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attentie
Indien de geadresseerde niet meer woon-

achtig is op dit adres, verzoek ik de

ontvange~ vriendelijk dit boekje door

te sturen naar de betreffende persoon.

Mocht zijn nieuwe adres bij U niet be-

kend zijn gelieve dan de antwoordcoupon

welke is afgedrukt op pagina 9 met ver-

melding van 'adres onbekend' aan mij te

retourneren.

Bij voorbaat hartelijke dank.
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Hé ja, ga er nu maar eens rustig voor
zitten waarde oud-Seedorf strijder, want

ik ga je weer eens wat informatie ver-
strekken.

Ik verheug me hier erg op, want dat is

voor mij als oud Komma hoofdredakteur
toch al weer een paar jaartjes geleden.

In de loop van dit boekje zal ik mijn

bedoeling duidelijk uiteen zetten, en je
zult dan tevens ervaren wat nu eigenlijk

de bedoeling is van het KOMMA KONTAKT.

Alvorens daar verder op in te gaan, kan

ik je wel vertellen dat mijn bedoeling

van ongewone aard is. Maar ja, je moet
Eert Hendrickx heten om met ongewone

zaken op de proppen te komen. Zoals je
ziet heb ik het deze keer ook wat groter

aangepakt, want dat is volgens mij de
beste manier om goede resultaten te boe-

ken. En van die hoop ga ik uit.

Elke twee maanden zwaaien er duizenden

jonge Nederlandse militairen af. Voor
dat het eindelijk zover is, worden de

resterende dienstdagen zorgvuldig afge-
teld. En kreten in de trant van: "Nog

zoveel poepie-days voor deze ouwe hier"

zijn niet van de lucht. Affijn, we heb-
ben het zelf aan den lijve ondervonden.

Dan breekt het grote moment aan; de dag
van het afzwaaien.~. Je neemt afscheid
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van alle dierbare vrienden die je tijdens

je diensttijd hebt gemaakt. Jongens die je
voor die bewuste zestien maanden nog nooit

gezien had, en die je daarna zo goed hebt
leren kennen. Het is geen wonder dat af-
scheid nemen zwaar valt. Je staat gepakt

en gezakt op het perron, drukt je maat de

hand en met een brok in je keeJ zeg je dan:

"Totziens op de reünie".
Voor duizenden jongens is dat afscheid voor-

goed, maar ook vinden duizenden jongens el-

kaar weer terug op een herhalingsoefening.
En de reünie dan ?

Daar komt vaak weinig van terecht. De maten
verliezen elkaar uit het oog. Ieder gaat

zijn eigen weg. Waarom zou je ook met elkaar
kontaktmoeten houden?: Tja, waarom ?

Het uitzonderlijke van alle jongens van de

B. Compagnie - 41 Genie Bataljon lichting
69-6 is, dat ze zich onderscheiden van al
die anderen. Deze jongens leiden welliswaar

hun eigen leven, en ze zijn misschien ook
niet allemaal even graag in dienst geweest,

maar al hun maten vergeten en uit het oog
verliezen? DAT NOOIT :::

Alleen... je kunt toch moeilijk kontakt on-

derhouden met 100 jongens? Dat is een onmo- 'I

gelijke opgave. Eigenlijk zou er één persoon

moeten zijn die dat kontakt gaande hield. 1

Eén man die de jongens onderling bij elkaar
wil houden. Want misschien is zo'n reünie

'I

.1

geen haalbare kaart, BIJ ONS ZOU DAT
TOCH WEL EENS KUNNEN LUKKEN: Maar zover

is het nog niet. Op de eerste plaats zou

het nog wat vroeg zijn voor een reünie,
(misschien in 1974 of 1975) en op de

tweede plaats rijst dan onherroepelijk

de vraag of alle jongens nog wel bereik-

baar zijn op het adres wat ze in 1971

hebben opgegeven.

- - - - - - - - - - - - -

"KOMMA KONTAKT"
Kijk, zo'n persoon die alle kontakten wil
onderhouden ben ik. Ik ben in het bezit

van al jullie adressen, en ik zou het ook

erg jammer vinden als die adressen onge-
bruikt werden. Daarom heb ik het KOMMA-

KONTAKT in het leven geroepen. En mijn
wens is dat iedereen daar aan mee helpt.

Op pagina 9 is een antwoordcoupon afge-
drukt. Als je mee wilt werken aan het K.K.,

vul dan de coupon volledig in en stuur

hem naar mijn adres. Dat kost je 35 cent

aan postzegels, verder niets. Mensen die

hierop niet reageren zullen verder door

mij niet meer aangeschreven worden, maar

ik hoop dat zoiets ~iet voor komt. Het is
een duidelijke zaak dat iedereen mee moet

werken ~

Ik weet/dat ik op jouw deelname mag rekenen.i
i,,
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Elke deelnemer die werkt aan het in stand

houden van het KOMMA KONTAKT, en di~ dus ne-

venstaande coupon naar mij opstuurt, ontvangt

~en speciale, in offsetdruk vervaardigde'

KOMMA, met daarin originele fragmenten uit ;

de allereerste jaargang. Aan deze speciale.

her-uitgave wordt op dit moment hard gewerkt,

en hij wordt uitgebracht op 11 november '73,

de dag waarop het voor de meesten van ons
precies 4 jaar geleden is sinds de opkomst
voor militaire dienst.

Deze KOMMA wordt uitgebracht in het formaat
17 x 21,5 cm., en zal minimaal 10 pagina's
bevatten.

Dit als tegenprestatie voor je medewerking
(het is dus volkomen GRATIS), als jij, net

al~ ik van mening bent dat het KOMMA KONTAKT

in stand moet worden gehouden.

Tevens zal in die uitgave de uitslag worden

gepubliceerd van de enquête die ik i.s.m.

kapitein W.F. de Wit in 1971 h~b gehouden.

Nevenstaande coupon graag insturen vóór:

28 april 1973~
Bert Hendrickx,

Bachlaan 608,

Tel. 013 - 550852,

Tilburg.

q
Indien je dit boekje niet wilt beschadigen

kun je de gevraagde gegevens ook op een

stuk papier of briefkaart schrijven.
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Ingevulde coupon opsturen naar:

B. HENDRICKX,

BACHLAAN 608,
TILBURG.

f~18B3 / BEPRo-V, TILBUR~J201


