Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 zijn geweest, toch ook vermeenenals burgers gelijke regten te bezit-ten, en hun niet zal worden belet,hetgeen anderen in veel groteremate wordt toegestaan'. Zekervoor een bakker was het lucratief:varkens aten bedrijfsafval zoalsbedorven deeg en oudbakkenbrood. In plaats van zich door ambte-naren onjuist te laten voorlichten,moest het college zelf maar eenskomen kijken en ruiken hoeschoon zijn beestjes erbij ston-den, vroeg Molenbeek. Toen alzijn rekwesten bij B. en W. niethielpen, klaagde hij uiteindelijkin 1882 zijn nood bij de gemeen-teraad. De politie treiterde hemen was onbetrouwbaar. Hij hadin totaal al 55 gulden boete be-taald en fl. 350,- aan gerechts-kosten. Het college van B. en W.had op zijn 17 rekwesten steedsafwijzend beschikt, 'tot grootenschanden van Utrecht'. Nu hadhij in die verzoekschriften welis-waar uiterst eerbiedig gevraagdom wat hij als zijn recht be-schouwde, maar aan de situatiewaarin hij zijn dieren hield, ver-anderde niets. Volgens hem wasdat ook niet nodig want zijnburen hadden nergens last van.Er waren in de omgeving mensendie wel een vergunning

kregenterwijl hun stal in tegenstellingtot de zijne niet aan de eisen vol-deed. Hij wees erop dat hij altijd netjeszijn belasting had betaald. Alsvader van zeven kinderen kon hijdoor al dat gedoe over zijn var-kens niet langer 'met genoegen'zijn brood verdienen 'in eerlijk-heid en verzoendelijk'. Hij haddoor de spanningen een 'Harsengschudding' gekregen en zelfs zijnreuk en smaak verloren. 'En datik door het veele verdriet nietkrankzmnig ben geworden dathep ik God de Heeren te dankenwant het is een wonder' verzeker-de hij. Het was allemaal de schuldvan de hoofdcommissaris vanpolitie en van politieagentScheffer. De agent had iets tegenhem sinds hij in 1876 bij Molen- Plattegrond van de stalvan Molenbeek.Foto: GAU J&__^,^_^ /ffrrt-t.^r- i^i^. . . C^;C^ .--^C^.^,/:^ ^r^.iS^. beek op controle was geweest entoen geen borrel had gekregen.Hoofdcommissaris J.M. Vermeysbehandelde de bakker als een'verschoveling'. Molenbeek hadhem wel drie keer uitgenodigdom op zijn kosten een rijtuig tehuren en zelf poolshoogte te ko-men nemen. Maar het had nietsgeholpen. De agent was een'dwang bedelaar' en de

hoofd-commissaris was nota bene 'hoogaan het godshuis. Dat is barrebaarvoor den Alwetende'. de deskundig advies ingewonnen.De politie bleef van mening dathij geen vergunning mocht krij-gen. De stal lag veel te dicht bijbewoonde huizen, in de buurtvan de Rode Brug aan de Jagers-kade, op de hoek van de Antho-niestraat (M 295). Die omgevingraakte volgebouwd en dus washet houden van varkens echt instrijd met de verordeningen.Bovendien konden B. en W. naeen aantal keren te hebben gewei-gerd, niet overstag gaan want danzou Molenbeek denken dat hijzijn zin kreeg omdat hij zo hard-nekkig was blijven klagen. Datzou het gezag van de politie geengoed doen. Het zou ook een pre-cedent scheppen voor zijn burendie ogenblikkelijk om een ver-gunning zouden komen zeuren.Molenbeek was bovendien zoeigenwijs als wat. De politie hadhem geadviseerd zijn varkens testallen bij een tuinder een eindjeverderop. Maar omdat deze alsvergoeding de 'van die varkensvallende mest' vroeg, had hij hetadvies niet opgevolgd: mestbracht in die tijd geld op. Een ingesloten poel van rottendvuil Molenbeek sprak er

schandevan dat hij zelfs vier dagen in de'cirkculeeren gevangenis' had ge-zeten. Hij wilde nu dat de raadhem recht zou doen 'eer ik mij totSemaaijestijd moet begeven'.Maar zelfs dit dreigement hielpniet. De raad had niet de be-voegdheid om beslissingen van B.en W. op dit gebied ongedaan temaken. Het college had Molen-beeks zielige verhalen niet klakke-loos geloofd maar zoals het hoor- 137 november I december 1994 UTRECHT

