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Aanleiding 
Het college van B&W Rotterdam heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) om advies 
gevraagd over de collectie Atlas Van Stolk (bijlage: Adviesaanvraag 4 november 2016).  
De Stichting Atlas Van Stolk en de gemeente hebben tot 2025 een bruikleenovereenkomst.   
Belangrijkste aanleiding voor de adviesaanvraag zijn de plannen van Museum Rotterdam en de 
Stichting Atlas Van Stolk voor nieuwe huisvesting van de collectie en de wens om de collectie op 
termijn een meer zelfstandige basis te geven.  
Het college wil in 2017 een aantal scenario’s uitwerken met betrekking tot de toekomstige 
positionering van de Atlas Van Stolk. In die uitwerking worden juridische en financiële aspecten 
betrokken1.  
 

Adviesaanvraag 
In zijn adviesaanvraag licht het college de volgende onderwerpen nader toe: 

- De achtergrond en historie van de collectie Atlas Van Stolk 
- Een actueel voorstel van de Stichting Atlas Van Stolk/ Museum Rotterdam en de Bibliotheek 

Rotterdam om de collectie te huisvesten in de Centrale Bibliotheek 
 
Voor een weloverwogen besluit over de toekomst van Atlas Van Stolk vraagt het college de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in zijn advies in te gaan op de volgende drie aspecten 
respectievelijk aandachtspunten: 

 
1. De betekenis van de collectie 

- Totstandkoming van de collectie; 
- Inhoudelijk beleid met betrekking tot het verzamelen en eventueel ontzamelen van 

delen van de collectie, vooral in de periode nadat de (toenmalige) collectie Atlas Van 
Stolk in bruikleen is gegeven van de gemeente Rotterdam (1967); 

- De nationale/internationale betekenis van de collectie en haar betekenis voor de stad. 
2. Locatie om de collectie te huisvesten en te tonen 

- De best denkbare locatie in Rotterdam (of elders) om de collectie onder te brengen en 
te tonen;  

- De betekenis van de Bibliotheek Rotterdam als plaats voor mogelijke huisvesting en 
presentatie; 

- Alternatieve locaties voor huisvesting; 
- Alternatieve locaties voor presentatie. 

3. Presentatie en inzet/gebruik van de collectie op de langere termijn 
- Fysieke presentaties, waarin aandacht voor tijdelijke en permanente tentoonstellingen;  
- Gebruik van het deel van de collectie dat is gedigitaliseerd; 
- Inzet van de collectie voor educatieve doeleinden/ onderwijs.  

 
 
 
 
In de uitgewerkte opties voor huisvesting en presentatie heeft de Raad in zijn advies niet 
geanalyseerd wat de financiële consequenties zijn. De vraag naar een dergelijke analyse maakte 
geen deel uit van de adviesaanvraag van het college. 
 

Adviestraject RRKC  
In het najaar van 2016 benaderde de RRKC de Stichting Atlas Van Stolk en haar belangrijkste 
stakeholders voor individuele gesprekken. De gesprekspartners waren: 
• Stichting Atlas Van Stolk, Margaret van Zeijl - van Stolk (voorzitter bestuur)  
• Museum Rotterdam, Paul van de Laar (directeur bestuurder) en Lina van der Wolde 

(directeur collectie Atlas Van Stolk) 
• Bibliotheek Rotterdam, Theo Kemperman (directeur) 
• Gemeente, afdeling Sport & Cultuur, Pien van der Linden (accounthouder Museum 

Rotterdam/collectie AVS) 

                                                           
1 Adviesaanvraag collectie Atlas Van Stolk, 4 november 2016 

1. De betekenis van de collectie 
- Totstandkoming van de collectie; 
- Inhoudelijk beleid met betrekking tot het verzamelen en eventueel ontzamelen van 

delen van de collectie, vooral in de periode nadat de (toenmalige) collectie Atlas Van 
Stolk in bruikleen is gegeven van de gemeente Rotterdam (1967); 

- De nationale/internationale betekenis van de collectie en haar betekenis voor de 
stad. 

2. Locatie om de collectie te huisvesten en te tonen 
- De best denkbare locatie in Rotterdam (of elders) om de collectie onder te brengen 

en te tonen;  
- De betekenis van de Bibliotheek Rotterdam als plaats voor mogelijke huisvesting en 

presentatie; 
- Alternatieve locaties voor huisvesting; 
- Alternatieve locaties voor presentatie. 

3. Presentatie en inzet/gebruik van de collectie op de langere termijn 
- Fysieke presentaties, waarin aandacht voor tijdelijke en permanente 

tentoonstellingen;  
- Gebruik van het deel van de collectie dat is gedigitaliseerd; 
- Inzet van de collectie voor educatieve doeleinden/ onderwijs.  
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Na de bijeenkomst van de commissie vond een gesprek plaats met Ruud Visschedijk, directeur 
van het Nederlands Fotomuseum. Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt. 
 
Voor de uitwerking van het advies stelde de Raad een commissie samen. Deze bestond uit: 

- Marieke van Bommel, directeur MAS Antwerpen, voormalig zakelijk directeur Maritiem 
Museum 

- Blanka de Bruyne (lid RRKC) 
- Wim Hupperetz, directeur Allard Pierson Museum 
- Jacqueline Veenendaal (lid RRKC), voorzitter van de commissie 
- Ad van der Zee, Consulent erfgoed en geschiedenis bij Erfgoedhuis Zuid-Holland 

 
Voor de advisering ontving de commissie in ieder geval de volgende documenten:  

- Adviesaanvraag van het college van B&W; 
- Diverse documenten aangaande de bruikleenovereenkomst; 
- Het gezamenlijk voorstel (businessplan) van de Bibliotheek Rotterdam en Museum 

Rotterdam “Bibliotheek Rotterdam en Atlas Van Stolk, Samen sterker onder één dak!”. 
Daarvan het eerste deel waarin het plan inhoudelijk wordt toegelicht; 

- Verslagen van de gesprekken die de RRKC voerde met de Stichting Atlas Van Stolk en de 
belangrijkste stakeholders. 

 
De commissie is door de Raad geattendeerd op andere relevante partijen waaronder Stadsarchief 
Rotterdam, Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (educatieve activiteiten in het onderwijs), 
Wereldmuseum (presentatie), Kunsthal (presentatie), Onderwijsmuseum (presentatie) en de 
Website Geheugen van Nederland (presentatie digitaal).  
De Raad vroeg de commissie ook naar zijn eigen ideeën voor presentatie- en educatieve 
mogelijkheden van de collectie Atlas Van Stolk in en buiten Rotterdam. Op 24 januari 2017 bracht 
de commissie ter oriëntering een bezoek aan de collectie Atlas Van Stolk in het Schielandhuis. 
Daarna bezocht de commissie de Bibliotheek Rotterdam.  
 
De Raad gaat in de komende paragrafen eerst in op de historie van de collectie en de huidige relatie 
van de Stichting Atlas Van Stolk met de gemeente Rotterdam. Daarna geeft de Raad een reactie op 
de drie centrale vragen in de adviesaanvraag van het college, maar gaat hier en daar iets verder 
dan het strikt gevraagde. Tot slot volgt een conclusie. 
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Geschiedenis van de Atlas Van Stolk2  
De Atlas Van Stolk is een omvangrijke en gevarieerde verzameling van prenten, foto’s, tekeningen, 
affiches en kaarten over de geschiedenis van Nederland. Met meer dan 250.000 beelden behoort de 
Atlas Van Stolk op dit moment tot de grootste beeldcollecties van Nederland.  
Atlas is een vroegere term voor collectie. Grondlegger is de Rotterdamse houthandelaar Abraham 
van Stolk (1814-1896). Hij begint met zijn verzameling in 1835. Van Stolk verzamelt afbeeldingen 
vanaf de komst van de Batavieren tot de eigen tijd. Daaronder bevinden zich ook afbeeldingen die 
het dagelijks leven reflecteren, getuige prenten van het gezinsleven, godsdienstige gebruiken, 
kleding of middelen van bestaan. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw maken 
nieuwsprenten en gedenkplaten gaandeweg plaats voor foto’s.   
Van Stolk wordt in zijn verzameldrift geïnspireerd door de liefde voor het vaderland en het 
vorstenhuis. Maar ook prestige is een motief voor het verzamelen van de familie Van Stolk. De 
familie behoort namelijk niet tot de regentenklasse. Op allerlei manieren probeert Abraham van 
Stolk zijn status te onderstrepen, door een schutterij op te richten, door de koning thuis uit te 
nodigen, en door deze omvangrijke verzameling aan te leggen. 
 

 
Met de Amsterdamse boekhandelaar en verzamelaar Frederik Muller die in 1863 een ‘Beredeneerde 
beschrijving van Nederlandse historieplaten, zinneprenten en historische kaarten’ publiceert, 
ontstaat een levendige uitwisseling. Muller laat zich in brieven enthousiast uit over de Atlas. Dat de 
boekhandelaar en de houthandelaar verzamelen, is in die tijd opmerkelijk: (Muller) “u en ik, wij  
  

                                                           
2 Website atlasvanstolk.nl 
  Geschiedenis in beeld – publicatie over drie historische atlassen: Frederik Muller (Amsterdam), Abraham van     
Stolk (Rotterdam) en Simon van Gijn (Dordrecht). Diverse auteurs – 2000, Uitgeverij Waanders 

Moord Willem van Oranje 1584, album Van Kittensteyn 1613 (Atlas Van Stolk) 
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beiden die niet tot de geleerden stand behooren, wij trachten 
alzoo op aangenamen en hoogst leerryke wijze de Vaderlandse 
geschiedenis te beoefenen”. 
Na de publicatie van Mullers catalogus blijft Van Stolk niet 
achter. In 1864 gaat een medewerker van het stadsarchief aan 
de slag met de beschrijving van de collectie Atlas Van Stolk. 
Deze wordt in 1891 voortgezet door de Rotterdamse 
Bibliothecaris Gerrit van Rijn. Bij zijn dood in 1912 zijn er 
negen kloeke delen verschenen. De verzameling blijft in de 
familie en wordt door verschillende generaties Van Stolk 
beheerd en verrijkt. In 1927 brengt Louis van Stolk de 
verzameling onder in de Stichting Atlas Van Stolk met als doel 
“het verkrijgen en in Nederland onvervreemd en onbezwaard in 
goede staat van onderhoud bijeenhouden en voor 
belangstellenden toegankelijk stellen van de verzameling 
bekend onder de naam "Atlas Van Stolk" en van de voorwerpen 
‘van gelijke aard’ die later, met goedvinden van het Bestuur, 
daaraan worden toegevoegd.” De Stichting wil haar verzameling 
zo veel als mogelijk “ten openbare nutte te doen strekken”, 
met ander woorden: toegankelijk maken voor het publiek. 
        
       

Bruikleenovereenkomst met de Gemeente Rotterdam 
In 1967 geeft de Stichting Atlas Van Stolk haar collectie in bruikleen aan de Gemeente Rotterdam.  
Deze erkent het belang van de grote historische en culturele waarde. Het bestuur van de Stichting 
Atlas Van Stolk ziet toe op het beheer van de collectie door de gemeente. De stichting en de 
Gemeente Rotterdam hebben een bruikleenovereenkomst tot 2025, met een mogelijkheid tot 
verlenging. De collectie wordt vanaf 1967 beheerd door het Historisch Museum Rotterdam, in die 
tijd een gemeentelijke dienst. De Atlas Van Stolk is sedert 1984 bij het Historisch Museum 
Rotterdam gehuisvest in het Schielandhuis.  
Om te kunnen voldoen aan de gemeentelijke verplichtingen die uit de bruikleenovereenkomst 
volgen, is op de begroting Cultuur van de gemeente Rotterdam met ingang van 2013 jaarlijks een 
bedrag van € 500.000 geoormerkt voor de uitvoering van het beheer (kosten die gemoeid zijn met 
het beheer, behoud en presentatie van de collectie Atlas Van Stolk). De subsidie wordt verleend aan 
het Museum Rotterdam, dat formeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
bruikleenovereenkomst.  
Na het in bruikleen geven aan de gemeente is de collectie gegroeid door aankopen en schenkingen. 
Alle items die na 1967 aan de collectie zijn toegevoegd, zijn verworven met gemeentelijke subsidie 
en daarmee eigendom van de gemeente Rotterdam, dan wel aankopen van de Stichting Atlas Van 
Stolk.  

 
In 1988, in de periode van het landelijke Deltaplan voor het 
Cultuurbehoud3 onder toenmalig minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur Hedy d'Ancona, toont de 
rijksoverheid zich bereid een groot project om alle 
afbeeldingen op zuurvrij papier te zetten te steunen en 
financierde 40 % van de totale kosten (1.000.000 
Nederlandse Guldens). Voor de werving van het resterende 
bedrag wordt door de Stichting Atlas Van Stolk de Stichting 
Begunstigers Atlas Van Stolk ingezet.  
 
 
 

                                                           
3 Het Deltaplan was gericht op het inhalen van achterstanden bij het behoud en beheer van cultureel erfgoed. 
Een tweede belangrijke doelstelling was dat instellingen structureel meer aandacht besteden aan het beheer 
en behoud van hun collecties. Er kwamen extra financiële middelen om de bewaarcondities van collecties te 
verbeteren voor rijksmusea, rijksarchieven, monumentenzorg en archeologie. Voor de niet-rijksmusea kwam er 
een behoudfonds ingericht bij de Mondriaan Stichting. (bron: website Parlement & Politiek) 

Hedy d'Ancona en Hanja Maij - Weggen, foto 
door Vincent Mentzel, 1989-1994 (Atlas van 
Stolk) 

Nederlandse Maagd, affiche naar Otto 
Eerelman, 1892 (Atlas van Stolk) 
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Door zijn unieke samenhang en uitzonderlijke kwaliteit 
is de Atlas Van Stolk uitgegroeid tot een zogeheten A-
collectie. Deze kwalificatie krijgt de collectie in 1998 
van de Mondriaan Stichting in het kader van het 
Deltaplan voor het Cultuurbehoud. Tot een A-collectie 
behoren objecten of deelcollecties die binnen de 
doelstelling van de collectie en het geheel van het 
Nederlandse museale en verspreide cultuurbezit als 
onvervangbaar en onmisbaar zijn aangemerkt.  
 
In 2011 begint de Stichting Atlas Van Stolk met het 
digitaliseren van de volledige collectie, zodat deze niet 
alleen voor wetenschappers en historisch onderzoek, 
maar ook voor het grote publiek toegankelijk wordt. 
Het digitaliseren zal ca. 10 jaar in beslag nemen.  
De  Stichting Atlas Van Stolk zet zich samen met de 
Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk in om hiervoor de 
benodigde fondsen te werven. Op dit moment zijn 
140.000 beelden gedigitaliseerd, waarvan er 50.000 nu 
beschikbaar zijn en voorzien van meta data.  
 
De droom van de Stichting Atlas Van Stolk is een 
Nationale Beeldbank te zijn van de Nederlandse  
Geschiedenis, waarbij het publiekelijk maken van de  
collectie voor onderzoekers en geïnteresseerden  

centraal staat4.        

  

Recente ontwikkelingen 

In 2005 wordt het Historisch Museum verzelfstandigd en in 2011 gaat het verder onder de naam 
Museum Rotterdam. Bij de aanvang van het Cultuurplan 2013-2016 geeft het museum te kennen te 
streven naar verzelfstandiging van de Stichting Atlas Van Stolk, uiterlijk per 20175. Beide partijen 
vinden dat hun profielen steeds meer uiteen liepen. Het museum legt de focus op de stad 
Rotterdam terwijl de Atlas Van Stolk steeds meer erkenning krijgt als nationale collectie over de 
vaderlandse geschiedenis. De wegen gaan zich scheiden.  
Voor de Stichting Atlas Van Stolk zijn er nog twee redenen om te verzelfstandigen. In de eerste 
plaats kan de collectie na verzelfstandiging actiever worden gepresenteerd en ingezet voor 
educatieve doelen, een wens van de stichting. De tweede reden is, dat door de groei van de 
collectie in de afgelopen decennia de huidige kluis als depotruimte niet meer voldoet. 
  
Al met al is de Stichting Atlas Van Stolk na 2014 op zoek naar andere huisvesting. Museum 
Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam zijn in gesprek over huisvesting van de Atlas Van Stolk in de 
Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat. Belangrijk argument voor beide partijen is dat de ambities 
van de Stichting Atlas Van Stolk met (beeld)educatie goed aansluiten bij het beleid van de 
Bibliotheek Rotterdam. Eind 2016 hebben betrokken partijen een businessplan opgesteld en het 
eerste concept daarvan besproken in een ambtelijk overleg bij de gemeente. Daarin is een aantal 
scenario’s geschetst waarin organisatorische en juridische aspecten zijn betrokken.   
 
 
  

 
 

                                                           
4 Website atlasvanstolk.nl  
5 Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Museum Rotterdam 

Gestapo, cartoon door Leo Jordaan, 1945 (Atlas van 
Stolk) 
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Advies 
 

In onderstaand advies geeft de Raad een reactie op de drie vragen die het college van B&W stelt in 
de adviesaanvraag (bijlage). In de eerste paragraaf gaat de Raad dieper in op (1) de betekenis van 
de collectie Atlas Van Stolk, daarna volgt een paragraaf over (2) de best denkbare en alternatieve 
locaties om de collectie Atlas Van Stolk te huisvesten en te tonen, en tot slot geeft de Raad een 
oordeel over (3) de inzet en het gebruik van de collectie op langere termijn. 
 
 

1. De betekenis van de collectie Atlas Van Stolk 
 
De Raad constateert dat de collectie Atlas Van Stolk van nationale betekenis is en qua niveau en 
statuur vergelijkbaar met de collectie Rijksprentenkabinet (Rijksmuseum) waarvan de collectie 
Frederik Muller deel uitmaakt, en de collectie Simon van Gijn (Dordrecht). Richtsnoer bij het 
verzamelbeleid van de collectie is de vaderlandsliefde, maar daarnaast zijn het koloniale verleden 
en de ontwikkeling van steden (waaronder Rotterdam) opvallende thema’s.  
De Raad vindt de collectie Atlas Van Stolk uniek, omdat ze de Nederlandse geschiedenis vertelt van 
1550 tot nu. De collectie is als ensemble van grote culturele en historische waarde. In het 
verzamelbeleid zijn verschillende criteria leidend. Behalve de relatie met gebeurtenissen in de 
geschiedenis van Nederland, wordt vooreerst gekeken naar kwaliteit en uniciteit. Elke keer is de 
vraag leidend of nieuwe items iets toevoegen aan de collectie. Bij het verzamelen worden ook 
maatschappelijke en politieke thema’s betrokken blijkens een indrukwekkende verzameling 
spotprenten. De Raad waardeert dat de Atlas Van Stolk beeldcultuur wil koesteren. In de huidige 
tijd dragen ook digitale beelden daar aan bij, voor Atlas Van Stolk reden om deze in de collectie op 
te nemen.  
 
De Raad vindt dat de betekenis van deze unieke collectie niet alleen schuilt in zijn inhoudelijke 
waarde, maar ook door de potentie om te worden getoond. Tot nu is de Atlas Van Stolk veel 
geraadpleegd door historici voor wetenschappelijk onderzoek, door media voor allerlei artikelen en 
documentaires en voor tal van publicaties. De Stichting Atlas Van Stolk is ook vaak benaderd om 
beelden in bruikleen te geven voor verschillende exposities, in en buiten Rotterdam. Maar een eigen 
opstelling van objecten bijvoorbeeld in de vorm van een permanente tentoonstelling ontbrak. Er 
was in de kelder van het Schielandhuis wel tentoonstellingsruimte, maar die wordt nu benut door 
Rotterdam Partners en is dus niet meer beschikbaar voor eigen exposities. 
In het toegankelijk maken van de collectie voor het grote publiek is volgens de Raad nog een wereld 
te winnen. De Raad gaat hier in een volgende paragraaf nader op in.   

 
De landelijke betekenis van de Atlas Van Stolk is dat hij tot de grootste beeldcollecties van 
Nederland wordt gerekend. Eerder is genoemd dat om zijn kwaliteit en uniciteit de Atlas Van Stolk 
in 1998 is aangemerkt als A-collectie.  
De betekenis van de collectie Atlas Van Stolk voor de stad vindt de Raad evident. Het was een 
Rotterdamse ondernemersfamilie die de collectie groot heeft gemaakt en het waren Rotterdamse 
bedrijven en particulieren die, verenigd in de Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk, samen met 
Rotterdamse fondsen bij hebben gedragen tot aankopen en ontsluiting van de collectie door middel 
van een kostbaar meerjarig digitaliseringsproces. Een andere door de Stichting Atlas Van Stolk zelf 
genoemde reden is dat de verzameling een inspiratiebron is voor creatief Rotterdams talent in 
ontwerp en fotografie, en voor reflectie in het hedendaags kijken. De Raad vindt dat een 
interessant gezichtspunt en ziet hierin kansen voor het gebruik van de Atlas Van Stolk in de 
toekomst. 
 
Concluderend vindt de Raad het van eminent belang dat de collectie in Rotterdam blijft. In dit 
verband pleit de Raad er uitdrukkelijk voor dat de collectie integraal blijft en niet wordt opgesplitst 
in een deel dat eigendom is van de Stichting Atlas Van Stolk en een deel dat eigendom is van de 
Gemeente Rotterdam (na 1967). Dat is overigens technisch bijna ondoenlijk omdat niet precies is 
hard te maken welke aanwinsten van de gemeente zijn en welke van de Stichting Atlas Van Stolk.  
Volgens de directeur van de Stichting Atlas Van Stolk is het deel dat na 1967 is opgebouwd 
kwantitatief gezien omvangrijker dan het deel dat daarvóór is verzameld. De kwaliteit van de 
collectie van de vroege periode tot 1967 zou echter veel hoger zijn.  
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De Raad constateert dat, voordat de bruikleenovereenkomst met de gemeente in 2025 eindigt, 
besloten moet worden bij welke partij het beheer van de integrale collectie wordt ondergebracht. 
Een mogelijkheid is dat de Stichting Atlas Van Stolk de gehele collectie in eigen beheer neemt, met 
daarbij passende garanties en afspraken. Dit betekent dat het eigendom van het aandeel van de 
gemeente wordt overgedragen aan de stichting. Voordeel van deze variant is dat er sprake is van 
één eigenaar en dat de gemeente geen risico draagt. Daarmee zou het beheer mogelijk flexibeler 
en meer gefocust kunnen verlopen dan in de huidige situatie. Maar kan en wil de stichting deze 
verantwoordelijkheid wel dragen? 
Het alternatief is dat de Stichting Atlas Van Stolk het eigendom van zijn aandeel schenkt aan de 
Gemeente Rotterdam, zodat de integrale collectie deel gaat uitmaken van de Collectie Rotterdam. 
Daarmee valt de collectie onder de zorgplicht van de gemeente en is zijn voortbestaan volgens de 
Raad geborgd. Voor beide varianten zal moeten gelden dat heldere verantwoordelijkheden worden 
toebedeeld. De keuze is aan de Gemeente Rotterdam en de Stichting Atlas Van Stolk.  
 
Het zou volgens de Raad goed zijn als de Stichting Atlas Van Stolk zich nader bezint op zijn 
verzamelbeleid. Bij het beschrijven van de items in de collectie kan permanent de vraag worden 
gesteld hoe de collectie wordt verrijkt en kwalitatief hoogwaardig blijft. Dit kan door de verwerving 
van mooie aanwinsten, maar ook door het afstoten van stukken die in het historisch besef van 
vandaag misschien minder relevant zijn geworden. Het vertellen van de Nederlandse geschiedenis is 
immers aan allerlei maatschappelijke en politieke ontwikkelingen onderhevig.  

 
 

2. Locatie(s) om de collectie Atlas Van Stolk te huisvesten en te tonen 
 

Huisvesting 
De Raad pleit zoals in de vorige paragraaf is toegelicht voor het behoud van de Atlas Van Stolk in 
Rotterdam. De Raad schetst hier drie opties voor huisvesting: Bibliotheek Rotterdam, Nederlands 
Fotomuseum en Museum Rotterdam. Bij elke optie worden de volgende aspecten gewogen: 
inhoudelijke meerwaarde, huisvesting (personeel en depot), en publieksbereik.   
 

1. Bibliotheek Rotterdam 
De Raad heeft kennis genomen van het inhoudelijk deel van het gezamenlijke businessplan van 
Museum Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam voor de huisvesting van de collectie in de Centrale 
Bibliotheek. Het businessplan staat vol met ambities en goede intenties, maar verliest kracht waar 
plannen onvoldoende concreet worden gemaakt. Planvorming en reële keuzes zijn nog niet in 
balans. De Raad ziet hiermee een risico voor een duurzame oplossing.  
Op basis van het plan en gesprekken met de directeur van Museum Rotterdam, de directeur van de 
collectie Atlas Van Stolk en de directeur van de Bibliotheek Rotterdam ziet de Raad de volgende 
meerwaarde in de samenwerking. De Bibliotheek Rotterdam voorziet niet alleen in het in bruikleen 
nemen (beheer) van de collectie, maar ook in voldoende klimatologisch verantwoorde depotruimte 
en een permanente tentoonstelling; dit naast de Erasmus Collectie en Erasmus Experience die al op 
de derde verdieping zijn gehuisvest. De verbinding met de Erasmus Collectie vindt de Raad vanuit 
het historisch perspectief en de essentiële rol daarin van het humanisme interessant. De 
samenwerking van de Stichting Atlas Van Stolk en de Bibliotheek Rotterdam kan ertoe leiden dat 
kennis en ervaringen van conservatoren worden gedeeld, voor beide organisaties een win/win 
situatie. 
De Raad vindt verder de wederzijdse connectie in de beeldtaal uit educatief oogpunt interessant. 
Zowel de Atlas Van Stolk als de Bibliotheek Rotterdam beseffen dat jongeren zich steeds meer 
bedienen van beeldtaal en dat de collectie Atlas Van Stolk met zijn ambities op het gebied van 
educatie hier een inspirerende rol in kan vervullen.  
Een permanente tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek als ‘etalage’ van de Atlas Van Stolk 
vergroot de herkenbaarheid van de collectie en kan leiden tot een groter publieksbereik. Ook dat is 
positief.  
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De Raad plaats ook kanttekeningen bij de samenwerking. In de Bibliotheekwet6 (2015) is 
geregeld dat bibliotheken in Nederland ook een culturele functie kunnen vervullen. Dat biedt voor 
de Bibliotheek Rotterdam in principe de mogelijkheid voor het aanbieden van een museale functie.  
De Raad vraagt zich echter af of de Atlas Van Stolk als museale collectie van landelijke importantie 
voldoende tot zijn recht komt in de Bibliotheek Rotterdam. De Centrale Bibliotheek trekt weliswaar 
1,8 miljoen bezoekers, maar die komen in de eerste plaats voor ontmoeting, studie en het lenen 
van boeken. De Bibliotheek Rotterdam is in de eerste plaats een instituut voor Rotterdammers. 
Daarmee heeft hij een Rotterdams belang en een Rotterdamse uitstraling. De Raad betwijfelt of de 
Bibliotheek Rotterdam de komende jaren een dedicated landelijk en internationaal publiek zal 
trekken, dat de Atlas Van Stolk verdient. Het risico is dat de collectie in een niche blijft.   
 

2. Nederlands Fotomuseum 
De Raad vindt het Nederlands Fotomuseum inhoudelijk de meest interessante optie voor 
huisvesting. De meerwaarde is dat het Nederlands Fotomuseum een publieksmuseum is met veel 
kennis en ervaring. Het biedt een goede museale omgeving en het trekt een dedicated publiek uit 
het hele land en daarbuiten. Het Nederlands Fotomuseum heeft als rijksmuseum ook een sterke 
Rotterdamse connectie, doordat een aanmerkelijk deel van het subsidie van de gemeente komt. Het 
risico dat de collectie in een niche blijft, verwacht de Raad hier zeker niet. Wat de collecties 
verbindt is beeldcultuur in zijn historische en landelijke reikwijdte. Verschil is wel dat het 
Nederlands Fotomuseum de fotografie in de 19de en 20ste eeuw centraal stelt, de periode van het 
bestaan van het medium, terwijl de Atlas Van Stolk drie eeuwen verder terug gaat.  
De Raad ziet voorts een meerwaarde in complementariteit tussen de beide collecties en de 
educatieve mogelijkheden die ze bieden. Door het samenbrengen van de collecties op deze locatie 
ontstaat een rijk ensemble. Beide organisaties digitaliseren hun collecties en kunnen elkaar daarin 
mogelijk versterken.  
De connecties die het Nederlands Fotomuseum onderhoudt met het bedrijfsleven en de creatieve 
industrie kunnen de Atlas Van Stolk uitdagen tot verkenning van nieuwe mogelijkheden voor 
exploitatie en verdienmodellen. De Raad constateert dat beide organisaties een grote belangstelling 
koesteren voor beeldcultuur, elk vanuit hun eigen invalshoek. De fotografie als discipline doet het 
heel goed.  
 
Kanttekening bij deze optie is dat beide partijen in een eerder stadium (2013) contact hadden over 
een mogelijke samenwerking, echter zonder concreet gevolg. De Stichting Atlas Van Stolk had de 
ambitie om met het Nederlands Fotomuseum te fuseren tot een instituut voor beeldcultuur. Dat was 
voor het museum een te grote stap voorwaarts. Het museum stond toen wel open voor 
samenwerking, maar op deze uitnodiging kwam geen vervolg.  
 

3. Museum Rotterdam/ Schielandhuis 
De Raad betreurt het dat de Stichting Atlas Van Stolk tot heden bij Museum Rotterdam nauwelijks 
ontplooiingskansen heeft gehad. Ook al verschilde de focus van beide organisaties – Museum 
Rotterdam richt zich op de Rotterdamse geschiedenis en de Stichting Atlas Van Stolk op de 
Nederlandse – dat neemt niet weg dat Museum Rotterdam zich meer had kunnen profileren met 
deze collectie die met veel Rotterdamse ijver in de loop van vele decennia tot stand is gekomen. 
Argument is dat de Stichting Atlas Van Stolk bij het verzamelen ook (groot)stedelijke ontwikkelingen 
in Nederland betrok. De historische ontwikkelingen in Rotterdam kunnen daar niet los van worden 
gezien. In die zin kunnen de collecties als complementair worden beschouwd. De potentiele 
verbindingen lijken niet goed onderzocht en dat ziet de Raad als een gemiste kans.  
 

                                                           
6 Een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de volgende functies, 
die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het 
algemene publiek: 

 van kennis en informatie; 
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Museum Rotterdam zou het bij de collectie Atlas Van Stolk betrokken personeel in principe 
kunnen blijven huisvesten, maar dat heeft gezien de voorgeschiedenis niet de voorkeur van de 
Raad.  
Een alternatief is dat de Atlas Van Stolk als verzelfstandigde stichting in het Schielandhuis blijft. 
Deze optie vindt de Raad evenmin optimaal, omdat de kluis als opslagruimte eigenlijk niet meer 
voldoet. Dat betekent dat er elders depotruimte moet worden gehuurd. Om logistieke redenen 
verdient het uiteindelijk de voorkeur als personeel en depot in eenzelfde organisatie worden 
ondergebracht. 
 

Tentoonstellingen in en buiten Rotterdam 
Een vaste tentoonstelling in Rotterdam zou als een anker kunnen fungeren en is het visitekaartje 
van de Atlas Van Stolk voor de stad. Deze zou bij voorkeur moeten worden ingericht op de locatie 
waar de collectie wordt gehuisvest. Daarnaast onderstreept de Raad het belang van tijdelijke 
presentaties van de collectie, in en buiten de stad, die meer behelzen dan alleen bruiklenen. 
Daarmee versterkt de Atlas Van Stolk zijn naamsbekendheid en zijn nationale karakter. 
 
Waar de Atlas Van Stolk volgens de Raad zichzelf in zou kunnen versterken, is zijn museale functie: 
het maken en mede mogelijk maken van interessante tentoonstellingen. Er zijn kansen te over voor 
de Atlas Van Stolk om uit zijn huidige nichepositie te breken en zijn nationale karakter te laten 
stralen. De Raad beseft wel dat de organisatie gezien haar kleine omvang keuzes moet maken. 
De samenwerking met het Nederlands Fotomuseum biedt uitstekende faciliteiten voor eigen 
tentoonstellingen van de Stichting Atlas Van Stolk. De collectie kan zichzelf in één klap op de kaart 
zetten met een grote overzichtstentoonstelling, in het Nederlands Fotomuseum of in LP2. Maar er 
zijn meer kansen. Museum Rotterdam kan de geschiedenis van Rotterdam met items uit de Atlas 
Van Stolk in een breder perspectief plaatsen. De expositie ‘Tweehonderd jaar Koninkrijk’ die de 
Stichting Atlas Van Stolk in 2015 met de Kunsthal organiseerde, was een succes. Beide organisaties 
kunnen sterke partners blijven. Andere interessante partners vindt de Raad de Bibliotheek 
Rotterdam voor educatieve tentoonstellingen in samenwerking met Rotterdamse 
onderwijsinstellingen, en het Onderwijsmuseum in Dordrecht dat de Nederlandse 
onderwijsgeschiedenis in beeld brengt. 
  
Buiten Rotterdam ziet de Raad meerdere potentiele partners die museale presentaties van de Atlas 
Van Stolk mogelijk kunnen maken. Voor op de tong ligt het Rijksmuseum dat een overzicht biedt van 
de Nederlandse kunst en geschiedenis. Als nationale collectie van de Nederlandse geschiedenis kan 
de Atlas Van Stolk zich daar kansrijk mee verbinden. Daarnaast noemt de Raad het Persmuseum, de 
nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed, waar de Atlas Van Stolk al eerder mee 
samenwerkte, en gemeentelijke musea die tentoonstellingen maken vanuit een historisch 
perspectief. Met sommige van genoemde instellingen had de Stichting Atlas Van Stolk al contact, 
met name over bruiklenen.  
Ook internationale samenwerking voor presentaties is denkbaar. Zo zou de University of Oxford in 
de Atlas Van Stolk geïnteresseerd zijn als een basis voor de History of the Netherlands7.  
 
 

3.  Inzet en het gebruik van de collectie Atlas Van Stolk op langere termijn 
 
Voor de weging van de inzet en het gebruik van de collectie Atlas Van Stolk op de langere termijn 
heeft de Raad twee aspecten betrokken: digitalisering en educatie.  
 
Digitalisering is de sleutel voor het ontsluiten van de collectie op het internet voor nationaal en 
internationaal bezoek. Naast de fysieke presentaties leidt het gedigitaliseerde deel van de collectie 
tot aanmerkelijk meer bezoek. Nu de fysieke presentaties van de Atlas Van Stolk nog niet het 
gewenste niveau hebben bereikt, is digitale ontsluiting belangrijk. Er moet nog hard worden 
gewerkt om de planning van het beschrijven en digitaliseren van het beeldmateriaal te halen.  
De ontsluiting van de digitale collectie kan worden verbeterd, vindt de Raad. De collectie was tot 
2012 aangesloten bij Het Geheugen van Nederland, maar slechts een klein deel hiervan was te zien.  

                                                           
7 Gesprek met Paul van de Laar, directeur Museum Rotterdam, 2 november 2016 
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Het zoeken op de eigen website atlasvanstolk.nl gaat redelijk goed, maar het doorlinken naar 
het Geheugen van Nederland verloopt omslachtig. Dat is niet gebruiksvriendelijk.  
Voorts zou de website up-to-date moeten zijn. Dat is niet altijd het geval. De Atlas Van Stolk kan 
zich op zijn website met beeldmateriaal meer manifest opstellen, door bijvoorbeeld een top 10 van 
de meeste bezochte items te presenteren. Dergelijke verbeteringen kunnen het best tot stand 
komen met sterke samenwerkingspartners.   
Voor het uitbreken van de Atlas Van Stolk uit zijn nichepositie is een goed imago van wezenlijk 
belang. Daarvoor moet onder andere de website en de gebruiksvriendelijkheid op en top zijn. 
 
De Raad heeft veel waardering voor de ambities van de Atlas Van Stolk met educatie. Met het 
onderwijsprogramma Beeldkraken wil de stichting bevorderen dat kinderen en jongeren in het 
primair en voortgezet onderwijs kritisch leren kijken. De stichting wil, mits daarvoor de middelen 
beschikbaar komen, het personeel uitbreiden met educatieve medewerkers.  
De Raad heeft wel de indruk dat educatie een corebusiness is en dat de museale functie, het 
presenteren en digitaliseren, daardoor in het gedrang kan komen. Daarnaast vraagt de Raad zich af 
in hoeverre er vraag is naar het project Beeldkraken. In zijn cultuurplanadvies 2017-2020 
constateerde de Raad dat er een overaanbod is van cultuureducatie en dat er een gebrek aan 
afstemming is tussen vraag en aanbod. Daarnaast vraagt de Raad zich af hoe het aanbod van de 
Stichting Atlas Van Stolk zich verhoudt tot andere aanbieders.   
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Conclusie 
 
Als reactie op de drie door het college gestelde vragen concludeert de Raad het volgende. 

 
1. De betekenis van de collectie 

De betekenis van de Atlas Van Stolk is buiten kijf. Het is een unieke collectie, die als 
ensemble een grote culturele en historische waarde vertegenwoordigt. De collectie verdient 
in Rotterdam een goede locatie waar zij integraal wordt gewaarborgd voor een lange 
termijn. De collectie moet meer toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek en 
vitaal blijven voor reflectie en inspiratie. 

 
2. Locatie(s) om de collectie Atlas Van Stolk te huisvesten en te tonen 

 De meest ideale locatie voor de huisvesting van de Atlas Van Stolk vindt de Raad het 
Nederlands Fotomuseum. Het museum kan de Atlas Van Stolk een goede thuishaven 
bieden voor het beheer en zo mogelijk een vaste presentatie van de collectie. Deze 
samenwerkingsoptie is volgens de Raad kansrijk omdat er op inhoudelijk gebied met 
synergie veel te winnen is en omdat de omgeving van het Nederlands Fotomuseum 
als publieksmuseum een sterke inbedding biedt voor museale presentaties, in het 
museum en daarbuiten. Het is jammer dat eerdere pogingen om samen te werken 
zijn gestrand. De gemeente zou een herkansing kunnen laten onderzoeken.  

 Mochten er voor deze optie onoverkomelijke barrières zijn, dan is samenwerking 
met de Bibliotheek Rotterdam een tweede optie. In dat geval moeten er wel sterke 
garanties komen dat de Atlas Van Stolk er voor een lange periode adequaat wordt 
gehuisvest en toegankelijk wordt voor een geïnteresseerd publiek. 

 De derde optie is dat de Atlas Van Stolk gehuisvest blijft onder de vleugels van 
Museum Rotterdam. Deze variant heeft niet de voorkeur van de Raad, omdat door 
de ambitie (2013) de Stichting Atlas van Stolk los te maken van het museum, het 
draagvlak hiervoor ontbreekt. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de Stichting 
Atlas Van Stolk gehuisvest blijft in het Schielandhuis, maar dan moet wel een 
oplossing worden gevonden voor het depotprobleem. 

 
Waar de Atlas Van Stolk volgens de Raad zichzelf in zou kunnen versterken, is zijn museale 
functie: het maken en mede mogelijk maken van interessante tentoonstellingen. Er zijn 
kansen te over voor de Atlas Van Stolk om uit zijn huidige nichepositie te breken en zijn 
nationale karakter te laten stralen. De Raad beseft wel dat de organisatie gezien haar kleine 
omvang keuzes moet maken. Door samen te werken met partners kan de Stichting Atlas Van 
Stolk zijn mogelijkheden vergroten.  

 
3. Inzet en het gebruik van de collectie Atlas Van Stolk op langere termijn 

Naast de fysieke presentaties beklemtoont de Raad het belang van digitalisering en educatie 
voor het ontsluiten van de collectie. De beschrijving en de digitalisering van het 
beeldmateriaal is tijdrovend. Tegelijkertijd is van belang de gebruikersvriendelijkheid van 
de website op en top te houden. Voor de ambitie met educatie heeft de Raad waardering, 
maar op dit moment lijkt dat de corebusiness te zijn voor de Stichting Atlas Van Stolk. Het  
museaal presenteren van de collecties, met andere woorden het maken van goede 
tentoonstellingen, kan hierdoor in het gedrang komen. 
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Bronnen 

- Adviesaanvraag collectie Atlas Van Stolk, gemeente Rotterdam, 4 november 2016 
- Het gezamenlijk voorstel (businessplan) van de Bibliotheek Rotterdam en Stichting Atlas Van 

Stolk “Bibliotheek Rotterdam en Atlas Van Stolk, Samen sterker onder één dak!”. Daarvan 
het eerste deel waarin het plan inhoudelijk wordt toegelicht 

- Bruikleenovereenkomst Gemeente Rotterdam en Stichting Atlas van Stolk 1967 
- Bruikleenovereenkomst Gemeente Rotterdam en Stichting Atlas Van Stolk 1975-2000 
- Regeling Mondriaan Stichting voor museale activiteiten 1998 
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