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   Ataraxia    
Christian Deterink 

 

 

Terwijl de internetpagina nog ingeladen werd, wist hij al dat hij eindelijk gevonden had wat hij al 

dagen zocht. Dat wat zijn bestaan geheel kon veranderen en hem het goede leven kon brengen. 

Of, om het in één woord te zeggen: “geluk”. Dat de internetsite HetHoogsteGoed.nl heette, vond 

hij dan ook volstrekt voor de hand liggen. 

De portal van de site verscheen op het beeldscherm en bestond uit een afbeelding van een 

weelderig vormgegeven smeedijzeren poort, die slechts op een kier open stond. Door de spijlen 

was een glimp zichtbaar van wat daarachter verscholen was, iets wat een heel goede benadering 

moest zijn van een hemelse lusthof. Sappige groene weiden vol bloemen, rijkbebladerde bomen 

met takken die doorbogen onder het gewicht van hun eigen vruchten en op de achtergrond een 

smal rustig kabbelend riviertje. Boven de poort was, temidden van een barokke versiering, een 

tekst aangebracht: “Vreemdeling, hier is het goed toeven, hier is genot het hoogste goed”. 

Pieter’s hand trilde toen deze zich naar de muis bewoog. Hij klikte op de poort en het plaatje 

maakte plaats voor een site die zich tergend langzaam opbouwde. Pieter kon zijn ongeduld maar 

nauwelijks bedwingen en merkte niet dat hij zijn hoofd steeds dichter naar het beeldscherm 

bewoog. Eindelijk werden een menubalk en een tekst zichtbaar. Het betrof een inleiding van de 

maker van de site, van wie een fotootje was bijgevoegd, onder de voor Pieter onbekende titel 

Ataraxia. Maar dat kon Pieter allemaal niet echt boeien. Zijn ogen gleden al haastig de menu-

balk af, tot hij vond wat hij zocht. 

“Ja”, prevelde hij, terwijl hij de muis richting de knop Muziek bewoog, “ja”. Hij klikte op de 

knop met zo’n kracht dat het bovenste eindje van zijn wijsvinger wit werd. 

Een nieuw scherm opende zich en Pieter zag een lijst verschijnen met vijf namen, alle voorzien 

van een Windows Media Player logo. 

Pieter hijgde nu, terwijl hij bleef prevelen “Ja, ja, ja”. Dat er zich zweet op zijn voorhoofd begon 

te vormen, merkte hij niet. Hij ging razendsnel de lijst af en zag tot zijn immense voldoening dat 

slechts één titel hem bekend voorkwam. Dit was de titel die hij nu bijna een week geleden, nog 

volstrekt onwetend, bij toeval had gedownload. Nog steeds gejaagd drukte hij op één van de 

onbekende titels. Een aantal seconden gebeurde er niets; seconden die voor Pieter, die zijn adem 

inhield en zijn ogen strak op het beeld gericht hield, leken te worden uitgerekt tot uren. Maar 

toen begonnen zich eindelijk spookachtige en sferische klanken door zijn kamer te verspreiden. 

Pieter zakte achteruit in zijn bureaustoel en zuchtte weldadig. 

Extatisch liet hij zich meevoeren door de muziek. 
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Het bestand “Samotian Garden Sound Sculptures – part 1.mp3”, daar was het allemaal mee 

begonnen. Bij toeval had Pieter het bestand gevonden op het muziekuitwissel-platform 

LimeWire. Zonder er lang over na te denken had hij het bestand samen met een hele hoop andere 

gedownload naar zijn computer. En daar, op de 120 Gieg harde schijf was het bestand tussen 

duizenden andere, ongetwijfeld in vergetelheid geraakt, als Pieter niet op een gegeven moment 

had besloten het af te spelen. En toen was er iets heel bijzonders gebeurd. 

Pieter kon het nog steeds niet verklaren, maar de muziek had hem meteen gegrepen. Maar dan 

niet op de manier zoals dat hem, als muziekliefhebber, wel vaker was gebeurd als hij bepaalde 

liedjes voor het eerst draaide. Maar op een veel, véél directer manier. Hij was in een soort 

extatische toestand geraakt, die had voortgeduurd tot zelfs nadat de muziek al was gestopt. Niets 

had ooit zo'n uitwerking op Pieter gehad. Het was een ongelooflijke ervaring geweest. 

En toch was dit niet eens het belangrijkste geweest; dat was wat er daarná gebeurde. Want de 

twee dagen erna had Pieter ervaren alsof hij in een andere wereld leefde, alsof hij in de hemel was 

beland. 

Alhoewel hij nog nooit drugs had gebruikt, wist hij instinctief dat het meer was dan alleen zo’n 

soort roes. Het was ook veel basaler; meer alsof Pieter een geheel ander mens was geworden. Een 

veel prettiger mens, rustig, tevreden. Vrij van de kleine en wat grotere angsten, verlangens en 

frustraties waar hij, zoals al zijn leeftijdgenoten - pubers - onder gebukt ging. Het had bijna 

gevoeld alsof hij grondig was gereinigd, alsof alle onnodige ballast die hij in zijn zestien 

levensjaren had verzameld, waren weggespoeld. Hij had twee dagen gelééfd in de letterlijkste zin 

van het woord, genietend van alles wat voorviel, het leven louterend, niet bezwaard door wat dan 

ook. Het was fantastisch geweest... 

 

Het was juist hierom, dat het zo ontzettend frustrerend was, dat was gebleken dat het allemaal 

slechts tijdelijk was. Na twee dagen had het geleken alsof de muziek was uitgewerkt en het geluk 

was opgeraakt. Het had gevoeld alsof hij weer was weggezakt in de modder, het slijk van de 

gewone beslommeringen, onzekerheden, ergernissen en zorgen. 

Natuurlijk had Pieter geprobeerd die fantastische ervaring te herhalen door de muziek opnieuw te 

draaien. En inderdaad was hij opnieuw in de volstrekt ongekende extase geraakt. Maar deze keer 

had die nog geen etmaal geduurd. En na de derde draaibeurt was het “goede gevoel” zoals hij het 

was gaan noemen, al na een kwartier uitgedoofd… 

Sindsdien had hij droog gestaan. Pieter had gesnakt naar de louterende werking van de muziek 

als een verslaafde zijn shot. En zoals deze waarschijnlijk zijn dealer zou opzoeken, zo was Pieter 

het internet opgegaan. 

Uren-, misschien wel dagenlang had hij online gezeten en gezocht naar andere, soortgelijke, 

muziek. Zonder enig succes. Van wie de muziek was en waar die vandaan kwam, het was 

volstrekt onbekend. Totdat hij uiteindelijk, ergens diep weggestopt in het forum van een site 

waarvan hij de naam alweer had vergeten, een halve verwijzing had gevonden naar iets dat het 

“Het Hoogste Goed” werd genoemd. En zo was hij uiteindelijk op de bewuste site gekomen, 

waar hij niet één nieuwe track had gevonden, maar zelfs vier. 
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En zo kon Pieter weer terugkeren naar het “goede leven”. Tenminste: voor zo lang het duurde. 

Want zit er niet in elke idylle tenminste één klein haarscheurtje? Twee weken lang verliep zijn 

leven als een droom. De lichtheid van het bestaan leek te zijn ontstaan doordat zijn geest “leeg” 

was, niet bezwaard door wat dan ook. Twee weken lang genoot Pieter en ontdekte hij wat het 

geluk inhield. Twee weken lang lachte het leven Pieter toe en toen… toen was het voorbij… Toen 

waren ook de nieuwe tracks “opgebruikt”. Toen leek het geluk voorgoed uitgedoofd… 

 

De eerste nacht na de ontluisterende ontnuchtering van het “gewone leven”, kroop Pieter rond de 

klok van drieën achter zijn computer. Hij kon niet alleen de slaap niet vatten, het leek onmogelijk 

om dat ooit nog te kunnen. 

Het was geheel stil in huis; zijn ouders en broertje sliepen natuurlijk al wel. Geen van hen kon 

ook maar vermoeden wat er met hem aan de hand was. Natuurlijk hadden ze gemerkt hoe 

levenslustig Pieter was geweest, maar hé; dat is geen reden voor iemand om zich zorgen te 

maken, toch? 

Het was maar goed dat Pieter’s ouders hem niet zó zagen, bedacht hij. De andere kant van de 

medaille. Hij trilde en dat was niet alleen van de kou. Op zijn gezicht moest ongetwijfeld iets af te 

lezen zijn van de pijn die hij voelde en het ongelooflijk sterke verlangen dat in hem brandde. 

Eenmaal in Internet Explorer typte hij snel het internetadres in. Na zijn eerste bezoek, toen hij 

alle vier de nieuwe tracks gedownload had, had hij Het Hoogste Goed nooit meer bezocht. 

Waarom zou hij ook? Maar nu was alles anders, nu was de site opeens zijn laatste strohalm. 

Pieter beet ongedurig op zijn nagels, ingekrompen voor het beeldscherm, wachtend tot de site 

opgevraagd was. Het duurde en duurde en het blauwe balkje onderin het scherm groeide slechts 

tergend langzaam. Tot opeens de mededeling op het scherm verscheen: “site niet gevonden”. 

Als door een adder gebeten schoot Pieter overeind. Zijn vingers roffelden over het toetsenbord. 

Maar ook een tweede en een derde poging leverden niets nieuws op. Noch een andere 

webbrowser en een snelle Google-search. Na een kwartier koorstachtig werken moest Pieter 

concluderen dat de site gewoon niet meer in de lucht was. Verdwenen, als sneeuw voor de zon. 

Minutenlang staarde hij alleen maar wezenloos naar het scherm en toen ontstak zich in hem 

opeens een woedende razernij. Hij greep de koffiemok op zijn bureau en gooide het ding, onder 

het schreeuwen van enkele flinke verwensingen, kapot tegen de muur. Een pennenbak vloog er 

achteraan. 

Zijn gealarmeerde moeder vond hem ineengedoken zittend op het bed, met zijn hoofd steunend 

op zijn armen. 

 

“Ligusterlaan 13B”. Hij herhaalde het adres keer op keer, zijn handen krampachtig het stuur 

vasthoudend en zijn ogen tot spleetjes toegeknepen. De ruitenwissers zwoegden over de voorruit, 

in een bij voorbaat mislukte poging de enorme hoeveelheden sneeuw weg te vegen. Heel zuidelijk 

Nederland ging gebukt onder, zoals de KNMI het noemde, één van de ergste sneeuwstormen van 

de eeuw. Uitgerekend nu...! 
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Pieter kon door de voorruit weinig meer zien dan massa’s sneeuw, die door de ijskoude wind tot 

grote snelheden werden voorgestuwd. Hij probeerde te begrijpen waar hij was en belangrijker, 

waar hij naar toe moest. Maar de verkeersborden waren nauwelijks leesbaar en hij had al zijn 

aandacht nodig om alleen al op de weg te blijven. 

Maar ondanks de moeilijke omstandigheden twijfelde Pieter geen moment aan zijn missie. De 

diefstal van zijn vader’s auto, zijn hachelijke tocht door het noodweer, het feit dat hij reed zonder 

rijbewijs en zonder ooit maar eerder in een auto te hebben gereden, het was in zijn ogen allemaal 

volstrekt gerechtvaardigd om zijn doel te bereiken. 

De Ligusterlaan 13B. 

Voor Pieter was het volstrekt vanzelfsprekend dat hij zijn ouders van niets van alles deelgenoot 

had gemaakt. Het idee alleen al! Zijn gealarmeerde moeder had hij die rampzalige nacht, nu al 

weer bijna een week geleden, wijsgemaakt dat zijn gefrusteerde schreeuw was ingegeven doordat 

zijn computer was gecrasht, wat ze als digibeet zowaar had geloofd. En daar was het bij gebleven. 

Ach, eigenlijk was dat het beste voor alle partijen; de waarheid zouden ze toch niet geloven... In 

een plots opdoemende bocht moest Pieter abrupt remmen. Hij merkte te laat dat juist hier het 

wegdek was veranderd in een spekgladde ijsbaan. De auto gleed door tot het van de weg raakte 

en de flank hard tegen een boom knalde. Pieter schreeuwde van de schrik en zijn hoofd knalde 

tegen het zijraampje. Door de klap stuiterde de auto weer terug de weg op. Pieter draaide 

wanhopig met het stuur om de auto weer in het gareel te krijgen. Juist op tijd kregen de banden 

weer een beetje grip. Pieter wist bij te sturen en een nieuwe crash te voorkomen. Langzaam 

glibberde hij door. 

Nog trager vervolgde hij zijn weg. Zelfs in de verhitte hersenen van Pieter begon langzaam het 

besef door te dringen dat het waanzin was, waar hij mee bezig was. Maar juist op dit moment 

vond hij het verkeersbord dat hij zocht. Het stond uit de wind en daardoor was de plaatsnaam 

nog redelijk goed leesbaar. Nog drie kilometer… 

Met hernieuwd vertrouwen reed hij door. 

 

Er waren al drie uren verstreken sinds hij was weggegaan van huis toen hij de Ligusterlaan 13B 

eindelijk bereikte. Volstrekt belachelijk voor een afstand van nog geen 25 kilometer, maar dat kon 

Pieter weinig meer schelen, toen hij de zwaar beschadigde auto (hij had nog enkele andere, 

minder zware, touchés gehad) eindelijk stilzette aan de kant van de weg. 

Schuin voor hem was een riante villa zichtbaar. Op de poort aan de straat stond het nummer 

13B. Enigszins verwonderd merkte hij op dat de weelderig vormgegeven poort enigszins leek op 

die op de site had gestaan. 

Hij trok de rits van zijn jas dicht en stapte uit. De striemende wind kreeg direct vat op hem en 

verkilde hem bijna meteen. Vechtend tegen de harde wind en de sneeuw die in zijn gezicht sloeg 

werkte hij zich richting de villa. Toen hij uiteindelijk de poort had bereikt voelde hij zich bijna 

alsof hij een pooltocht had volbracht. Met zijn handen op zijn ogen probeerde hij iets te zien. 

“Prof. Dr. H.P.W. Rochus”, las hij op een koperen plaatje. Schuin daarboven hing een bordje dat 

aangaf dat het hele complex voorzien was van een veiligheidssysteem. Pieter probeerde de poort, 
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maar die was natuurlijk op slot. Daarin leek de poort nou juist weer niet op dat plaatje op de site, 

bedacht hij. Voor het overige leek de villa te zijn omgeven door hetzelfde ondoordringbare 

manshoge hek. Pieter gromde een verwensing tussen zijn tanden, niet de eerste sinds die 

verdoemde nacht toen hij had uitgevonden dat de site niet meer bestond. 

Nog steeds inwendig vloekend begon hij langs het hek te lopen, het inspecterend op een zwakte 

waar hij zou kunnen binnendringen. Hij moest doorlopen tot helemaal achter de villa tot hij iets 

vond waar hij wat aan had. Het was een tweede, kleinere poort. De scharnieren, deurklink en 

enkele dwarsverbindingen tussen de spijlen boden hem het houvast om hier overheen te 

klimmen. Pieter was dankbaar voor het feit dat de plek enigszins beschut lag onder de bomen van 

het bos dat de villa omringde. Hier had de sneeuwstorm in ieder geval geen vrij spel. Hij zette 

zich schrap en begon te klimmen. 

Pas veel te laat kwam hij erachter dat zich onder de sneeuw die zich op de bovenkant van de 

poort had verzameld vlijmscherpe metalen zaagtanden verborgen. Hij haalde zijn hand open en 

schreeuwde van de pijn. Alleen zijn ijzeren vastbeslotenheid zorgde ervoor dat hij niet losliet. De 

pijn verbijtend klom hij door. 

Toen hij eenmaal aan de andere kant van de poort stond had hij naast een bloedende hand een 

lelijke jaap in een dijbeen en in zijn zij. Zijn kleren waren op diverse plaatsen gescheurd. Samen 

met de hoofdwond die hij al in de auto had opgelopen moest hij eruit zien als de overlevende van 

een vreselijke ramp. Pieter steunde zijn handen op zijn knieën en blies buiten adem uit. Zijn lijf 

dampte en hij merkte dat hij ondanks de ijzige kou zweette. 

Toen hij weer opkeek, nog steeds hijgend, werd hij bevestigd in zijn eerdere impressie dat de villa 

er toch wel verlaten uitzag. Achter geen van de ramen scheen licht. Een vreselijke gedachte 

maakte zich van hem meester. Rochus was toch wel thuis? Dit was toch niet allemaal voor niets 

geweest? De moed begon hem in de schoenen te zinken, tot hij opeens een fleempje licht ontdekte 

in één van de kamers op de begane grond, als een streepje licht dat zich tussen dichtgetrokken 

gordijnen had weten te persen. Dus toch! Verbeten grijnzend ging Pieter met hernieuwde moed 

op pad. 

 

De man had een rode kamerjas aan en stond bij de lange rijen boekenkasten. Hij was van 

middelbare leeftijd, had grijs haar en een ringbaardje. Hij leek een beetje op een docent bij hem 

op school, bedacht Pieter zich verwonderd. De man leek bezig te zijn boeken in rondom hem 

opgestelde verhuisdozen te pakken en schrok pas op toen de zware deur achter Pieter in het slot 

viel. Toen zijn blik op hem viel, las Pieter daarin verbijstering en ongeloof. 

“Hoe- hoe ben je binnengekomen?”, hijgde de man. Het vermoeden dat dit Herman Rochus wel 

moest zijn, werd nog eens versterkt doordat Pieter hem vagelijk meende te herkennen van het 

plaatje dat destijds op die site had gestaan. 

Pieter zei niets, maar stapte dichterbij, ondertussen de kamer monsterend. Met de hoge zoldering, 

antieke meubels, parketvloer en de grote boekenkasten had de ruimte uitstekend kunnen dienen 

als filmlocatie voor de studeerkamer van de waanzinnige geleerde. Maar wie zei Pieter dat 

Rochus dat niet was? 



Ataraxia  Christian Deterink 

www.christiandeterink.nl  6 

“Het beveiligingssysteem is natuurlijk uitgevallen door de storm”, beantwoordde Rochus zelf zijn 

vraag. Zijn blik gleed naar beneden, naar Pieter’s voeten. Pieter merkte dat hij bloed lekte op het 

ongetwijfeld dure Perzische tapijt. 

“ I-ik… wil”, begon Pieter, haperend. Hij leek te worden bevangen door de hitte in de kamer en 

voelde zich opeens krachteloos. Hij probeerde zichzelf te vermannen, zo dicht bij zijn doel kon 

hij niet falen! 

Rochus zuchtte en legde de boeken die hij nog in zijn hand had weg. “Ik weet wat je wilt”, de 

spijt in zijn stem was goed hoorbaar, “Ik had zo gehoopt dat ik er van af was… Maar het is me 

blijkbaar niet gegeven.” Hij leek in zichzelf te praten. “Ik moet het hebben”, hijgde Pieter, terwijl 

hij zijn jas openritste, nog steeds hevig zwetend. 

“De epicurische muziek, natuurlijk”, zei Rochus. Schijnbaar de schrik teboven en iets beter op 

zijn gemak wandelde hij naar zijn enorme bureau en ging zitten in een zware stoel. Hij wees naar 

de stoel tegenover het bureau. “Als je zo vriendelijk wilt zijn, voor je het tapijt helemaal 

ruïneert.” 

Schoorvoetend deed Pieter wat hij zei en ging zitten. Hij wist niet of hij zin had in het uitgebreide 

keuvelgesprek dat deze man blijkbaar voor ogen had. Hij wilde resultaten, en snel! Nu hij 

eindelijk, na urenlang onderzoek op internet, had uitgevonden dat dit de man achter de site 

HetHoogsteGoed.nl was, de man die de muziek had gemaakt, kon hij geen langer uitstel meer 

dulden. 

“Verschrikkelijk, wat zie je eruit”, zei Rochus en hij wierp hem een grote katoenen zakdoek toe. 

Pieter drukte hem tegen zijn bebloede hand. 

“Ik hoop dat je begrijpt dat het nooit allemaal zo bedoeld was”, zei Rochus op een toon alsof hij 

met een vakgenoot aan het delibereren was, “het is allemaal op een vreselijke manier 

misgegaan.” 

Pieter keek hem niet-begrijpend aan. 

Rochus zuchtte, alsof hij een trage leerling was, “Okee, laten we bij het begin beginnen. Ik ben 

Herman Rochus, zoals je al wel wist. Ik ben epicurisch filosoof, maar dat zegt je waarschijnlijk 

niets. Maar toch heeft dit alles met hem te maken, Epicurus.” 

 

“E-epicurus?”, stamelde Pieter verward. Hij begon de pijn in zijn lijf te voelen en vroeg zich af 

waar Rochus in hemelsnaam heen wilde. 

“Een klassieke Griekse filosoof”, zei Rochus docerend, “Het hoogste doel van Epicurus was een 

zo aangenaam mogelijk leven leiden met zoveel mogelijk plezier en zo weinig mogelijk ellende. 

Dat is ook wat ik als filosoof nastreef. En dit is allemaal te bereiken door gemoedsrust, een rust 

die alleen maar toeneemt wanneer een mens erin slaagt zijn behoeften te matigen. Dat is de weg 

tot het echte geluk: door nuchter te redenenen, door uit te zoeken wat er achter elke voorkeur en 

afwijzing zit, door de gedachten uit te bannen die je het meest in de war brengen.” 

Dit was herkenbaar voor Pieter, en zijn interesse was gewekt. Rochus omschreef op zijn eigen 

wetenschappelijke manier dat wat hij als het “goede leven” was gaan noemen. 
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“Wat Epicurus wilde was gemoedsrust", ging de man door, "een ‘onverstoorde staat van de ziel’. 

Ataraxia.” 

Pieter veerde op, “Wacht, die naam ken ik.” 

Rochus knikte, “Van de site natuurlijk. Maar zover ben ik nog niet. Zoals ik zei probeer ik al mijn 

hele academische leven vorm te geven aan het epicurische principe. Ik probeerde een manier te 

vinden waarop ik mensen in een ataraxische toestand kon brengen. De laatste jaren 

experimenteerde ik met muziek, of beter gezegd, geluidslandschappen. En ruim een jaar geleden 

lukte het me; ik wist enkele stukken te componeren die precies dàt effect op mensen hadden.” 

“Ja, ja, de muziek”, hijgde Pieter, het hart bonkend in de keel van opwinding. 

Rochus keek hem aan met enige afkeer, alsof hij een gedrocht zag dat hijzelf geschapen had. Hij 

boog het hoofd, “Maar blijkbaar was ik zelf te ijdel, nou juist volstrekt on-epicurisch. Want ik 

wilde erkenning voor mijn prestatie, roem, en besloot de muziek op internet te zetten, zodat 

mensen het zouden kunnen oppikken... En doordat ik nooit grondig onderzoek naqar de precieze 

effecten had gedaan, kwam ik er pas laat achter dat de muziek slechts een tijdelijke werking heeft. 

Veel te laat.” 

Pieter knikte heftig. 

Rochus wees naar hem, “Weet je wel de hoeveelste je bent, die me smekend heeft aangeklampt 

om meer? Ik ben de tel kwijt. Maar ik weet wel dat ik gefaald heb. Juist die muziek heeft iets in al 

die mensen naar boven gebracht wat Epicurus zo erg verfoeide. Het verlangen. Het verlangen 

naar iets onbereikbaars.” 

Pieter’s wantrouwen was nu gewekt, “Hoezo onbereikbaar?” 

Rochus stond op uit zijn stoel en liep naar het raam. 

“Ik heb het experiment afgeblazen”, Rochus maakte een weids armgebaar, “zie je niet dat ik aan 

het verhuizen ben? Morgen ben ik hier weg om voorgoed spoorloos te verdwijnen. Om vergeten 

te worden, net als mijn muziek, hopelijk…” Na een stilte waarin hij afwezig het gordijn een 

stukje opzij deed om zijn blik over zijn tuin te laten glijden, bromde hij, “…uiteindelijk.” 

Pieter sprong op uit zijn stoel en liep om de werktafel heen, “En de muziek dan, wat gebeurt er 

met de muziek?” 

Rochus draaide zich om en glimlachte triest, “Weet je dat ik al meer dan vijftig stukken had 

gecomponeerd…?” 

“Ja, ja…”, zei Pieter ongeduldig. 

“Ik heb ze allemaal vernietigd. Gewist, verbrand.” 

De mededeling kwam bij Pieter aan als een mokerslag. Enkele tellen was hij verdoofd, totdat hij 

uiteindelijk kon uitbrengen, “Vernietigd?” 

Rochus knikte langzaam, “Het was mijn levenswerk, maar het moest…” 

“Nee…”, bromde Pieter, “nee…” Een enorm gevoel van verlies maakte zich van hem meester. 

Hij was zover gekomen en toch bleek het allemaal uiteindelijk voor niets te zijn geweest. Het 

was… zo onrechtvaardig! 

“Luister, jongen”, zei Rochus, terwijl hij heel licht een hand op zijn schouder legde, alsof hij een 

roofdier was waar hij niet helemaal bij op zijn gemak was, “het spijt me, maar je zult zonder 
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verder moeten. Je moet zonder hulp proberen je Ataraxia te bereiken, Er zit niets anders op…” 

De hand gleed krachteloos weg, met verwondering bracht hij uit: “Luister naar mij, ik weet niet 

eens hoe je heet!” 

De boodschap viel bij Pieter in slechte aarde en woede ontstak opeens in hem, als een krachtig 

vuur, net als die nacht achter zijn computer. Hij hief zijn hoofd op en snauwde: “Mijn naam gaat 

je niets aan, ik wil je muziek!” 

Rochus zag de razernij in zijn ogen en deed verschikt een stap opzij, “Maar, heb je me niet 

gehoord?” 

“Ja, maar ik het geloof het niet! Je houdt het verborgen voor me. Voor jezelf!”, de woorden 

kwamen eruit met de verwoestende kracht van kogels. Pieter werd steeds kwader; deze man 

onthield hem dat ene in zijn leven waar hij hevig naar verlangde. De enorme klootzak! 

Rochus deed nog een stap achteruit, “Nee, nee, je snapt het niet. Je bent buiten zinnen!” Zijn 

angst maakte plaats voor paniek. Op de een of andere manier werkte juist dat als een trigger voor 

Pieter. 

“Zie je wel dat je iets te verbergen hebt!", schreeuwde hij en hij vloog hem aan. Rochus verloor 

door de verrassing het evenwicht en viel achterover op de vloer, Pieter in zijn val meesleurend. 

Doordat hij op hem viel werd alle lucht uit de longen van de filosoof gedrukt. Hij slaakte een luid 

“oef”. 

“Zeg me waar de muziek is”, gilde Pieter hysterisch, “zeg het me”. Hij had Rochus stevig 

vastgepakt. 

Het rode hoofd van de filosoof schudde voor zover dat mogelijk was in zijn beknelde toestand, 

“H-het is er niet… meer… “ 

Dat was een antwoord waar Pieter geen genoegen mee kon nemen. Hij legde zijn handen om de 

hals van de filosoof, “Zeg het me, zeg het me!”, gromde hij. 

Rochus kon alleen nog maar een piepend geluid voortbrengen, terwijl zijn hoofd steeds roder 

werd. Pieter legde alle opgekropte woede en frustratie in zijn handen en kneep door zo hard hij 

kon. Rochus begon zwakjes te spartelen, maar Pieter liet niet los. Zelfs niet toen het verzet allang 

weggevloeid was. 

“Zeg het me…”, herhaalde Pieter nog steeds, maar nu zachter en opeens veel wanhopiger. 

Langzaam liet hij zijn handen van de keel van Rochus glijden. De woede vloeide net zo 

plotseling weg uit zijn lijf als die gekomen was. Wat er over bleef was een ontzettend leeg gevoel 

… en de knagende wetenschap dat hij een mens had vermoord. Het gezicht van Rochus had een 

licht blauwige gloed gekregen en in de starende ogen zag hij de verbazing, alsof Rochus nog 

steeds niet kon geloven hoe hij ten onder gegaan was aan zijn eigen schepping. 

Het duurde heel lang voor Pieter opstond. 

 

Het ironische van de situatie ontging Pieter niet toen hij met de sleutel die hij in Rochus' 

broekzak had gevonden, de poort opende en de stoep op stapte. Ja, hij ging nu eindelijk door de 

poort, maar alleen de verkeerde kant op. Hij draaide het slot weer dicht, liet de sleutel in een 

opwelling in zijn broekzak glijden en stapte de straat op. Tot zijn opluchting was de storm iets 
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geluwd. Hij draaide zich om en hij zag de vlammen oplaaien vanachter de ramen van de villa. 

Het vuur dat hij had aangestoken had zich snel verspreid. Het was het teken dat hij nodig had: nu 

wist hij zeker dat het hele huis zou afbranden, inclusief het lijk van Rochus het meeste 

bewijsmateriaal. Zeker in een barre nacht als deze zou de brandweer nooit op tijd kunnen zijn. 

De rest van de sporen zou wel worden uitgewist in de nog steeds voortwoedende storm.  

Het was tijd om te gaan, bedacht hij zich. Verdoofd en met een enigszins onwerkelijk gevoel 

sjokte hij richting de auto. Hij merkte niet dat onder hem het bloed in heldere rode druppels op de 

parelwitte sneeuw viel. Het lekte door de zakdoek die hij als provisorisch verband om zijn hand 

had gelegd. 

Hij draaide zich nog één keer om. De vlammen grepen snel om zich heen in het huis. Spoedig 

zou er door buren alarm worden geslagen, dus hij zou zich moeten haasten. Plotseling viel zijn 

oog weer op de poort. Nu pas, nu de ergste sneeuwstorm geluwd was, zag hij dat erboven in een 

sierlijke letter de tekst “Vreemdeling, hier is het goed toeven, hier is genot het hoogste goed” 

stond te lezen. Pieter glimlachte triest. Vroeger misschien, dacht hij wrang en intens droevig, 

maar Rochus en Epicurus hebben gefaald. Ernstig gefaald. En Ataraxia is verder dan ooit… 

Hij liep snel naar de auto, opende de deur en stapte in. Met slippende banden reed hij weg. Hij 

keek niet meer om. 

 
 


