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WILNIS • Vreselijk zonde zou Wil-
nis-bewoonster Joke Fraijman (71)
het vinden als ze binnenkort geen
wandeling meer kan maken over de
Spoordijk. Het college van b en w
wil naast het huidige wandelpad
tussen de Demmerik en Demme-
riksekade een fietspad aanleggen.
Op die manier wil De Ronde Venen
een aantrekkelijk Groene Hart rea-
liseren voor zowel wandelen en fiet-
sen. De kosten voor de aanleg en on-
derhoud in een periode van tien jaar
worden geschat op 258.000 euro.
De plannen van het college zijn

echter tegen het zere been van wan-
delliefhebbers. Uit een petitie van
InVinkeveen.nl blijkt dat 87 procent
(164 stemmen) tegen een fietspad is,
13 procent (24 stemmen) is voor het
voorstel. Volgens Fraijman geeft de
petitie goed weer hoe geliefd het
wandelpad is bij Wilnissers.
Het pad op de Spoordijk is een

van de weinige stukjes natuur in
Wilnis waar wandelen nog mogelijk
is, stelt Fraijman. ,,Het is nu een
prachtig pad met berken, bramen-
struiken en de brem, waar je hele-
maal tot rust kunt komen. Je hoort
er niets behalve het geluid van de
vele weidevogels. Onbegrijpelijk dus
dat het college er een fietspad naast
wil leggen, terwijl er daar al genoeg
van zijn in deze regio.”
Tweemaanden geleden trok Fraij-

man aan de bel bij vereniging Nemo
toen ze hoorde over de plannen van
het college. Niet veel later waren de

wandeloverleggen Utrecht, Noord-
Holland en Zuid-Holland en Te Voet
gewaarschuwd die onmiddellijk een
actiewandeling planden.
Ineke Thierauf van Te Voet en

Wandeloverleg Utrecht is een van de
initiatiefnemers van de actiewande-
ling die aanstaande zondag om
11.00 uur in de Dorpsstraat begint.

Ze hoopt dat zo veel mogelijk wan-
delliefhebbers die dag een van de
twee wandelingen maken die wor-
den aangeboden.

ACTIE
,,We waren erg verbaasd toen we
hoorden over de plannen op de
Spoordijk. We hebben ons in 2000
juist drie jaar lang ingezet om de
oude spoorbaan bij Vinkeveen open
te stellen voor wandelaars,” vertelt
Thierauf. ,,Ook daar hebben we toen
een actiewandeling voor gehouden.
Uiteindelijk heeft de provincie toen
vier ton in de aanleg van het wan-
delpad gestoken. Heel vreemd dat ze
dit dus nu weer teniet willen doen.
Daarom hopen we door de protest-
wandeling te organiseren dat de

raad de plannen wil heroverwegen.”
Volgens Thierauf zal het karakter

en de belevenis van het wandelpad
worden aangetast als er een fiets-
tracé naast ligt. ,,Laten we eerlijk
zijn, wandelaars worden dan van
hun sokken gereden.” De wandelver-
enigingen stellen dat er geen meer-
waarde is het gebied te ontsluiten
voor (brom)fietsen. ,,We zijn echt
niet tegen fietsers, maar er zijn al
zat andere mogelijkheden in de
buurt waar mensen kunnen fietsen.”
Naar verwachting behandelt de

raad het voorstel in februari. Thie-
rauf en Fraijman hopen dat de ac-
tiewandeling de politiek op andere
gedachten brengt. ,,Misschien dat ze
dan pas beseffen hoe zonde het is
als het fietspad wordt aangelegd.”

Protestwandeling voor behoud wandelpad
‘Fietspadisnietnodig’
Verbijsterd zijn wande-
laars, wandelorganisaties
en vereniging Te Voet
over het plan van de ge-
meente een fietspad
naast het wandelpad op
de Spoordijk neer te leg-
gen. Daarom wordt er
voor zondag een protest-
wandeling georganiseerd.
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Het pad op de Spoordijk is een van de weinige stukjes natuur in Wilnis. Joke Fraijman wil niet dat hier een
fietspad wordt aangelegd. ‘Daar zijn er al genoeg van in de regio.’ FOTOMARLIESWESSELS

Joke Fraijman

‘Het is nu een
prachtig pad
met berken
en brem’

In de Mijdrechtse kerk De
Rank is zondag een bijzon-
dere kerkdienst te zien
waarin
theater een
hoofdrol
speelt. De
kerkelijke
theater-
groep Crux
uit Wad-
dinxveen
komt met een productie met
een wel erg opmerkelijke
naam: ‘Welkom op deWal-
len’. Volgens acteur Cock
Vroom is het stuk zowel en-
tertainend als leerzaam.

Een kerkelijke theaterpro-
ductie die ‘Welkom op de
Wallen’ heet. Is dat niet veel
te provocerend?
,,De naam is zeker uitdagend be-
doeld. In eerste instantie denk je
bij theater in de kerk toch aan
iets netjes. Hoewel dit ook zeker
niet heftig is, is het wel een stuk
met humor, angst en uiteraard
liefde. Met deze productie willen
we zowel kerkgangers als men-
sen die van toneel houden
nieuwsgierig maken en prikke-
len om te komen kijken naar ons
theaterstuk. Het is zowel enter-
tainend als leerzaam.”

Bent u niet bang dat er juist
kerkgangers wegblijven?
,,Nee, hoor. Dit wordt onze
derde productie en de reacties
van het publiek zijn vaak erg en-
thousiast. Dit stuk gaat boven-
dien over een oud-bijbels ver-
haal waar de prostituee Rachab
in Jericho een heldendaad voor
de Israëlieten verricht.”

Waarom theater in de kerk?
,,Eigenlijk zijn kerk en theater al
eeuwen met elkaar verbonden.
Bij een gewone dienst wordt een
verhaal en boodschap verteld
door middel van preken. In
plaats van die preken, beelden
wij het door spel en theater uit.
Zo wordt het verhaal sprekender
en blijft het mensen mogelijk
langer bij. We proberen de bood-
schap op een andere manier
door te geven.”

Wat voor boodschap bevat
een theaterstuk over een
prostituee?
,,We proberen het eeuwenoude
verhaal naar de tijd van vandaag
om te vormen. Het gaat dus ook
niet alleen over prostitutie, maar
over de achterliggende gedachte:
openstaan voor het leven en
angsten overwinnen.”

Verwachten jullie veel men-
sen?
,,Uiteraard hopen we dat de
kerkzaal vol zal zitten. Maar het
gaat er vooral om dat de mensen
die het zien daarna enthousiast
zijn. Dat is het belangrijkst.”
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‘Welkom op
Wallenmoet
nieuwsgierig
maken’

Cock Vroom,
Theatergroep Crux
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OUDEWATER• De Chinese Muur,
de Taj Mahal en dan binnenkort ook
de Heksenwaag?
Walther Kok, voorzitter van het

museum in het centrum van Oude-
water, ziet het helemaal zitten. Vol-
gens hem misstaat de waag ‘als
waarschuwing tegen vooroordelen
en zondebokken’ niet op de Wereld-
erfgoedlijst van Unesco.
,,Vorig jaar werd bij ons het idee

geboren, we zijn in deze fase bezig
de lokale autoriteiten enthousiast te
maken. Allemaal noodzakelijke
stappen, want je komt natuurlijk
niet zomaar op die lijst terecht.’’
Desondanks is Kok ervan over-

tuigd goede kans te maken. ,,De
waag is veel meer dan een historisch
gebouw. Vrouwen, die verdacht wer-
den van hekserij, konden hier het
tegendeel bewijzen: na weging bleek
iedereen te zwaar om op een bezem
te kunnen vliegen en waren de vrou-
wen vrijgepleit. Dat bewijst maar
hoe ongelooflijk belangrijk deze
weegschaal is geweest in het leven
van velen.’’
De wegingen hadden plaats in de

middeleeuwen. ,,Maar helaas bete-
kende de beëindiging van de hek-

senjacht niet het einde van vervol-
gingen van mensen op grond van
identiteit. In 1942 nog wijdde de
Joodse massapsycholoog Kurt
Baschwitz een studie naar het ver-
haal achter het monument: Van de
Heksenwaag te Oudewater en an-
dere te weinig bekende zaken. Ook

hij zag de waag als een waarschu-
wing. En dat was, zeker in die oor-
logstijd, natuurlijk zeer veelzeg-
gend.’’
Kok gaat binnenkort het gesprek

aan met gezaghebbers in de ge-
meente. ,,En zonodig ook de provin-
cie. Wanneer zij de aanvraag steu-

nen - en ik verwacht dat ze dat zul-
len doen - moeten ze expliciet aan-
geven er álles aan te doen om het
monument in stand te houden. Ver-
volgens moet een Nederlandse voor-
bereidingscommissie zich buigen
over de aanvraag en uiteindelijk
komt het op het niveau van de rege-
ring, die het officiële voorstel moet
doen aan Unesco.’’
Wat mogelijk in het nadeel van de

Heksenwaag kan werken, is het feit
dat Nederland al goed bedeeld is op
de Werelderfgoedlijst. ,,Onlangs is
uitgesproken dat het Westen wel
heel prominent vermeld staat op de
lijst en dat daar meer evenwicht in
moet komen.’’
Toch gelooft Kok zeker dat ze

goede kans maken. ,,Toevallig sprak
ik vorig jaar nog iemand van Unesco
die uit zichzelf zei dat hij de waag
wat hem betreft zeker voldoet aan
de daarvoor geldende criteria.’’
De hele procedure zal zeker nog

jaren duren. ,,Van begin tot eind
schat ik een jaar of vijf. Maar goed,
het gaat natuurlijk altijd om monu-
menten met eeuwigheidswaarde.
Dan maakt een jaar meer of minder
ook niet uit.’’

De Heksenwaag is de publiekstrekker van Oudewater. ARCHIEFFOTO

‘Heksenwaag hoort thuis op deWerelderfgoedlijst’


