
Tussen Rijn en Lek 1967 3. - Dl.1 3 -5- LANDBOUW EN NIJVERHEID TE BUNNIK IN 1887. In 1960 was nog 13% van de beroepsbevolking van Bunnikwerkzaam in de agrarische sekfor, in Odijk 20% en zelfs het invele opzichten nog zo agrarisch aandoende Werkhoven haaldeniet meer dan 35%. Men kan veilig aannemen, hoewel exaktecijfers nog ontbreken, dat deze percentages na 1960 nog verderzijn gedaald. Niemand zal daarom het huidige Bunnik nog eenagrarische gemeente willen noemen. Dat dit nog niet zo langgeleden anders was, weten wij allemaal. In Bunnik is de moder-nisering en omschakeling al in de twintiger jaren ingezet - alseen der eerste blijken daarvan is de Maatschapslaan te beschou-wen - maar ook dat is tenslotte nog maar een veertig jaar gele-den. Daarvoor was Bunnik niet meer dan een boerendorp, ofdeftiger gezegd een dorp waarvan verreweg het merendeel derbevolking leefde van de landbouw.

Wij zullen deze landbouweens wat nader onder de loep nemen en kiezen daartoe hetjaar 1887. Bunnik had in 1887, dus juist 80 jaar geleden, 1218 in-woners, waarvan ongeveer de helft in de dorpskom woonde ende andere helft overal verspreid binnen de gemeentegrenzen.Er was ongeveer evenveel akkerbouw als veeteelt. De veestapelbestond in 1887 uit 300 werkpaarden (veulens inbegrepen), 70veulenmerries, 2 dekhengsten, 3 muilezels, 550 melkkoeien enmelkvaarzen, 300 kalveren en pinken, 25 springstieren, 20 trek-ossen, 65 schapen, 80 geiten en bokken en 200 varkens. Depluimveestapel bestond uit 2100 hoenders (kippen, hanen, kui-kens), 100 eenden en 40 kalkoenen. Bovendien stonden er in degemeente 25 bijenkorven, die een opbrengst hadden van 150 kghoning en 125kg was. De toestand van de veestapel werd gun-stig genoemd. Ziekten deden zich in 1887 niet voor. Hierin zouechter spoedig verandering

komen, want in het nieuwe jaar bra-ken al spoedig op de boerderijen van H. Peek en H. Middelwegtwee besmettelijke ziekten uit, de vlek ziekte en de tongblaar,die ernstige gevolgen zouden hebben.





Tussen Rijn en Lek 1967 3. - Dl.1 3 -7- beurtschip, een z.g. Kromme Rijnder of Krommerijnse schuitnaar Utrecht verscheept, welk schip dan naar Bunnik terugkeer-de met winkelwaren. Sinds 1884 had de beurtschipper concur-rentie gekregen van de Nederlandsche Rijnspoorweg, die in datjaar het station-Bunnik had geopend. De burgemeester merkteechter in zijn genoemd verslag korzelig op: &quot; Bij de regelingvan den dienst is niet op voldoende wijze rekening gehoudenmet de belangen der ingezetenen. &quot; De kaas, die op de boerderijen werd gemaakt, werd nogmaar voor een klein deel door de boeren of boerinnen naar demarkt in Utrecht gebracht. Het merendeel werd in 1887 aan dehofsteden door groothandelaars of commisionairs opgekocht. Tenslotte nog een woord over de nijverheid.Naast de boerenbedrijven waren er nog 15 nijverheidsbedrijvenin Bunnik. Wij moeten hierbij in geen geval aan fabrieken

den-ken, maar veel meer aan werkplaatsen van ambachtslieden. Intotaal werkten er 41 arbeiders. Het grootst waren het metselaars-bedrijf van Gerordus Johannes van Nie, het timmerbedrijf vanAbraham Antonie Wildbergh, de smederij van Cornelis Rood-voets en de vleeshouwerij van Philippus Sterkenburg, waarin 16arbeiders werkten, in ieder bedrijf 4. In grootte volgden daaropde timmerbedrijven van Geurt Lodder en Hendrik Jacobus Nie-werth en de wagenmakerij van Johannes van Dijk. Hierin werk-ten elk 3 arbeiders. Tenslotte hadden de volgende bedrijven 2 arbeiders: Het schil-dersbedrijf van Teunis van Soest, de kuiperij van Hendrik vanEngelen, de schoenmakerij van Steven Sterkenburg, de brood-bakkerijen van Gerrit Cornelis van Delft, Dirk Gijsbertus Mid-delman en Evert Zijdveld, de vleeshouwerij van Cornelis Bos-boom en de korenmolen van Jan van Ede. Gezien het geringe getal inwoners mag men de

verzor-gende sektor in Bunnik in 1887 goed vertegenwoordigd noemen. drs. C. Dekker


