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M I S S I E T E N T O O N S T E L L I N G  V O O R  O N Z E  S P A A R N E S T A D  

EXTRA EDITIE van de schoolbladen: Primitiae, 
Tolle Lege, Rond de Koepel en Eigen Stemmen 

uit de 
Verenigde Redactievergadering 

Meisjes en Jongens, Dames en Heren. De pers is een 
machtig wapen, zelfs een schoolkrant. Er zijn leraren 
die voor geen geld met een gele stropdas naar school 
zouden durven komen uit vrees voor de snedige pen 
van een schoolkrant-hoofdredacteur. 

Er verschijnen in Haarlem e. o. vier R.K. Schoolbla- 
den. De redacties hiervan hebben gemeend voor eenmaal 
een gemeenschappelijk nummer te moeten uitgeven in 
verband met de grote Missietentoonstelling van 3-11 
Juli in het Gem. Concertgebouw te Haarlem. 

De bedoeling van dit nummer is deze tentoonstelling 
bij jullie in te leiden en ons verzoek of jullie allemaal 
drie personen die niets voor tentoonstellingen voelen, 
wilt bekeren om met deze lelijke gewoonte voor Ben keer 
te breken. 

Ziezo dat is 5000 maal drie mensen die door onze 
krant en jullie medewerking de vier werelddelen met 
een bezoek vereren, die voor deze gelegenheid met grote 
moeite in de Concertzaal zijn samengebracht. Echte mis- 
sionarissen, witte, zwarte en bruine, zullen je meenemen 
naar IJsland en de slagvelden van Brazilië, om van de 
fancy-fair maar niet te spreken. Je leert daar op Bén 
middag meer aardrijkskunde dan anders in twee jaar, 
zonder studie, zo maar van zelf. Maar je leert daar 
vooral een blijheid om je katholiek-zijn en een vurig 

enthousiasme voor de uitbreiding van Christus Rijk; een 
grenzeloze bewondering voor die mannen en vrouwen die 
letterlijk alles voor de vestiging van dat Christusrijk 
over hebben en misschien.. . een beetje schaamte om 
het weinige wat jij er tot nu toe voor deed. 

Waarachtig het uitbreiden van het K.L.M.-net is be- 
langrijk, maar er zijn lijnen die nog belangrijker zijn en 
verder moeten worden doorgetrokken. Wij hopen door 
dit nummer iets van jullie vurig hart te hebben losge- 
slagen voor de Katholieke-Lange-afstand-Missie. 

Dit blad krijgen alle leerlingen vanaf de 6e klas lagere 
school tot en met de hoogste klassen van de Middelbare 
scholen in het gehele dekenaat, laten de dames en heren 
dus niet beledigd zijn als wij hier en daar wat rekening 
houden met onze jongere zusjes en broertjes en laten 
deze laatsten zorgen dat hun tong niet in de knoop 
schiet als ze een vreselijk geleerd woord tegen komen. 

Dus op naar de grootste Missie-tentoonstelling der 
wereld met drie mensen die een zetje van jullie nodig 
hebben. Tot ziens met een ijsje bij die pater uit IJsland 
en voorzover het van ons af hangt hoef je in de week 
van de Missie-tentoonstelling een keer je huiswerk niet 
te maken. Wij hebben uit pure missieliefde daarvoor een 
vrijwillige strafploeg samengesteld. 

De Redacties van: 
,,Primitiae9', Lyceum Sancta Maria, Haarlem: 
,,Tolle Lege", Triniteitslyceum, Haarlem. 
,,Rond de Koepel", Kl. Seminarie Hageveld, Heemstede. 
,,Eigen Stemmen", U.L.O. St. Henricus, Heemstede. 

TEN GELEIDE 
Met grote vreugde begroet ik dit Missienummer, uit- 

gegeven voor meisjes en jongens, wier ogen zo wijd 
open staan voor begeesterende idealen; en neemt het 
werken voor de Missie hierbij niet een eerste plaats in? 

Ik  hoop van harte, dat vooral de oudere jeugd in het 
Dekenaat Haarlem vol belangstelling zal zijn voor al- 
les, wat de Missie-tentoonstelling van 3-11 Juli te zeg- 
gen heeft. 

Meisjes en Jongens, denkt eraan: het welslagen van 
deze tentoonstelling hangt voor een groot gedeelte ook 
af van Uw medewerking. 

J. J. A. KUILMAN, 
Deken van Haarlem. 

IKOON VAN CftRISTUS 
Van d e  oudste tijden a f  hebben 
hun prachtige voorstellingen van 

d e  christenen in he t  Oosten 
Christus en Zijn Moeder 



I N  V O G E L V L U C H T  

I. Van Christus tot Volksverhuizing (p1.m. 500) 

Christus sprak: ,,Gaat en onderwijst nu alle mensen", 
En de Apostelen vervulden als eersten deze wensen. 
Bisschoppen zonden monniken naar alle kant, 
En St. Patric ging op weg naar het Ierenland. 
In het Romeinse Rijk van top tot teen, 
Woonden dus overal meer of min christenen bijeen, 
,,uit alle volken, stammen en talen" 
En in Maastricht is van bisschop Servatius te verhalen. 

\ 

II. Van de Volksverhuizing tot Karel de Grote (p1.m. 800) 

In de Kerstnacht wordt Koning Clovis der Franken gedoopt, 
En heel het Franse volk voelt zich tot hetzelfde genoopt. 
Van hier komen nu missionarissen naar het Noorden, 
In Vlaanderen, waar men voor de kost moet moorden. 
De Paus zendt naar Engeland der Orde der Benedictijnen, 
En vandaar komt naar Utrecht St. Willibrord en de zijnen. 
Maar intussen bidt men allerwegen: 
,,Houd de Noorman, Heer, toch tegen". 

m. Van Harel de Grote tot de Hervorming (p1.m. 1500) 

Steeds nijdiger worden echter de Mohammedanen, 
En scheuren uit het kleed der Kerk grote banen. 
Terwijl de Christenen in Oost-Europa gezeten, 
Niets meer van de Paus van Rome willen weten. 
St. ,Franciscus probeert persoonlijk de Egyptische sultan te bekeren, 
Maar moedige Minderbroeders kunnen het gevaar niet keren. 
Intussen ontvangt China voor het eerst het Blijde Bericht, 
En Peking wordt tijdelijk voor een bisschop ingericht. 

IV. Van de Hervorming tot de 19e eeuw 

In Europa protesteren heftig de Protestanten, 
Maar met de Conquistadores gaat de Missievlag naar alle kanten. 
De Augustijn, de Carmeliet, de Minderbroeder en de Dominicaan, 
Winnen duizenden voor Christus aan de overzijde van de Oceaan. 
Een nieuwe Christusdivisie voegt zich thans bij hen, 
Ze zijn U bekend onder de naam van Jezuieten, 
Terwijl de Capucijnen met hun lange baard, 
De negers zoeken op hun kaart. 

In Rome sticht de Paus een grote Missiecentrale, 
Daar gaan de Missionarissen voortaan hun opdrachten halen. 
Dit Bureau heet: de Propaganda Fide, voor de uitbreiding van de Kerk, 
En verzet nog steeds een berg van werk. 
Maar alles is niet zo mooi als ' t  wel lijkt, 
Hollanders en Engelsen waar men ook kijkt, 
Zij willen alleen maar hun zakken vullen, 
En bedotten de inlander met allerlei prullen. 

De Jezuieten worden plotseling opgeheven, 
Vreemde leerstellingen alom verheven. 
De vrijmetselaars zijn slechte lieden, 
En Napoleon steelt het geld van de Propaganda Fide. 
Zelfs in ons eigen land zijn geen bisschoppen meer, 
Maar Apostolische Vicarissen als een Sasbout Vosmeer. 
Missionarissen heetten toen weer de schaarse priesters in ons land, 
Zolders dienden voor kerken van Delfzijl tot aan het strand. 

V. Van de 19e eeuw tot heden 

Maar er liggen voor Gods Kerke nieuwe tijden in het verschiet, 
De Pausen roepen allen op ten strijde, ziet 
De Bisschoppen zijn in Nederland weerom, 
En overal roert men de Missietrom, ron-dom! 
Congregaties van Paters, Zusters en Broeders ontstaan, 
Die allen naar de Missie zullen gaan. 
Dat is het werk van de Paus van Rome, 
Die wil dat er ook inlandse priesters komen. 



JAVA ANSE KUNST 

Jesus ontmoet 
Moeder op de 
Kruisweg 

zij n 

VAN HEROPBOUW C;ESPROKEN , . . , . , . 
~ h g e  tijd geleden konden wij een prachtige nieuwe 

film op school. bewonderen over ,,de Heropbouw" in 
Indië. 

Het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen liet deze 
prachtfilm maken, samen met ons Ministerie van Onder- 
wijs, om de Nederlandse jeugd te laten zien, hoe wij, 
Nederlanders, na de bevrijding weer aan het heropbou- 
wen bezig zijn. 

Deze film is al  op verschillende scholen gedraaid, en 
zal nog op meerdere scholen vertoond worden. Naast 
prachtige opnamen van de rijke Indische Natuur, zien 
we nieuwe plantages aangelegd. Opnieuw in gang ge- 
zette industrieën wisselen af met allerlei inlandse ge- 
bruiken, gewoonten, feesten enz. 

We zagen ook opnamen van verschillende godsdien- 
stige plechtigheden: 'n Mohammedaanse, 'n heidense, 't 
jaarlijkse grote offerfeest op Bali, en de Protest. Zen- 
ding te Menado. 

Maar van de Kathol. Missie niet. Geen scholen, geen 
ziekenhuizen, geen kweekscholen, geen Seminarie. Zelfs 
hoorden we tot onze grote verwondering beweren: dat 
,,de Protestantse Zending de oudste brieven had in Me- 
nado!" 

Dat is toch te kras! 'n Ministerie kan en moest toch 
beter weten ! 

Graag wordt dit gelegenheids-missieblad gebruikt om 
deze volstrekt onjuiste bewering recht te zetten, en om 

had wordt wel duidelijk bewezen o.a. door de Engelsman 
Wallace, die in 1869 schreef: ,,Ofschoon nu Protestant, 
bewaren ze (Ambonnezen en Oekassers) bij feesten en . bruiloften, de processies en de muziek der Kathol. Kerk.'' 

En de protestantse schrijver Dr. A. M. Brouwer in . 
1916: ,, . . .In vele Ambonse huizen treft men nu nog 
Roomse wijwaterbakjes en Roomse platen aan . .  ." 

Nog vele andere feiten zouden aangehaald kunnen 
worden. Maar we zullen het hierbij laten. 

Aan de wederopbouw nemen ook nu weer de Kathol. 
Missionarissen volop deel. Hoe? Waar? Met welke mid- 
delen? Het antwoord op deze vragen vind je op de 
Mittovos. Die vertelt je nog veel meer, en niet alleen 
over Indië. Het vele prachtige, en interessante dat je 
daar kunt zien en bewonderen, zal je onweerstaanbaar 
aansporen om minstens door je dagelijks gebed, maar 
zeker ook op een der vele andere manieren, die je kent 
of zult leren, mee te werken aan de uitbreiding van 
Gods Rijk in de Missies, en zo onze Paters, Broeders en 
Zusters te steunen in hun moeilijke, vaak heldhaftige 
Missie-arbeid. 

MISSIEACT lE OP SCftOOL 
al degenen, die bovengenoemde film al hebben gezien of 
nog zullen zien, aan te sporen het Kathol. Missiewerk, 

Hoeveel gebeden voor de Missie Worden niet gebeden? 

speciaal dat in ons Indië, te gaan zien op de a.s. Missie- Hoeveel offers voor de Missie niet gebracht? 
tentoonstelling te Haarlem van 3-11 Juli. Hoeveel centen voor de Missie gaan verloren? 

Overtuigende gegevens uit en over de 16e eeuw be- Hoeveel Missie-idealen worden omgebracht? 
wijzen ons, dat blijvende vruchten van katholiek beke- Hoeveel kennis der Missie niet verkregen? 
ringswerk werden bereikt, nadat verschillende pogingen 
zeen of slechts tijdelijk succes behaalden tussen 1521- Hoeveel Missiefilms niet gedraaid? " " " 

1558. 
In 1521 werd de eerste H. Mis opgedragen op Ternate, 

op het feestvan de H. Joannes de Doper, 24 Juni. 
in 1558 valt als eerste martelaar op Ternate, Pater 

de Castro. Op Borneo 'n tweede slachtoffer in 1585: 
Pater Francisco di Maria. Na 1563 worden, vanuit Me- 
nado als hoofdstatie, verschillende dorpen langs de kust 
en verder enkele eilanden der Molukken tot het Chris- 

Hoeveel postzegels worden vernietigd? 
Hoeveel kleedjes niet genaaid? 

\ Daarom: 

Als de Mittovos wordt afgebroken, 
en deze krant tot stof vergaat. 

tendom bekeerd. 
Na 1605 hebben de Hollanders het bestaan der Kath. 

wordt op iedere school een Missieclub geboren 

Missies bijna overal onmogelijk gemaakt. in het gehele dekenaat. 
En dat deze Kathol. Missionarissen succes hebben ge- 3 



. . . ... De Japanners zijn onderweg", zei de catechist. 

.,Hoe wefen ze.. .", zei de missionaris, maar de cafe- 
chisf onderbrak hem en zei alleen maar: .,Een verra- 
der", en toen zwegen beiden . . . . 

VLUCHT 
I N  DE N A C H T  

Als dol geworden rende de inlander de lange eenzame 
weg af die naar de nederzetting aan de voet van de 
berg voerde. Rondom hem was de nacht. Als zwarte 
silhouetten rezen de palmen op tegen de sterrenhemel 
en de maan vervormde hun schaduwen tot vreemde gril- 
lig gevormde gestalten. 

De inlander liep als een bezetene, dof klonken zijn 
voetstappen door de stilte die alles omgaf, en zijn ogen 
tuurden in de duisternis naar de silhouetten van de 
eerste hutten der nederzetting. In de verte huilde een 
hond en het was als waren zij beiden de enige levende 
wezens in de nacht. 

In zijn hut zat de missionaris. Er  brandde een petro- 
leumlamp en op de tafel lag een boek opengeslagen, 
maar de missionaris las niet. Hij zat in een hoek van 
het vertrek voor een microfoon en las langzaam en een- 
tonig van een papier. Een zendinstallatie zoemde zacht 
en een zwakke rode lamp was als een gloeiende punt 
in het halfduister van de ruimte. 

De missionaris Ias verder, langzaam en eentonig, 
maar hij wist hoe zijn stem beluisterd werd door de 
radiopost der guerillas in de bergen. 

,, . . . dus samen ruim drieduizend man", zei hij. Hij 
wachtte even en zei dan in de microfoon: ,,Dat is voor 
vandaag alles". En dan weer na een korte pauze: ,,Het 
begint hier langzamerhand gevaarlijk te worden, de vij- 
and zoekt steeds meer in de goede richting." In zijn kop- 
telefoon antwoordde een andere stem hem. De missio- 
naris luisterde aandachtig en zei dan: ,,O.K. Maak je 
daar geen zorgen over. Ik ga nu sluiten, so long.'' 

E r  werd hevig op zijn deur gebonsd, iemand sloeg er 
met beide vuisten op. Hij keek niet op, maar draaide 
haastig een schakelaar om, het gezoem hield plotseling 
op en de rode lamp sprong uit. In de hem nu omrin- 
gende stilte liep hij snel naar de deur en opende deze. 
Buiten stond de inlander, uitgeput van het harde lopen 
en de missionaris herkende zijn catechist. 

,,De Japanners zijn onderweg", zei de catechist. 
,,Hoe weten ze .. .", zei de missionaris, maar de cate- 

chist onderbrak hem en zei alleen maar: ,,Een verra- 
der", en toen zwegen beiden. 

De missionaris liet zijn helper binnenkomen. De pe- 
troleumlamp was lager gaan branden en een ijle walm 
kringelde naar de zoldering omhoog. De catechist draai- 
de de lamp op en sloot het boek dat nog op de tafel lag. 
Dan ging hij naar de missionaris die het zendapparaat 
uit elkaar aan het nemen was. 

,,We moeten ons haasten", zei hij en keek over zijn 
schouder naar de deur. 

,,Ga de anderen waarschuwen", zei de missionaris. 
,,We gaan de bergen in. ,,Hij begon de onderdelen van 
de zender in te pakken. De catechist ging weg. 

Toen alles klaar was keek hij op zijn horloge en zag 
dat het middernacht was. Hij stak een sigaret op, liep 
naar het venster en keek naar buiten de nacht in. Het 
was sen  nacht zoals alle andere nachten, maar hij wist 
dat het de laatste zou zijn die hij hier zou doorbrengen, de 
morgen zou hem de vrijheid of de dood brengen. Pein- 
zend trok hij aan zijn sigaret en wachtte tot de cate- 
chist met de qnderen zou komen. 

Toen hij de auto de weg af zag komen wist hij dat 
het te laat was, de anderen zouden zonder hem weg- 
trekken. Hij zou moeten blijven, moeten wachten op de 
dood die komen zou in de gedaante van een soldaat met 
een vlijmscherp zwaard. 

Hij drukte langzaam zijn sigaret uit, draaide de lamp 

hoger en ging staan met zijn gezicht naar de deur. 
Het ging allemaal juist zoals hij het zich altijd had 

voorgesteld; voetstappen van zware soldatenEaarzen na- 
derden zijn deur, iemand bonsde erop en een stem riep: 
,,Open, politie!" 

Hij ging langzaam op de deur toe en liet de Japanners 
binnen. Het waren er zes, zes soldaten met gele niets- 
zeggende maskers. De commandant was een kleine man 
met een bril, hij gaf zijn mannen een bevel en de mis- 
sionaris werd geboeid. Toen de soldaten hem naar de 
wagen brachten riep de commandant: ,,Halt!" 

,,Breng hem terug'', zei hij. ,,Er moeten hier in de 
buurt nog anderen zijn, zoek eerst de omgeving af, een 
blijft er hier om de gevangene te bewaken." De missio- 
naris werd weer naar binnen gebracht en op een stoel 
gebonden, hij hoorde hoe de commandant zich met zijn 
mannen verwijderde en het weer stiller werd tot alleen 
de regelmatige stap van de wacht voor zijn deur nog te 
horen was. 

De missionaris begon aan zijn touwen te rukken, doch 
bemerkte dat het nutteloze moeite was. Dan zat hij weer 
stil en bedacht dat de anderen wel bemerkt zouden heb- 
ben dat de Jappen hem in handen hadden gekregen, 
en in zijn gedachten zag hij hen de bergen intrekken, de 
vrijheid tegemoet. 

Hij zuchtte en keek naar de vlam van de petroleum- 
lamp tot zijn ogen hem pijn begonnen te doen, en hij, 
toen hij ze sloot, de vlam nog als een witte vlek voor 
zich zag. 

Buiten klonk de stap van de wacht. 

De catechist kroop behoedzaam op zijn buik naar de 
kant van de weg. Juist toen hij met de anderen terug 
was gekomen had hij de auto zien stoppen. Hij had de 
anderen gezegd de bergen in te gaan 9 was achterge- 
bleven om de missionaris te bevrijden. Hij wist dat de 
andere Japanners het dorp in waren getrokken en hij 
begreep dat hij snel moest handelen. 

Langzaam ging hij rechtop staan in de schaduw van 
een palmboom en keek. Zijn hand ging naar het mes in 
zijn gordel en het gevoel van het koude staal in zijn 
handpalm gaf hem moed. Hij sloop behoedzaam naar de 
laatste boom voor de hut en keek naar de schildwacht 
die op en neer drentelde. 

Toen de Japanner met zijn rug naar hem toestond 
klemde Kj het mes tussen zijn tanden en klom naar 
boven. Hij ging op een dikke tak liggen en begon zich 
behoedzaam naar het uiteinde te schuiven. Het was een 
heldere nacht, en in het maanlicht kon hij onder zich de 
schildwacht zien lopen, eenzaam, alleen. Dan keek de 
catechist naar de hut waarin hij de missionaris wist, 
en hij bedacht dat wat hij nu ging doen, bittere nood- 
zaak was. 

Langzaam ging hij staan en berekende zijn sprong. 
Dan wachtte hij tot de Japanner onder hem was. 

Even ritselen de bladeren van de boom alsof er een 
plotselinge wind was opgestoken, dan sprong een zwarte 
gedaante Ómlaag en even was er de doffe klap van 
twee lichamen die elkaar raken. De catechist zwaaide 
zijn mes en stak tot hij voelde dat Japanner stil was 
en geen weerstand meer bood. Dan liet hij hem los en 
geluidloos zakte het lichaam in elkaar, naar de grond 
waar het op zijn rug rolde en stil bleef liggen. 

De catechist zuchtte diep, veegde zorgvuldig het bloed 
van zijn mes en trok het lijk in de schaduw van de 
boom. 

De missionaris had de regelmatige pas van de schild- 
wacht af horen breken in een gesmoorde kreet, en toen 
hij snelle voetstappen de deur van zijn hut hoorde na- 
deren wist hij zeker dat er hulp voor hem gekomen 
was. 

De catechist trok de deur open en stormde naar bin- 
nen. Hij sprak geen woord, maar sneed snel de touwen 
door en trok de missionaris bij zijn hand mee naar bui- 
ten. Zij liepen snel de weg op. 

,,We moeten niet op de grote weg blijven lopen", zei 
de missionaris. ,,Het is gevaarlijk". Zij sloegen een pad 
in. 

,,We gaan nu de bergen in", zei de catechist. ,,De ber- 
gen waar de vrijheid is." Toen was het weer stil en 



I N  N I J M E G E N  

In de prachtig ruime veehal van Nijmegen stonden in 
de zonnige Pinksterweek nu eens geen koeien, maar de 
smaakvol ingerichte stands van de missietentoonstelling 
,,MittoV. Wij zijn in de gelegenheid geweest deze schit- 
terend geslaagde teqtoonstelling te bezichtigen en wij 
kregen hier nu een kleine kijk op het omvangrijke werk 
van de missionaris. Van het ontzaggelijke dat reeds be- 
reikt is, maar ook van wat er nog gedaan moet 
worden om het einddoel, de bekering van alle heidenen, 
1.200.000.000 in getal, te bereiken. Van eenvoudig mate- 
riaal hebben de missionarissen en hun assistenten er wer- 
kelijk iets moois van gemaakt. In vier lange rijen ston- 
den de stands van de verschillende orden opgesteld, ter- 
wijl opzij van de versierde ingang de missienaaikrans en 
de verplegingshulp een plaatsje hadden gevonden. Om 
het geheel een aardig cachet te geven, was er links van 
de ingang, op de overgebleven ruimte een heel minia- 
tuur park ingericht, met een statig rondstappende pauw 
en rijkgekleurde, krijsende papagaaien. Er  stonden ook 
grote aquaria met vissen er in en met de prachtig uit- 
gelegde paadjes kreeg je werkelijk de indruk in een park 
te wandelen, terwijl gramofoonplaten voor vrolijke 
muziek zorgden. Niet alleen de soms gebrekkige hulp- 
middelen, waar de missionaris mee moet werken, en het 
vele cijfermateriaal, maar ook de producten van de in- 
boorlingen, Eskimo's of Chinezen, lagen er in overvloed 
uitgestald voor de talrijke bezoekers. Stel je eens voor, 
wat een eindeloos geduld zo'n halve wilde wel moet 
hebben, om cocosnoten prachtig te bewerken! En hoe 
kunstzinnig en nauwkeurig ze het kunnen, konden wij 
hier bewonderen. Ook vonden wtj er prachtig met de 
hand uitgeslepen stukken glas en besneden horens van 
verschillende dieren. Dit niet alledaagse handwerk was 
vooral afkomstig uit onze missie in Nederlands-Indië. 
Toen wij zo langs de stands voortliepén vielen wij ineens 
in een andere verbazing. Tussen allerlei mooie Chinese 
kleedjes, aarden pulletjes en vaasjes, ontdekten wij drie 
kunstvolle schilderijtjes, als ik ze zo mag noemen, die 
geen geschilderd beeld te zien gaven, maar zeer fijn be- 
werkt kurk, voorstellende een Chinese tempel, 'n huisje 
en 'n landschapje. Het kurk was zo fijn bewerkt, dat 
naar onze mening de fijnste naald er nog te grof voor 
geweest was. Trouwens hoe ze dat kurk zo bewerken 
kunnen is nog een raadsel, want als wij met een mes 
kurk proberen te behandelen, brokkelt het meestal tus- 
sen onze vingers af. 

Ook heel interessant was de stand die het missiewerk 
in de poolstreken, bij de Eskimo's uitbeeldde. Er  stond 
bijvoorbeeld een missionaris geheel gekleed in poolkleren, 
dit zijn dikke, aan elkaar genaaide pelzen; hij had ook 
een pelsmuts op en sneeuwschoenen aan zijn voeten. De 

De van Rome losgescheurde kerken 
in Rusland en op de  Ralkan mogen 
spoedig weer gebouwd worden op 
de  Steenrots die Petrus is. 

in de poolstreken werkende missionaris moeten alle, tus- 
sen de -verschillende eskimogroepen gelegen afstanden 
met de hondeslede afleggen en deze afstanden zijn dik- 
wijls zeer groot en gevaarlijk en dat dan bij een tempe- 
ratuur van meer dan '30 graden onder nul !. De verple- 
gingsstand was versierd met een groot aantal griezelige 
foto's, die de betrokken patiënt in verschillende stadia 
weergaven, b.v. 14  dagen na de eerste medische behan- 
deling zodat je dan het verschil duidelijk kon zien. 

Dat Nederland tot een van de eerste missionerende 
landen behoort wisten de meesten van ons reeds, maar 
dat Nederland 81 missionerende orden telt, die samen 
20 vormen van het totale aantal in de missies werk- 
zame missionarissen, zullen de meesten van ons niet 
weten. In het totaal werken er over de hele wereld ver- 
spreid 2962 Nederl. missionarissen, 7 apost.-prefecten en 
36 Nederl. missie-bisschoppen. Sinds de bevrijding in 
Mei 1945 zijn er maar liefst 1008 missionarissen naar de 
missies getrokken. 

Ook heel interessant vonden wij.. ., weqa waarom wij 
eigenlijk alles beschrijven? Als jullie dat alles nu eens 
echt wilt zien en nog meer interessante dingen, dan heb 
je daarvoor de gelegenheid van 3 tot 11 Juli in het Con- 
certgebouw, waar dan de missietentoonstelling Mitto 
Vos haar onderdak heeft gevonden. 

Dus meisjes en jongens, bezoekt de missietentoonstel- 
ling in Haarlem ! ! ! 

VERVOLG VLUCHT IN DE NACHT 

liepen beiden weer zwijgend naast elkaar voort. Na 
enige tijd werd het pad steenachtiger, het voerde langs 
diepe ravijnen en het lopen werd steeds moeilijker. 

Toen ze even stil stonden om uit te rusten zei de 
missionaris tegen deJ catechist: ,,Het is raar Tom, , 

maar.. . heb je wel eens een Nederlands blad over de 
missie gelezen? De missionaris is daarin altijd een stille 
bleke man met een baard die kinderen doopt en heide- 
nen bekeert en zich verder met niets bemoeit. Zo is 'n 
missionaris niet Tom, hij denkt ook nog aan andere 
dingen, z'n land en. .  . Begrijp je wat ik bedoel Tom?" 

,,Ja", zei Tom, maar aan zijn stem kon men horen dat 
hij het niet geheel begreep. 

De missionaris en de catechist gingen weer verder, en 
juist toen zij het gebied bereikt hadden waar nog vrij- 
heid heerste en waar blanken en inheemsen samen voch- 
ten tegen de gemeenschappelijke vijand, ging de zon op. 
In de dalen hingen nog de morgennevels en het was nog 
koud, maar langzaam steeg de zon hoger in de blauwe 
lucht. 

De catechist zei: ,,Het wordt een mooie dag vandaag." 
,,Jav, zei de missionaris. Hij keek naar het land bene- 

den hem en dan naar de bergen die zich uitstrekten tot ' 
aan de horizon. Hij luisterde naar de eerste vogels hoog 
in de blauwe lucht en rook de geuren van de nieuwe 
dag. Maar de missionaris kon op dat ogenblik niet erg 
helder zien of denken. 

,,Ja7', zei hij. ,,Een mooie dag." 



Wanneer zullen wij in itindoestan 
onze plechtigheden vieren in een 
kathedraal die gelijkt op deze 
tempel van inheemse bouwkunst? 

Een greep uit de Indonesische brieven aan onze Red~ctie~geschre- 
MIJN VURIGST E VERLANGENS ven op verzoek van de Missieclub van hetlyceum ..Sancta Maria". 

Op de twintigste Januari ontving ik het H. Doopsel 
en op 21 Januari mocht ik mijn eerste H. Communie 
ontvangen. 

Maar wanneer ........., wanneer zullen mijn ouders, 
mijn beide broers en onze familieleden dat geluk ook 
smaken? Als ik aan hen denk, die nog steeds de ware 
weg naar de hemel niet gevonden hebben, voel ik me 
heel ongelukkig. 

Maar ook denk ik tegelijkertijd aan duizenden van 
mijn landgenoten, die nog steeds in de duisternis van 
het heidendom ronddwalen, die de stem van God wèl 
horen, maar niet weten, welke ,,richtingo ze op moeten 
gaan. Bij deze gedachte heb ik diep medelijden met het 
Javaanse volk, waarvan het merendeel nog niet weet, 
dat O.L. Heer ook voor hèn aan het schandhout is 
gestorven en Zijn kostbaar Bloed tot de laatste druppel 
toe heeft vergoten. Als ze dat maar eens begrepen, 
dan zouden er velen zich bekeren en de godsd!enst 
grondig belijden! 

Gebed.. ... ., Java heeft veel gebed nodig, zowel voor 
de bekering van 't volk, als voor degelijke priester- 
en kloosterroepingen onder de jongens en meisjes om 
het Javaanse volk vooruit te brengen! Dank zij de 
Hollandse Priesters, die zoveel voor de seminaries heb- 
ben gedaan, zijn er reeds veel Javaanse jongens tot pries- 
ters opgeleid. Maar er moeten er meer komen. De oogst 
is groot, doch arbeiders zijn er weinig. 

Ook onze Javaanse Bisschop, Mgr. Soegijopranoto, 
werkt hard voor het zielenheil van 't Javaanse volk! 

Mijn verlangen, mijn ouders ó6k zo gelukkig te zien, 
wordt met de dag groter, maar 't enigste wat ik nu 
doen kan is: veel voor hen en voor de bekering van 
mijn landgenoten te bidden, die 't geluk van 't Katho- 
liek geloof nog niet smaken! 

En Java is zijn plaats onder de zon zo waard! 
Wie helpt hiervoor mee-offeren en bidden ? ! ! 

AGNES NOTOSOEKARTO. 

EEN KATHOLIEK C;ESLACfft 
Vader is in een niet zo'n groot gezin geboren. Zijn 

ouders zijn vurige Islamieten, maar 't zijn echt goede 
mensen. Op zekere dag hoorde hij van een van zijn 
vrienden, dat er in de Moentilan een kweekschool ge- 
opend zou worden door de Paters Jezuieten. Het was 
voor de eerste keer dat vader de naam ,,Patersw hoorde. 
Toen smeekte hij grootvader, toch maar naar die school 
te mogen gaan. 

Na lang wikken en wegen stemde grootvader toe. 
Voordat vader naar kostschool vertrok, wees groot- 

vader hem op allerlei puntjes: ,,Beleefd zijn en flink 
leren, opdat je later een mooie betrekking krijgt. En 
denk aan de gebedstijden. (een Mohammedaan bidt 5 X 

per dag op bepaalde tijden) al ben je bij de ,,Paters". 
Maar het verlangen om gedoopt te worden werd met 

de dag sterker. 
Vader werd gedoopt. 
Vader leerde een Heidens meisje kennen en deelde 

haar zijn geluk mee. 
Hij onderrichte haar lang en toen kwam voor haar 

de grote dag, dat zij gedoopt werd. 
Maar nog gelukkiger zijn ze nu, als ze twaalf kin- 

deren om hun heen zien. 
En mijn oudste zus is in het klooster ingetreden bij 

de Zusters Franciscanessen van Heijthuizen. 
Zo komt God met zijn genaden tot een Vader en 

een hé61 nageslacht deelt in zijn geluk en vrede. 

Augustine Sri Soemari Hardjasoekanta. 



DE GROEI 
VAN ONZE CHINESE MISSIE 

Midden in het Chinese kamp van Semarang staat een 
oud gebouw, geheel in Chinese stijl opgetrokken. Dit 
is 't Chinese Weeshuis van de Zusters der Goddelijke 
Voorzienigheid. 

Ik ben hier al vanaf mijn 7de jaar en ik was zo ge- 
lukkig, op m'n 5de jaar 't H. Doopsel te ontvangen. Ik 
heb de groei hier zelf meegemaakt. 

Spoedig kwam in veler harten het verlangen op om 
gedoopt te worden. Maar dat ging niet zo gemakkelijk! 
Eerst moest de toestemming van de ouders gevraagd 
worden, of als ze gestorven waren, van de diverse 
familieleden. Dit wordt geëist, opdat de kinderen later 
niet in grote moeilijkheden zullen komen. Soms gebeurt 
het, dat zo'n vader of oudere zus of broer later spijt 
daarover krijgt en als zo'n kind dan thuis komt, heeft 
het er geen leven meer. Ze zinnen op allerlei middeltjes 
om het afvallig te maken en dwingen het om aan de 
Tepèkong (Chinese afgod) te offeren. Jullie begrijpen, 
dat dan heldhaftige deugd nodig is, om standvastig te 
blijven. En slappe kinderen zijn daar niet tegen bestand 
en bezwijken. Vooral als ze niet naar de kerk mogen 
gaan om het Brood der Sterkte te ontvangen. 

Ja, ik ken een meisje, dat z6 door haar familie in 't 
vervullen van haar godsdienstplichten werd tegenge- 
werkt, dat ze zich op 'n Zaterdagavond in de kerk liet 
opsluiten, om toch maar op Zondag de H. Mis te kun- 
nen bijwonen. 

Gelukkig behoren zulke gevallen nu tot de zeldzaam- 
heden. 

Er  is een grote drang onder 't Chinese Volk gekomen 
naar 't Katholieke Geloof. 

Maar daartegenover staan de millioenen zielen, die 
nog ,,in duisternis van het heidendom of de Islam rond- 
dolen". O! mocht ook over deze zielen het Licht van het 
H. Evangelie zegepralen! 

Bidden en offeren jullie met ons mee om Priesters, 
Zusters en Broeders uit eigen volk te verkrijgen, want 

( CHlNEIE KUNST MADONNA I 

niets bevordert 't Missiewerk zozeer. 
Voor ons, katholieken is de mooie taak weggelegd, 

om ons dierbaar Zonneland voor Christus, onze Koning 
te veroveren. 

Mogen onze Katholieke jongens en meisjes opgroeien 
tot mensen, die alles over hebben voor het venvezelijken 
van het ideaal: 

,,Java aan het H. Hart door Maria!" 
Dora Gan Berti. 

D E  LEEK I N  D E  M I S S I E  
Eén van de vele vormen van apostolaat is, dat jonge 

vrouwen als leek de missionaris helpen, doordringen op 
plaatsen, waar deze niet kan of mag komen, leiding 
geven aan de pas-bekeerden, de cultuur stuwen en rich- 
ten in Katholieke geest, in één woord, zich als leek in 
dienst van de Missie stellen. 

Dat klinkt nu wel heel mooi, maar hoe kan je dat in 
de Missielanden als jong, Europees meisje bereiken? Je 
weet niets van de taal, gewoonten en denkwijze van de 
mensen dáár af. Er  rijzen practisch onoverkomelijke 
moeilijkheden op. 

Om de meisjes, die zich tot déze tak van Missiewerk 
voelen aangetrokken, te helpen en te leiden, is in 1947 
de MISSIESCHOOL voor jonge vrouwen opgericht, die 
dit jaar haar eerste lichting aflevert, voorlopig alleen 
nog aan Indonesië. Het voornaamste doel van dit insti- 
tuut is, de meisjes bekend te maken met 't land, de 
maatschappij en 't alledaagse leven van de Indonesiërs, 
zodat ze zich in de wereld van deze zo geheel anders 
geaarde mensen kunnen inleven en hun gedachtengang 
begrijpen. Het is echter geen school, waar je naar toe- 
gaat, om het vak ,,Missieu als zodanig te leren. Hier 
komen-meisjes, die al een vak kennen, dat men in Indo- 
nesië kan gebruiken, zoals verpleegster, analyste, soci- 
aal werkster, apothekers-assistente, onderwijzeres, enz. 

De opleiding is in handen van de Vrouwen van Naza- 
reth. Na het volgen van deze opleiding sluiten de meis- 

,,Ook in de Missie-actie komt het er meer op aan wat 
men doet, dan wat men zegt. Het is nu eenmaal in deze 
wereld zó ingericht dat alle noden, zelfs de hoogste 
geestelijke noden práctische noden zijn, d.w.z. ze worden 
alleen uit de weg geruimd door er iets voor te doen", 
aldus schreef H. de Greeve pr. aan onze Redactie. 

jes een contract met een bisschop of missionaris, of 
met het Rijk en gaan dan voor een bepaald aantal jaren 
naar Indië. Verschillende onderwerpen worden er be- 
sproken op de cursus, die 8 maanden duurt. 

't Voornaamste vak is natuurlijk Godsdienstkennis en 
fiissiegeschiedenis. Dan volgt de kennis van het volk, 
de taal, de kunst en de maatschappij. De financiële kant 
hoeft geen bezwaar te zijn, want voor degenen, die het 
pension- en lesgeld niet kunnen bekostigen, bestaat ge- 
legenheid een beurs aan te vragen. Wat je leven als 
leek naast de missionaris zwaar, maar daardoor juist 
des te verdienstelijker maakt, is, dat je eigenlijk achter 
de schermen werkt; je staat achter de missionaris, de 
pionier, biedt hem de helpende hand, en zet de puntjes. 
op de door hem geschreven i'tjes. 't Is dus een kwestie 
van nederigheid, van jezelf kunnen wegcijferen. 

Als je dit leven, in dienst van God en de Indische 
maatschappij aandurft, dan weet je, dat er een opleiding 
bestaat, waardoor dit ideaal te verwezenlijken is. 
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DE PRIESTER IN 
DE MISSIE 

H. Mis in de 
Kathedraal van Gods 
Schepping 

I 

r r - p  G E B E D  
m 

I Mijn God. Ik ben niet zo'n brave als er een paar electrisch scheerapperaat m.a.w. al de heerlijk- 
bij ons in de straat wonen. Ik heb al heel wat heden van de moderne beschaving hebben wegge- 

8 

straf ,gepend en mijn leraar bij U in de hemel gooid omdat er nu eenmaal geen stopcontact zit 
gewenst. in de oerwouden van N. Guinea, dan vraag ik me 

Ik tennis graag, zwem graag en mag graag een wel eens af: wat hebt U nu aan mij gehad en 
partijtje trappen tegen een eigenwijze voetbal. wat zult U nog aan mij hebben? 

Bidden is niet mijn sterkste zijde, praten kan Als ik meende eens Uw uitnodiging te horen 
ik uitstekend. voor de priesterlijke of kloosterlijke staat, heb ik 
Van politiek heb ik nog niet veel verstand, toen maar niet net gedaan of ik het niet ver- 

f maar mijn vader zegt dat hij het ook niet meer stond? Hoei, ik priesterstudent met lange kousen, 
kan volgen, en dat is een grote troost. ik zuster met een kap? 

Maar zoveel begrijp' ik wel dat als er geen En toch is zo'n globetrotter van een missionaris 
oorlog meer komt en het communisme een octaaf een pracht kerel en zo'n zuster haar leven lang 
lager zingt en alle mensen een huis hebben en in een tropisch ziekenhuis een heldin. 
een belegde boterham, dan Uw bedoeling met de Mijn God, als U mij roept laat ik dan niet laf 
mensheid nog helemaal niet is bereikt. U hebt zijn, tenslotte zijn er ook priesterstudenten met 
ons allen willeir maken tot burgers van Uw Rijk kniekousen en zusters zonder kappen: maar wat 
en mensen opdracht gegeven Uw Kerk steeds uit doet er dat eigenlijk toe bij de eer Van door U 
te bouwen. Mensen die bij U kind in huis zijn, gevraagd te worden rechtstreeks mee te werken 
moeten dat geluk mededelen aan anderen, dat is aan de uitbreiding van Uw Rijk? 
Uw bedoeling. Maak in ieder geval van mij iemand met een 

Als ik bedenk hoevelen hun bloed daarvoor al grote belangstelling en liefde voor de Missie, dat 
hebben overgehad, hun voeten hebben kapot ge- is de Buitenlandse Dienst van Uw Rijk. Amen. 
lopen, hun gezellig tehuis hebben verlaten, hun 



Het kann ibalenmeneertje en 
d e  kannibalenrnevrouw 

Er was eens een ontdekkingsreiziger. Hij had altijd 
al zo zielsgraag iets willen ontdekken, maar hij wist 
niet wat. Want, hoe gaat dat? Overal waar hij was 
gekomen, was hij hartelijk uitgelachen: men had hem 
met stenen en bloemkolen gegooid, en hem nageroepen 
dat men allang ontdekt en beschaafd was. 

Nu, dat was verdrietig voor de goede man en treurig 
het hoofd schuddend, sukkelde hij door de brandend- 
hete woestijti. En toen stond hij plotseling voor een klein 
groepje bomen, sommigen zo slank als breinaalden en 
anderen weer lomp als meelzakken (daaraan kon men 
zien dat men in de woestijn was) en boven in een van 
die bomen woonden een kannibalenmeneertje en een 
kannibalenmevrouw; ja, zùlke vreemde mensen waren 
dat, maar men moet weten: zij waren wild en dat is 
heel iets anders. J a  zeker! zij waren wild! Zij aten men- 
senvlees en schorseneren, net naar het uitkwam. De 
hoop van de ontdekkingsreiziger leefde weer op en weer 
voelde hij het oude vuur zijn bloed doorstromen. 

,,Zijn jullie nog echt helemaal wild?" vroeg hij onge- 
lovig. 

,,Ja!" bevestigde de kannibalenmevrouw. ,,Wij zijn 
nog helemaal wild en onbeschaafd, verslaafd aan het 
dobbelen en bierdrinken, maar eerlijk, gastvrij en trouw, 
en dat lijkt mij ook wel iets waard." 

,,Maar zijn jullie nog nooit ontdekt? En weten jullie 
niets van de beschaving der andere mensen? Hebben 
jullie bijv. nog nooit gehoord van het haringkaken?" 

Het kannibalenmeneertje en de kannibalenmevrouw 
schudden verbaasd van ,,neenu. 

,,En dit is toch", zo legde de ontdekkingsreiziger aan 
hen uit, ,,een der grootste triomphen van het menselijk 
vernuft. De haring, die eertijds snel naar land vervoerd 
moest worden, was nu, om het zo maar eens uit te druk- 
ken met één slag boven Jan". 

,,Kijk eens aan!" mompelde het kannibalenmeneertje, 
,,dat is toch leerzaam. Is dat nu beschaving?" 

,,Dat is het!" beaamde de ontdekkingsreiziger. 
,,Kijk eens aan!" riep het kannibalenmeneertje. ,,Is 

dat even wat? Daar zou ik wel eens meer van willen 
weten. Niet waar, Lies? Daar wil jij toch zeker ook wel 
meer van weten?" 

,,Ja zeker!" zei de kannibalenmevrouw. ,,Daar zou ik 
zeker wel wat meer van willen weten, als er tenminste 
nog meer van is. Ik  kan 't mij haast niet voorstellen, 
want van al die fijne dingen is er meestal maar een 
beetje. Dat weet je heel goed, Kapel! Houd je nu maar 
niet van de domme: je weet het best. Eregisteren heb 
je dat nog gemerkt: die ene dikke man hadden we zó 
op. Je kunt het niet ontkennen, dat kun je niet. Al zou 
je ook willen, je zou het toch niet kunnen." 

,,O! maar er is nog veel meer!", lachte de ontdek- 
kingsreizer. ,,Dit is nog maar een voorproefje! Ik kan 
jullie nog wel heel andere staaltjes vertellen." 

En dat deed hij en hij Iiad zoveel te vertellen, dat hij 
onmogelijk in één zomermiddag klaar kon komen. ,,Maar 
wat gaf dat?" vond de kannibalenmevrouw .,,Mis- 
schien wilde meneer wel blijven logeren? Zij zou dan 
wel een andere palmboom even opmaken!" Nu, dat wil- 
de meneer wel. ,,En wilde meneer nu nog een kopje thee 
met een.. . met een. . ." Het kannibalenmevrouwtje 
keek haar man even hulpeloos aan. 

,,Met een puntje.. ." hielp haar man haar fluisterend 
op dreef. 

,,O, ja! met een puntje suiker .en een wolkje melk!" 
herhaalde de kannibalenmevrouw verheugd. 

,,Jav, merkte de ontdekkingsreiziger kregel op. ,,Met 
voorzeggen komen wij niet verder. Zo heeft zij er niets 
aan. Dan kunnen wij er net zo goed mee uitscheiden. Ik 
zal het U voor deze keer niet kwalijk nemen. als het 
maar geen 2e keer voorkomt." 

Ziezo! dat konden ze alvast in hun zak steken! En dat 
staken zij ook in hun zak, en nog veel meer, totdat op 
zekere dag, toen de zon nog feller blaakte dan anders, 

de ontdekkingsreiziger zeide : 
,,Nu weten jullie alles van de beschaving. Meer is er 

niet. Nu zijn jullie net zo beschaafd als ik. Meneer kan 
boekhouden en mevrouw kan salonstukjes spelen op de 
rietfluit, en nu moet ik verder. Het ga U beiden goed.'' 

,,Hoe kunnen wij U danken?" stamelde het kanniba- 
lenmeneertje. ,,Dat is immers niet mogelijk! Wij behoe- 
ven het niet eens te proberen: het lukt toch niet!" 

,,Och", mompelde de ontdekkingsreiziger. ,,Waarom 
ook? Ieder ander zou immers in f i j n  plaats hetzelfde 
gedaan hebben!" 

,,Valt er nou heus niets meer te leren?" vroeg de kan- 
nibalenmevrouw. ,,Echt niet?" 

De ontdekkingsreiziger schudde bedroefd het hoofd. 
,,Neen, dit is alles." 

,,Karel, pak dan het broodmes. Dan gaan wij hem sa- 
men . . ." 

Een donker vermoeden rees bij de ontdekkingsreiziger 
op. ,,O hemeltje! Wat gaat U beginnen? Dat zou ik wel 
eens willen weten! Laat mij los met je vieze vette vin- 
gers! Laat mij los! Daar nu! mijn hele schone over- 
hemdje vies! Heb je nu je zin, hè, heb je nu je zin? 
Laat mij los, zeg ik je!" 

Er  blonk een vreemde gloed in de ogen van het kan- 
nibalenmeneertje en met een hete stem siste hij: ,,Wij 
weten immers alles? Nietwaar? Er is immers geen re- 
den je nu nog te sparen? Je gaat-er-an!" 

,,HaM, gilde de kannibalenmevrouw, woest met haar 
lippen smakkend. ,,Opeten! Opeten! Ha! Mensenvlees in 
botersaus! Mm! Heerlijk! Heerlijk! Opeten! Opeten! 
Slacht 'm, slacht 'm! !" 

En het kannibalenmeneertje brulde: ,,Nou ga je d'r 
an, zoals ze allemaal d'r angaan." 

Een verschrikkelijke gil knerpte afigstaanjagend door 
de lege woestijn, - dan. . . niets meer; alles was weer 
stil als altijd. 

Maar toen de zon 's avonds het bezweet gelaat in de 
zee afspoelde, en de verre einder vlamde in rode gloed, 
zaten boven in een palmboom het kannibalenmeneertje 
en de ,kannibalenmevrouw, ieder met een halve ont- 
dekkingsreiziger, die zij voorzichtig met mes en vork 
oppeuzelden, zó beschaafd waren zij nù. 



1 Naam van een Heilige 
2 Ogenblik 
4 Weleens 
3 Maaiwerktuig 
5 Meer in Noord-Amerika 
6 Groentesoort 
7 Leervak 
8 Lichte overjas 
9 Geestdrift 

10 Deel van het lichaam 

11 Vobrzetsel (Eng.) 
12 Zee-engte bij Denemarken 
13 Spoedig (Eng.) 
14 Voorstelling - denkbeeld 
15 Onvervalst 
16 Drank 
17 Meisjesnaam 
18 Deel van het gezicht 
19 Meisjesnaam 
20 Kabouterleidster 

21 Onderwijsinstelling (omgekeerd) 
22 Ongaarne 
23 Ambachtsman 
22 Beleid 
26 Jongensnaam 
26 Eergplaats 
27 Plaatsvervangend 
25 U zult gaan (Fr.) 
29 Vorm van het werkw. nemen 
30 Laatste rustplaats (Duits) 

De eerste letters van de woorden vormen een slagzin 
met betrekking tot de Mittovos. 

De laatste letters van de woorden 30 t /m 11 en 1 t/m 
10 vormen dezelfde slagzin. h I 

Oplossing van alle woorden insturen vóór 8 Juli in 
gesloten enveloppe met insluiting van minstens één dub- 
beltje per oplossing. 

Alleen Badhoevedorp, Haarlemmerliede, Halfweg, 
Hoofddorp, Houtrakpolder, Lijnden, Nieuw-Vennep, Vijf- 
huizen en Zandvoort, kunnen een postzegel van f 0,10 
insluiten en dan per post sturen. 

I n  de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden: 
MITTOVOS. 

Oplossingen in de bus doen bij een van de volgende 
adressen, met naaml, leeftijd, school en adres: 

Aerdenhout : Zonnpbloemlaan 20. 
Bloemendaal: Iepenlaan 94. 
Haarlem-C: Nieuwe Gracht 108. 
Haarlem-N: Mentawistraat 46. 
Heemstede : Dreef 271. 

Glippenveg 128. 
Overveen: Zijlweg 199. 

Batig saldo van deze prijsvraag voor de Missie. Op- 
lossing, winnaars en prijzen worden vóór 15 Juli in de 
Nieuwe Haarlemse Courant bekend gemaakt. 

Welke Missionerende Orden en Congregaties komen 
met een stand op de Mittovos? 

l) S.S. 2) M.S.C. 3) C.I.C.M. 4) O.M.I. 5) C.P. 
6) S.M.A:7) C.S.S.R. 8) S.J. 9) C.S.Sp. 10) O.E.S.A. 
11.) W.P. 12) A.A. 13) 0. Praem. 14) O.F.M. 15) O.P. 
16) O.M.Cap. 

Puzzle het maar uit! Maar dit is geen prijsvraag! 

Reeds eeuwen staan onze Missionarissen 
vríjwel machteloos tegenover de mílli- 

oenen volgelingen van Mohammed 



J. G. A. VAN D A M  
AARDAPPELENBEDRIJF 
* 

Speciaalzaak 
voor Inrichtingen en Gestichten 

* 
Nassaulaan 20 - Tel. 14229 
Haarlem 

V O O R  U W  W A S  N A A R  

WASSERIJ 

VAN HOUTEN 
Heemstede 

Bleekersvaartweg 4 5 

~elefoon 28372 

Voor 'n 

goed glas wijn w - 

Fa. 
(DAMESCONFECTIE) 

ANEGANG 34 - HAARLEM 

Winkels 
door 

de 
gehele 

stad 

H O R A  RUIT 
HERINNERINGEN VAN EEN OUD-GYMNASIAST 

D O O R  M. C. VAN O V E N  V A N  D O O R N  
Met geestige illustraties in kleur van Jan Lutz 

Wijnkoper; i 

I Form. 131/2x19 5 6  blz. Ing. f l . -  Geb. f l . 50  I 

Hoofdkantoor: Kleine Houtstraat 57 - Telefoon 13676 

VOOR LAMPEKAPPEN 
EN WINKELVERLICHTING 

slaagt U het beste bij 

V A N  D E R  M E E R  
S~ha~chelst raat  2 
Telefoon 1 2 4 3 0 

De verschillende gebeurtenissen uit het schoolleven 
van een gymnasiastzijn in kleine vlotte gedichtjes weer- 
gegeven. - Elke leerling van een gymnasium moet dit 
gezellige boekje bezitten. - Vooral voor later een 
prettige herinnering aan zijn of haar gymnasiumtijd. 

IN  DE BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR 
G. B. V A N  G O O R  Z O N E N ' S  U. M. N . V .  

POSTBUS 2 9 0  - ' s - G R A V E N H A G E  

VAN REIJSEN 
GROTE HOUTSTRAAT 89 
TEL. 1 1456 - HAARLEM 

* 
V o o r  f i j n e  v l e e s w a r e n  

e n  s a l a d e s  
* 



E T H A  FLES-  WESTER W O U D T  

HANDBOEK DER KUNSTGESCHIEDENIS 
3e druk in buckram gebonden f 13.50 

Van deze uitgave verscheen een school-editie. Ing. f 8.10 ; gecartonneerd f 9.25 
276 reproducties van kunstwerken in de tekst 

l E E N  B O E K G E S C H E N K  V A N  G R O T E  W A A R D E  
Een boekom zelf te bezitten t Een boek om anderen te verrassen 

Verkrqgbaar bil de boekhandel en bil de uitgever L. C. G.  M A L  M B E R  G - ' s -H E R T  O G E N B 0  S C H 

Voor U w  betere textiel 
te Heemstede, Aerdenhout of Bloemendaal naar 

FfiSHIDNSHOPS SPIERINES E.V. 
DAMES, HEREN EN KINDERMODE 
K L E D I N G  N A A R  M A A T  - CONFECTIE 

Zandvoortselaan 75, Tel. 27938 (Hoofdk.) 
Binnenweg 137, Tel. 28235 
Bloemendaalseweg, 8 0 Bloemendaal 
Tel. 24006 
Bronsteeweg 10, Tel. 28013 (Privé) 

W. A.. .G. Tweehuysen 
Voor kousen, tricotages, lingerie 

Gen. Cronjéstraat 61 

Telefoon l 5 8 75 
\ 

Zijlstraat 85 
Telef. 12770 

Grote Houtstraat 42-44 

K R U I S E N  

R O Z E N K R A N S E N  

M E D A I L L E S  

K E R K B O E K E N  

R E L I G I E U S E  
P L A A T J E S  

Centrale Verwarming 

Johnson Oliebranders 

Electricifeif 2er'rliR &wUt'i'c' Bliinematleiders 


