
114.  Dictee van de BACOB- bank 
 
 

Provinciale Voorronde: Bezoek aan een druk kantoor 
 

 
Een verrukkelijk weertje was het geenszins; integendeel, het regende zelfs pijpenstelen toen 
verscheidene BACOB-sympathisanten naar het moderne, drukke bankkantoor van de  
West-Vlaamse provincie trokken: Kortrijk-Centrum. Het gevaar was niet irreëel dat zij 
vooreerst zouden terechtkomen in het stadscentrum, te midden van de traditionele, 
jaarlijkse paasfoor. 
 
Uiteraard werden ze er allen hartelijk ontvangen door een duidelijk enthousiaste 
kantoordirecteur die er zich al van jongs af in vermeide veeleisende bezoekers te ontvangen. 
Alle geïnteresseerden verwachtten toen een diepgaande uitleg over het reilen en zeilen van 
een uitermate allesomvattend filiaal. 
 
De gedreven manager, een echt manusje-van-alles, weidde vanzelfsprekend graag uit over 
de multifunctionele, dagelijkse taken. Hij ontpopte zich als de coördinator van alle  
krediet- en beleggingscampagnes, stelde de wekelijkse loketprogramma’s op en las de 
nieuwste diskettes in. 
 
Ook de controle van facturen en delegeren behoorden tot zijn functies. De dag ervoor nog 
printten zijn waardevolle medewerkers het euro-obligatieoverzicht met dagelijks 
commentaar uit. 
 
Zijn adjunct-kantoordirecteur, tijdelijk stand-by, wees hun op de talrijke bankactiviteiten, 
een ware carrousel van allerhande transacties: cliëntencontacten, termijncontracten, te 
verlijden aktes bij de cliënt-notaris en de inning van spaarbons met jaarlijkse rente-uitkering. 
 
Hijzelf promootte twijfelloos de opgang van effectenrekeningen met immateriële, 
elektronische waardepapieren. 
Twee andere collega’s bekommerden zich om de annulatie van inactieve rekeningen en de 
opvolging van alle kortetermijnrekeningen in devies. 
 
De twee loketbedienden en de kersverse kantooragente, een ex-agent-vervangster, lieten 
zich ook niet onbetuigd, maar klaagden over de dagelijkse stresssituaties, vooral ’s 
maandagsmorgens als dubieuze debiteuren om een saldo-opvraging smeekten of nerveuze 
toeristen de wisselkoersen van peseta’s en escudo’s wilden vergelijken. 
 
De administratief bediende, op-en-top een bezige bij, was dé persoon bij uitstek die teksten 
doorfaxte, uittreksels  klasseerde, kopieën maakte en zorgde voor het dagelijks comfort: 
koffie of thee en het klaarzetten van de vergaderzaal; kortom: van alles en nog wat, te veel 
om op te noemen... 
 
Ach, dicteeopsteller, laten we ermee ophouden, moe en afgetobd als we zijn door dit 
spellingspelletje. Er wordt je immers zo meteen een hapje en een drankje aangeboden nog 



voor de uitslag is bekendgemaakt. Beeld je gewoon in dat je zo dadelijk nipt aan een glaasje 
champagne, echte welteverstaan. Of wordt het voor de voorlezer of voorleesster liever een 
sherry’tje? 
 
Afwachten maar. In alle geval gelukgewenst, deelnemers, en gezondheid! 


