
Soerabaja, 31 augustus 
 

Beste Jo, 
 
Gisteravond je brief ontvangen en geopend d.d. 20 Aug. en zoals meestal wil je ook nu weer gloeiend 
bedanken. Deze keer klap ik de beide kaken maar op elkaar, want nu is het aan u, waarde broeder, om 
mij verwijten in 't aangezicht te slingeren, want mijn armzalig persoontje is niet weinig tekort 
geschoten aan zijn plicht, om geregeld een klein epistel naar 't moederland te sturen of te zenden?!.. 
Het is anders een schitterende week, precies een week om naar Zuidwolde en omgeving te verlangen, 
aan dat verlangen mag ik echter niet toegeven, want je weet "'t vaderland roept",..... 
 
Dat begon woensdag al, 28ste Aug, dat feest moets natuurlijk naar behoren gevierd worden in 1-12, 
het is toch 't Gronings bataljon. 's Morgens natuurlijk eerst een parade, hoe kan het ook anders, 
gewelde spiechen werden afgestoken door de sterren en de balken en 't was mooi. hoe zou het ook niet 
mooi kunnen zijn, al waren die sterren ook geen Groningers! Maar in ieder geval was het een hele 
plechtigheid. in de eerst plaats werd het H.V.A. (Handels. Ver. Amat) omgedoopt in 
Rabenhauptkaserne genoemd naar de oude aan de Heereweg en de officierenstraat aan de Heerenstraat 
(die werkelijk bestaat) omgedoopt in de naam Frigge. Dat alles ging natuurlijk gepaard met het hijsen 
van de Hollandse en Groningse vlag. 's Avonds was het feest in de Martinicantine, genaamr naar de 
Martinitoren. Dit alles is beknopt, 't werkelijk "verslag" moet je opzoeken op de laatste pagina van de 
speciale uitgave van de R.I., natuurlijk ook in verband met de dag van vandaag. Vandaag was of is 
het ook schiterend, temeer nog daar ik vanmorgen f. 20,90 "gebeurd" het en ook nog 120 sigaretten in 
ontvangst genomen heb. Vanmrogen was het een gemotoriseerde parade, "indrukwekkend", niet 
minder als bij de Canadezen. De mariniers spanden natuurlijk de kroon, zo'n geweldig stuk 
materiaal. 1-12 had geluk, want er was deze morgen wonder boven wonder geen wagen die staan bleef. 
Ze zagen er behoorlijk uit, gisteren heeft het depôt pel. zijn beste krachten gegeven aan het poetsen van 
dat tuig en nu moet ik wel heel nederig het hoofd buigen, want deze kleine jongen heeft hem heel vies 
geducht (je kent toch die soldatenterm schei, want je hand toch een vriend P.I.L. en een zwager korp. 
K.V. die je aangenaam bezig hielden met dienstgesprekken, iets waar jij biezonder op gesteld bent!) En 
vanavond ga ik aan het fuiven met mijn kameraden van de oude 5e Comp., want die moeten 
maandag weer naar 't front.  
Afgekerud zeker bij 't ambtenaarsbeswluit van , nou ja dat zal wel volgend op de hierop volgende brief.  
Nog 'n verzoek broertje, niet weer zo in 't aangezicht prijzen, was het nog maar waar, maar ik ben de 
Ned. Taal nog niet eens machtig laat staan dat andere. Toch wou ik het wel graag wat je daar 
aanvoerde, maar dan moest ik een klein beetje gestudeerd hebben, geen half werk. De meisjes is uit de 
mode zo je wet. 't Spijt me dat ik het met Eke uitgemaakt heb, maar berouw komt steeds te laat. Sjoeke 
hangt me nog als een klit aan, dat meisje gaat kapot, weer wat gewetenswroeging meer, hopeloos... 
Verder uit Fr. geen nieuws, al een paar brieven geschreven naar verschillende familieleden en 
"pleegouders", geen bericht terug, niet weer schrijven, ja? Postzegels komt ter zijner tijd in orde 
wanneer??? 
Tot kijk, groeten aan 't schoonzusje 
je broer 
Piet. 


