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   De straatveger    
Christian Deterink 

 

 

Egon Terpoel zat onderuitgezakt in zijn comfortabele stoel en met zijn benen gestrekt op zijn 

grote en bijzonder kostbare bureau rustig een sigaar te roken. Vergenoegd inhaleerde hij de 

krachtig smakende rook, onderwijl genietend van de rust. Hij had alle recht om rustig aan te doen 

vond hij: zijn ondergeschikten deden immers het werk toch wel voor hem. Het grote schip lag op 

koers, en dat was waar het hem om ging. Terpoel hield wel van die vergelijking: hij kon zichzelf 

zo voorstellen als een kapitein die in de kajuit peinzend de zee overkeek, zijn officieren met een 

enkel gebaar instruerend terwijl de matrozen zwoegden in het want. Bij zijn onderneming was 

dat precies zo: een c.e.o. hoorde als het goed is niet hard te werken; dat moest hij aan anderen 

over te laten. Een c.e.o. moest zich beperken tot de absolute hoofdlijnen. En daarmee zat het bij 

Encer Corporation wel weer goed, dacht Terpoel. Juist deze ochtend had hij de wat moeilijk 

geworden financiële situatie van het bedrijf kunnen oplossen. Hij was trots op zichzelf: de 

oplossing was een bijzondere constructie geweest waarvan hij zeker was dat alleen een creatieve 

geest als hij het had kunnen bedenken.  

De zoemer van de telefoon klonk. 

Terpoel klikte op de speakerknop en zei kort en krachtig: "Ja." 

Het was zijn secretaresse: "Mevrouw Gilbert voor u meneer!" 

Terpoel glimlachte. Mevrouw Gilbert was Céline, een klassieke schoonheid die hij had ontmoet 

bij een bruiloft. Een prachtige vrouw, die was gevallen voor zijn directe benadering en de gloed 

van rijkdom en macht die als een manvullend aureool om hem heen hing. Terpoel waardeerde 

haar ongeremdheid en sensualiteit, kwaliteiten die zijn vrouw had verloren. Toch wist hij dat zijn 

relatie met Céline van tijdelijke aard zou zijn. Er was immers geen sprake van dat hij zijn vrouw 

zou verlaten: die had veel te veel geld en bovendien de adellijke titel die hij ontbeerde. Hij 

beschouwde Céline als een aantrekkelijk gebruiksartikel dat hij na gebruik zou weggooien. 

"Schakel haar maar door!", zei hij. 

 

Een uur later zat Terpoel met Céline in "La Maisonniere", een duur restaurant in de binnenstad 

waar je uitstekend kon lunchen. 

"Ik moet zeggen dat ik je ideeën vrij rabiaat vind", zei Céline terwijl ze een kleine hoeveelheid 

zalm-mousse oplepelde. De blik die ze op Terpoel gericht hield leek beschuldigend.  

"Ik weet niet wat je bedoelt", bromde Terpoel terwijl hij achterover boog en kort de overige 

bezoekers van het restaurant inspecteerde. Niet dat hij echt geïnteresseerd in hen was, maar het 
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was een manier om te laten blijken dat de richting waar het gesprek heen ging hem niet echt 

beviel. 

Céline was echter niet van plan het op te geven: "Ik heb het over je visie op je bedrijf. Ik kreeg het 

idee dat je je medewerkers niet echt waardeert." 

Terpoel hief zijn hand op; "Ach, natuurlijk wel, als ze hun werk gewoon doen."  

"En je zei net dat je tweehonderd man op straat wou zetten…" 

"Ja…", hij begreep niet waar ze heen wilde. 

"Stuit je dat niet tegen de borst?" 

"Waarom?" 

"Stel nou dat ze geen werk meer kunnen vinden?" 

"Eigen schuld." 

"Maar jij stuurt ze er toch uit?" 

Terpoel zuchtte vermoeid: "Luister eens. Ik betaal die mensen meer dan genoeg totdat ik ze niet 

meer nodig heb. Markteconomie heet dat." 

"En je voorziet niet in een sociaal plan?", vroeg Céline door.  

Hij zuchtte dieper. Hij verborg zijn irritaties allerminst. Was hij nou vanmiddag met dit 

mokkeltje gaan lunchen voor een stevige ondervraging? Natuurlijk niet. Terpoel had haar niets te 

melden en zij hem evenmin. Hij wilde gewoon snel een hapje eten en dan met haar van bil gaan 

in zijn limousine.  

Hij voelde zich boos worden: "Sociaal plan? Ik ben de overheid niet. Als jij denk dat ik werklozen 

ga onderhouden heb je het mis. Dat dit land mijn belastingcenten verspilt aan die al die 

rampzalige sukkels die zichzelf niet eens kunnen onderhouden vind ik al erg genoeg!" 

"Dus je bent tegen een institutie als de bijstand?" 

Terpoel zei niets meer maar nam boos een flinke slok van zijn rode wijn. 

"Dan wijs je natuurlijk ook iets als de WAO af, of de sociale verzekeringen, de hele 

welzijnsstaat." 

"Dat doe ik zeker, pop", zei Terpoel iets te luid, "ik vind het absurd dat ik miljoenen per jaar kwijt 

ben waarvan ik weet dat het in bodemloze putten als sociale diensten verdwijnt. Jij ziet ze 

misschien als de Noodlijdende Medemens" -hij sprak deze laatste twee woorden venijnig uit- "ik 

doorzie ze als de laagharige, luie, minderwaardige profiteurs die ze zijn." 

Céline keek hem met opengesperde ogen en open mond aan. God, dacht Terpoel, zo'n mondje 

behoort ze te trekken terwijl ze me afzuigt, niet nu. Deze lunch ging helemaal niet volgens plan. 

"En wat nou als jij ooit berooid raakt en hulp nodig hebt?", bleef Céline dreinen. 

"Onmogelijk", zei Terpoel beslist, en om een einde te maken aan de discussie: "Mijn soort komt 

niet in zo'n soort situatie!" 

"Jouw soort…", fluisterde Céline nadenkend. Blijkbaar had ze iets om na te denken want ze 

stelde geen vragen meer. Goddank, eindelijk houdt ze haar kop, dacht Terpoel. Hij at een deel 

van zijn krabsalade op, leegde zijn wijnglas en keek op zijn horloge. Het was al laat zag hij. 

"Garçon, de rekening!" 
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Toen ze naar buiten liepen besefte Terpoel dat het wel eens moeilijk zou kunnen worden om haar 

de limo en zijn hand in haar broekje te krijgen. Céline leek afstandelijk. 

"Kom", zei hij, het was geen vraag, "neem een laatste glaasje in de auto." 

Céline keek hem aan en schudde toen langzaam het hoofd. "Nee dank je, ik loop door." 

Terpoel bleef staan bij de deur van zijn limo die door zijn chauffeur werd opengehouden en 

merkte dat Céline doorliep. 

"Dag", zei ze kortaf. 

Hij groette haar bewust niet. Hij wist dat met dit korte, kille afscheid hun kortstondige relatie 

beëindigd was. Afgewezen voelde hij zich geenszins. Boos des te meer. Boos omdat ze het niet 

eens was geweest met zijn ideeën. Alsof ze moreel superieur aan hem was. Het idee alleen al! Een 

vrouw als zij behoorde alleen mooi te zijn, niet na te denken. Dat deden anderen wel voor hen.  

"Hoer", dacht Terpoel terwijl hij in de auto klom. Nou ja, het werd toch tijd voor een beter 

neukertje moest je maar denken. Misschien maar goed ook dat ze weg was. 

 

Terpoel liet de chauffeur wegrijden en pakte zijn aktetas. Hij moest het gesprek met de heer 

Collen deze middag nog voorbereiden en daar had hij nu alle tijd voor. Collen was van een 

particulier adviesbureau dat door Justitie was ingehuurd om de financiële wandel van Encer 

Corporation te onderzoeken. Via een contact was Terpoel erachter gekomen dat ze de vinger 

hadden gelegd op enkele malversaties die in de afgelopen tien jaar hadden plaatsgevonden. Hij 

vond het allemaal niet zo bijzonder, maar zijn contact had hem verzekerd dat het hem jaren 

gevangenisstraf kon opleveren. Ongelooflijk: Hij beschouwde die vermeende malversaties als 

zakendoen: op een vindingrijke manier oplossingen verzinnen die het meeste opbrachten, daarin 

was hij het best. En dat het allemaal misschien niet precies binnen de regels bleef, dat was nu 

eenmaal iets waar je niet altijd rekening kon houden. 

En daar viel men dus blijkbaar nu over, die boekhoudertjes. Die pennenlikkers, ze leken allemaal 

op elkaar met hun kleinzielige regeltjes, idiote proceduretjes en hun trage bureaucratie. Ze 

ontbeerden de creativiteit, de openheid van geest, de brille die hen onderscheidden van de 

topmensen in het bedrijfsleven. 

En nu moest Terpoel er weer tijd in steken om de boel weer gladgestreken te krijgen. Alhoewel 

hij het met de conclusie van het rapport niet eens was besefte hij dat het niet boven tafel moest 

komen. Er zat niets anders op dan dat hij het kocht van dat bureau. En dat het te koop was daar 

twijfelde Terpoel niet aan. Uiteindelijk was alles te koop in de wereld had hij in al die jaren 

geleerd. 

 

Collen was een lange magere man met kort grijzend haar. Het ronde brilletje op zijn neus gaf 

hem de linksige uitstraling die Terpoel zo verafschuwde. Maar hij drukte zijn reserves opzij en 

gaf de man vriendelijk een had. 

Ze zaten neer in het strak en smaakloos ingerichte kantoortje. 

"Zo. U wilt me ongetwijfeld spreken over het gerechtelijke onderzoek dat we uitvoeren naar uw 

bedrijf", vroeg Collen.  
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"Dat klopt", zei Terpoel ferm, "u begrijpt ongetwijfeld dat de uitslag van dit onderzoek van 

wezenlijk belang is voor de continuïteit van mijn onderneming." 

Collen knikte bijna blij, alsof hij vergenoegd was dat hij feitelijk Terpoel's hoofd op het hakblok 

had. 

"Wie weten allemaal van dat onderzoek. Het is toch geheim neem ik aan?"  

Collen fronste zijn wenkbrauwen; hij had de vraag schijnbaar niet verwacht, "Nou, in dit prille 

stadium, we zijn nog met het vooronderzoek bezig weet u, ben ik als enige met deze zaak bezig."  

"Oh", zei Terpoel blij-verrast, "en u bent de enige die er kennis van heeft…?" 

"Meneer, dit adviesbureau staat erom bekend dat het zeer voorzichtig omgaat met vertrouwelijke 

informatie", zei Collen vormelijk, alsof hij deze zin tien keer per dag moest opdreunen. Hij wees 

op een stapeltje papieren op zijn bureau: "Dat zijn alle resultaten tot nu toe." 

"Mooi", knorde Terpoel, "meneer Collen: heeft u dromen?" 

Collen keek hem niet-begrijpend aan. 

"…dingen die u nog graag wil doen of hebben in dit leven", verduidelijkte Terpoel. 

"Ma-maar natuurlijk", stamelde Collen verbaasd. "Ik heb een huis op het oog, prachtig gelegen 

met een grote tuin en…", hij begon juist enthousiast te worden toen hij werd afgekapt door 

Terpoel: 

"Ik kan u dat huis kopen, of beter gezegd: ik kan ervoor zorgen dat u dat huis kan kopen." 

"Wat bedoelt u?" 

Terpoel klopte op de koffer in zijn hand. "Vierhonderd mille contact." 

"W-wat? Vier h-hon…?" 

Terpoel boog zich ongeduldig over de tafel: "Luister, Collen. Ik weet wat er in dat rapport van 

jou komt te staan. Ik besef maar al te goed dat het niet uit mag komen en daarom betaal ik je nu. 

Markteconomie, weet je wel?" 

Collen keek hem enigszins geschokt aan en zei niets. 

"Vierhonderdduizend gulden contant dus?", zei hij tenslotte nadenkend. 

Terpoel knikte. "Inderdaad. Met de afspraak dat ik nu je rapport meekrijg en jij alle overige data 

vernietigt. Geen slechte ruil dacht ik zo. Vierhonderd groten voor een stapeltje papier..." 

Collen bleef nadenken en pakte tenslotte het rapport op. Hij leek niet te weten wat er mee te 

doen. 

En als dit uitkomt?", vroeg hij voorzichtig. 

Terpoel lachte. "Dit komt niet uit. Is nooit gebeurd. Ik weet wat ik doe." Terwijl hij dit zij pakte 

hij een dikke enveloppe uit zijn wollen jas.  

Collen fronste maar leek zijn beslissing gemaakt te hebben. Hij vouwde het rapport in drieën en 

stopte het in een envelop. 

"Zo, een ruil geheel in stijl", glimlachte hij een beetje wrang. Hij legde de envelop op tafel. 

Terpoel zag dat Collen klaarblijkelijk niet op zijn gemak was. Hij zweette licht en maakte 

nerveuze bewegingen. Terwijl Terpoel de envelop op tafel legde klonk er een zachte bons en 

schoten Collen's ogen naar de deur. Heel even was Terpoel bang dat er iemand binnen kwam en 

hij kon het niet nalaten schielijk over zijn rug te kijken. 
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De deur was dicht en bleef dicht. 

"Zo. Dat was prettig zakendoen", zei Terpoel vergenoegd terwijl hij de envelop met papieren in 

zijn jas stak. "Als u ervoor zorgt dat alle andere data vernietigd worden dan is alles geregeld. 

Gebeurt dat niet dan gaan we beiden ten onder, geloof me." Terpoel zei het op een zakelijke 

manier, zonder dreigende toon, maar de boodschap kwam over. Collen knikte en slikte kort.  

 

Terpoel was heel tevreden met zichzelf toen hij even later het kantoorpand uitliep. Dat had hij 

weer briljant aangepakt vond hij zelf. Vier ton was een hoop geld, maar het was het meer dan 

waard geweest.  

 

Diezelfde avond liet hij zichzelf uitgebreid fêteren in de zeer exclusieve nachtclub waar hij 

regelmatig kwam. Na een excellente maaltijd had hij het genoegen de avond door te brengen met 

drie zeer aantrekkelijke en weinig preutse dames. Céline had hij alweer helemaal vergeten. Hij 

voelde zich de koning van de wereld. Uiteindelijk was Terpoel pas rond vieren thuis. Zijn vrouw 

zei niets. 

 

De volgende ochtend verscheen Terpoel niet op kantoor. Hij was al blij dat hij nog juist op tijd 

was voor de zakenlunch die hij om half één had. Hij ontmoette Jeff Decka in een restaurant in de 

binnenstad. Decka was een oude vriend en Terpoel kon het niet laten hem te vertellen over zijn 

succesvolle omkoping. 

"Maar weet je zeker dat die Collen te vertrouwen is?". vroeg Decka ongelovig. 

Terpoel wuifde de vraag weg; "Natuurlijk. Leer mij mensen kennen. Vier ton is voor dat soort 

paupers voldoende om elk mogelijk moreel bezwaar te doen verdampen." Zelfgenoegzaam at hij 

kleine hapjes van de Waldorf salade op de tafel voor hem. 

"En als je nou eens ongelijk hebt? Als hij je nu genept heeft? Wat dan? Op omkoping staat 

gevangenisstraf…" 

Terpoel wilde niet eens over die mogelijkheid nadenken. "Quatsch", bromde hij, "Jeff, geloof me. 

Dit zal werken. En waarom? Omdat het altijd gewerkt heeft. Nee, omdat het moet werken. Laten 

we wel wezen, Jeff. Waar blijft dit land als ons soort mensen weggestopt worden? Als het was in 

het Rampjaar, Jeff. Radeloos, Redeloos en reddeloos. Het volk heeft ons nodig om hen te leiden, 

Jeff. Om de beslissingen te maken. Wie kan dat anders doen, Jeff? Nee, mij in het gevang gooien 

zou gewoon absurd zijn." 

Decka knikte bedeesd en zei niets. Wat was er te zeggen? Hij was bekend met de standpunten van 

zijn zakenvriend.  

Terpoel schoof de resten van de maaltijd terzijde en stond kwiek op. 

"Tijd om te gaan, Jeff. Koffie op mijn kantoor?"  

Decka knikte. Vanuit het restaurant was het maar tien minuten lopen naar het kantoor. En 

Terpoel liep graag. In een tijd waarin alle burgers in auto's rijden is wandelen het nieuwe 

statussymbool, zei hij altijd. De mensen die de tijd hadden om te wandelen, om zich te 
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onttrekken van het haastige gekronkel van de nijvere mierenkolonie Nederland, dat waren de 

echte rijken. 

 

Ze liepen in een rustig tempo de stad in. Het was fris en de straten glommen van het vocht dat de 

hele ochtend weer in de gebruikelijke hoeveelheden gevallen was. Ze passeerden een blinde muur 

die bedekt was met slordig over elkaar geplakte verkiezingsposters.  

"En ga je nog stemmen?", vroeg Decka toen hem dit opviel. 

"Tijdverspilling", snoof Terpoel kordaat, "Jarenlang heb ik onze plaatselijke partij flink 

gesponsord, maar bij het eerste de beste grote bouwproject steunden ze me niet. Om iets triviaals 

als landschapswaarden of zo. Het stelletje ondankbare darmen." 

"Dat kan ik beamen", zei Decka, "Sinds mijn tijd in Amerika stem ik ook niet meer. Daar stemde 

ik nog wel altijd, steeds op dezelfde senator. Met die man was te praten. Ik hoefde maar iets te 

willen of hij bepleitte het wel in D.C." 

"Wat kostte je dat?", vroeg Terpoel benieuwd. 

Decka glimlachte, "Op bijna jaarbasis evenveel als die Collen jou gekost heeft." 

Terpoel lachte luid, "Ah, Amerika, daar wil ik ook wel heen! Daar kun je nog iets voor elkaar 

krijgen. Ik zie het zo: als Amerika Uncle Sam is, dan is Nederland zijn tante. Zo'n oud wijf dat 

altijd loopt te mekken, zo'n middelmatig type in een rijtjeshuis met schrootjes tegen de muur en 

gehaakte kleedjes op de stoelen. Die zo naïef is dat ze elke arme sukkel wel aan haar dikke 

boezem wil drukken, ondanks dat ze vervolgens door hen wordt beroofd."  

"Ik begrijp wat je bedoelt", knikte Decka. 

"Er is te weinig respect in dit land, Jeff", vervolgde Terpoel vol vuur, "voor de mensen die de 

economie draaiende houden." Hij pakte de envelop die hij gisteren van Collen had gekregen. 

"Het rapport van Collen weerspiegelt dit gebrek aan respect. Als we niet oppassen wordt dit land 

straks geregeerd door paupers…" 

Ze passeerden een baardige man in een smerige blauwe overall die de straat veegde.  

"…stumpers als hem daar", vervolgde Terpoel, "pathetische drop-outs!" Hij verfrommelde de 

enveloppe en gooide het bewust neer op een plaats waar de straatveger juist geveegd had als om 

zijn gebrek aan waardering te tonen. "Mensen die nog net goed genoeg zijn om onze rommel op 

te ruimen!" 

Ze liepen door zonder zich iets van de straatveger aan te trekken. 

Decka wilde juist iets zeggen toen de mobiele telefoon van Terpoel rinkelde. 

"Ja?", blafte hij in het apparaat. 

Het was zijn secretaresse, met slecht nieuws. Professioneel als ze was had ze slechts twee zinnen 

nodig: "De politie heeft een arrestatiebevel naar u uitgaan en staat nu op kantoor. De heer Collen, 

waar u gisteren mee heeft afgesproken, heeft aangifte gedaan van poging tot omkoping en heeft 

een rapport ingediend over financiële malversaties." 

Terpoel was even sprakeloos en vroeg toen op hoge toon: "Maar hij heeft het geld aangenomen?" 
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"De heer Collen zegt van niet, hij heeft u het geld weer toegeschoven. Gemaakte videobeelden 

bewijzen dit", klonk weer het mechanische en nauwgezette antwoord van de secretaresse. "De 

politie verzoekt u zich zo spoedig mogelijk op ka…" 

Terpoel verbrak de verbinding. Het raasde in zijn hoofd. Collen had het geld toch aangenomen? 

Hij had toch het rapport meegekregen? Zou Collen liegen? Maar er waren video-opnamen! Dat 

betekende dat hij de verkeerde envelop van tafel had gepakt en het geld gewoon zelf weer 

meegenomen! Nee, dat kon toch niet? Maar hij had de envelop verder niet nauwkeurig bekeken, 

dat was zeker… Genept door een pennenlikker? Vier ton op straat gegooid? 

De straatveger, dacht Terpoel opeens. Daar moest hij heen om het zeker te weten… 

Jeff Decka keek Terpoel vragend aan, maar hij zei hem niets en rende terug naar de plaats waar 

de straatveger bezig was geweest. De man was weg. Het enige wat nog aan hem herinnerde 

waren zijn vuilnisbak en bezem op de grond lagen. Er kon maar één reden zijn waarom die er 

opeens vandoor was gegaan… 

"Jezus", dacht Terpoel, en zijn maag draaide zich half om, "Collen heeft me erin laten lopen! Ik 

heb het geld niet meer en geen deal. En wat erger is: die klootzak heeft het hele gesprek gefilmd. 

Als dat zo is hang ik…!"  

Het was of een kille wind erin was geslaagd door zijn jas te komen, hij had het opeens koud. 

Terwijl het besef tot hem doordrong dat de ondergang onvermijdelijk was, pakte hij onbewust de 

bezem van de grond. Minutenlang bleef hij, geleund op de bezem, onbeweeglijk en wezenloos 

staan. Zijn lege ogen keken in het niets.  

Van afstand leek hij wel iets op een straatveger. 

 

 

Epiloog 

 

Het werd nooit zeker of Collen met voorbedachten rade Terpoel ten onder bracht, of dat hij in de 

gelegenheid werd gebracht toen bleek dat Terpoel de verkeerde envelop van tafel had gepakt. 

Uiteindelijk was het ook slechts een hypothetische vraag; voor het resultaat maakte het niets uit. 

Egon Terpoel werd met succes aangeklaagd voor omkoping en fraude en hij ging ten onder. Hij 

werd in de gevangenis waarin hij terechtkwam ingedeeld voor een vaste korvee-dienst waarbij hij 

de binnenplaats van het complex moest aanvegen. Terpoel was de tenslotte straatveger geworden 

die hij zo verafschuwd had. 

De oorspronkelijke straatveger werd nooit meer gevonden. Uiteindelijk werd ervan uitgegaan dat 

hij het land had verlaten. Dit klopte. Het is onnodig te vertellen wat zijn naam was of wat er 

verder met hem gebeurde. Het volstaat om te vertellen dat hij van zijn ongelooflijke vondst een 

intiem en gezellig restaurantje in Istanbul begon, waar (zonder dat iemand wist waarom) boven 

de tapkast een gouden figuurtje hing van een straatveger. 

 
 


