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In hoeverre zijn banken medeverantwoordelijk voor de handel en wandel van 
bedrijven en andere organisaties die ze financieren, aldus het centrale thema 
van deze zogenoemde zoektocht. Hoewel het boek begint met een inleiding en 
eindigt met “Conclusies en aanbevelingen” is het geen wetenschappelijk 
boek. Tegen het einde van de inleiding lezen we het volgende (p 11): 
 
 “Ik heb gedurende ruim twintig jaar bij verschillende banken gewerkt. 
(...) Ik pretendeer niet een autoriteit te zijn op het gebied van ethiek en 
bankieren. In de loop der jaren heb ik wel enig inzicht in deze materie 
gekregen. (...) Genoeg om me blijvend te verbazen. (...) Ik zal in dit boek de 
feiten voor zichzelf laten spreken. Namen van mensen vermijd ik zoveel 
mogelijk. Dat leidt alleen maar af van de inhoud. De situaties waar ik naar 
verwijs zijn authentiek. Insiders zullen ze gemakkelijk herkennen. Aan mijn 
eigen ervaringen zal ik in dit boek niet voorbijgaan. (...).” 
 
De laatst hier boven geciteerde zin is een understatement. Juist omdat de 
schrijver een zo’n lange ervaring heeft, is de inhoud van het boek 
interessant: het is geschreven “from the inside”. Terugkijkend blijkt de 
genoemde verbazing een belangrijke inspiratiebron te zijn; de schrijver heeft 
voldoende afstand genomen om de materie kritisch te behandelen. Of 
voldoende afstand behouden? Zijn bancaire loopbaan betrof de externe 
communicatie. Dan verkondig je niet je eigen mening, maar doe je aan PR; 
zie het verhaal over de speeches van de voorzitter (p 177 e.v.). Ook al ben je 
naar binnen toe net zo plaatsvervangend kritisch als al die NGO’s1 die staan 
opgesomd in de bijlage waar het boek mee besluit, naar buiten toe zijn het 
de goedgekeurde mededelingen. Zo hier en daar bekroop mij het gevoel 
passages te lezen geschreven door iemand die nu eindelijk in het openbaar 
kon zeggen wat hij er zelf van vond; bijna onvermijdelijk bij voorlichters die 
alsnog journalist worden. Journalistiek, zou mijn antwoord dan ook zijn op 
de vraag wat voor een soort boek het dan wel is. Bronvermeldingen 
ontbreken helaas nagenoeg, er valt weinig te verifiëren. Maar wie outsider is 
en in het onderwerp geïnteresseerd is, heeft genoeg televisieprogramma’s als 
Zembla en Reporter en dergelijke gezien en genoeg kranten- en 
tijdschriftartikelen gelezen (bijvoorbeeld de Volkskrant, 6 februari 2009 (op p 
6) over de vraag of actiegroepen, koffieshops en seksbedrijven het recht 
hebben om door banken bediend te worden dan wel als klant geweigerd 
mogen worden) om te weten dat de schrijver geen praktijkgevallen verzonnen 
heeft. 
 
                                       
1 Afko-newspeak voor Non-Gouvernementele Organisaties: grofweg te definiëren als 
particuliere “goede doelen”-organisaties die evenals overheden een algemeen belang 
nastreven 
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Eén van de subthema’s is het ingewikkelde relatiepatroon tussen banken en 
NGO’s, zoals Amnesty, Greenpeace, Milieudefensie etcetera (onder meer p 
30). Als particuliere klant van banken zijn mensen niet of nauwelijks in 
beweging te krijgen; ze beschouwen commerciële financiële dienstverlening 
als een soort openbare nutsvoorziening – misschien heeft een ieder 
inderdaad wel recht op een betaalrekening. Maar als donateur van een of 
meerdere NGO’s onderschrijven ze allerlei morele eisen die aan banken 
worden gesteld. Daarenboven hebben NGO’s een nog veel krachtiger 
pressiemiddel, namelijk het overbrengen van het enorme totaal aan 
financiële tegoeden, verzameld door donaties, naar een andere instelling: “De 
financiers hebben vrijwillig de NGO’s op hun nek genomen” (p 112). Over 
pressie gesproken, zie www.eerlijkebankwijzer.nl: “Verbeter de wereld, begin 
bij uw bank”! 
 
Niets menselijks is de schrijver vreemd. Zo is hij op inconsequenties te 
betrappen. In het hierboven overgenomen gedeelte uit de inleiding valt te 
lezen: “Namen van mensen vermijd ik zoveel mogelijk.” Namen van voormalige 
collega’s zal hij bedoeld hebben, want in hoofdstuk 4 lees ik de voor- en 
achternamen van tenminste drie mannen die al enige tijd voor publieke 
oplichter doorgaan. Grappig is het trouwens wel om tussen al die opgeheven 
vingers door te lezen over de jeugdzonde van de schrijver zelf die als 
colporteur niets vermoedende mensen overbodige contracten aansmeerde. 
 
Van juristen heeft de schrijver geen hoge pet op. “Volgens juristen mag alles 
wat niet verboden is” (p 189), “Het waren vaak nog niet eens de echte 
bankiers, die de moeilijkheden opwierpen, maar bijna altijd de juristen” (p 98). 
De correctie dat de hypotheeknemers op bladzijde 229 bedoeld worden 
hypotheekgevers te zijn zal ik maar achterwege laten omdat dit des 
schrijver’s vooroordeel alleen maar zou bevestigen. 
 
De timing van het op de markt brengen van het boek is natuurlijk 
uitstekend. Hoewel de vele ethische dilemma’s die inzichtelijk worden 
gepresenteerd op zich zelf al de moeite van het beschrijven waard zijn, geeft 
de zogenoemde kredietcrisis zeker een extra sense of urgency aan het 
vraagstuk wat nu eigenlijk de taak van een bank is. ING besloot zojuist 
allerlei overbodige opsmuk weg te saneren: back to basics is nu kennelijk het 
credo. Ik had hier en daar in het boek wel de indruk dat er vlak voor het ter 
perse gaan van het manuscript of misschien zelfs in de drukproef snel nog 
een verwijzing naar de actualiteit tussen geplakt is en niet toevallig (?) zijn 
dat soms ook de tekstgedeelten met een overigens door het gehele boek 
slechts sporadisch aanwezige redactionele tekortkoming. Er blijkt al een 
aantal jaren een jaarlijkse verkiezing te worden georganiseerd van het 
managementboek-van-het-jaar. Op 10 maart 2009 is opnieuw een winnaar 
bekend gemaakt; het was niet het hier besproken boek. Maar het maakte wel 
deel uit van de zes titels die op de short list stonden en dat is 
vermeldenswaard want de long list was behoorlijk lang! Het geeft mij de 
gelegenheid een blik te werpen op het juryrapport2 alvorens deze recensie af 

                                       
2 http://www.managementboekvanhetjaar.nl/files/Juryrapport-2009.doc 
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te ronden. Met de gegeven korte karakteristiek van de inhoud van het boek 
kan ik mij wel verenigen. Met de twee “kanttekeningen” niet helemaal. Over 
de omvangrijke tekst zo dadelijk. Dat het boek “erg slecht geredigeerd en 
opgemaakt” zou zijn is overdreven, hoewel juristen natuurlijk wel gewend 
zijn aan hele lappen tekst. 
Het boek is met zijn 250 pagina’s aan de dikke kant gelet op de boodschap 
die het wil brengen. Zo nu en dan bekruipt de lezer het gevoel het nu wel 
zo’n beetje te weten. Een zekere onnavolgbaarheid in de vele explicite en 
implicite meningen ging mij op den duur wel irriteren. Vergelijk de volgende 
kleine bloemlezing. 

“Een bankier is niet geschikt om zedenmeester te zijn. Bankiers moet je 
niet laten oordelen over goed of slecht. Ze zijn er eenvoudig niet voor opgeleid. 
(...) Bankiers zijn geen ethici.” (p 139) Alsof die deficiëntie in de opleiding later 
niet meer te repareren zou zijn! 

“De banken komen pas echt in beweging als de maatschappelijk druk 
toeneemt. De eerste reacties zijn aarzelend en sterk defensief. De secundaire 
reactie is een commerciële (p 115). Wat betekent secundair in dit verband? 

“Kunnen we bankiers aanspreken op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid? Natuurlijk. Maar schrik niet. Soms is het gemakkelijker 
een tijger er van te overtuigen dat hij vegetariër moet worden dan een bankier 
te overtuigen dat hij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft (p 93). 
Dat is allemaal niet mis en het heeft een hoog gehalte aan van dik hout zaagt 
men planken. Tegelijkertijd lijkt het er op dat je het van de schrijver kunt 
krijgen zoals je het wilt hebben. “Alle banken maken een eigen 
ontdekkingsreis op de weg naar duurzaamheid” (p 115) en “Bankieren is 
omgaan met dilemma’s. Je moet er niet aan denken, dat elk dilemma, dat 
intern zorgvuldig is behandeld, gaat leiden tot uitvoerige openbare debatten” 
(p 159). Tsja, hoe nu? De stijlfiguur van de overdrijving is schrijver niet 
vreemd. Hij schrijft: “Ik moet oppassen. Ik geef een vertekend beeld, dat besef 
ik” (p 217). 
 
Ondanks dit - of naar de mening van anderen misschien wel juist door dit -
“Voor elck wat wils” is het de verdienste van dit boek dat het op een zeer 
toegankelijke manier een aantal belangrijke en actuele vragen stelt. Daar 
doet niet aan af dat ik de vele antwoorden maar met een korrel zout neem. 
Dat geldt ook voor hèt antwoord aan het einde van het boek (p 243): een door 
de sector vrijwillig in te voeren beroepseed voor financiële dienstverleners. Er 
van uitgaande dat de schrijver van dit boek de bedenker van deze remedie is, 
dan moet gezegd dat hij inmiddels enige bijval voor dit voorstel heeft 
gekregen (of heeft georganiseerd?). Op de Forumpagina van de Volkskrant 
van vrijdag 13 maart 2009 breken een tiental ondertekenaars van een 
ingezonden stuk, waaronder parlementariërs, hoogleraren en de auteur van 
het hier besproken boek, een lans voor het invoeren van zo’n beroepseed. 
Misschien moet ik er wat langer over nadenken, maar ik loop er niet erg 
warm voor: een publiekrechtelijk gefundeerde eed zie ik er niet zo gauw van 
komen en zal een privaatrechtelijk ingebedde eed iets gaan voorstellen? Was 
er trouwens niet iets ongemakkelijks met de combinatie god en geld? 
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Samenvattend. Gepast en ongepast geld is een goed getimede mixture van op 
eigen waarneming gebaseerde onderzoekjournalistiek, enige sensatiebeluste 
oppervlakkigheid en zo nu en dan een beetje de financiële boeketreeks. Een 
spannend soort serieuze smeuïgheid met een ernstige maatschappelijke 
ondertoon, uitermate geschikt voor het nachtkastje en de vakantietas. En 
voor de leden van de beleggingsclub natuurlijk die wel eens iets anders 
willen lezen dan de koersinformatie uit de beursberichten. 
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