Kedamoeng, 12 december 1948
Beste Jo en Fokje,
Vanmorgen jullie brief ontvangen (Fokje heeft er wel niet veel aan gedaan), maar bedankt hoor. Je was dus bang
dat je mijn verjaardag zou vergeten. Jo, foei, foei en dat voor een ambtenaar in HM (?) staatsdienst! Dit is nu
reeds de ..e verjaardag die ik van huis vier, en ik kan nu wel hopen de volgende thuis te vieren maar ik reken
maar nergens meer op, niets is mij nu te raar meer. Dat ik zwaar de schurft in heb, kan je wel begrijpen, ik ben
straks maar een slechte propagandist van 't Ned. Leger.
Er is ook nog niets te berichten .. met de heren. Ze zijn er ook behoorlijk flauw van, want dan sjou ik hier en daar
en ik vraag de heren nergens naar, ik heb nu een waarschuwing van de CC gekregen, als ik weer ergens heen
ging zou ik krijgstandrechtelijk gestraft worden, maar dat betekent hoogstens 14 dagen streng, dat heeft niets
om "hakk'n".
Inderdaad heb ik er zwaar over geprakkizeerd om bij te tekenen, maar dat doe ik niet omdat ik er zo graag mag
wezen maar 1e om hier weg te komen, aangezien ik nooit groter rotzooi heb gezien dan hier, 2 e om in Malang te
komen, waar ik weer mijn eigen baas word en mijn studie voor middenstandsdiploma kan afmaken en 3 e
scheelt het mij fl. 430. Misschien zou ik straks recht op schadevergoeding hebben, maar of ik het krijg is een
tweede vraag, teken ik bij dan heb ik dat geld alvast. Maar ik hink op 2 gedachten en dat is beroerd, maar ik
wacht nog maar eerst de boel af, misschien komt er nog een bericht van 't ..
Bij jullie alles nog in orde, 't valt zo maar niet mee heb ik wel in de gaten om getrouwd te zijn.
Twee van die jongens, Ipo en Geert ken ik wel, maar dat die Geert Kok daar op 't kantoor ziet kan ik niet bij. Hij
schreeuwt zeker het hele kantoor bij elkaar, doe ze de groeten maar en zeg dat maar dat Malang heimwee van 12
RI heeft. Zo al weer genoeg slap gelul, tot de volgende keer.
Hart. Gegr. en een prettig kerstfeest
Van Piet

