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teruggegeven zou worden.'
De Duitsers zijn teruggekomen.

Niet om hun bezit op te eisen,
maar om te kijken wat er van hun
geboortestreek is geworden. 'Elke
Pool heeft sinds de val van de
Muur wel een Duitser op bezoek
gehad, die in zijn huis heeft ge-,
woond.' Volgens Spruijt zijn de
voormalige eigenaren niet langer
verbitterd. 'Ze zijn diep in de
tachtig en willen slechts hun ver
haal vertellen.'

De laatste nog levende Duitse
bewoner van het Nemohuis heeft
Spruijt via een boek over de
streek weten te achterhalen. De
man woont in het Ruhrgebied en
durft een bezoek aan zijn oude
huis (nog) niet aan. Spruijt is bij
hem op bezoek geweest Uit ge
sprekken bleek dat de bassins be
doeld waren om er een zwembad
van te maken. De verwachting
was dat daardoor meer toeristen
de streek zouden bezoeken. De
oorlog veranderde alles. De man
moest van de Polen binnen twee
uur vertrekken. In alle haast kon
hij maar één foto meegrissen,
waarop hij met de andere leden
van het gezin voor zijn huis staat

'Het was een heel emotioneel
gesprek. Hij struikelde over zijn
woorden, maar wist alles heel ge
detailleerd te beschrijven. Hij ver
telde ons waar de paden liepen,
waar hij gespeeld had en waarom
er op sommige plekken muren
stonden.' Op dat ogenblik drong
het tot Spruijt door dat de ge
schiedenis van het land in de
hoofden van de oorspronkelijke
bewoners zit Wanneer zij ster
ven, is het moeilijker te achterha
len waarvoor bepaalde paden of
constructies dienden.

De verjaging van de Duitsers
had tot gevolg dat het verleden en
het oude cultuurlandschap in zijn
oorspronkelijke vorm bewaard
zijn gebleven. 'Over de beek ligt
een gammel bruggetje. Het is mis
schien in slechte staat , maar als
het gebied Duits was gebleven,
had er nu een betonnen brug met
een asfaltweg gelegen.' En de
bassins in de beek hadden waar
schijnlijk plaats moeten maken
voor een echt zwembad. Nu kun
nen kampeerders net als vóór de
oorlog in het beekbassin zwem
men.

latief weinig over hun regio. In de
beek zijn grote bassins aangelegd .
Waarom dat ooit is gebeurd , kan
niemand hem vertellen . De au
tochtonen komen oorspronkelijk
uit het oosten van het land. Ze
werden daar verdreven toen de
geallieerden in 1944 besloten Po
len in zijn geheel een paar hon
derd kilometer naar het westen
op te schuiven. Dat ging ten koste
van de Duitsers die destijds in Si
lezië woonden. 'Er zijn toen veel
Duitsers omgekomen. Na de oor
log is er weinig geïnvesteerd , om
dat de bewoners bang waren dat
het gebied weer aan de Duitsers
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nieten en als andere mensen dat
ook aantrekkelijk vinden , kunnen
ze 'een recreatieve werk/kam
peervakantie' boeken.

Spruijt is gegrepen door de
streek en haar geschiedenis. 'We
verhullen ons als wandelaars.
Wandelen is een alibi om andere
dingen te doen .' Hij is archieven
en boeken ingedoken. Het gebied
is in de achttiende eeuw ontgind.
Oude muren, houtwallen en ter
rassen herinneren hieraan. 'Een
onaangetast cultuurlandschap
komt in Europa weinig meer
voor.'

De Poolse bewoners weten re-

'overheden en recreatie-aanbie
ders, die graag wandelaars zien in
hun arrangementen en hun voor
bestemde recreatiegebieden'.

In Polen hebben wandelen
thousiastelingen weinig te vrezen
van in hun ogen bemoeizuchtige
ambtenaren en natuurorganisa
ties. Sterker, het gebied aan de
voet van het Reuzen- en Ertsge
bergte is verwaarloosd en verge
ten . Spruijt: 'In de vlakte wordt
de landbouw steeds intensiever .
Maar in de heuvelachtige gebie
den is dat niet meer economisch
interessant De helft van het ge
bied is verruigd.'

Op de weilanden en akkers zijn
bomen opgeschoten en paden
overwoekerd. In de zomermaan
den helpen vrijwilligers om het
oude cultuurlandschap te herstel
len. Volgens Spruijt is dit het eer
ste beheerplan voor een agrarisch
cultuurlandschap dat in Polen
wordt opgezet en uitgevoerd. .

Nemo gaat voortvarend te
werk. 'Maar we zijn geen Hol
landse zendelingen', zegt Spruijt,
'We staan niet met een opgehe
ven vingertje klaar. Bij ons ziet
het er Pools uit We hebben wei
nig geld en het oogt een beetje
rommelig.' Het huis moet geen
Nèto Age- of ecologisch centrum
worden. De leden van Nemo wil
len gewoon van het landschap ge-

OOR de vrije
wandelaar is in Ne
derland de lol er

V een beetje af. 'Alles
is tot op de millime
ter geregeld', zegt
Peter Spruijt van1-_-- Nemo, een vereni

ging van vrije wandelaars, die in
1988 is opgericht en zich inzet
voor het behoud van voetpaden
en landschap. De leden zijn on
ophoudelijk op zoek naar onbe
kende paden.

Het Nederlandse landschap is
volgens Spruijt aangeharkt, ver
kaveld of kapot gerestaureerd.
'We zijn emigranten geworden.'
Voor een avontuurlijke wande
ling over onverharde paden wij
ken de leden uit naar Polen .

Nemo heeft vorig jaar in Silezië
een oud landhuis met 32 hectare
grond gekocht Het is een uitvals
basis voor wandelingen in de
streek en dieper Polen in. Het

,landhuis is niet alleen een wan-
delcentrum; er moeten ook een
landgoedcamping, een land
schapspark en een ecoboe rderij
komen.

De aantrekkingskracht in Polen
zijn spannende paden zonder
bordjes en beschilderde paaltjes,
die de wandelaars door het land
schap loodsen. De Nemo-leden
zijn namelijk allergisch voor

In Si,lezië zijn de wandelp....~
nog spannend
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'er Michiel Slütter

De vrije wandelaars van

Nemo zijn allergisch voor

in hun ogen

bemoeizuchtige

ambtenaren en

natuurorganisaties.

Omdat het Nederlandse

landschap volgens hen is

aangeharkt 'en verkaveld,

zijn ze uitgeweken naar

het Poolse Silezië. Daar is

het oude cultuurlandschap

in zijn oude vorm

bewaard gebleven.

HetPoolse Ne~ohuls.


