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Wir denken selten bei dem Licht an Finsternis,
beim Glück an Elend,
bei der Zufriedenheit an Schmerz,
aber umgekehrt jederzeit.
Immanuel Kant (1724-1804)
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Proloog

Ondanks haar tachtig jaar was zij nog steeds een mooie vrouw.
Ze had een innemende glimlach en opvallend blauwe ogen,
maar als je goed keek, dan zag je dat haar blik bedroefd was en
doorleefd. Aan het einde van haar leven woonde ze in een verzorgingshuis in Driebergen, niet ver bij mij vandaan. In haar kamer hingen aquarellen van het landgoed Schakenhof, kostbare
herinneringen aan haar jeugd. Zij was de laatste van de zeven
kinderen Hoogendijk. Met haar overlijden werd een bewogen
geschiedenis afgesloten, de geschiedenis van een Nederlandse
familie in Oost-Pruisen.
Cobi was geboren in Oost-Pruisen, een gebied dat, gelegen aan de
Oostzee tussen Polen en Litouwen, tot 1945 bij Duitsland hoorde.
Daar groeide zij op in Schakenhof, een oud Rittergut dat haar vader, de Nederlander Michiel Hoogendijk, in 1922 had verworven.
Ze had intens gehouden van het leven op het platteland, het
weidse landschap met zijn mooie luchten. Ze was een echt natuurkind. Ze genoot ervan met haar paard over de uitgestrekte velden te rijden of met de jachthond door de diepe sneeuw te
banjeren. In het voorjaar begroette ze de ooievaars en bewonderde ze de grote verscheidenheid aan bloemen in het park. Als
de nood aan de man kwam, hielp ze mee op het land bij het binnenhalen van de oogst en het verzorgen van de dieren.
Cobi was het jongste zusje van Pieter, mijn vader. Ook hij
9
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had een groot gedeelte van zijn jeugd in Schakenhof doorgebracht. Toen het nationaalsocialisme het dagelijks leven in Duitsland steeds meer in zijn greep kreeg, moedigde Michiel zijn oudste zoon aan terug te keren naar Nederland. Pieter kwam daar
begin 1937 aan. Hij stierf in 1973.
Over het leven in Schakenhof en over het lot van zijn ouders
heeft mijn vader ons, zijn kinderen, niet veel verteld. Toen wij opgroeiden lag de oorlog met al zijn verschrikkingen nog te vers in
het geheugen. In Nederland wilde men van Duitsland nog niets
weten; over een verleden in Oost-Pruisen kon je maar beter zwijgen. Men wilde liever vergeten wat er was gebeurd en wij kinderen hebben er niet naar gevraagd.
Hoewel Pieter uit zichzelf niet over Schakenhof en zijn familie sprak, heeft hij de vele brieven die zijn ouders, broer en
zusjes hem gedurende de oorlog vanuit Duitsland toezonden, als
een kostbare schat bewaard. Na Cobi’s dood kreeg ik dit archief
in handen.
De bewaard gebleven brieven beslaan een tijdsspanne van
acht jaar, van 1938 tot 1946. Waar de familieleden aanvankelijk
verslag doen van het traditionele dagelijkse leven op het platteland, wordt al snel duidelijk dat de oorlog ook Schakenhof in zijn
greep krijgt.
De brieven beschrijven een ogenschijnlijk idyllische wereld,
zoals wij die niet meer kennen. Ze vertellen het verhaal van een
landgoed in Oost-Pruisen, dat eigendom was van en geleid werd
door mijn grootvader Michiel. Met zijn gezin had hij zich begin
jaren twintig gevestigd in het verre oosten van Duitsland. Hij had
de opkomst van de nazi’s meegemaakt. Als Nederlander waande
hij zich neutraal in Hitlers Rijk. Hij kon niet voorzien wat hem en
zijn gezin nog te wachten stond.
Wat had mijn grootvader doen besluiten zijn leven in Rotterdam
achter zich te laten en met zijn vrouw en kinderen naar Duits10
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land te verhuizen? Zou hij zich gerealiseerd hebben dat dit vertrek uit Nederland ook een grote stempel op het leven van zijn
kinderen zou drukken? Had het leven in Oost-Pruisen hem gebracht wat hij verwacht had er te zullen vinden?
De brieven vertelden veel, maar riepen ook talloze vragen
op. Na een lange zoektocht had ik honderden puzzelstukjes in
handen, puzzelstukjes van een bewogen leven in een turbulente
tijd. De vele brieven, foto’s en documenten grijpen in elkaar, zij
vormen een geheel, de rode draad in dit boek. Samen schetsen
zij een authentiek beeld van het leven van een Nederlandse familie in Oost-Pruisen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en het
lot dat deze familie ondergaat.

11

1
De weg naar Oost-Pruisen,
1920-1933

Michiel Arie Hoogendijk werd op 26 september 1884 geboren
in Capelle aan den IJssel als tweede kind en oudste zoon van
Jan Hoogendijk en Geertruida Sigmond. In totaal zouden Jan
en Geertruida veertien kinderen krijgen, waarvan er drie al op
jonge leeftijd stierven. Jan woonde met het grote gezin in een
kleine woning aan de Bermweg. Deze aanvankelijk onverharde
weg liep van Nieuwerkerk aan den IJssel via Capelle naar Rotterdam. Al vanaf 1500 woonden vele generaties Hoogendijk in
Capelle aan den IJssel of in de naastgelegen dorpen, niet ver van
Rotterdam. Michiel groeide op in een somber, zwaar christelijk
milieu.
Zijn militaire dienstplicht vervulde hij als scherpschutter bij het 4de regiment infanterie te Leiden. Op een fraai geënsceneerde groepsfoto uit 1906 zit korporaal Hoogendijk in
uniform ontspannen buiten op een stoel, met om hem heen een
vijftiental soldaten, nagenoeg allen met een dikke sigaar of een
borrelglas in de hand. Van oorlogsdreiging was geen sprake.
Vader Jan was oorspronkelijk smid van beroep, maar nadat hij door een ongeluk het licht in één oog had verloren, werd
hij lappenkoopman. Met een hondenkar ging hij de boerderijen langs om lappen en fournituren te verkopen. In die tijd bestonden er nog nauwelijks winkels, het was gebruikelijk dat de
kooplieden met hun volgeladen karren langs de deur kwamen.
Ook Michiel werd lappenkoopman. Hij verstond zijn vak goed;
13
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de hondenkar werd al snel vervangen door paard-en-wagen en
hij ontwikkelde zich verder tot handelsagent.
Michiel trouwde op 23 november 1910 met Johanna Cornelia van Linschoten. Zij kwam uit Rotterdam Kralingen, waar ze
op 22 augustus 1885 werd geboren. Het echtpaar ging ‘op stand’
wonen in Rotterdam aan de Jericholaan. Daar werden vijf van
hun zeven kinderen geboren, Truus in 1911, Teuntje in 1912, Jo in
1914, Pieter in 1916 en Ali in 1918. Moeder Johanna kreeg bij de
verzorging van de inmiddels uitgebreide kinderschaar assistentie van Michiels jongste zusje Maria. Zij woonde in bij het gezin.

De Heerlijkheid Halbau, Oberlausitz (nu Polen).

In 1919 werd Michiel lid van de Firma Ongenaert, Cox en M.A.
Hoogendijk, Grossiers in Manufacturen. Dit bedrijf handelde in
lakens en bukskins, mooie Engelse wollen stoffen voor herenkleding. Het kantoor was gevestigd aan de Gedempte Botersloot in
Rotterdam.
Na de Eerste Wereldoorlog was in Duitsland een groot ge14
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brek aan grond- en hulpstoffen voor de industrie. Michiel zag
hierin een kans en verkocht eind 1919 een treinwagon vol Engelse stoffen aan de textielfabriek Wilhelm Winkler ag te Halbau,
een kleine stad niet ver van Dresden. Vanwege de grote geldontwaarding in Duitsland wilde Michiel voor deze levering niet in
contanten worden uitbetaald, maar in onroerend goed. Door
deze ruiltransactie verwierf hij het Slot Halbau met veertig kamers. En dus mocht de vijfendertigjarige handelaar uit Rotterdam zich plotseling kasteelheer noemen. Thuis in Capelle kon
men het zich nauwelijks voorstellen.

Landgoed Peterkau, West-Pruisen (nu Polen).

Hoe indrukwekkend Halbau ook mocht ogen, in de praktijk bleek het kasteel sterk in verval geraakt en niet geschikt als
woonoord voor een jong gezin. Michiel kocht daarom naast Halbau tevens het landgoed Peterkau, dat in West-Pruisen lag.
Maart 1920 verhuisde Michiel met zijn gezin van Rotterdam naar Peterkau. Daar werd in 1921 zijn zoon Jan geboren.
15
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Michiel liet zich in Peterkau met zijn kinderen fotograferen voor
de ingang van het aantrekkelijke herenhuis, bij de prachtige lelievijver in het park en op de berkenhouten brug voor een rijk
begroeide oude berceau. Trots stuurde hij deze foto’s als ansichtkaarten naar zijn familie in Nederland.
De foto’s van Halbau en Peterkau werden door de familieleden met een mengeling van ongeloof en afgunst bekeken. De geruchten over Michiel verspreidden zich met een eigen dynamiek.
Er werd verteld dat het personeel voor hem knielde, wanneer
Michiel ’s morgens uit rijden ging. Bij zijn schaarse bezoeken aan
zijn ouders in Nederland boezemde de jonge landheer ontzag in.
In het dorp was deze trotse man van de wereld een opvallende
verschijning. Op straat deden de kinderen hem na, zoals hij in
zijn chique lange jas met grote bontkraag door Capelle schreed.
Maar ook in Peterkau bleef het jonge gezin niet lang. Michiel
verkocht het landgoed weer, omdat hij een groot stuk grondgebied moest afstaan voor de uitbreiding van het naastgelegen dorp
Buchfelde.
Tot zijn vreugde slaagde hij erin de Heerlijkheid Halbau te
verruilen tegen het Rittergut Schakenhof in Oost-Pruisen. De
overdracht vond plaats op 13 juni 1922, het begin van een nieuw
avontuur.
Op de foto’s uit het begin van de jaren twintig ziet Michiel Hoo
gendijk er statig en gesoigneerd uit. Als je niet beter wist, zou je
denken dat hij als aristocraat binnen de eeuwenoude Oost-Pruisische traditie geboren was. Hij paste wonderwel in de lange rij
lieden van adellijken huize die tot dan toe de geschiedenis van
het landgoed Schakenhof hadden bepaald. Een geschiedenis die
teruggaat tot aan de riddertijd.
In de dertiende eeuw begon de Duitse Ridderorde met de
kerstening van de ongelovige Prussen, een trots volk dat aan de
Baltische kust een gebied bewoonde tussen – aan de westkant –
de rivier de Weichsel en – aan de noordkant – de rivier de Memel.
16
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De Prussen stonden vooral bekend om de handel in barnsteen,
dat werd gedolven in de Oostzee. Dit barnsteen vond al eeuwenlang zijn weg door Europa; zelfs de oude Grieken beschikten al
over amber uit de Oostzee.
Onder de Duitsers ontwikkelde Oost-Pruisen zich tot de
graanschuur van Europa. Dat graan werd goeddeels uitgevoerd
via de haven van Königsberg, een stad die in 1255 aan de monding van de rivier de Pregel door de ridders van de Duitse orde
was gesticht. Königsberg was tot aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog een van de belangrijkste steden van het Oostzeegebied. Al in 1545 kreeg de stad een universiteit, die met name
bekendheid zou krijgen door de filosoof Immanuel Kant.
Kenmerkend voor de kaart van Oost-Pruisen waren de binnenzeeën aan zowel de zuidkant, het Frische Haff, als aan de noordkant,
het Kurische Haff. Beide wateren werden van de Oostzee afgeschermd door smalle stroken land, de zogeheten Nehrungen. De
Oostzeekust stond bekend om haar steile kusten en langgerekte
stranden. Badplaatsen als Rauschen en Cranz waren geliefd bij de
Oost-Pruisen zelf, maar hadden eveneens een grote aantrekkingskracht op de meer welgestelde Duitsers uit het moederland. Zo
had Thomas Mann in het aan de Kurische Nehrung gelegen dorpje Nidden zijn zomerhuis.
Het achterland was veelzijdig. Geroemd werd het glooiende
landschap, de moerassen waar de elanden zich schuilhielden, de
Rominter Heide waar keizer Wilhelm ii zijn jachtslot had, alsook
de talloze meren in het zuidoostelijk gelegen Mazuren.
In het hart van de provincie bevond zich Gerdauen, een kleine stad die zich sinds het einde van de negentiende eeuw, na de
aanleg van het spoor, had ontwikkeld tot een regionaal centrum
voor de graanhandel. Schakenhof bevond zich op een steenworp
afstand van deze stad. En hier arriveerde Michiel Hoogendijk in
1922 met zijn vrouw en kinderen. Zijn dochter Jo zette later, in
1949, haar herinneringen op papier:
17
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Oost-Pruisen moet je kennen om ervan te kunnen houden.
Degene die van dit land is gaan houden, zal deze liefde altijd
blijven koesteren.
De schoonheid van Oost-Pruisen is niet lieflijk of opdringerig van aard. Je moet er moeite voor doen deze te leren
kennen. Het land is ruw en veelal ongerept en evenzo zijn
de mensen, vaak moeilijk toegankelijk. Heb je eenmaal hun
harten gewonnen, dan kan je van hen op aan en zijn ze heel
trouw. Het weidse en grootse, vaak eindeloze landschap kan
je diep ontroeren. Bomen tekenen en verfraaien het landschapsbeeld, sierlijke bomenrijen langs wegen en lanen, oude
knoestige bomen op het land, prachtig mooie boombestanden
in onze gemengde loof- en naaldbossen, bomen die mensengeslachten en stormen hebben overleefd.
Bijna midden in de provincie, vijfenzeventig kilometer van
Königsberg, lag aan een mooie allee ons dierbare Schakenhof.
Deze allee liep van Königsberg via Gerdauen naar Angerburg.
Schakenhof was ook aan het staatsspoor gelegen en had een
eigen treinstation. Wanneer je van de hoofdweg de met berken
beplante zijweg insloeg en vervolgens het spoor overstak, zag
je het park en het aanzienlijke gebouwencomplex van het Rittergut al liggen.

Michiel nam zijn intrek in het voormalige rentmeestershuis, een
vakwerkhuis van vóór de oorlog dat reeds van centrale verwarming was voorzien. De stoffenhandelaar uit Capelle was nu verantwoordelijk voor een boerenbedrijf van vijfhonderd hectare.
In september 1923 werd in Schakenhof zijn jongste dochter
Cobi geboren. Met haar komst was het gezin compleet.
Schakenhof vormde een eigen dorpsgemeenschap, het was in
feite een gehucht. In die tijd hadden landgoederen nog veel personeel. De landarbeiders en voormannen woonden met hun gezinnen op het landgoed. In Schakenhof woonden vijfendertig fa18
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milies, bij elkaar ongeveer honderdvijftig personen.
Aan het begin van de eeuw was het landgoed ingrijpend gemoderniseerd. De vorige eigenaar, Lothar von Kalckstein, die
het landgoed in 1909 had verworven, had stevig in Schakenhof
geïnvesteerd. Hij introduceerde de allernieuwste landbouwtechnieken. Zo liet hij het merendeel van de akkers draineren en introduceerde hij als noviteit de stoomploeg: aan weerszijden van
de te ploegen akker werd een stoomlocomobiel op wielen opgesteld. Terwijl deze afwisselend een stukje verder reden, werd
tussen de beide locomobielen met behulp van staalkabels een
grote kiepploeg heen en weer over het land getrokken.
Von Kalckstein moderniseerde met vreemd kapitaal de
aanwezige steenfabriek en bouwde een nieuwe zagerij. Samen
met aangrenzende landgoedeigenaren liet hij vervolgens een
smalspoor aanleggen met een laad- en losperron aan het staats19
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spoor. Ook bouwde hij een nieuwe smederij en wagenmakerij
en werd onder zijn leiding op het landgoed een elektriciteitscentrale gerealiseerd. Voor zijn personeel liet Von Kalckstein drie
eenvoudige ‘acht-familiehuizen’ bouwen en nadat de koestal was
gerenoveerd werd ten slotte ook het oncomfortabele slot van
Schakenhof nog aangepakt: maar liefst tweeëndertig kamers
werden voorzien van heteluchtverwarming.
Veel grootgrondbezitters in Oost-Pruisen hielden zich bezig met het fokken van paarden. Von Kalckstein besloot zijn bedrijfsbelang in de paardenfokkerij af te bouwen en zijn aandacht
te verleggen naar veeteelt. Tegen het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog had hij zeshonderdtachtig stuks stamboekvee. De
melk werd in de nieuwe coöperatieve Melkfabriek Schakenhof
verwerkt tot melkpoeder en gecondenseerde melk.
Het uitbreken van de oorlog bracht een zware slag toe aan het
landgoed. Lothar Von Kalckstein meldde zich bij zijn regiment
voor deelname aan de oorlog. Nog vóór zijn vertrek vorderde het
leger al tweeëntachtig van de zesennegentig werkpaarden van
Schakenhof. Aansluitend moesten de landgoedeigenaren op last
van de regering de bevolking en het nog aanwezige vee in veiligheid brengen buiten de bedreigde zones. Zijn vrouw bereidde
daarop samen met de hoofdopzichter de vlucht met paard-enwagens voor.
Onmiddellijk na de mobilisatie op 1 augustus 1914 waren
kleinere Russische legereenheden de grens met Oost-Pruisen
overgestoken. Aanvankelijk konden de Russische troepen gemakkelijk grote delen in het zuiden en oosten bezetten, doordat de afgelegen Duitse provincie militair niet afdoende was
beschermd. De Russen brachten bij hun inval in Oost-Pruisen
veel schade toe. In Schakenhof werd een aantal gebouwen fors
beschadigd; het slot brandde geheel uit.
De Russen hielden niet lang stand: in de Slag bij Tannenberg, die plaatsvond in de laatste dagen van augustus, werd het
20
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Russische leger door Hindenburg verslagen en werd West-Mazuren bevrijd. In de slag bij de Mazurische meren die plaatsvond
in september, lukte het de Duitse troepen geheel Oost-Pruisen
te bevrijden.
De Duitse troepen vertrokken andermaal snel en lieten de
provincie wederom onbeveiligd achter. De Russen zagen hun
kans schoon: in oktober 1914 drongen zij nogmaals Oost-Pruisen binnen en rukten weer op richting het zuiden en het oosten.
In de Mazurische Winterslag van 7 tot 21 februari 1915 slaagde
Hindenburg erin Oost-Pruisen definitief van Russische troepen
te bevrijden.
Nergens anders werd gedurende de hele Eerste Wereldoorlog op Duits grondgebied gevochten, alleen hier in Oost-Pruisen.
De Russen lieten een spoor van vernielingen achter. Veel steden en
dorpen werden volkomen vernield, waaronder de stad Gerdauen.
Het gerucht dat de vijand meedogenloos te werk zou gaan,
verspreidde zich snel van dorp tot dorp. Naar verluidt sloeg een
half miljoen mensen op de vlucht. Toen de vluchtelingen terugkeerden, bleek hun basis van bestaan te zijn weggevaagd. De
oogst was op de velden verkommerd, dan wel door Russische
of Duitse troepen in beslag genomen en naar schatting 135.000
paarden, 250.000 koeien en 200.000 varkens waren verloren
gegaan. Burgers waren door Russische soldaten als spion vermoord of met duizenden tegelijk naar Siberië gedeporteerd.
Een in 1914 aangestelde oorlogsschadecommissie probeerde de totale omvang van de ramp in Oost-Pruisen vast te stellen.
De materiële schade werd geschat op anderhalf miljard mark.
Het dramatisch hoge verlies aan vee bracht de voedselvoorziening van de toch al zwaar op de proef gestelde bevolking direct in
gevaar. Daarbij kwam nog dat alle jonge mannen uit Oost-Pruisen in verband met de mobilisatie waren opgeroepen, tot het
eind van de oorlog zeshonderdduizend man. Hierdoor kwam
ook het sociale leven in de provincie geheel tot stilstand.
Zelfs op het platteland hadden de mensen nauwelijks te
21
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eten. Zonder erbarmen namen militaire commissies de roggeoogst in beslag, terwijl rogge voor de voedselvoorziening van levensbelang was. Omdat niet alleen het vee maar ook de mensen
verhongerden, werd het voeren van graan aan dieren uiteindelijk verboden. Dit leidde ertoe dat vooral op de kleinere boerenbedrijven de paarden gaandeweg crepeerden. Voor velen werd
het leven ondraaglijk; in het voorjaar van 1917 kwam het tot een
hongeropstand, waarbij bakkerswinkels werden bestormd en
leeggeplunderd.
De Russen waren maar korte tijd in de onmiddellijke omgeving van Schakenhof. De in augustus 1914 gevluchte bewoners
konden daarom al na veertien dagen naar huis terugkeren.
Toen Michiel met zijn gezin op het landgoed arriveerde was
het merendeel van de tijdens de oorlog aangebrachte schade
hersteld. Het uitgebrande slot was afgebroken. De frustraties
over de enorme schade aan zijn bedrijf en de resterende zware
schuldenlast hadden Lothar von Kalckstein uiteindelijk doen besluiten het landgoed van de hand te doen en Schakenhof tegen
Halbau te verruilen.
Schakenhof maakte indruk op de kinderen, in het bijzonder op
Jo, die over haar ervaringen liefdevol noteerde:
In het midden van het erf stond het herenhuis. De stallen en
de bedrijfsgebouwen vormden twee afzonderlijke groepen.
Het geheel was geplaveid en maakte een nette indruk. Het gebouwencomplex was met een houten hek omgeven. Men kon
het erf in alle windrichtingen via een poort verlaten. Naar het
oosten kwam men voorbij aan de boomgaard en aansluitend
aan de tuinderij met twee kassen en een grote groentetuin.
Richting het zuiden lag de zagerij met de daarbij behorende opslagplaats en onze eigen elektriciteitscentrale. Deze
werd aangedreven door een stoomlocomobiel. Het gelijkmatige ‘poef poef’ van deze machine hoorde je overal en was uit
22
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Schakenhof niet weg te denken. Het was de klokslag van de
tijd, de polsslag van de arbeid.
Aan de machinekamer van de elektriciteitscentrale grensden de kolenbunker en een ruimte waar de batterijen stonden,
een plek waar ik groot ontzag voor had. De vensters waren in
allerlei mogelijke kleuren geschilderd, om het felle licht van
buiten te dempen. De penetrante geur van de zuren die voor
het onderhoud en het opladen van de batterijen nodig waren,
stond mij tegen. Het schakelpaneel en de grote drijfriemen in
de machineruimte waren voor mij aanleiding om alleen met een
opgenomen rok en kloppend hart daaraan voorbij te glippen.
In hetzelfde gebouw bevond zich ook de werkplaats en
de garage voor onze Ford V8. Vaak zit ik in gedachten weer
achter het stuur. Wat graag zou ik weer in deze auto door
de omgeving willen flitsen. Naast de zagerij stond de ruim
bemeten wagenmakerij annex smederij. Alle gebouwen waren van elektrisch licht voorzien en alle werkplaatsen waren
gemechaniseerd. Wekenlang klonk in de wintermaanden het
monotone gezoem van de dorsmachine en het geluid van de
zaagmolen.
Het vee was in lichte en ruime stallen ondergebracht. De
koestal, die bijna honderd meter lang was, was volledig met
cement afgewerkt en voorzien van een geautomatiseerd
drinksysteem. In een aparte ruimte stond een snijmachine
voor voederbieten. De ruimte onder het dak werd gebruikt als
hooizolder. Via een lopende band werd het voer voor de winter
naar boven getransporteerd. De kalveren stonden in een aparte, naar Nederlands voorbeeld omgebouwde stal. Ieder kalfje
had de eerste weken een box voor zich alleen. Alles was afwasbaar en ieder voorjaar werden alle stallen opnieuw gewit.
In een ander gebouw stonden de akkerpaarden en de diverse jaargangen remontepaarden. Daarboven was de graanzolder met een korenmolen en een schoningsmachine voor het
graan.
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Ons gaat het in ieder geval nog goed

De varkens hadden hun eigen rijk. Zelfs daar in de stal was
het schoon, licht en luchtig. Verreweg de mooiste stal was de
wit betegelde koetspaardenstal. Deze had zeven boxen voor
koets- of rijpaarden en vier speciale met hout beklede boxen
waar drachtige merries hun veulens konden werpen.
Het was heerlijk om op zondagmorgen een wandeling door
de schone stallen te maken. In de gangpaden was zaagsel
gestrooid. De koeien lagen herkauwend in het stro en ik hoor
nu nog het geluid van de uit hun ruif etende paarden. Ali en ik
waren ook ’s avonds maar wat graag in de stal. We streelden
en borstelden onze lievelingen.
In twee enorme schuren lag de graanoogst opgeslagen. In
een van de twee was een transportband naar de bovenverdieping ingebouwd. Alle landbouwmachines, zoals de dorsmachine voor het koren en de borstelmachine voor het klaverzaad,
waren in de grote gereedschappenschuur ondergebracht.
In deze schuur vonden ook altijd de oogstfeesten plaats en
tijdens inkwartieringen het ‘manoeuvrebal’. Menig vrolijk
uurtje, menig dansje komt in mijn herinnering terug.

Met het einde van de Eerste Wereldoorlog was de ellende voor
de bevolking van Oost-Pruisen nog niet voorbij. Integendeel. Het
Duitse Rijk kreeg door de Entente-mogendheden (Frankrijk,
Groot-Brittannië, Ierland, Rusland en Italië) het Vredesverdrag
van Versailles opgedrongen. De Duitsers ondertekenden het verdrag op 28 juni 1919, na slechts enkele onbeduidende wijzigingen
te hebben aangebracht, omdat anders een militaire bezetting
dreigde.
In Duitsland heerste unanieme verontwaardiging. Het
diepst was men nog wel gekwetst door het ‘Oorlogsschuldartikel’, artikel 231, waarin werd vastgelegd dat Duitsland en diens
bondgenoten eenzijdig schuld hadden aan het uitbreken van de
oorlog. Op grond van dit artikel moest Duitsland talrijke gebieden afstaan, vooral in het oosten, en werden het land grote be24

