
Dehors !
Wanneer we duurzaam bankieren zeggen, denken we vaak aan zonnepanelen, wind-
molenparken, gecertificeerd hout of biologische landbouw, maar een bank kan ook 
duurzaam zijn door de klanten die ze heeft.  Met name door de keuze die ze maakt ook 
minder-vermogende, kansarme, zeg maar arme of straatarme klanten te hebben.  Zo'n 
mensen vragen veel diensten en brengen weinig op, en worden door banken vaak 
buitengekeken en -gewerkt.  Ook de meer begoede klanten zien die armere luiden 
liever niet in hun buurt, en de echt rijke klanten hebben een bank voor zich alleen, hun 
private banking. 
Eén van de banken waar ik in Frankrijk een rekening heb, heeft een heel divers 
publiek, met ook nogal wat kleine-rekening-houders.  Dat merk je in het kantoor.  Die 
mensen gaan wat vaker naar de bank — de meer begoeden doen hun verhandelingen 
liever thuis, en halen voorts wat geld uit de muur —, en in het kantoor hangt soms een 
gespannen sfeer.  Agressiviteit is het niet, maar wie al enkele dagen op zijn (kleine 
som) geld moet wachten, en het dringend nodig heeft, hoort niet graag dat hij met een 
ander document terug moet komen.

Enkele maanden geleden, het moet zomer zijn geweest, ging ik langs die bank om wat 
geld uit de muur te halen.  Ik doe dat altijd liever binnen dan aan zo'n automaat op 
straat, dus dat deed ik daar en toen ook.  Er is een sas aan die bank, met twee deuren 
en knoppen.  Toen ik door dat sas was geraakt, kwam ik in de kleine ruimte waarin 
meerdere klanten wachtten.  De twee bankbedienden werkten ijverig achter hun balie, 
en van tijd tot tijd kwam er wellicht nog een andere bediende vanachter een van de 
deuren die op dat kleine, goedgevulde lokaaltje uitgeven, om snel iets te zeggen, te 
geven of te nemen, en bij een andere deur weer binnen te gaan.
Ik kwam er voor een bankautomaat, die ik niet meteen zag, dus deed ik eerst twee of 
drie stappen naar links, dan drie of vier naar rechts, en dan weer naar links, goed 
uitkijkend of ik zo'n automaat zag staan.  Maar dat zag ik niet.  Mijn snelle bewegingen 
moeten een van de bankbedienden op zijn zenuwen hebben gewerkt. "Que cherchez-
vous ?", vroeg die man.  "Un distributeur de billets de banque", antwoordde ik.  "Dehors !" 
zei de bankbediende fors en streng, terwijl hij met gestrekte arm de deur aanwees.  
Bedeesd, zelfs beschaamd ben ik buiten gegaan.  De blikken van de andere klanten 
voelde ik in mijn rug.  Ik heb mijn geld op straat — dehors — uit de muur gehaald.
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De verdere dag en de dag nadien ben ik daar niet goed van geweest.  Wat voor de 
bediende een wat krachtig antwoord op mijn vraag moest zijn, in de gespannen sfeer 
die in het kleine kantoor heerste, heeft voor mij als een terechtwijzing geklonken.  Voor 
het oog en het oor van die andere klanten.
De bankbediende was zwart, en ik ben blank.  Ik kan me best voorstellen dat een 
omgekeerde versie, van blank naar zwart, harder ervaren zou zijn.  Al was het maar 
om een collectieve herinnering die leeft, en die je niet zomaar negeert. 

(Jef Van Staeyen, maart 2020)
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