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Rijbewijs

kwijt door

drankgebruik

Een 61-jarige Amersfoorter heeft
vrijdagavond zijn rijbewijs moeten
inleveren, nadat hij met een slok
teveel op achter het stuur was ge-
kropen. Rond 21.30 liep de be-
stuurder ter hoogte van de Holker-
weg bij een alcoholcontrole tegen
de lamp. Hij bleek ruim 1,3 pro-
mille alcohol in zijn bloed te heb-
ben, meer dan tweeënhalf keer de
toegestane hoeveelheid.

Prijs voor bedenker

‘Veilige Publieke Taak’
Politieagenten, ambulanceperso-
neel en andere mensen met een
‘publieke taak’ worden steeds
vaker met agressie en geweld ge-
confronteerd. Om dit geweld op
een creatieve manier tegen te
gaan, is vorig jaar een prijs in het
leven geroepen: de ‘Veilige Pu-
blieke Taak’-award.
De prijs wordt op donderdag 7 ok-
tober uitgereikt in Amersfoort. Op
die dag wordt in de Rijtuigenloods
- op de Wagenwerkplaats, het
voormalige NS-terrein bij het cen-
trale station van Amersfoort - de
VPT-beurs gehouden. Een dag vol
informatie over veilig werken in de
openbaarheid. Kijk op www.rijks-
overheid.nl.

Met drank op

uit de bocht
Een 31-jarige Amersfoorter is in de
nacht van vrijdag op zaterdag op
de Groningerstraat uit de bocht
gevlogen. Rond 1.00 verloor de be-
stuurder de macht over het stuur,
en botste hij tegen een gepar-
keerde auto. De 34-jarige bijrijder
liep hierbij vermoedelijk een ge-
broken arm op en werd per ambu-
lance naar het UMC gebracht. Bij
controle bleek dat de bestuurder te
veel had gedronken. Hij had onge-
veer 1,3 promille alcohol in zijn
bloed, meer dan tweeënhalf keer
de toegestane hoeveelheid. Zijn rij-
bewijs is ingenomen.

SOEST

Jonge automobilist
drinkt zeven keer te veel
Een beginnend bestuurder uit
Soesterberg maakte het in de
nacht van zaterdag op zondag wel
heel erg bont: bij controle bleek
dat hij ruim zeven keer de wette-
lijke limiet aan alcohol in zijn
bloed had. Agenten hielden de 20-
jarige automobilist rond 01.30 ter
hoogte van de Van Weerden Poel-
manweg aan. Hij bleek bij controle
1,5 promille in zijn bloed te heb-
ben. De jonge bestuurder moest
zijn rijbewijs inleveren.

NIJKERK

Automobilist onder

invloed van medicijnen
De politie heeft in Nijkerk in de
nacht van vrijdag op zaterdag een
30-jarige automobilist aangehou-
den op verdenking van het rijden
onder invloed van medicijnen.
Agenten zagen rond 01.30 op de
Barneveldsestraat een auto met
schade staan, met in de buurt een
versufte bestuurder. Hij vertelde
later medicijnen te hebben ge-
bruikt en tijdens het rijden tegen
een paal te zijn gebotst. Bij hem is
bloed afgenomen voor nader on-
derzoek.

AMERSFOORT • ,,Ze is een heks!”
schreeuwt een van de omstanders.
Het toegestroomde publiek roept
om het hardst tijdens het heksen-
proces, dat gisteren op de Hof
werd nagespeeld.

Het is 1595. Een slechte tijd in
Amersfoort: veel oogsten gaan om
onverklaarbare redenen verloren en
overstromingen zijn aan de orde
van de dag. Zondebokken worden
hiervoor gezocht en gevonden in
vrouwen en meisjes die bovenna-
tuurlijke krachten zouden bezitten.
Zo ook de 17-jarige Hendrikje Vol-
ckert uit Hoogland. Voor een heus
tribunaal en een ongeveer honderd-
koppige publieksjury, moest zij gis-
teren bewijzen geen heks te zijn.
De heksenveroordeling van giste-

ren was onderdeel van de Histori-
sche Zondag, die als thema ‘Recht-
spraak en Straf ’ meekreeg. Acteurs
van toneelgezelschap Levende His-
torie lieten het publiek op de Hof
een compleet proces beleven. ,,Deze
processen kwamen in de 16e eeuw
vaak voor,” vertelt een van de ac-
teurs. ,,Het waren grote evenemen-
ten, waar de hele stad voor uitliep.”

Een kleine honderd mensen zag
in de brandende zon het proces
aan. Zo ook de 6-jarige Ryan uit
Hoogland. Vlak voor het podium zit
hij te trillen van alle aanklachten
die tegen Hendrikje uitgesproken
worden. ,,Ik vind het erg spannend”,

zegt hij, terwijl hij van zijn ijsje eet.
,,Ik hoop maar dat ze onschuldig is.”
Voor en na het proces werden de

toeschouwers vermaakt door het
minstreelduo Flierefluiter, dat met
een trommel en een fluit middel-
eeuwse muziek ten gehore bracht.

Daarnaast konden de bezoekers in
een kraampje verderop kijken hoe
middeleeuwse medicijnen en an-
dere smeerseltjes werden gebrou-
wen.
Tenslotte konden ze zich door ac-

teurs van toneelgroep Ratatouille
laten wegen op een heuse heksen-
waag die voor de fontein stond op-
gesteld en zo ontdekken of zij zelf
misschien ook heksenbloed door de
aderen hebben stromen.
Veel kinderen maakte van deze

gelegenheid gebruik, maar ook de
47-jarige Hennie Blokhuijs kon het
niet laten even op de weegschaal te
gaan staan. ,,Je weet maar nooit,”
zegt de Amersfoortse lachend. Ge-
lukkig bleek ze te zwaar om een
heks te zijn. ,,Maar ook wel dubbel,
want je wordt niet graag ergens te
zwaar voor bevonden,” grapt ze ach-
teraf.
De jonge Hendrikje blijkt minder

geluk te hebben: na een ruim half
uur durend emotioneel proces wil-
ligt het driekoppige tribunaal de eis
van de officier van justitie in, en
wordt de 17-jarige Hooglandse tot
de brandstapel veroordeeld.

(Artwin Kreekel)

Een kleine honderd toeschouwers zagen hoe Hendrikje Volckert door het
driekoppige tribunaal tot de brandstapel veroordeeld werd.
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Heksenproces onder de brandende zon

Ze willen zo graag een pittoresk en
lieflijk bed & breakfast bieden.
Maar nu het openbare toilet op het
terras van Queens opnieuw omhoog
mag, houden de eigenaressen Paula
Bouwer en Lisette de Jong hun hart
vast. Bang voor inkomstenderving
door extra geluids- en stankover-
last, liggen zij al jarenlang wakker
van de pispaal voor hun deur.
Niet geheel onterecht is door de

komst van het urinoir hun lijf-
spreuk ‘Vorstelijk Genieten’, mis-
schien net iets te overtrokken. Als
de terrassen zaterdagavond op de
Groenmarkt nog uitgestald staan, is
het nog gemoedelijk op het plein.
Mensen eten een hapje, drinken
een wijntje. Maar dat verandert zo
rond middernacht als de terrasstoe-
len worden opgestapeld en het
nachtleven van Amersfoort lang-
zaam op gang komt. Het terras van
Queens wordt dan al gauw het epi-
centrum van tientallen feestgan-
gers. Wanneer het urinoir om 01.00
uur omhoog gaat, is de aanloop
vanaf de Hof, via de Windsteeg en
de Lavendelstraat groot. Mannen
kiezen ervoor buiten een plaspauze
te houden, soms nog een sigaretje
te roken, om vervolgens weer een
kroeg in te duiken. Handig en snel
die paal als je nodig moet, want in
de cafés is het vies en is het langer
wachten.
Toegegeven, de (geluids)overlast

die dit veroorzaakt, lijkt een combi-
natie van factoren. De Groenmarkt
is op de uitgaansavonden sowieso
een drukke ontmoetingsplaats.
Groepjes jonge feestvierders verza-

melen zich bijvoorbeeld en masse
voor de deuren van Café Rumours
aan de Groenmarkt. Ook is het druk
bij Café Thuis aan de Lavendel-
straat. De massaliteit waarmee dit
gepaard gaat, lijkt bovendien een
uitvloeisel te zijn van het rookver-
bod in cafés. Met mooi weer wordt
er niet geschroomd het feestje bui-
ten - met een sigaretje in de hand -
voort te zetten.
Overlast die direct valt te herlei-

den tot de aanwezigheid van de pis-
paal, lijkt er pas te zijn tegen slui-
tingstijd van de cafés. Een grote
groep jongeren verzamelt zich rond
de paal. Scooters en sigaretten
maken het samenzijn compleet. De
onrust rondom het urinoir houdt
dik een uur aan, duidelijk hoorbaar
in de kamers van het bed & break-
fast. Om 06.00 zakt de paal weer de
grond in. Langzaam druipt ieder-
een af en pas tegen de ochtend om
07.00 uur keert de rust terug. Er
kan geslapen worden, om vervol-
gens rond achten weer gewekt te
worden door de gemeentelijke
schoonmakers met hun veegwa-
gentjes.
De toezegging van BPA-wethou-

der Ben Stoelinga, dat de plek
rondom de lift extra wordt schoon-

gemaakt, geldt in ieder geval op
zondagmorgen nog niet. Waar het
vuilnis in de Windsteeg wel wordt
opgehaald en de straten worden
schoongemaakt, wordt de plek die
de avond daarvoor nog veelvuldig
als openbaar toilet is gebruikt, over-
geslagen. Het ruikt er nog licht naar
urine en sigarettenpeuken laten
hun sporen na.
Bij het ochtendgloren staan Bou-

wer en dochter met een emmer vol
sop alweer flink te schrobben. De
avond wordt nog even geëvalueerd
met een kopje koffie in de hand,
precies op de plek waar de urilift
die nacht onder de grond is verdwe-
nen. Rond tien uur staat het terras
met ontbijtjes klaar. Het tafeltje op
het toilet wordt door bezoekers be-
wust gemeden.

AMERSFOORT • Stipt om
01.00 uur schiet zater-
dagnacht de omstreden
urilift op de Groenmarkt
uit de grond. En dat zul-
len de gasten van bed &
breakfast Queens weten,
zo ondervond deze krant
na een nachtje ‘slapen’.

DIANE HOEKSTRA

‘Vorstelijk Genieten’ aan Groenmarkt iets te veel gezegd
Urilift verstoort nachtrust

Handig die paal als je nodig moet, want in de cafés is het vies en langer wachten. FOTO STUDIO BELL/RODNEY KERSTEN

De onrust rondom het
urinoir houdt ruim een
uur aan, duidelijk
hoorbaar in de kamers
van Queens.


