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MESO01 
Waar de velden wit zijn 

 
Waar de velden wit zijn …  Schetsen van Oost-Soemba. 
Uitgave: Stichting Mesoz – Gouda. december 1951 
 
107 pagina’s vanaf het voorlooptitelblad plus een pagina 
“Inhoud” achterin. 24 glanzende zwart-wit foto’s om in te 
plakken op aparte meegenummerde plaatjesbladen. 
Met aanbiedingsbrief (grijs, 16,5 x 24 cm) met opschrift 
“Beste jongens en meisjes”. 
Presentexemplaren voor de Gereformeerde kerken met 
8 foto’s ingeplakt, met begeleidend getypt briefje. 
 
Prijs:  ƒ 5,-  
 
Dit album, uitgegeven door de Stichting Medische en 
Schoolhulp op de Zendingsterreinen, is een grensgeval. 
Het is een boek met teksten over de zending en los 
daarvan een aantal foto’s, hoofdzakelijk groepsfoto’s met 
zendelingen. Het is niettemin een “verzamelalbum”, in die 
zin dat de foto’s verzameld konden worden door het 
sparen van krantenpapier, capsules van melkflessen, 
postzegels e.d. voor de missie, maar ze konden ook 
gekocht worden à 25 cent per stuk. 
 
Kenmerken 
Overmaat kwarto album (25 x 32,3 cm), ingebonden met 
zwarte vollinnen omslag met goudopdruk en volledige rugtitel. De achterzijde is onbedrukt. Voor het binnenwerk is een 
redelijke kwaliteit crèmekleurig papier gebruikt. Ondanks de forse bladspiegel is de tekst niet gezet in kolommen, maar 
er is een vrij grote letter gebruikt. 
De 24 platen van oud briefkaartformaat (9 x 14 cm) zijn echte glanzende zwart-wit foto’s. Verder zijn 17 pentekeningen 
van onbekende tekenaars opgenomen. (De twee zeetaferelen bij het hoofdstuk S.O.S. zijn mogelijk ven Wubbo de 
Jonge.) 
In de aanbiedingsbrief wordt aanbevolen de zware  foto’s in te plakken met “gewone stijfsel; dat houdt beter dan gluton 
of iets dergelijks”. In de presentexemplaren zijn de foto’s inderdaad met stijfsel ingeplakt, met als resultaat dat de bladen 
flink gebobbeld zijn en verzuringsvlekjes vertonen. 
 
De 24 foto’s zijn op de achterzijde voorzien van een nummer 1 – 24. 

 
Inhoud 
Aan de inhoud van dit boek is net als aan de foto’s weinig plezier te beleven voor lezers die niet in het zendingswerk 
geïnteresseerd zijn. Maar dat geldt m.m. ook voor bijvoorbeeld voetbalalbums. 
Het album is na het Voorwoord samengesteld uit 12 verhalen van zendelingen, en een hoofdstuk “Iets over het eiland 

Soemba”. Vooral opmerkelijk en lezenswaardig 
is het hoofdstuk S.O.S., een allegorisch verhaal 
over de bijna-ondergang van een schip 
genaamd Soemba. 
 
In het briefje aan de Gereformeerde kerken 
wordt een volgend album over de zending op 
Borneo aangekondigd. Dat is echter niet 
verschenen. 
 
 
“Uitwisseling der sirih-tassen (een beleefdheid) 
op de begroetingsdag van dominee Goossens te 
Maoe-Maroe”.  
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