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Portrettengalerij:

Jan C.B. Jongeneel

Dit jaar heeft de redactie van de Kamper Almanak Jan C.B. Jongeneel wil-
len eren door het maken van een portret. Jongeneel is al ruim 35 jaar lid 
van de Commissie van Toezicht van het Frans Walkate Archief, later SNS 
Historisch Centrum, waarvan vele jaren als voorzitter.

Jeugd
Jan Jongeneel werd op 8 februari 1945 geboren in Leerdam. Zijn vader 
werkte bij de politie maar ging na de oorlog werken bij defensie. Het gezin 
Jonge neel verhuisde in 1949 naar Harderwijk. Daar groeide Jan op en ging 
er naar de basis- en middelbare school. In de avonduren behaalde hij z’n 
boekhouddiploma. Na zijn schoolopleiding ging Jongeneel werken op de ad-
ministratie van boekverkoper- en verzendboekhandel Riemer in Ermelo, die 
was gespecialiseerd in theologische werken. Tot de clientèle behoorden veel 
geëmigreerde Nederlanders. Het was een boeiend bedrijf. In Ermelo leerde 
hij z’n huidige vrouw Marijke Gritter kennen. Zij trouwden en kregen vier 
dochters en een zoon en twaalf kleinkinderen.

Van Nutsspaarbank tot SNS bank
Een belangrijke en ingrijpende loopbaanverandering vond plaats toen hij in 
1965 beheerder werd van het nieuwe kantoor van de Nutsspaarbank Ermelo, 
onderdeel van de Stichting Nutsspaarbank Kampen. Hij was toen pas 20 jaar, 
wat aangeeft dat de bank groot vertrouwen in hem had. En hij zou dat niet 
beschamen.
Al in 1968 moest de vestiging in Ermelo worden uitgebreid. Daarvoor kocht 
de bank het plaatselijke pand van Albert Heijn aan. Passend in de traditie 
van veel Nutsspaarbankbeheerders ontplooide Jongeneel naast zijn werk-
zaamheden voor de bank ook maatschappelijke activiteiten. Zo was hij ja-
renlang betrokken bij de plaatselijke Gereformeerde kerk.
In 1972 werd Jan Jongeneel benoemd als directeur kantoren van de geza-
menlijke vestigingen van de Nutsspaarbank Kampen in Harderwijk en Er-
melo. In Harderwijk had de bank drie kantoren. Opvallend was het aantal 
jeugdspaarders in die stad. Het kantoor aan de Smeepoortstraat had zelfs 
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een speciaal gedeelte voor de jeugd. Ook in Harderwijk was hij vele jaren 
actief binnen de kerk. Daarnaast was hij bestuurslid van de Gereformeerde 
Scholengemeenschap te Amersfoort. 
Via het opleidingscentrum van de bank, dat was gevestigd in Doorn, ver-
grootte hij zijn kennis van het bankwezen, waardoor de mogelijkheden om 
zijn talenten verder te ontplooien binnen het bedrijf toenamen. In de tus-
sentijd groeide de concurrentie in de financiële sector. Als gevolg vond er 
schaalvergroting plaats, ook onder de Nutsspaarbanken. Begin jaren zeven-
tig ontstonden de eerste clusters ‘Bondsspaarbanken’. De leergierige hou-
ding van Jongeneel, zijn leiderschapskwaliteiten en toegenomen ervaring 

Martin-Jan van Santen. Portret van J.C.B. Jongeneel. Olieverf op doek. 2021.
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leidden ertoe dat hij in 1986 door de Stichting Bondsspaarbank Centraal 
en Oostelijk Nederland te Apeldoorn werd benoemd als regiodirecteur Cen-
traal Nederland. Jan en zijn gezin verhuisden van Harderwijk naar Kampen 
en in 1991 volgde een verhuizing naar Apeldoorn. Net als in voorgaande 
woonplaatsen was Jongeneel ook hier vele jaren actief binnen de Gerefor-
meerde kerk. Daarnaast had hij zitting in het bestuur van de Medische Kleu-
terdagverblijven van de regionale stichting voor hulpverlening aan kind en 
gezin in Gelderland, gevestigd in Arnhem.
In december 1993 werd Jongeneel benoemd als voorzitter van de directie 
SNS-bank Overijssel-Flevoland N.V., gevestigd te Zwolle. Zijn maatschappe-
lijke betrokkenheid kwam in deze periode onder meer naar voren in zijn 
lidmaatschap van het deputaatschap financiën en beheer van de generale 
synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Frans Walkate Archief / SNS Historisch Centrum
Vanaf 1985 is Jan intensief betrokken geweest bij het Frans Walkate Archief 
en later het SNS Historisch Centrum. In opdracht van de Raad van Bestuur 
van SNS-Reaal was hij jarenlang het aanspreekpunt van de bank, onder 
meer als lid van de Commissie van Toezicht op het Frans Walkate Archief. 
Die laatste functie bleef hij ook na zijn pensioen vervullen, maar dan als 
voorzitter. Jongeneel ontplooide zich als een voorvechter en verdediger van 
het belang van het SNS Historisch Centrum voor de maatschappelijke rol 
die de bank graag wil vervullen. 

Mede dankzij de inspanningen van Jan Jongeneel groeide het Frans Walkate 
Archief uit tot SNS Historisch Centrum, een instelling die zijn focus niet al-
leen richt op Kampen, maar vooral ook haar diensten en expertise verleent 
aan alle geledingen binnen de Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN 
Bank, RegioBank en BLG Wonen.
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