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Scène 1

Onverwacht bezoek van de bank

Zo maar een ochtend, ergens in Nederland. Een man en een vrouw 
zitten aan de keukentafel en drinken zwijgend koffie. Ze kijken naar 
buiten en zien wat ze elke dag zien: eindeloze weilanden met daarop 
wat koeien die, zojuist gemolken, werken aan de omzet van morgen. 
Aan de horizon komt de zon langzaam op en tekent een gouden gloed 
over het groen. De man staat op en zet de radio aan. 

‘…De Nederlandse economie dreigt in 2012 voor het derde jaar op rij 
in een recessie te belanden. Dat maakt het Centraal Bureau van de 
Statistiek vandaag bekend. Tekenen van een opleving van de econo-
mie zijn niet te verwachten. Dit jaar sluiten duizenden winkels hun 
deuren en gaan meer bedrijven dan ooit failliet. Verder is de verwach-
ting dat de pensioenfondsen voor het eerst sinds mensenheugenis de 
pensioenen moeten verlagen, aldus het CBS. Buitenlands nieuws. De 
huizencrisis in Spanje houdt aan. Omdat steeds meer mensen hun 
hypotheek niet meer kunnen betalen is er een groot probleem ont-
staan voor de toch al zwakke Spaanse banken. Voor een woedende 
menigte zei de topman van het Spaanse Bankia de ontwikkelingen te 
betreuren. Hij drukte de mensen op het hart vooral naar de toekomst 
te kijken. Overig buitenlands nieuws. Mario Draghi, de president van 
de ECB zegt dat de centrale bank van Europa klaar staat om maat-
regelen te treffen om de euro te redden…’
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De vrouw staat op, zet de radio uit en gaat weer zitten. ‘Ik kan er niet 
meer tegen’, zegt ze. De man kijkt de vrouw aan en vraagt hoe laat het 
bezoek komt. ‘Hij kan er elk moment zijn’, zegt de vrouw. In de verte 
zien de man en de vrouw een auto, blauw metallic van kleur, over 
de lange oprijlaan van de boerderij komen aanrijden. ‘Hij heeft een 
andere auto’, merkt de man op. De auto rijdt over het grind op het erf 
en komt knerpend tot stilstand. Een man stapt uit, opent het linker 
achterportier, haalt zijn colbert van een kleerhanger en trekt hem aan. 
‘Waar is Frank?’ zegt de vrouw. De man pakt een brief van de stapel 
papier op tafel en leest voor: ‘In het kader van onze duurzame samen-
werking wil ik u laten kennismaken met mijn collega Roger Keller’. 
Hij zegt: ‘Blijkbaar komt Frank helemaal niet’.

De vrouw loopt naar de voordeur en begroet de man. De bankman 
komt binnen, loopt naar de man en stelt zich voor. Ze gaan zitten. ‘We 
hadden Frank verwacht’, zegt de vrouw. De man die Roger heet lacht 
en zegt dat hij voortaan hun nieuwe contactpersoon is van de bank. ‘Is 
Frank soms ziek?’, vraagt de vrouw. De man lacht opnieuw en vertelt 
dat Frank het uitstekend maakt. Althans, zover hij weet, want Frank 
werkt op een andere afdeling. ‘Jammer’, zegt de vrouw. ‘We hadden 
Frank graag weer eens gezien. Het is alweer zo lang geleden dat hij 
hier langs is geweest. Laatst kwam ik hem tegen in de supermarkt, 
met zijn vrouw, maar toen zei hij dat hij het heel druk had en ons bin-
nenkort weer eens zou bezoeken.’

De nieuwe contactpersoon van de bank krijgt koffie, ruikt eraan en 
neemt voorzichtig een kleine slok. Hij zegt dat hij de koffie lekker 
vindt. De vrouw geeft hem een stuk cake, die zij vanmorgen heeft 
gebakken omdat Frank deze zo lekker vindt. De nieuwe man van de 
bank vindt de cake ook lekker. Hij kijkt om zich heen en maakt een 
compliment over de boerderij. Hij zegt dat hij heeft genoten van de 
autorit en dat de geur die hij opsnoof door de geopende portierraam 
hem deed denken aan de vakanties die hij vroeger als kind wel eens 
doorbracht bij zijn oom en tante die eveneens een boerderij hadden. 
De man en de vrouw knikken.
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De man van de bank zegt nu dat hij graag direct tot de kern komt. Hij 
deelt mee dat hij van de afdeling Bijzonder Beheer is. De man vraagt 
wat Bijzonder Beheer is. De man van de bank zegt dat dit een speciale 
afdeling is van de bank voor bedrijven waar het niet zo goed mee gaat. 
De vrouw zegt dat het prima gaat, maar geeft aan dat de marges bij de 
melkcoöperatie voor boeren onder druk staan. ‘Het lijkt net of ze er 
niet meer zijn voor de boeren.’ De man van de bank knikt en zegt dat 
de kredietcrisis iedereen raakt. Nu knikken ze alle drie. 

De man van de bank zegt dat Bijzonder Beheer hen gaat helpen en dat 
het voldoen van de verplichtingen aan de bank daarbij belangrijk is. 
Dit is belangrijk, zo benadrukt hij, omdat zonder de bank er straks 
helemaal geen boeren meer zijn. Hij lacht. De man en de vrouw lachen 
niet. De man van de bank zegt dat ze op kantoor alle cijfers goed heb-
ben bekeken. Hij pakt een papier en laat zien dat de rentabiliteit de 
afgelopen jaren is verslechterd. De man zegt dat hij niet weet wat dat 
is, ‘rentabili-wat?’. De man van de bank legt uit dat de winstgevend-
heid van het boerenbedrijf is verslechterd. Hij zegt opnieuw dat hij 
graag direct tot de kern komt. De man en vrouw kijken elkaar aan. 
De man van de bank zegt nu dat de bank verlangt dat zij meer gaan 
aflossen over de lening die zij hebben van de bank. En dat ze voortaan 
een hogere rente moeten betalen.

De man van het boerenbedrijf zegt dit niet goed te begrijpen, omdat 
zij elke maand hun aflossingen en rente hebben betaald. De man van 
de bank antwoordt dat dit klopt en dat dit ook heel goed is. Dan zegt 
hij dat het probleem niet is dat zij niet voldoende aflossen of de rente 
niet betalen, maar dat het risico van de financiering voor de bank 
te groot is en de bank daardoor is gedwongen meer zekerheden te 
verlangen. ‘We kunnen helemaal niet nog meer betalen’, zo komt de 
vrouw tussen beiden. ‘Onze kosten stijgen al tijden en dat komt alleen 
maar door de bank.’ De man van de bank laat weten dat dit vervelend 
is, maar dat er helaas niets anders op zit. 

De man van het boerenbedrijf staat op en loopt naar het raam. Hij 
kijkt naar buiten. Hij denkt aan zijn vader die het bedrijf heeft opge-
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bouwd. Daarna denkt hij aan zijn kinderen. De oudste, Tjeerd, heeft 
al gezegd dat hij de boerderij niet wil overnemen. ‘Altijd dat gedoe 
met de bank, daar heb ik geen zin in’, had hij gezegd. Nu studeert 
hij in de stad. Hij herinnert zich de stress die ze hadden vlak na het 
uitbreken van de kredietcrisis, nu zo’n drie jaar geleden. In 2009 was 
dat. Toen kregen ze ineens een renteverhoging van de bank van 1 pro-
cent om hun oren en daarna nog een aantal verhogingen. Inmiddels 
betaalden ze al ruim 2 procent meer rente dan toen ze de lening afslo-
ten. Iedereen in Nederland met een lening met variabele rente had 
die verhogingen gekregen, omdat geld inkopen voor de bank duurder 
was geworden, zo had Frank toen uitgelegd. Dat had hij toen al heel 
vreemd gevonden, omdat ze een financiering hadden afgesloten met 
een vaste rente. Een vaste rente zoals die er altijd was, bestond niet 
meer had Frank destijds gezegd. Die goeie ouwe Frank, die al jaren 
bij hen over de vloer kwam, nog in de tijd dat pa leefde. Ze hadden 
toen een lening afgesloten met een variabele rente, aangevuld met een 
renteswap. Rare naam vonden ze dat, renteswap. Ze hadden er nog 
geintjes over gemaakt. ‘Ik swap er niets van’ en dat soort dingen. Die 
renteswap zorgde er in elk geval voor dat de rente weer vast stond, 
dus kwam het uiteindelijk op hetzelfde neer, zo hadden ze gedacht. 
Veel hadden ze er niet van begrepen, maar ze waren ervan uitgegaan 
dat Frank wel wist wat het beste was. En zo hadden ze de lening en de 
renteswap afgenomen.

Na die eerste onverwachte renteverhoging had hij nog wel gebeld 
met Frank en hem gezegd dat hij niet begreep hoe een rentestijging 
mogelijk was met een vaste rente. Frank had toen gezegd dat de bank 
bevoegd was een liquiditeitsopslag op te leggen en dat dit ook in het 
contract stond dat hij had ondertekend. Na het telefoongesprek had 
hij het contract opgezocht en gelezen. Het was de eerste keer dat hij 
het goed las. Het contract van de lening alleen al was een document 
van tientallen pagina’s. Voor de renteswap had hij nog allerlei andere 
contracten moeten ondertekenen. Het dikke boekwerk bevatte heel 
veel woorden die hij niet begreep. Hij had zichzelf zelfs een beetje 
dom gevoeld. Maar het stond er wel in, na goed zoeken, dat de bank 
eenzijdig een opslag op de rente mocht doorvoeren. Maar daar had 
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Frank destijds niets over gezegd, die had hem aangemoedigd het maar 
gewoon te ondertekenen. En hij had Frank vertrouwd, want waarom 
zou Frank hem een lening geven die niet goed zou zijn? En dan nu 
ineens een andere bankmeneer over de vloer, die hem zojuist had ver-
teld dat ze nog meer moesten aflossen en nog meer rente moesten 
betalen.

De man van het boerenbedrijf draait zich weer om. Hij ziet zijn vrouw 
verwachtingsvol naar hem kijken. Voordat hij wat kan zeggen, zegt de 
man van de bank opnieuw dat de bank hen natuurlijk gaat helpen en 
dat ze op kantoor al een plan hebben uitgewerkt. Hij grijpt naar zijn 
aktentas en pakt daar een gebonden pakket papieren uit. ‘Dit is het 
plan’, zegt hij. Hij slaat een paar pagina’s om van het plan, tuurt ernaar 
en zegt dan de nieuwe hoogte van de aflossingen en de nieuwe hoogte 
van de rente. ‘Dat is best veel’, zegt de man van het boerenbedrijf. ‘Dat 
kunnen we niet betalen’, zegt zijn vrouw opnieuw. ‘Daarin is voorzien 
in het plan’, zegt de man die zich over het plan buigt. ‘Aangezien de 
verwachting is dat de crisis nog wel even aanhoudt, denken wij dat de 
extra lasten niet uit het bedrijf kunnen worden betaald. Maar wij als 
bank zien natuurlijk altijd mogelijkheden om te helpen.’ Van de regen 
in de drup, denkt de man van het boerenbedrijf. 

‘Het is daarom nu van belang dat we met zijn allen een oplossing vin-
den’, zo gaat de man van de bank verder. ‘Na regen komt zonneschijn, 
zeg ik daarom altijd. We moeten van het positieve uitgaan, nietwaar? 
Om maar direct met de deur in huis te vallen, komt het erop neer 
dat het plan beoogt dat u privé garant staat voor de leningen van uw 
prachtige boerenbedrijf, het bedrijf, zo begrijp ik, dat al enkele genera-
ties in de familie is.’ ‘Nog wel’, zegt de man van het boerenbedrijf. ‘We 
moeten positief blijven’, zo vervolgt de man van de bank. ‘We hebben 
uw privésituatie bekeken en geconstateerd dat u in de loop van de 
jaren een mooi privévermogen hebt opgebouwd. Mooi in de zin dat 
dit vermogen u nu uit de brand helpt. Dit betekent dat als u garant 
staat voor € 250.000 vanuit privé wij als bank uw lening in elk geval 
met één jaar willen verlengen.’



50

De man van het boerenbedrijf voelt een enorme woede in zich opko-
men. Privé garant staan voor een lening die hij altijd, elke maand 
opnieuw keurig heeft afgelost mét rente? Een lening die volgens Frank 
net zo zou zijn als de leningen die hij en zijn familie al jaren zonder 
problemen hadden afgesloten bij de bank? En dan met één jaar ver-
lengen? Welke gevolgen heeft dit ná dat jaar? Zijn vrouw begint te 
huilen. Hij slaat een arm om haar heen. ‘Dat gaat dus niet gebeuren’, 
zegt hij. ‘Waarom moeten wij privé garant staan voor een lening die 
ons is verkocht als een lening met vaste rente? Die we altijd netjes heb-
ben betaald, nooit één dag te laat?’ De man van de bank schikt zijn 
stropdas en zegt: ‘Ik begrijp dat dit nu koud op uw dak valt, het is mis-
schien even schrikken. U moet er maar eens goed over nadenken. Het 
plan laat ik hier bij u achter zodat u het op een later moment samen 
rustig kunt doorlezen. Ik hoop dat u begrijpt dat wij als bank het beste 
met u voor hebben. Wij moeten samen door deze moeilijke tijd heen 
komen, zoals ik eerder al zei. Oh… en voor ik het vergeet. Als u niet 
ingaat op ons voorstel zijn wij helaas genoodzaakt de lening per direct 
te beëindigen. In het belang van de bank, dus eigenlijk in het belang 
van ondernemend Nederland. Alles staat keurig uitgelegd in het plan, 
dus ik adviseer u met klem ons hierin te vertrouwen. Dan komt het 
allemaal goed. Dank u voor dit prettige gesprek en natuurlijk voor de 
heerlijke koffie en cake. Het is lang geleden dat ik zulke lekkere boe-
rencake heb gegeten.’

De man van de bank staat op en steekt zijn hand uit. De man en de 
vrouw zien de hand maar schudden hem niet. De man van de bank 
pakt zijn aktentas en zegt in de deuropening dat het een prachtige dag 
is. De man en de vrouw horen de autoportieren dichtslaan en de auto 
over het grind wegrijden. Ze kijken elkaar verbijsterd aan, maar heb-
ben geen woorden die ze tegen elkaar kunnen zeggen.
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Onterechte renteverhogingen

Om net als de man van de bank met de deur in huis te vallen, de 
verklaring van zijn collega Frank (geld inkopen is voor de bank duur-
der geworden) over het invoeren van de liquiditeitsopslag klopt niet. 
Hoewel de grootbanken dit beweerden, waren de inkoopkosten van 
geld – op de geldmarkt – na het aanbreken van de kredietcrisis in 
2008 juist sterk verlaagd door ingrijpen van de ECB. De renteverho-
ging van 1 procent die banken op basis van deze stellingname in 2009 
doorvoerden voor álle klanten met een lening op basis van een varia-
bele rente is niet anders te omschrijven dan flessentrekkerij. 

Het werkelijke probleem van grootbanken na de kredietcrisis was dat 
ze enorme liquiditeitstekorten (geldtekorten) hadden – een verant-
woordelijkheid van de banken zelf en ook nog eens veroorzaakt door 
de banken zelf. Het ‘nieuwe’ geld dat banken nodig hadden betrof geen 
geld om uit te lenen, maar was nodig om de risico’s van banken zelf af 
te dekken. De kosten die dit met zich meebracht hebben ze vervolgens 
eenvoudigweg afgewenteld op hun klanten en uiteindelijk ook op de 
belastingbetaler vanwege de staatssteun die de banken nodig hadden 
om te overleven. Alle klanten van grootbanken met een krediet tegen 
een variabele rente kregen daarom in 2009 – midden in de crisis – 
deze liquiditeitsopslag opgelegd in de vorm van een rente verhoging. 
Dit alleen al is een opmerkelijke gebeurtenis. De marktrente daalde 
immers sterk ná aanvang van de kredietcrisis en een lening met varia-
bele rente sluit je juist af om te profiteren van een dalende marktrente.


