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De affichecollectie van het 

SNS Historisch Centrum gepresenteerd 

in een jaaragenda

door Geraart Westerink

In het SNS Historisch Centrum zijn twee archiefinstellingen onderge-
bracht: het Frans Walkate Archief, dat betrekking heeft op Kampen en 
omgeving en het bedrijfshistorisch archief van de Volksbank en haar mer-
ken SNS, ASN, BLG Wonen en Regio Bank. 
De stukken uit deze verzamelingen worden zorgvuldig verzameld, be-
schreven en geconserveerd. Er kan echter maar een relatief klein gedeelte 
tegelijkertijd worden getoond aan het publiek, waardoor veel onderdelen 
onbekend zijn, en dat is jammer. Daarom is vorig jaar besloten een deel 
ervan te presenteren in een jaaragenda. Gekozen werd voor de collectie 
affiches, die wat betreft omvang, variatie en esthetische kwaliteit behoort 
tot de hoogtepunten van het bedrijfshistorisch archief. 

Een heldere boodschap
Het affiche is een communicatiemiddel dat opkomt aan het eind van de 
19de eeuw. Dankzij nieuwe druktechnieken (lithografie) en transportmo-
gelijkheden (trein, auto) wordt het eenvoudiger en goedkoper om affiches 
op grote schaal te produceren en te verspreiden. Het medium ontwikkelt 
zich ook artistiek gezien door de inzet van kunstenaars. In de loop van de 
20ste eeuw groeit het uit tot een belangrijk middel voor het overbrengen 
van diverse boodschappen: cultureel, ideologisch, politiek of commercieel. 
Er komen zelfs speciale reclamezuilen om de affiches op te plakken. Ze gaan 
een belangrijke rol in het straatbeeld vervullen. Verwante reclame-uitingen 
vinden we terug op muurschilderingen en emaille borden.
Het is de bedoeling dat een affiche op kernachtige wijze zijn beoogde pu-
bliek bereikt. Daarvoor moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. De 
boodschap moet helder zijn, impact hebben en zo lang mogelijk in het ge-
heugen blijven hangen. Dat kan door het beeld zo aantrekkelijk mogelijk te 
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maken en door er een pakkende tekst aan toe te voegen. Daarnaast moet het 
geheel de emoties van de kijker aanspreken, bijvoorbeeld door er een humo-
ristische of pedagogische draai aan te geven. Een hele kunst. Juist daardoor 
ontwikkelt het affiche zich geleidelijk tot een zelfstandige kunstvorm met 
gespecialiseerde ontwerpers. 
De collectie affiches van het SNS Historisch Centrum omvat ruim tweedui-
zend stuks, afkomstig uit binnen- en buitenland. In ‘leeftijd’ lopen ze uit-
een van het eerste kwart van de 20ste eeuw tot op heden. Vaak maken ze 
deel uit van een gerichte campagne, die ook via andere middelen wordt 
gecommuniceerd. In de campagnes valt de regelmaat en consequentie op. 
Meestal wordt er voor langere tijd een vaste huisstijl of doordacht stramien 
gehanteerd. Vanwege het werkgebied van de SNS zijn in deze agenda alleen 
affiches opgenomen van Nederlandse oorsprong. De selectie geeft bijna ter-
loops een beeld van de ontwikkeling van de grafische vormgeving, waarbij 
vooral de steeds prominentere rol van de fotografie opvalt. Er zijn meerdere 
ontwerpen bewaard gebleven van verschillende vormgevers en illustratoren 
die werkten in opdracht van de bank, waaronder zich bekende figuren be-
vinden als Jenny Dalenoord en Fiep Westendorp. 
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Veranderende spaardoelen
De op de affiches uitgebeelde onderwerpen belichten op kernachtige en 
vaak artistieke wijze aspecten van de (spaar)bankgeschiedenis en de plek die 
de spaarbank in een mensenleven inneemt, van de wieg tot het graf. Naast 
specifieke spaarbanksymbolen, als de bij, de eekhoorn of het vetgemeste var-
ken, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van geldstukken en bankbiljetten. 
Ook worden er scènes uitgebeeld die het beoogde (spaar)doel illustreren. Dat 
doel verbreedt zich in de loop der tijd. Vroeger werd er vooral gespaard als 
appeltje voor de dorst, als pensioenvoorziening of als middel om financiële 
tegenslagen op te vangen. Na de Tweede Wereldoorlog gaat men ook sparen 
met een consumptief doel. Bijvoorbeeld voor het kopen van een auto, een 
huis of het bekostigen van een vakantie. Het aantal spaarproducten neemt 
toe. De bank gaat zich bewust op bepaalde doelgroepen richten, onder meer 
met campagnes rond School- of Bedrijfssparen. Vooral de jeugd krijgt na 
de oorlog meer geld te besteden. Een sprekend voorbeeld van een nieuw 
product dat met succes werd gelanceerd, is de Zilvervlootspaarregeling, on-
derdeel van de nieuwe Spaarwet uit 1947.
Andere waardevolle spaarbankinitiatieven zoals de Wereldspaardag, die later 
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uitgroeide tot een Wereldspaarweek, konden ook op ondersteuning door 
middel van affiches rekenen. De Stichting Spaarpropaganda, waarbij veel 
spaarbanken waren aangesloten, ontwikkelt promotieacties. 
Bij de keuze en plaatsing van de affiches in de agenda is rekening gehouden 
met de verschillende levensfasen van de spaarder; er is een zekere chrono-
logie aanwezig. Tussendoor zijn afzonderlijke thema’s uitgelicht. Rond de 
maand oktober zijn bijvoorbeeld affiches geplaatst die de Wereldspaardag 
als onderwerp hebben. 
Dankzij deze agenda passeert de geschiedenis van de SNS bank op speelse 
wijze de revue en kan iedereen dagelijks bewust of terloops genieten van 
de collectie van het Historisch Centrum. De agenda werd in de maand de-
cember 2017 in een oplage van ruim 4000 stuks door het SNS Historisch 
Centrum verspreid onder medewerkers van de Volksbank en een aantal 
vrienden en relaties. De respons en het enthousiasme waren groot. Velen 
verbaasden zich over de visuele rijkdom en de kwaliteit van deze collectie-
stukken, die tot dan toe zorgvuldig bewaard, maar onzichtbaar in de depots 
hadden gelegen, maar nu een jaar of langer als agenda-illustratie voor ieder-
een te zien zijn. 
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