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Het SNS Historisch Archief

door Angela Huisman

Het SNS Historisch Centrum beheert het historisch bedrijfsarchief van 
SNS Bank N.V. en haar rechtsvoorgangers. In 2000 is een groot deel van 
het archief geïnventariseerd en ondergebracht bij diverse bewaarplaat-
sen zoals Rijks-, Stads- en Streekarchieven. De archivalia die achter ble-
ven in het depot van het SNS Historisch Centrum worden momenteel als 
inventarisatieproject door ondergetekende geselecteerd, geordend en 
toegankelijk gemaakt voor tentoonstellingen, publicaties, onderzoek en 
onderwijsdoeleinden. 

Inhoud bedrijfsarchief
Het bedrijfsarchief is erg divers en bestaat uit verschillende items. Zo zijn er 
spaarpotten, reclame-uitingen, beeldmateriaal, bancaire machines en een 
bibliotheek. 
De collectie spaarpotten bevat allerlei soorten spaarpotten en spaarkisten. 
Hierbij kunt u denken aan kinderspaarpotten, het traditionele varken en de 
metalen spaarpotten met hengsel die in eigendom van de bank bleven maar 
werden uitgeleend aan de klanten. 
De collectie reclamematerialen is eveneens erg divers: van asbakken tot pen-
nen en vlaggen. Naast materiaal van de SNS Bank N.V. is er ook van haar voor-
gangers, de Bondspaarbank, de Nutsspaarbank en diverse gevoerde merken 
materiaal aanwezig. 
Het beeldmateriaal bestaat uit dia’s, foto’s, schilderijen, commercials, bouw-
tekeningen en affiches. De affiches zijn niet alleen van de SNS maar ook 
van buitenlandse spaarbanken. Onder de bijzondere collectie commercials 
bevinden zich onder meer de allereerste tv-commercials in zwart-wit van de 
Bondsspaarbank uit 1967. De verzameling bancaire machines bestaat onder 
andere uit computers, geldtelmachines en zelfs een eerste generatie pinau-
tomaat. Ze worden gebruikt voor exposities, om veranderingen in het bank-
bedrijf te illustreren.
De boekencollectie bestaat uit algemene boeken over de geschiedenis van 
het spaarbankwezen, jaarverslagen, jaarrekeningen, jubileumboeken, tijd-
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schriften en personeelsbladen. Ook is er de in 1942 nagelaten boekencollec-
tie van George Christiaan Frans Walkate, oud-directeur van de Nutsspaar-
bank Kampen. Daarnaast is er nog een aantal boeken dat inzicht geeft in de 
administratie van de banken. Hierbij moet gedacht worden aan reglemen-
ten, statuten en vooral veel spaarbankboekjes.

Inventarisatieproject
Het proces van selecteren, ordenen en toegankelijk maken is gestart in 2015. 
Tijdens het selectieproces wordt er ontdubbeld en ontzameld. Vervolgens 
worden de verschillende collecties op onderwerpen of op materialen geor-
dend. Zo worden de stukken beter bewaard en gemakkelijker vindbaar.
Om de collecties toegankelijk te maken worden alle onderdelen beschre-
ven en genummerd. De beschrijvingen worden in het Adlib registratie- en 
ontsluitingssysteem geregistreerd, hierdoor kan er op verschillende termen 
gezocht worden en kunnen er verbanden tussen de collectieonderdelen 
worden gelegd. Zo krijgt een klant alle relevante informatie die over een on-
derwerp beschikbaar is, maar ook wordt hiermee voorkomen dat een klant 
meer informatie krijgt dan waar hij of zij om vraagt. Daarnaast kan de be-

Depot SNS Historisch Archief, met een deel van de collectie van meer dan 3.000 spaarpotten. 
Foto Remy Steller. Collectie SNS Historisch Centrum.
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schikbare informatie nu worden gebruikt bij het inrichten van exposities  
die een beeld geven van de geschiedenis van de SNS bank.
Een groot deel van de collectie wordt tegelijkertijd gedigitaliseerd. Op deze 
manier kan veel beter informatie uitgewisseld worden. Bovendien komt er 
direct informatie bij een beschrijving beschikbaar zonder dat er al teksten 
gelezen zijn. Ook is de collectie beter te bewaren. De commercials bijvoor-
beeld staan meestal op verouderde en niet meer gangbare of leesbare in-
formatiedragers, zoals filmrollen, videocassettes en videobanden. Om deze 
informatie ook in de toekomst te kunnen raadplegen, worden deze informa-
tiedragers omgezet naar digitale bestanden.

Belang van een bedrijfsarchief
De verschillende collecties die zich in het SNS Historisch Centrum bevin-
den vormen het geheugen van het bedrijf. Ze lenen zich goed als inspira-
tiebron voor tentoonstellingen en nieuwe commercials. Zo krijgt men een 
indruk hoe banken vroeger werkten en komt de geschiedenis voor jong en 
oud weer tot leven. Ook voor nieuwe bankmedewerkers is het centrum een 
ideale start voor een eerste kennismaking met het bedrijf.
Daarnaast hebben de collecties ook een maatschappelijk belang. Nutsspaar-

Depot SNS Historisch Archief, met een aantal bancaire machines. 
Foto Remy Steller. Collectie SNS Historisch Centrum.
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banken hebben zich jarenlang ingezet om verschillende doelgroepen tot 
sparen te bewegen om uiteindelijk financiële zelfredzaamheid te bewerk-
stelligen. Een onderwerp dat tot op de dag van vandaag actueel is. 
Tot slot kunnen verschillende collectieonderdelen ook (her)gebruikt wor-
den als marketingtool. Een recent voorbeeld is de herintroductie van de Zil-
vervloot, een oud product in een nieuw jasje dat een populaire spaarvorm 
werd…
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