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"Zonlicht". 

Aan de i!eer 

14 September 50 

n.a.v. schr. van Gen. Staf 91253 z.Co 

V E R T R 0 U W E L IJ K 

j 

In antwoord op Uw schrijven dd. 15.8.1950 No. 5084/ 
50 D.G. moge ik U berichten, dat het periodiekje "Zon
licht" in redactionele en technische opzet aan journa
listieke liefhebberij van middelbare scholieren doet 
denken. 

De formulering en de bijdragen is onbestemd, wei
nig doordacht en geeft voorshands - gelet op de inhoud 
van de beide beschikbare exemplaren van ~ei en Juli 
1950 - geen aanknopingspunten voor het stellen van een 
politieke diagnose. 

De redactie wordt gevormd door: 
Gijsbertus Jacob van OS, geb. 17.11.1920 te Zwolle, 
bankbediende, wonende Miquelstraat 160 te 'a-Gravenhage, 
van wie op politiek gebied niets bekend is. Onder het 
pseudoniem G.J.IVO beoefent hij in zijn vrije tijd de 
journalistiek en vermoedelijk 
Jacob 40rAN, geb. 10.10.1904 te Hoorn, kapper, wonende 
Gedempte Turfhaven 33 te Hoorn. Roman is ex-politiek 
delinquent en was in 1947 geabonneerd op "De Vrije 
KathederR. 

1 HET HOOFD VAN DE DIENST 
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Ik moge U beleefd verzoeken mij 
nader te willen inlichten over het onlangs 
verschenen blad "Zonli cht" , alfmnede over de 
antecedenten van de personen, die met de 
uitgifte van genoemd blad zijn belast. 
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·------
WIJ PROTES'tE}{EN 

nDe redactie ~n Zonlicht io erT&n 
onrtuigd, dat het ideaal van nEen 
Wereld niet kan worden verwezen
lijkt, zolanl de dreigingen van de 
oorlog gemeengoed bliJVen", 
Deze zin schreven we in ons eer- · 
ste nummer. En nu kunt u uw schou
ders ophalen en denken, dat dit 
niet voor U geldt, mtar voor uw 
buurman, of voor uw collega, of 
deanooda voor uw medemensen in R~ 
l.aDd, Amerika of waar ook ter we
~6Milnl:l6e • -..ll Na1et 
at. · 
K1~ eens in uw courant or week

blad. Dagel13kS leest u artikelén 
over oorlogsmogelijkheden, - be~ 
schouwingen over vliegtuigen, -
veronderstellingen .over hetgeen er 
zou gebeuren indien een oorlog zou· 
u 1 tbreken. Dergelijke ortike len wer · 
ken a la' stt. WiJ worden er mee vol 
gesJ.>oten. 1fi3 groeiwn ermee op en 
wiJ worden ermee oud. 

ZON ·LICHT · 

Is er iets wat meer gemeenschap
pelijk, is dan dese propaganda? 
U en ik en "' iJ allen· worden er 
het slachtoffer van. Wij zi31' al 
met de mogel~eid van e·en nie\PW 
oorlog vertrouwd geraakt. 'In ' 
daardoor zullen we minder ont
stellen, indien diS mogel111cheic1 
werkel13kheid wordt. We zullen 
minder tel,proteeteren,onae 
reaatle zal v~rzwakt z1~ door 
de werking van het gif ~ · 
' D!t "11 Zonlicht voorlcomen.' 

".e zulîên--nlêt tierel protifle~ ..... 
ren, wanneer het te lMt 1a,we 
protesteren reeds nut Wil proL 
testoren tegon elke -varlaeeh-
ting van menselijke rechten! Wij 
protost0ron tegon e~ iedor,die 
het oorlogsgevaar nad~r brengt . 
WiJ protesteren tegen een ieder, 
die deze ftaanzi~ige be~~pe~ing 
voortzet in een poging een an
der te overtreffen. Wil 'n'ate:J.~dat 
dit protest machteloos is,zo- · 
lang u u·., schouders bliJft opha- ' 
len en mee·.;arig het hoofd sohutl. t. 
Manr daarmee . be·.;!j~t u slechts,' redactie: G.J. Ivo en J. Homnn 

Mtque·l strnct 160, •s-Gro.venhoge 
pbstrek.:no,l~7816 ten nnme ven 

'if.. Ir. How...n, Ged. Turfhn.ven 33, Hoorn, 
Zonlioh't verschijnt elke t'Jae 

dat het giT ook u reeds vergif
tigd he3ft. U bezit niet me~r de 
krt~cht tot protesteren; u be::.t 
r.:;:~da nie: t moer bl.j machte eo~ 

m~~e~------------------------



posi ti~f" g .:-~. st~l~-:0 houcU::-:g non 
t.: namo:1. 

. rugtrekken. z:~ bctloolc::. niet ,dr. t ' 

Juli is e .;:: ·rncc..'lticmflQnd. 
Misschien l .:los t u deze •.oorden in 
oo:1 luio stoel, t-er-., ijl de zon uv. 
hui4 bruin brcndt. Goed, kijk dQ'l 
ellns om u heen en proef de z· .. nre · 
gour dor dennen, of de zoute zee~ 
dnd; oo:-olg de · .. itte 'li'olkcn en ge
niet vnn het ruisonde riet ao~ do 
oever ven G .~n moür. En o.ls u dit · 
alles mat vollo tcuge:: hebt geno
ten, dank dnn CI"!O!l dat or oorlog 
is. Dnar, b~ u, om do hook 70:1 

l··•iJ op c lles mo.Jte::l Z\.:jge:l.Z1j ~, 11+ 
len slechts zeggen: ~·ocs niet ::.r~ 
gu::1stig, m~cr do~ ook o~ u~ oi
gen geluk. t' 

U'- huis, ro te 1 t oe~ mi trnilleur, , 
over hot · lllb'cr scheert ee~ jnoht-
vliegtuig.... . 
Wn~cer dit schrikbeeld ie uit-

gewerkt, zult u zich reeds ee~ 
~e1n1g gepnntseTd hebbe:l tegen ·de 
oorlogsdreiging. U ~enst immers 
geen oorl~. E:1 dnnr wos het ons 
om te doen. 

De Red~otie. 

1. Homnn, 

DXNK HIERllN 

Ki.,ik :1iet ~1 t~ nn~.r r::ld~ren. 

uindien ~·~l ophouden met ~~ere!l 
te ben1Jden, heb öen \:1j de eerste 
at.~.p gedc.n.:1 tot de vrede. Wij zou
den ook veel meer ~ede hebba!l met 
o:1szelt, indien ·.;rij ons niet zo dró. 
mt:~kten o~er d~ uitlnti~~en en d~
de:-. r.n r-.ndElren." 

Thom"..s è. Kempis • 

Deze ... oorde::1 'n'ill.:::l niet zeggen, 
d~t ·.-. !J o::e ·mn de :·.ereld mosten te 

De f~.milio nnc.st u·.. deur hooft 
oen ni.;:u:.;o ~uto. u~. Fordje ie vele 
jcren ouder. Plnngt hot u? Het 
meisje, dct nnnst of t~gonovor u 
zit op kantoor ,hoeft oc!l nil:lu\·:o 
zomer jurk. Ba !lijdt U hMr? Er z ij:l 
drio m:l!:!lcn, '"n"lrmc-3 u olko dag 
nnnr U\/ · .. élrk fietst. Do o0rste is 
zo juist bc·.~ordo~<!' do t..roode 
ho:·ft not do ntbotnling op zijn 
huis 7oltooid, de lnnteto ho~!t 
eon chnrm~:l te -rrou\: gctrou:.d. Bc
ho~c~ ~1 d0zo goede di~gen u ook 
~iet g~lukkig te mnkon? 
I Wij zouden meer VTede hebben, 

I 
zegt Th .ó Kempi~ 

1 
indien wij on's 

minder druk mo.anen om anderen. 
Wij hebben onze eigen problemen·, 
verlangens, ambities, tclenten. 
Het is niet nlleen onze plicht 
hierin ons g3'luk -te vinden mlllU' , ' 
ook, zoc.ls Th.~ K. ons herinnert, 
hierdóor de vrede in ons zel! te 
zoeken. 

Wees goed, luidt een oud gezegde, 
en u is gelukkig. Vele mansen zijll ~ 
noch goed, noch gelukkig. Indien ' 
w~ het geluk ven cnderen .niet lnn-
ger banijden, IDP.er ons meer gc nn · .. 
toeleggen op het vinden vun ons 
eigen geluk, dnn h~boen wij de 
eerstg stop tot innerlijke vrede 
gedc.c.n ~ · · · · · · · · · · · · 

A • PI!3 ':'(Ji.f • 

DE NOOD~CLOK LUID'i' . 

nneen.!" ,::.-03>)t een innerl:'~::e stew 
I · o~s steeds toe, mear bet mira kel 

"mens" verdringt die stem en legt 

De noodklok luidt, orndct de hem bet zwijgen ou. 
vrede· opnieuw in gavc::-r gabrttch t V!aarom toch, zo vragen wij ons ar, 
wordt. Nog heeft de mensheid duikt het gevaar voor cl.e vrede 
niet begrepen, dct zijze l'f d it ge- steeds weer op? 
vnc.r oproept en vergroot. Oorlogs Omdat men vergeet ee rst met zich-
geruchten zi~ nie t T :n de lucht zelf vrede te sluiten! 
en mon spreekt ove.T oorlog alsof De woorden van Keppler moeten 
hot noodzakelijk is. ons ste.;,ds vlammend voor ogen ver-

Niets is minder w~Qr dc.n d~t. ch i~en: "Zichzelf bestriften is ' 
\)ij moeten wel oorlo·g vooren, een zware strijd, zichzelf 'overwin-
m~o.r teg .. :m ons zelf • Het oorlogs-. nen de grootste zegapra:lln • . 
moneteT moot uit ons innerlijk vert Het grote '!erstand, dat wij meest-
dT.~ijD.en. Wij moet<en str!]i~. n tegen el met een a1.r vnn gaa.oegdoening 
ons eigen wozen. met ons ronddragen, is eigenlijk 

wo.nrom kunn..::n ?."ii ni-:-t in vrc:dc mn~~ aen zt.ür klein verstand. Wij 
mGt eli.C.nder lev~~? Is het zo . schl.~en niet bi.i mnchte te zijn een 
moeili~ om hn.nd in hnnd met ol-' e~uwige vrede op na rde te veeti
knc.r door het leven t e gn~n ten- gen. 
einde de vrede te go;.nn inluiden Zij, die met de v-redosgedochton 
bij onszel! en bij cnëceren? instO!lmcn, zullon er ook iets 

~!nnneer ~ij ons ogen l n ten dwc.le 1 voor movt(•n doen. Wij zullun düzo 
over de velden, "'C.:J.r het gew~s ftnt.k moot-.:n V'crvulle: n mut c .... n ulnn 
weelderig opgroeit,en in die schooJ~nd~r wu0rga. 
beid onszelf zien geplcntst ols een Zvg~ ~ n~ot, dot hot l oven zo 
onderdeel vcn het m~jestueuze ge- mo : 1.1ljk 1.s en dot u go.:n tijd 
heel, don moeten wij toch -..el tot hebt U. m;:: t dozo problemen in te · 
de erkenning koma!l, dr·.t " :j mc:-.r lo.:C~· U ~t u hi...:rcnn niet ent-
nietige wezens zijn' in het grote tr.._ kkl;n' w,.nt de-zo prdblencn gnc.n 
plo.n der schepl)ing ook u r. chtstrc~ks non. ·::norom 

Mno.r is ons Óit ~1 moot d.:- do.nd stc vds vnn on~oren , 
. es gege-gen, komen? H~bb" . 

opdt:t \:ij voort kunnen go.nn met he'} · ..: ,.. "~ ziJ ook geen proble-
vervnordigen vnn wc.pens die t:f'grirmen te ovvr,.l.nnen? W:t'lrom loot 
se lijk zijn? Zijn wij nu v:e~lcelijk zo , ~ s;:3cd~ nndc:~n voor u .. denken 
kortzichtig. en ik zou h~. o;st •.•11- vn CLOCln. En w ... \ rom v .;:, r -;;:.1t u hen 
len zeggen ·oerstom, om onszelf ~ d~n,~~r\~n<:' :~r.,het 7o~koert dr6igt 
l.'ijs te mc.ken, dot h,; t zo hoort? t e g.- :::.n. W!J -lL..:n z1jll Yc r nnt-

• 
1 

woord,, lijk l 



Dit z:.jn t och vrc -:en, cUe ik u 
mag stellen , geac~te lezeressen 
en lezers? Maokt u er niet van 
at met een an"t1o,.oord als: 
•Ik heb genoeg aan mezelf en doo 
ol die tegenslagen trek ik me 
terug uit deze verwarring." 
Tegenalngen moe t en e en nanspo
ring z ijn om voort te gaan. 
Voortgnan, met n~s devies het 
woordje "Begrip". 
Zonder begrip voor elknor ~ordt 
n semenlaving een janboel. 
De ma.chtswnunzin grijpt met zijn 
eg~istische kieuwen ons nog 
at::.ed8 nnn en trr.cht ons in z:jn 
worgende gr~dp me~ te sleuren 
nnnr d~ ondergang. W~ vrezen 
elkr.,..r, wij heten 'Glknnr, wij 
-nntrouwen elknnr. 
Hoe kunn~ n wij da vrede winnen, 
-.-r.nnecr ''e nL~ t earst ons zolf 
he ':>ben ovor • .. onnen? 

Begrip voor onze mcd~me~scn 
vormt de gronds l~g v~~ de grote 
vrcd~sg~~ochte , oe~ godnchte, 
diû door d0 onzichtl:>~rc Z\l'eep 
"cgoismo" t e lkens 1-.cer t. ord t 
neer ge r nns cld. 

Durft u vcrz(; t te-n t~scn dit 
grof egois.tischo duo! v:-.n he t 
menselijk ·...:ozen. :{c t is ·een . s pl~jt 

z•.o.m, di û dG scheppi ng bezoen6l d 
en, vergoef me he t ~ oord , vcr
post. Op nn~r d0 vrGdo des hor 
t ::;n c :1 !l.C. "lr d::- vr;:)ö.~ •1oor ellen! 

SLECHTS RE'~ GEZOliDS CEI!:ST Y..AN 
DE VREDS REDDErT . OOK ZONLICHT 

zoNLICHT 1 s FI11l·nEN 

Er is op het eerste nwm:ner Tan 
Zonlicht gereageerd. Niet Teel, 
maar toch voldoend9 om ons to~ 
voortgaan te nopen. 

Wij weten, dut er onder onze 
lezers nog velen ~itten, die ona 
streven huldigen.- Schrijft ons~ 
zodnt wij U tot onzEY nste abon
né 1 s kunnen rekenen. WiJ wil·len 
geen noonnementsgeld hetfen. 
Wij laten het nun uw eigen drnag
krac ht en nnimo over in' welke 
mate u ons wilt steunen. 

Nu reeds kunnen -u mededelen, 
dr. t Zonlicht twee nieuwe me~e
~erkers heeft gekreg~, n.l.' 
de bakende' luohtTCort-journa-' 
list B.v.d.Klnauw, en eon me
dewerkster vnn bat niet meor · 
vcrsohijnondo moandbl.nd "long 
Hollnnd", Mej. T. Bos. 

Bovendien hopen we spoedig 
Zonlicht in groture vorm te doen 
versehijnon en u moer c~·isseling 
in nrtikelcn to brengen. 

Di't s·chrO'Vc:rr lozers ons: 
Me vr.Th.C.H.-L., Den Hnng: 

"Gnnrn-e ontvnng ik hot blcd 
gorogeld . Doe~ en streven zijn 
mij ·sympc. thiek". .. 
P.H.B., Apeldoorn: 

"Ik be'.:onder uw moed om met 
dit blad te beginnen en ik sttl 
symncthiek tegenover het doel. 
Wil't u het mij· geregeld ze:!lden?" 
J" .s . , Z:?olle : 

:ts tel prijS op toezending Zon-
licht" eenmoedigend 

WIL Di'.l..RTO:: 3:JDru~ GEl.t ----- Wij ··, nchte~ op u·. ~nt;;oord e~ .cri tie 
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EERSTE J AAi:vJ•NG 1•10. 1 J.1:EI 1 950 

EEN iHFl.f"\ BEGIN . 
~7at brengt de post nu weer ?" 'wereld, die U zich had voorge-
zult U zich wel a f vragen, wanne er steld ? 
U dit blaadje in U"'~ handen houêl. t Er wordt aan ons gerukt <.'. oor 

Neen, lezer, sla het nu nog niet de oorlogsgo·d en door de godin 
om en w~rp het nog niet in ~e ~a - van de vrede . Maar he t woord is 
piermand. Luis ter eer~t even , wat nog steeds aan de oorlogsgod 
cle redactie van Zonlicht tot U wil 1:1et raketten., zenuwenoorl'og, 
zeggen. Daarna· moogt U antwoorden; machines, grensincidenten . 
"Ja" of "Neen" . De redactie van zonlicht is 
Wat wil Zonl:icht? Er z :jn vele we ervan overtu.i gd, dat het ide- ' 

gen, die naar Rome leiden; er z~~ aal van Eén Wereld niet verwe
ook vele we-gen, die naar Eén We- zenlijkt ktl.n worden zolang de ' 
reld leiden. dreigingen van dd oorlog ge -

Jr z ~jn wereldeenheidsbewegingen; meengoed bli~en. 
er is een wereldbur gerschap; er · IJ!ij gaan uit van het standpunt,._. 
is alom een streven naar meer be- dat alle mensen gel~ke rechten 
grip tussen volkeren; men wil: uit hebben op dit l t3ven. 
wisseling van jeugd uit d iverse Er bostaan geen verschillen. 
landen. Maar al deze bewegingen U erkent toch ook uw e igen 
vergeten, dat er aan de Eén· Wereld racht op vrede en wat geluk ? 
idee ook een morele z ijde is. Wi o is dan uw vijand; de oorlog 
Er z ijn tien jaren verlopen sinds of de mens? 

ons land in de oorlog werd ge - Zonlicht neemt de strijdbill op 
sleurd. De oorlog werd v ijf jaar tegen de oorlog, tegen onr'echt, 
geleden gewonnen; maa-r nog praat tegen het "geleefd worden" • .. 
en schrijft men erover. De vijand . Wij zullen u geen zware betogen 
is tot overgave gedy;ongen, maar · '\"oorzetten. Wij willen u laten · 
wapens worden nog gesmeed. Een ras zien, dat het leven meer te ge-
senoorlog is geëindigd·, maar de nieten . geeft dnn asphnlt, ma-
rassenhaat bestaat nog. chines en beton. De ~red~ eist 
"'/a t is er terecht ge komen van de een morele herbewapening. 
t romen en i ël.ealen, die we in de Wij willen u niet verder verma-
oorlog koesterden? Is dit de tertaliseren, maar u wi~en op 



schoonheden, n1e uzelf kun t vinnen 
en genieten, in de natuur, op het 
gebied ven kunst, overal, indien 
u uw ogen wijd opent. 
zonlicht wil u artikelen brengen 
over wereldeenheid, liefde voor · de 
medemens, artikelen over litera
tuur, film, toneel, over landen en 
volken. En in el deze biFragen 
zult U iets vinden over de more~e 
kant van de Eén Wereld~edechte. 

Dit is in het kort o~s program 
In onze volgende numiners zul·len we · 
dit uitvoeriger uiteenzetten. Voor 
lopig is het entwoord aan u: 
"Ja" of "Neen". 

De Redactie. 

J. Roman. 

DENK AAN D:l:ZE DINGEN. 
Vensters. 

Rat uitzicht van een venster is 
een belangrijk ding. 
Het ene venster van een huis kan 
uitzien op een bakstenen muur,het 
andere op bomen met verderop wei 
land. Men zou niet' twijfelen welk 
uitzicht te kiezen . 

Vensters kunnen boeiend zi~,zo
als meer dingen in deze wereld. · 
Zij kunnen lessen voor ons inhou
den en behalve dit, men kan zulke 
mooie dingen door hen zien , zowel 
van tle binnen- els van de buiten
z !jde. 

Door het glas ven oen v~nster 
kun je de sterren in de nacht zien 
en de donkere vormetr van de bomen 
als de wer Gld slaapt. Je kunt zien 

de zonsop~~ng en de va llenóe 
duisternis. 3e~enden an onbe
kenóen J... un je zien voorbijgann~ 
zonder dat z ij we ten, dat onge
ziene ogen naar hen kijken. Je 
kunt zien de winter met zi~ 
sneeuw en de herfst met zi~ gwd 
en bruin en ook he t voorjaar 
met zi~ bloesempr3cht. 
Je kunt zien kleine kinderge
zichten, gedrukt t egen het gl as 
en honden, ui tkijlcend in de 
straat. Ook kun je zien de vr1en
deliJ1ce glans vc.:1 lichttmde ven
sters over de weiden. 
Vensters Zi3Il als bakens. 
Wie heeft nie t eens gekeken noor 
een verlicht venster van een 
huiskamer en don bi~oorbeeld 

naar het schouwspel von een 
thuiskomst? 
Onze ogen zijn als vensters .Wij 
zien niet met onze ogen,mcor 
door onze ogen. Het oog is sl9Chts 
een deel ven ons lichncm,zools 
het venster is e9n deel van het 
huis. De bezitter van een hui s 
tuurt door het venster naar bui
ten, of het daglicht stroomt 
door het venster n~cr binnen, 
of het lamplicht stra~l~ naar 
buiten in de duisternis. 

.Onze ogen zijn vensters, woer
door w~ zien de eeuwig veren-· 
derende schaduwen vnn het le~ 
ven,- ~~rdoor w~ kunnen wnar
nemen de noden,pijn,vreugde en 
prc~l van onze medemensen. 
Twee monnen keken door gev~n
genistrGlies.De een zng modder, 

..r 

de ander sterren. 
~oe w.:j het beeld door onze ven
st~s zien,bepaalt wat w~ zelf 
z i~. Ons geesteli~ uitzicht is 
vastgesteld door een geestel~ke 
groei. De dingen die ons behagen, 
zi~ de dingen die een echo vinden 
in onze harten. 

I 
schrijVen,indien z1j regelmatig 
toezending wensen. 

DE REDACTIE VAN ZONLICHT VRAAGT' 
MEDEWERKERS, DIE BELANGELOOS OP
BEUREliDE ARTIKElEN EN VERHALEN 
OVER ANDERE LANDEN EN VOLKEN 
KUNNEN SCHRIJVEN. 
BRIEVEN MET WERK TE RICHTEN AAN 
DE REDACTIE VAN ZONLICHT. 

Ma.n.."len en vrouwen uit de geschie
denis ven de mensheid he't>ben h·et 
leven gezien door hun vensters.Z~ 
hebben gezien de veranderende luct
ten aan de hemel,de groene vrede 
ven het gras,de leliën van het 

STRAAT OP ZONDAG 

De Zondag hangt geluidloos 
in onontwaakte straten; 
geen fietsen en geen auto's 
geen mensen die ·er praten. 

veld en z~ hebben ook gezien het 
goede in hun medemensen.Dat i~ 
het beeld,dat wij nodig hebben. · 
Onze kleine ogen zijn kleine ven
stera,maar kleine venst'ers kunnen 
uitzien op gro'e ~ingen. 

(Samenvatting van "Windows" 
door Derik Neville) 

Een hondje loopt langs huizen 
zich eenzaam te vervelen; 
er is alleen het suizen 
van wind om mee te spelen. 

Er staan de lange muren, 
Ieder mens verlangt met z~ ge- zo koud ale een gevangenis. 
hele wezen naar verbetering der Door 't raam komt iemand glure~ 
omstandigheden. Veelal vergeet ms en ziet verbaasd hoe 't Zondafs. 
dat een ieder zi~ eigen lot in Vandaag mogen we dromen 
handen heeft, doch op het juiste Hoe mooi de nieuwe dag begon; 
ogenblik niet toeslaat. en als geen wolken komen, 

Het leed van anderen is niet · mogen we w&n4'len in de zon! 
ons leed, doch wij moeten het ·le- G.J .ITo. 
ren begr~pen en helpen dragen. 

Niet het geschreven woord,noch 
de letters geven kracht. De in-' 
houd en het begr~pen daarven ge
ven de lezers genoegdoening. 

Lezers, indien ons doel ook u• 
doel is·, stuurt ons een brief
kaartje. U kunt dan re1cenen op 
regelmatige t?ezending. 

Adr Piston. ZONLICHT STRIJDT VOOR EEN MORE
------------------------------~LE HERBEWAPINING. 
Geeft dit blad door aan uw vrien- Ol·lZE ENIGE VT..JAND IS DE OORLOG. 
den E.n kenr.isson en let~n z ij ons 



De redactie vnn Zonlich·t wil dit 
blad gratis verspreiden. zoals 
het licht ven de zon voor elk 
mens te genieten i s , zo wil ook 
Zonlicht schi~en tussen de sombe 
re verzameling van couranten en 
~eekbladen die vol staan met 
oorlogsnie~ws . Wij zoeken niet 
het~een de mens scheidt, maar he 
geen hen bindt. 
Maar om deze gratis vers~reiding 
te lcuÏI.nen voortzetten, re kenen wi 
ecb.'ter op de steun vsn hen, die 
ons streven huldigen. Slechts de 
ken dit blad, nu nog klein en on 
aanzienlijk, uitgroeien zowel in 
oplage als omvang. . 
Steunt ons, zodat wij u een keur · 
van goede artikelen kunnen voor
zetten, waaruit zal bl~ken wat 
ons mensen bindt en dat w~ allen 
slechts verlengen: Vrede en wat 
Geluk t 
Zonlicht heeft geen politieke 
richting, het ~enst . alleen alle 
mensen als 8el1~en te beschouwen 
met gelij!ce· rechten op dit leven. 
Wanneer iedereen deze rechten 
erkent en eerbiedigt, dan zijn wij 
~eer ~en stap dichter genaderd · 
tot Eén ~er'eld, zonder .ha_at,zo.n
der afgunst. G.J. Ivo . 
DE REDACTIE VAN ZONLICHT VRAAGT 
MEDEWERKERS VOOR HET SCHRIJVEN 
VAN HUMORISTISCHE SCtffiTSJES UIT . 
HET DAGELIJKS:S: LEVEN .BRIEVEN ,TE 
RICHTEN IJ~ DB REDACTIE, MOETEN 
VERGEZELD GAJ0T VAN PROEFIY:~RK. 

· l.rti k5len, ._eo.· ::':!bUcetie i:l ons 
l blad ingezon1en , ViOrden geretour

neerd inè.ien porto vo·or terug
zend_ing is b:jgesloten. 

G.J. Ivo: JOHN DGE . 
Frank capra heeft in èeze film 

z !.in s tr:jd voor de kleine man VO<::rt- 
g~zet. John Doe geeft een boeiend 
schouwspel, zowel naar inhoud als 
vorm, van de worsteling van een
voudige mensen, strijiend voor een 
betere wereld, tegen gewetenloze 
poli tic i, d:i.e alleen bP.dacht z·jjn 
op eigen eer en g~ldeli~ gewin. 

De film is technisch els aasthe
tisch van behoor!~ formaat. 
Weliswaar vallen enkele gedeel
ten, zoals de dialogen, uit de 
toon door hun gerektheid, maar 
overigens is het beeldrhythme op
windend en meeslepend. De film 
ia niet alleen vol humor maR~ ook 
vol van tragiek, die het leven nu 
eenmaal met zich draagt. 

Tenslotte, eGn bst~r~ wereld ia 
niet met één slag te verkr~gen, · 
het ve r eist onblusbaar enthousi
asme en een nooit verfle.u...,.ende 
doorzettingskracht. 

Een film, die u moet zien! 

ZON-LICHT 
renactie;G.J. Ivo en J. Roman. t .I 
Miquelstraat ~60, 
•s-Gravenh'age . 

n·ostrek: no.l'?7816 ten name van 
j. E011AN, Gen·. Turfhaven 3 3 , Höorn 

. Zon'licht verschijnt allee t,·:ee maan
! den. 
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