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Esperanto album NG-2007-59 

 

Fotoalbum met een imitatieleren linnen band waarop een geometrische versiering in oranje en 
bruin. Het album heeft 24 bladen van donkerbruin papier. De eerste zestien bladen bevatten 
reproductieafbeeldingen van en gedrukte teksten over componisten en musici. Vanaf blad zeventien 
bevat het album 35 foto's van een gezin en/of gezelschap personen die zich, onder andere, 
bezighoudt met de taal Esperanto, midden jaren dertig. 

• Afmeting: hoogte 217 mm, breedte (dicht) 315 mm, breedte (open) 630 mm, dikte 25 mm  

• Materiaal: papier, linnen, karton, fotopapier 

• Taal: Nederlands 

• Datum en plaats vervaardigd: 1933-06-05 - 1936, Nederland 

• Uitgeverij: Rijksmuseum  

• Identifier: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.450306 NG-2007-59  

• Instituut: Rijksmuseum  

• Partner: Rijksmuseum  

• Land: Netherlands  

• Voor het eerst in Europeana: 2014-05-27  

• Laatste Europeana update: 2018-03-17  

• Verwerving en Rechten: aankoop 2007, Publiek Domein  

• Referentie en relatie  
o Deel van: collectie: foto's  
o Dataset: 90402_M_NL_Rijksmuseum  
o Bestaat uit: NG-2007-59-34 NG-2007-59-38 NG-2007-59-43 NG-2007-59-45 
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1.1 Groepsfoto te Den Bosch NG-2007-59-34,2 

 
 

• Objecttype: albumbladfoto  

• Objectnummer: NG-2007-59-34,2 

• Opschriften / Merken: 
copyrightvermelding, verso, gestempeld: ‘Reproductierecht / R.K. FotoPersbureau / Het Zuiden / 
's Hertogenbosch / Bij nabestelling vermelden NO. 30339’ 

• Omschrijving: 
Groepsfoto van een grote groep mensen poserend voor het stadhuis te Den Bosch. Onder de 
personen een aantal priesters. Bij de groep een vlag of vaandel met centraal een vijfpuntige ster 
met in het midden een kruis. Waarschijnlijk betreft het hier een rooms katholieke Esperanto-
vereniging of andersoortige vereniging. Onderdeel van het Esperanto album uit ca. 1933-1936. 

• Vervaardiger: fotograaf: R.K. FotoPersbureau Het Zuiden (vermeld op object) 

• Plaats vervaardiging: Den Bosch 

• Datering: 1933 - 1936 

• Techniek: ontwikkelgelatinezilverdruk 

• Materiaal: papier, fotopapier  

• Afmetingen: albumblad: h 210 mm × b 285 mm 

• Wanneer: 1933 - 1936 

• Waar: Den Bosch 

• Wie: Rooms Katholieke Kerk 

• Verwerving en rechten 
o Verwerving: aankoop 2007 
o Copyright  

• Is deel van: Esperanto album (NG-2007-59)  

• Duurzaam webadres: 
Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: 
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.464758 
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1.2 Bezoeken en een Esperanto-bijeenkomst, NG-2007-59-38 

 
 

Albumblad met vijf foto's. Een foto betreft een Esperanto bijeenkomst, gezien het 
esperantospandoek. Op de achterzijde van foto's opschriften in het Esperanto en dateringen in 1934 
en 1935. De foto's zijn in Duitsland gemaakt. Onderdeel van het Esperanto album uit ca. 1933-1936. 

• Afmeting: albumblad hoogte 210 mm albumblad breedte 285 mm  

• Formaat: papier fotopapier  

• Taal: Nederlands  

• Datum vervaardigd: 1934 - 1935  

• Plaats / Tijd: tweede kwart 20e eeuw  

• Uitgeverij: Rijksmuseum  

• Identifier: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.464760 NG-2007-59-38  

• Instituut: Rijksmuseum  

• Land: Netherlands  

• Voor het eerst in Europeana: 2014-05-27  

• Laatste Europeana update: 2018-03-17  
o Aanvullende informatie over rechten: Public Domain 

• Referentie en relatie  
o Deel van: collectie: foto's NG-2007-59  
o Dataset: 90402_M_NL_Rijksmuseum  
o Bestaat uit: NG-2007-59-38-2 
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1.3 Groepsportret tijdens een Esperanto-bijeenkomst  
NG-2007-59-38-2 

 

Groepsportret tijdens een Esperanto-bijeenkomst op 4 augustus 1935, op de voorgrond een banier 
met 'Esperanto'. 

• Afmeting: foto hoogte 90 mm foto breedte 140 mm  

• Formaat: papier  

• Taal: Nederlands  

• Datum vervaardigd: 1935-08-04  

• Tijd: tweede kwart 20e eeuw  

• Uitgeverij: Rijksmuseum  

• Identifier: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.471229 NG-2007-59-38-2  

• Instituut: Rijksmuseum  

• Land: Netherlands  

• Voor het eerst in Europeana: 2014-05-27  

• Laatste Europeana update: 2018-03-17  

• Aanvullende informatie over rechten : Public Domain  

• Referentie en relatie:  
o Deel van: collectie: foto's NG-2007-59-38 
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1.4 Kerst en Brugge, NG-2007-59-43 

 

Albumblad met drie foto's. De twee bovenste foto's, een kerstkaart en een gezicht buiten Brugge (21 
augustus 1936, zie: 1.5) dragen de naam van 'Albert Estephan (?)' en opschriften in het Esperanto. 
Rechtsonder een groep mannen werkend op het land. Onderdeel van het Esperanto album uit ca. 
1933-1936. 

• Afmeting: albumblad hoogte 210 mm albumblad breedte 285 mm  

• Formaat: papier fotopapier  

• Taal: Nederlands  

• Datum vervaardigd: 1933 - 1936  

• Plaats / Tijd: tweede kwart 20e eeuw  

• Uitgeverij: Rijksmuseum  

• Identifier: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.464761 NG-2007-59-43  

• Instituut: Rijksmuseum  

• Land: Netherlands  

• Voor het eerst in Europeana: 2014-05-27  

• Laatste Europeana update: 2018-03-17  

• Aanvullende informatie over rechten: Public Domain  

• Referentie en relatie: 
o Deel van: collectie: foto's NG-2007-59 
o Dataset: 90402_M_NL_Rijksmuseum 
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1.5 een gezicht buiten Brugge (21 augustus 1936) 

 

 

De foto 'een gezicht buiten Brugge' is hoogstwaarschijnlijk gemaakt vanop de plaats waar toen de 
bouw van het nieuwe station van Brugge zou beginnen. Vanaf de voorgevel van het station 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Brugge) zijn de drie belangrijkste torens van Brugge op 
dezelfde wijze te zien: Sint-Salvators (kathedraal), de Halletoren (belfort) en Onze-Lieve-Vrouw. Het 
kleine torentje rechts is van de vlakbij gelegen Minnewaterkliniek. Op de achtergrond, voor de 
torens, ligt het oude tracé van de spoorlijn Brugge-Gent." 

  

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Brugge
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1.6 Tweede Pinksterdag 1933, 5 juni, NG-2007-59-45,4  

 

• Objecttype: albumbladfoto  

• Objectnummer: NG-2007-59-45,4 

• Opschriften / Merken: 
o copyrightvermelding, verso, gestempeld: ‘Copyright N.V. Vereenigde Fotobureaux / Singel 93 - 

Postbus 719 / Amsterdam C ... / 954556’ 
o opschrift, verso, handgeschreven: ‘2e Pinksterdag 1933 5 Juni '33’ 

• Omschrijving: 
Albumblad met één groepsfoto van de deelnemers aan een Esperanto bijeenkomst in een zaal, op 
Tweede Pinksterdag 5 juni 1933. Sommigen zwaaien met de Esperanto vlag, de vrouwen vooraan 
zittend dragen een soort uniform bestaande uit een alpinopet, cape en een blouse met een kruis. 
Onderdeel van het Esperanto album uit ca. 1933-1936. 

• Vervaardiger: fotograaf: N.V. Vereenigde Fotobureaux (vermeld op object) 

• Plaats vervaardiging: Amsterdam 

• Datering: 5-jun-1933 

• Materiaal en Techniek 
o Fysieke kenmerken: ontwikkelgelatinezilverdruk 
o Materiaal: papierfotopapier  

• Afmetingen: albumblad: h 210 mm × b 285 mm 

• Onderwerp: Wat: Esperanto meeting, assembly 

• Wanneer: 1933 - 1936 

• Waar: Nederland 

• Verwerving en rechten: 
o Verwerving: aankoop 2007 
o Copyright 

• Relaties: Is deel van Esperanto album (NG-2007-59)  

• Duurzaam webadres:  
Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL: 
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.464762  
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