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Fotografen en cameraploegen verdringen zich 
voor de Utrechtse rechtbank. Alle media, oude 
en nieuwe, zijn op de themazitting identifi ca-
tieplicht afgekomen. Die zitting is een echte 
mediahype. Iedereen is er. Behalve de mensen 
waar het om gaat. De 171 personen die het 
openbaar ministerie heeft gedagvaard omdat 
ze hun boete van 50 euro niet hebben betaald, 
laten het grotendeels afweten. De hevige ver-
ontwaardiging over de bekeuringen in de eerste 
maanden na de invoering van de wet is vrij snel 
weggeëbd. Ook voor de demonstratie ID-nee 
is bijzonder weinig belangstelling. Alleen de 
drie vaste Utrechtse beroepsdemonstranten 
staan op het plein voor het gerechtsgebouw en 
worden door elke cameraploeg gefi lmd.
 
Ook de 18-jarige Daphne uit Nieuwegein mag 
zich een paar minuten beroemd wanen. Zij 
is de eerste die door de kantonrechter wordt 
veroordeeld. Daphne stond in januari te roken 
op Hoog Catharijne, werd bekeurd maar moest 
ook een identifi catiebewijs laten zien. De boete 
wegens het roken heeft ze betaald, maar toen 
de tweede acceptgiro op de deurmat viel, was 
ze blut. De rechter houdt rekening met haar 
persoonlijke omstandigheden en maakt er 40 
euro van. Daphne mag in de microfoon van een 
radioverslaggever van Radio 1 vertellen dat ze 
bang was dat ze een boete van honderden eu-
ro’s zou krijgen. Ze is dan ook dolblij met deze 
lichte straf. Daphne komt niet op televisie want 
in januari was ze nog minderjarig en minderja-
rigenzaken zijn achter gesloten deuren.
 
De echte televisieroem is weggelegd voor de 
23-jarige warenhuismedewerker Stefan uit 
Nieuwegein. Hij verschijnt op dezelfde avond 
prominent in het RTL Nieuws en in het NOS-
journaal. Dat zal hij niet vermoed hebben toen 
hij in de nieuwjaarsnacht - toen de wet een uur 
van kracht was - op de Oudegracht twee agen-
ten uitmaakte voor ‘kankerlijers’. Hij betaalde 
de boete voor die belediging. Maar de boete die 
hij kreeg omdat hij zich niet kon legitimeren, 
vond hij fl auw. Hij heeft er wel iets van geleerd. 
Stappen doet hij niet meer zonder paspoort, 
vertelt hij de rechter. Vijftig euro boete oordeelt 
de kantonrechter. 
 
Geen camera’s staan er in de andere zaal waar 
Jochem, een 24-jarige banketbakker uit Zeist, 
in een net pak zijn woordje doet. Slechts twee 
krantenverslaggevers luisteren mee. Jochem 
zat in februari in een kroeg aan het Vreden-
burg. Hij ging naar buiten om te plassen en 
daar werd hij aangesproken door agenten. Hij 
had geen identiteitsbewijs en moest mee naar 
het bureau. Vervolgens ontstonden grote pro-
blemen. Hij wilde naar binnen om zijn vriendin 
te vertellen dat hij afgevoerd werd. “Want die 
maakt zich zo snel ongerust”, vertelt hij de 
kantonrechter. Dat mocht niet van de agenten, 
voegt hij daar nog steeds erg verontwaardigd 
aan toe. Jochem werd vervolgens afgevoerd en 
is de hele nacht in de cel gestopt. Zijn vriendin 
wist van niets en heeft heel ongerust eerst half 
Utrecht afgezocht en is vervolgens alleen op 
de fi ets naar Nieuwegein vertrokken. “Dat is 
hartstikke gevaarlijk”, vertelt Jochem de rech-
ter. Zelfs de door de wol geverfde offi cier van 
justitie Van Logten smelt bij het aanhoren van 
zoveel leed. Ze verlaagt de boete van 50 naar 
40 euro. De rechter neemt haar eis over.

BALIEKLUIF
Stappen zonder paspoort

BALIEKLUIF is een rubriek van de 
rechtbankverslaggevers van Juridisch 

Persbureau Utrecht (JPU). Zij doen dag-
in-dag-uit voor diverse media zakelijk 

verslag van rechtszaken die dienen 
voor de Utrechtse rechtbank. Niet de 

nieuwswaarde speelt een rol, maar 
vooral de menselijke kant van de zaak. 

In deze rubriek zijn namen van verdach-
ten om privacyredenen gefi ngeerd.

IJsselstreek Toen

‘IJsselstreek Toen’ is een wekelijkse fotorubriek die in samenwerking met Het Utrechts 
Archief wordt samengesteld.
Deze foto toont enkele voormalige houtloodsen van de meubelfabriek Gebroeders Van 
Rooyen. Het is de locatie aan de Poortdijk 1, hier in gebruik als caravanstalling. Op de 
voorgrond de Hollandsche IJssel. De foto is gemaakt in 1980.
Wie de foto wil bestellen kan op internet surfen naar www.hetutrechtsarchief.nl, bel-
len naar 030-2866611 of langsgaan aan de Alexander Numankade 199 in Utrecht. Het 
catalogusnummer is 25126.

Van Oord Makelaardij hoofdsponsor

Inschrijving fotowedstrijd 
IJsselstein 2005 van start

e Van Oord Makelaardij Fotowed-
strijd IJsselstein 2005 is begon-
nen. Het thema is: ‘Bijzonder 

wonen – gewoon bijzonder’. Tot en met 
3 december kan iedereen deelnemen. 
Gebruik uw creativiteit en inspiratie om 
ergens in IJsselstein of Lopik/de Lopi-
kerwaard een verrassende foto te maken! 

Sinds 2003 organiseert IJs-
selsteiner Martin Planken de 
jaarlijkse fotowedstrijd. De eerste 
prijs bestaat onder andere uit een 
kunstwerk van Harold Aspers 
(Weert, 1968). Nieuw dit jaar is de 
publieksprijs. Nieuwsblad Onze 
IJsselstreek sponsort de ‘Onze 
IJsselstreek Publieksprijs Foto-
wedstrijd IJsselstein 2005’. Er zal 
uitgebreid aandacht aan de wed-
strijd worden besteedt. Zo wordt 
er gedurende de looptijd van de 
wedstrijd elke week een ingezon-
den foto geplaatst ter inspiratie 
voor deelnemers. De 25 kansheb-
bers voor de Publieksprijs worden 
aan het einde van de inleverter-
mijn door de jury bepaald. Die 
foto’s worden op 9 december in 
deze krant gepubliceerd, waarna 
ieder een voorkeur kan bepalen.  
Los van de Publieksprijs brengt de 
jury de foto’s vervolgens terug tot 
een top 10 en die worden bekend-
gemaakt tijdens de prijsuitreiking 
in het Fulcotheater.

 THEMA

Benader het thema ‘Bijzonder 
wonen – gewoon bijzonder’ met 
de grootst mogelijke fantasie en 
creativiteit. Denk daarbij aan een 
bijzonder huis of gebouw, bijzon-
dere straat, bijzonder landschaps-
beeld. Bedenk het maar. Hierbij is 
het u toegestaan de foto digitaal 
onderhanden te nemen, zolang het 
thema maar voldoende aan bod 
komt. In maximaal vijftig woor-

den kunt u omschrijven wat er op 
de foto te zien is en waarom u dat 
bijzonder vindt.

Huisregels: één zwart-wit of 
kleurenfoto per deelnemer. Een 
afgedrukte foto moet circa 20 bij 
30 centimeter zijn. Een digitale 
foto moet als jpg-bestand in een 
zo groot mogelijk formaat (zeg 
1800 x 1200 of 1Mb) worden 
toegestuurd.
U kunt uw foto tot en met zaterdag 
3 december 17.00 uur inleveren of 
mailen. In een gesloten envelop bij 
Van Oord Makelaardij, Benschop-
perstraat 35, de VVV IJsselstein, 
Benschopperstraat 41 en Evotique 
Kodak Express, Utrechtsestraat 
49. Digitale foto’s kunnen ge-
stuurd worden naar fotowed-
strijd@kunstvormen.nl. Vermeld 
daarbij duidelijk uw naam, adres, 
telefoonnummer en e-mail.
Er zijn vele mooie prijzen te 
winnen. Als uw foto door de jury 
wordt uitgekozen tot de beste foto 
wint u een kunstwerk van Harold 

Aspers. Het werk bestaat uit twee 
doeken van 50 bij 60 centime-
ter, met de titel Live Reprise. 
Ook wint u één van de nieuwste 
digitale camera’s van Electronic 
Partner. 

De voorzitter van de jury is loco-
burgemeester en wethouder van 
Kunst en Cultuur, Jan Klomp. 
Leden zijn George Terberg, Berna-
det de Prins en Huib Veldhuijsen. 
De prijsuitreiking is vrijdag 23 
december in het Theatercafé van 
het Fulcotheater.
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De winnende foto van 2004. Het thema was contrasten. Het 
contrast zit ‘m in het mooie authentieke/historische deel van 
de brug met daarin het wapen van de gemeente met daar-
naast de lelijke elektriciteitskast. Die had beter achter de 
brug geplaatst kunnen worden.


