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Een reis door de Nederlandse geschiedenis in 250.000 beelden
De Atlas Van Stolk brengt als geen ander de Nederlandse geschiedenis in beeld. Met meer dan 250.000
prenten, kaarten, foto’s en affiches in haar bezit mag de Atlas Van Stolk zich met recht tot een van de
grootste beeldcollecties van Nederland rekenen. Door haar unieke samenhang en uitzonderlijke kwaliteit is
de Atlas Van Stolk inmiddels zelfs uitgegroeid tot een A-collectie van nationaal belang met onder meer een
grote verzameling spotprenten, van o.a. Opland en Woldhek. De collectie wordt tot op de dag van vandaag
uitgebreid. Zo zijn twee jaar geleden bijna 1200 foto’s verworven van Vincent Mentzel. Recent zijn
spotprenten van Theo Gootjes toegevoegd aan de collectie.

Stichting Atlas Van Stolk
De Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk begon in 1835 prenten, kaarten en tekeningen van de
Nederlandse geschiedenis te verzamelen. Hij heeft deze verzameling nagelaten aan zijn oudste zoon onder
voorwaarde dat deze de verzameling zou koesteren en uitbreiden en weer aan zijn oudste zoon zou
nalaten. In 1927 heeft Louis van Stolk de verzameling ondergebracht 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;
• dat de Stichting er naar streeft haar verzameling in zo ruim mogelijke mate ten openbare nutte te
doen strekken.
In 1967 heeft de Stichting Atlas Van Stolk haar collectie in bruikleen gegeven aan de Gemeente
Rotterdam, die vanwege de grote historische en culturele waarde van de Atlas het van algemeen nut acht
de Stichting in dit streven te steunen. Het Bestuur van de Stichting Atlas Van Stolk ziet toe op het beheer
van de collectie door de gemeente. De Stichting Atlas Van Stolk en de Gemeente Rotterdam hebben in
principe nog tot 2025 een bruikleenovereenkomst, met een mogelijkheid tot verlenging.

Stichting Vrienden Atlas Van Stolk
In 1988, ten tijde van het Deltaplan van het Cultuurbehoud onder minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur Hedy d'Ancona, werd de Stichting Vrienden (voorheen Begunstigers) Atlas Van Stolk opgericht. De
overheid toonde zich toen bereid het grote project om alle afbeeldingen op zuurvrijpapier te zetten te
steunen en financierde 40 % van de totale kosten ( fl 1.000.000). Om het resterende bedrag te werven
werd de Stichting Vrienden Atlas Van Stolk opgericht. Tot op heden is haar doelstelling nog altijd:
• het in stand houden, in de meest ruime zin van het woord, van de verzameling, bekend onder de
naam “Atlas Van Stolk” te Rotterdam. Daaronder wordt mede begrepen de fondsenwerving ten

behoeve van de financiering van en het maken van publiciteit ten behoeve van de ondersteuning
van de Stichting Atlas Van Stolk en verder al datgene in de meest ruime zin van het woord dat
daarvoor nuttig en/of gewenst is.

Digitalisering
De Atlas Van Stolk heeft zich de komende jaren ten doel gesteld om de volledige collectie van 250.000
stukken verder te digitaliseren, zodat deze niet alleen voor wetenschappers en historisch onderzoek, maar
ook voor het grote publiek toegankelijk wordt. Dit grote project is in 2011 gestart en zal ca. 10 jaar duren.
Beide Stichtingen zetten zich in om hiervoor de benodigde fondsen te werven.

Onze droom: Nationale Beeldbank van de Nederlandse Geschiedenis
Onze droom is een nieuwe partner voor de collectie te vinden en deze verder uit te bouwen en de
Nationale Beeldbank van de Nederlandse Geschiedenis te worden.
De gemeente heeft recent de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd onze Collectie te ‘wegen’
en het advies luidt:
“De betekenis van de Atlas Van Stolk is buiten kijf. Het is een unieke collectie, die als ensemble grote
culturele en historische waarde vertegenwoordigt. De collectie verdient in Rotterdam een goede locatie
waar hij 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”.
Wilt U helpen onze dromen uit te laten komen?
Steun de Atlas Van Stolk en word Vriend of Atlasdrager!
Wij zijn per e-mail bereikbaar via info@atlasvanstolk.nl of via vrienden@atlasvanstolk.nl
Ons postadres is: Korte Hoogstraat 31, 3011GK Rotterdam
Banknr: NL82ABNA0251597199 t.n.v. Stichting Vrienden Atlas Van Stolk te Rotterdam
De Stichting Atlas Van Stolk en de Stichting Vrienden Atlas Van Stolk hebben de Culturele ANBI-status die
aan donateurs in de periode 2012-2017 een extra giftenaftrek biedt.
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Stichting Atlas Van Stolk
816724040
Korte Hoogstraat 31, 3011GK Rotterdam
info@atlasvanstolk.nl
Mw. M.A. van Zeijl-van Stolk, Voorzitter
Dhr. C.L. Postma, Penningmeester
Dhr. M.D. Booij
Mw. E.A. Koolhaas-Grosfeld
Mw. W.H.A. Leonhard-Strien
Beleidsplan Stichting Atlas Van Stolk 2017 – 2020 / Meerjarenbeleidsplan
Advies Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Alle Bestuurders werken onbezoldigd
Het doel der Stichting is 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 van "Atlas Van Stolk" en van daarbij te voegen voorwerpen van
gelijke aard
Beheren en uitbreiden van de collectie
Fondsen werven voor het digitaliseren van de collectie
Het voorbereidende werk en alles wat nodig is voor het catalogiseren van
de gedigitaliseerde beelden
Voorbereiden van tentoonstellingen
Bijdragen aan publicatie beeldboeken
Bijdragen aan productie promotiefilm
Bijdragen aan ontwikkeling en functionaliteit website
Jaarverslag 2019
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Stichting Vrienden Atlas Van Stolk
816099212
Alyda van Spangensingel 23, 3054CV Rotterdam
vrienden@atlasvanstolk.nl
Dhr. C.L. Postma, Voorzitter
Dhr. T.Dutilh, Penningmeester
Mw. M.A. van Zeijl-van Stolk, Secretaris
Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk 2017-2020
Alle Bestuurders werken onbezoldigd
Het in stand houden, in de meest ruime zin van het woord, van de
verzameling bekend onder de naam “Atlas Van Stolk”
Fondsen werven voor het digitaliseren van de collectie
Sponsoring van aankopen
Bijdragen aan realisatie tentoonstellingen/openingen
Contacten met (potentiële) Vrienden
Jaarrekening 2019 Stichting Vrienden Atlas Van Stolk
Privacyverklaring 2018

