 

 

Twee dagen later lag Mattias opnieuw, met het masker op zijn gezicht, klaar voor de geopende 

muil van zijn vriend het monster. “Ik moet eigenlijk afscheid van je nemen”, dacht Matti, “het 

zal de laatste keer zijn.” Hij maakte zichzelf geen illusies. De ultieme consequentie had hij allang 
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aanvaard. Natuurlijk zou hij sterven, vandaag nog. Waar het om ging was dat het op de goede 

manier gebeurde. En dit was de enige juiste wijze waarop het moest eindigen… 

 

Het was nog niet meegevallen om dokter Wever mee te krijgen met zijn plan. “Waanzin, 

waanzin!”, had hij geroepen, “moet dat kind verdomme sterven in dat apparaat?”. Maar, 

verrassend genoeg, had zijn vader zich ontwikkeld tot zijn grootste medestander. Hij had de 

dokter ervan weten te overtuigen dat Mattias´ wens moest worden gerespecteerd. Dat het zijn 

leven was, zijn keuze. En uiteindelijk was dokter Wever, hoofdschuddend en inwendig hevig 

mompelend, gezwicht. 

 

Het afscheid was moeilijk geweest. Zijn moeder had een kus op zijn hoofd gedrukt en gefluisterd: 

“Sterkte, Matti. Hoe voel je je?“ En Matti had zijn moeder diep in de ogen gekeken en gezegd: 

“Gelukkig, mamma. Ik voel me gelukkig. Vergeet dat nooit…” 

Zijn vader had hem een stevige handgreep gegeven, zoals ze vroeger ook altijd deden toen ze 

voetbalden in de tuin. “Tot ziens, kampioen.” Ze hadden elkaar begrijpend aangekeken. Zijn 

vader besefte maar al te goed dat dit een laatste afscheid was. 

 

En toen begon het, de laatste gang het monster in. Mattias voelde zich intens dankbaar en 

opgelucht. Dit was het dan: een einde aan de pijn en het afzien van de laatste jaren. Geen 

moment twijfelde hij meer dat hij zou sterven, hier in dit apparaat, gehuld in haar straling. 

Het bedje waarop hij lag hield stil. Hij lag op zijn plaats. Alles was in gereedheid gebracht, nu 

was het alleen nog maar wachten. Rustig telde Mattias de seconden af. Van de eerdere 

behandelingen wist hij dat het precies twintig seconden zou duren voor de bestraling begon. 

“…één, nul.“ 

Precies op dat moment begon het gezoem. En meteen was Mattias gehuld in het witte licht. De 

straling had nog nooit zo’n sterke invloed op hem gehad, merkte hij. Maar dat was niet vreemd 

als je besefte hoe groot zijn tumoren inmiddels waren gegroeid. Hij vloog met ongelooflijke 

snelheid door de poort richting het ziekenhuis, op weg naar de wachtkamer. Er was nog een 

laatste taak te vervullen. Zijn moeder zat ineengedoken op een stoel, huilend, terwijl zijn vader 

machteloos tegen een muur geleund stond en in het niets keek. Mattias begon te spreken, meteen 

in hun geesten: “Dank je voor jullie liefde, voor het leven dat jullie me hebben gegeven. Treur 

niet om mij, daarvoor is het leven te kort. Wordt weer gelukkig, met of zonder elkaar, dat is mijn 

laatste wens.” 

Het was eruit en met dat hij die laatste beladen woorden had gesproken viel het Mattias opeens te 

zwaar om nog langer te blijven. Hij haastte zich de wereld in, die prachtige wereld. En hij genoot, 

voor de laatste keer, van het leven. Hij vloog naar stadscentra vol tevreden mensen, verplaatste 

zich in een leeftijdsgenootje in een pretpark en genoot vanuit de lucht van de hoge toppen van het 

Himalaya gebergte. Er waren geen grenzen meer. Hij kon overal heen waar hij wilde, in een 

mum van een seconde. Alles was nu mogelijk geworden: hij kon overal naar toe en overal zijn. 

Hij vloof rondjes rond de Eiffel Toren, waar hij twee jaar geleden nog was geweest, vloog over de 
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oceaan en bekeek vanuit de lucht zijn basisschool, waar zijn klasgenootjes, onkundig van dit 

alles, snakten naar de bel van de pauze, die elk moment kon klinken. En hij bekeek voor de 

laatste keer zijn ouderlijk huis. 

In de laatste momenten van zijn leven dronk Mattias zich gulzig in van het leven, totdat de ronde 

poort hem onverbiddelijk roepte en aan hem begon te trekken. Het was tijd. Na een laatste blik 

ging hij de poort door, terug het witte licht in. En opeens heel benieuwd wat zich aan de andere 

zijde zou bevinden. 

 

Mattias Volker werd dood aangetroffen in het bestralings-apparaat. Zijn gehavende, uitgeputte lijf 

had het uiteindelijk begeven. Zijn ouders, die later zouden beweren dat hun zoon zich in zijn 

laatste momenten nog tot hen persoonlijk had gericht, keken toe hoe zijn nog warme lichaam uit 

de muil van het monster werd gehaald. Toen het masker van zijn hoofd werd gehaald waren ze 

niet eens verbaasd toen ze zagen dat zich op het gezicht van hun dode zoon een tevreden 

glimlach had gevormd. Zijn gezicht, zo zou zijn vader later nog vaak zeggen, straalde. 

 
 


