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De aanwijzing van Amers

foort tot garnizoensstad en 

de daaropvolgende 

kazernebouw, hebben de 

lokale economie in het laatste 

kwart van de 19e eeuw 

impulsen gegeven. Het tij van 

verval, armoede en massale 

werkloosheid werd mede 

hierdoor gekeerd.
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Een groep officieren bij de hoofdpoort van het nieuwe 
kazernecomplex aan de Leusderweg 1900  
(later de Juliana van Stolbergkazerne genoemd). 
Archief Eemland/AFT001000552. Fotograaf onbekend.
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woordigen.3 Welke invloed hadden de grote 
aantallen in Amersfoort gelegerde militairen tussen 
1875 en 1900 op de lokale economie? In welke 
sectoren bracht het garnizoen geld in het laatje en 
welke profiteerden minder of misten zelfs de boot? 
Is de economische groei die dankzij het garnizoen 
ontstond te kwantificeren? Om deze vragen te 
beantwoorden, is gekozen voor een methode, die 
primair de informatie gebruikte die afkomstig is van 
aanbestedingen en gunningen. In totaal zijn meer 
dan 400 aanbestedingen van het Departement van 
Oorlog en lagere overheden ten behoeve van het 
garnizoen Amersfoort geïnventariseerd en 
geanalyseerd, evenals berichtgeving over daarop 
volgende gunningen in lokale, regionale en 
landelijke kranten. In totaal werd informatie over 
aanbestedingen en gunningen uit 3800 kranten uit 
de periode 1875-1900 onderzocht.4 Dat leverde een 
databank op met 25 jaar aanbestedingen en 
gunningen, de namen van ondernemers, te leveren 
goederen en hoeveelheden, te verrichten diensten 
en overeengekomen prijzen. Niet eerder is zulke 
informatie systematisch gebruikt om in kaart te 
brengen wat er gedurende het laatste kwart van de 
19e eeuw aan opdrachten werd verstrekt ten behoeve 
van het garnizoen Amersfoort en welke 
ondernemers daar in meer of mindere mate baat bij 
hadden. Analyse ervan laat zien, in hoeverre en in 
welke mate Amersfoortse ondernemers 
profiteerden van de uitvoering van werken voor en 
de levering van goederen en diensten aan het 
garnizoen. Er zitten zeker haken en ogen aan het 
gebruik van aanbestedingen en daaruit volgende 
gunningen. Belangrijkste bezwaar is, dat zij 
ongeschikt zijn om de exacte financiële omvang van 
de invloed van het garnizoen op de lokale economie 
te kwantificeren. Desondanks levert de informatie 
overtuigende indicaties op, dat de Amersfoortse 
economie royaal heeft geprofiteerd van het 
garnizoen, zij het zeker niet maximaal. Vooral voor 
de handel bracht de aanwezigheid van kazernes geld 

in het laatje. Amersfoortse bouwondernemers 
profiteerden minder. Zij moesten het vooral hebben 
van onderhoudswerk, maar speelden nauwelijks een 
rol bij de uitvoering van grote, lucratieve en voor de 
werkgelegenheid waardevolle militaire bouw-
projecten in de stad. Al leverde de uitvoering van 
zulke projecten door aannemers van buiten de stad 
lokaal veel tijdelijke banen op.

Historische context
Twee belangrijke ontwikkelingen in het laatste kwart 
van de 19e eeuw, de aanleg van nieuwe spoorlijnen 
en de metamorfose van Amersfoort tot een van de 
grootste garnizoenssteden van ons land, worden 
vaak in één adem genoemd als verklaring voor het 
feit dat Amersfoort kon ontsnappen aan een 
aanvankelijk vrij uitzichtloze economische malaise, 
die haar hoogtepunt bereikte met de ondergang van 
de textielnijverheid in de tweede helft van de 19e 
eeuw. Hoewel spoor en garnizoen niet los van elkaar 
gezien kunnen en mogen worden, hadden ze elk wel 
een eigen impact op de Amersfoortse economie. 
Juist voor het historisch debat is het dus van belang 
om de invloed van specifieke ontwikkelingen op de 
economie van steden en regio’s meer aandacht te 
schenken. Dat kan een beter beeld opleveren van de 
wijze waarop steden ‘overleefden’, zeker steden die, 
net als Amersfoort, niet industrialiseerden waar veel 
andere steden dat juist wel deden. Industrialisatie 
wordt vaak genoemd als bepalende factor voor de 
grote structurele economische veranderingen en de 
toenemende welvaart in ons land in de tweede helft 
van de 19e eeuw. Dat maakt het extra interessant om 
te kijken naar andere (regionale of lokale) factoren, 
die naast, of zelfs in plaats van industrialisatie een 
rol speelden.

De spoorwegen zorgden voor een eerste 
kentering in de tanende Amersfoortse economie. 
Aanleg en exploitatie leverden de stad veel nieuwe 
werkgelegenheid op.5 De eerste spoorlijn, Utrecht-
Amersfoort-Zwolle, van de Nederlandsche Centraal 

3 Voor deze omrekening naar huidige koopkracht is de 
rekenmodule van het Instituut voor Sociale Geschiedenis 
gebruikt (www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php).   4 W. ten 
Brink, Kazernes in de Keistad. Onderzoek naar de economische 
invloed van het militair garnizoen in Amersfoort, 1875-1900 

(Bachelor thesis 2015, Utrecht University Repository, 
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/315957).    
5 H. Halbertsma, Zeven eeuwen Amersfoort (Amersfoort, 
1959), 84.   

Toen het Departement van Oorlog in 1891 besloot 
om het 5e Regiment Infanterie uit Grave aan het 
garnizoen in Amersfoort toe te voegen, was de 
ontsteltenis in deze Noord-Brabantse vestingstad 
enorm. Niet verwonderlijk, want het garnizoen 
bracht Grave al sinds begin 17e eeuw voorspoed.  
‘Het verteer van het garnizoen’ was een belangrijke 
economische factor voor de stad. Tijdens een 
crisisvergadering van de gemeenteraad werd 
behoud van het garnizoen voor Grave dan ook een 
levensquaestie genoemd. ‘Jaarlijks toch’, aldus de 
raad, ‘komen hier 100.000 gulden in voor dit 
bataljon, waarvan verreweg het grootste deel ten 
bate der Gravenaren komt. Kleine neringdoenden 
zien door de verandering hunne kostwinning 
verloren gaan, en vele anderen worden mede 
benadeeld. De hoofdelijke omslag, thans voor zeker 

gedeelte door de officieren gedragen, zal dan 
zwaarder drukken op de achterblijvende burgers.’1 
En Grave was niet de enige garnizoensstad die vocht. 
Acht jaar later zag Bergen op Zoom zich tot pijnlijke 
financiële offers gedwongen om het garnizoen te 
behouden. De stad liet onder meer waterleiding 
aanleggen kocht 235 ha heide die snel als 
oefenterrein werd ingericht, omdat Defensie anders 
dreigde te vertrekken.2 Een garnizoen binnen de 
gemeentegrenzen was duidelijk van grote, zo niet 
cruciale economische betekenis. De door de 
gemeenteraad van Grave becijferde jaarlijkse 
inkomsten, alleen al 100.000 gulden uit het naar 
Amersfoort verplaatste regiment, zouden nu een 
bedrag van ruim 1,2 miljoen euro vertegen-

1 Venloosch Weekblad 17 oktober 1891, 3.   2 Amersfoortsche 
Courant 13 februari 1899, 2.   
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‘Piepers jassen’ door soldaten in de Juliana van Stolbergkazerne, rond 1900. 
Archief Eemland/90298. Foto: Gideon Boekenoogen Sr.
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11 Nieuwe Amersfoortsche Courant 1 mei 1890, 3.    
12 Ibidem, 8 maart 1893, 1.   13 P. Brusse, Bruit van d’Eem, 
392-393.   14 H. Halbertsma, Zeven eeuwen Amersfoort, 81.   

2009), 407.   8 J. Bruijn en C. Wels (ed.), Met Man en Macht. 
De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000 
(Amsterdam, 2003).   9 G. Veenendaal, Spoorwegen in 
Nederland. Van 1834 tot nu (Amsterdam, 2004).   10 P. Brusse, 
Bruit van d’Eem, 407-408.   

6 F. van den Bergh, Soldaten in een stad. Een onderzoek naar 
de economische en sociale gevolgen voor de stad Nijmegen van 
de aanwezigheid van het garnizoen gedurende de jaren 
1760-1770 (Nijmegen, 1983), 11, 26.   7 P. Brusse, ‘Economische 
en sociale ontwikkelingen’, in: R. Kemperink en B. Elias (red.), 
Bruit van d’Eem. Geschiedenis van Amersfoort (Amersfoort, 

Amersfoortsche Courant een huldebetoon aan 
burgemeester jhr. mr. T.A.J. van Asch van Wijck, ‘die 
met zeldzame bekwaamheid, energie en 
doorzetkracht rusteloos heeft gearbeid voor de 
voorbereiding en het tot stand komen van de nieuwe 
kazerne en voor het in garnizoen verkrijgen van het 
5e Regiment Infanterie.’11 

Veelzeggend is ook het pleidooi in de Nieuwe 
Amersfoortsche Courant van 8 maart 1893 voor de 
oprichting van een VVV, omdat het daarvoor volgens 
de krant de juiste tijd is nu Amersfoort een nieuw 
tijdperk van bloei is ingetreden. ‘Lang is er stilstand 
geweest, maar nu is vooruitgang duidelijk merkbaar, 
een langzame maar zekere vooruitgang, die wel 
vooral aan de groote vermeerdering van garnizoen 
te danken is.’12 De krant rekende haar lezers voor, dat 
het garnizoen de stad en haar inwoners jaarlijks wel 
een half miljoen gulden oplevert.

In de loop van de 19e eeuw was de neergang van 
de voor Amersfoort belangrijke textielnijverheid 
begonnen, ondanks verwoede pogingen van het 
gemeentebestuur om deze industrie en daarmee 
werkgelegenheid te behouden. De doodsteek 
volgde, toen de Amersfoortse textielsector de 
concurrentie met het zich in hoog tempo 
mechaniserende Twente verloor. De ondergang trok 
de gehele Amersfoortse nijverheid in haar val mee. 
Amersfoort de-industrialiseerde in de eeuw dat 
industrialisatie in veel andere steden net goed op 
gang kwam.13 Geen dampende schoorstenen langs 
de Eem, geen bedrijvig ronkende fabriekshallen in 
en rond de stad, geen dynamische nijverheid als 
banenmotor. In plaats daarvan tekenden vooral 
stilstand, werkloosheid en armoede de 
Amersfoortse economie. De Amersfoortse 
historicus Halbertsma meende zelfs, dat weinig 
Nederlandse steden gedurende de 19e eeuw zo’n 
triest beeld opleverden van verkommering als 
Amersfoort. ‘Een uitzichtloze toestand, die zijn 
uitwerking op de geestesgesteldheid niet miste en 
iedere lust tot het zoeken van een oplossing 
ondermijnde.’14 De eerste actie van de Amersfoortse 

‘Allengs in welvaart groeiend’
Uit bronnen uit het laatste decennium van de 19e 
eeuw klinken vooral optimistische, soms zelfs 
euforische geluiden over de Amersfoortse 
economie. Bijvoorbeeld in een advertentie in 
dagblad De Tijd van 21 juli 1890, werd een 
koopmanshuis aangeboden ‘op de beste 
winkelstand van de allengs in welvaart groeiende en 
belangrijke garnizoensstad Amersfoort.’ Tegen het 
einde van de 19e eeuw verschenen veel vaker dit 
soort advertenties in landelijke en regionale kranten.

Enkele maanden eerder, nadat het Eerste 
Bataljon Infanterie feestelijk in zijn nieuwe 
garnizoensstad was ingehaald, bracht de 

macht, de militaire geschiedenis van Nederland 
1550-2000’ wordt Amersfoort niet genoemd.8 A. 
Veenendaal, auteur van een omvattend werk over de 
geschiedenis van de spoorwegen in Nederland, rept 
niet over de belangrijke rol van de spoorwegen bij 
mobilisatie.9 Alleen P. Brusse besteedt, onder meer 
in ‘Bruit van d’Eem’ over de geschiedenis van 
Amersfoort, genuanceerd aandacht aan de 
economische invloed van het garnizoen.10

Spoorweg Maatschappij (NCS), was in 1863 
geopend. In 1874 volgde de Oosterspoorweg, 
geëxploiteerd door de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij (HIJSM). Deze recht-
streekse verbinding Amsterdam-Amersfoort, werd 
in 1876 doorgetrokken tot Apeldoorn/Zutphen. In 
1886 kwam de (losse) HIJSM-lijn Amersfoort-
Kesteren gereed. In 1889 werd deze lijn intern in 
Amersfoort doorverbonden met de lijn uit 
Amsterdam en ontstond de verbinding Amsterdam-
Amersfoort-Nijmegen-Keulen.

Amersfoort groeide daarmee eind 19e eeuw uit 
tot een belangrijk knooppunt in het centrum van het 
land, met spoorlijnen in vijf richtingen. De luxe van 
de ligging aan een steeds belangrijker wordend 
spoorwegknooppunt en de grote voordelen daarvan 
bij mobilisatie, hebben ongetwijfeld een belangrijke 
rol gespeeld bij het besluit om Amersfoort als 
garnizoensstad aan te wijzen.

Er is tot nu toe geen specifiek onderzoek gedaan 
naar de economische betekenis van garnizoenen in 
de 19e eeuw. Over bijvoorbeeld de garnizoenssteden 
Nijmegen en Den Bosch bestaan wel studies, maar 
die betreffende de 18e eeuw en vergelijking daarmee 
is niet mogelijk. Zo was er in de die tijd nog geen 
kazerneleven (dat ontstond pas vanaf de 
Napoleontische tijd). Soldaten werden doorgaans bij 
burgers ingekwartierd en waren daar ook in de kost. 
Ook doel, opzet en inrichting van het leger 
(bijvoorbeeld geen dienstplichtigen, maar 
beroepsmilitairen en -soms geronselde- 
vrijwilligers) en van de landsverdediging verschilden 
in de 18e eeuw wezenlijk van de periode na 1875.6 In 
de literatuur over de geschiedenis van Amersfoort is 
niet veel aandacht voor het garnizoen en zijn econo-
mische betekenis. Waar die voordelen worden 
genoemd, blijft het vooral bij veronderstellingen. Zo 
merken de auteurs van het tweedelige werk ‘Bruit 
van d’Eem’ alleen op, dat de Amersfoortse bevolking 
sterk profiteerde van de militairen.7 In ‘Met man en 

Advertentie in De Tijd, 21 juli 1890, 4. Jhr. mr. T.A.J. van Asch van Wijck, burgemeester van 
Amersfoort van 1883 tot 1891 en van 1900 tot 1901. 
Foto: Jan Willem Wentzel. Archief Eemland/13569.
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Haag, 1868), 2.   22 V. Gendt, ‘Aanbestedingen bij het 
Ministerie van Oorlog’, in: De Economist Volume 33, Issue 1 
(1884), 334.   23 Nieuws van den Dag 23 mei 1889, 2.   

20 L. Volkers, Geheim landschap. 200 jaar militairen op de 
Heuvelrug (Utrecht, 2006), 65.   21 H. Hartman, Bestuur en 
administratie der Gemeenten in Nederland, Volume 1 (Den 

Bevaart, ‘Franse en Duitse dreiging 1815-1949’, in: J. Bruijn en 
C. Wels (red.), Met Man en Macht. De militaire geschiedenis 
van Nederland 1550-2000 (Amsterdam, 2003), 309-310.    
19 W. Bevaart, Met Man en Macht, 313.   

15 P. Brusse, Bruit van d’Eem, 384-385.   16 P. Brusse, 
Welvaart en ekonomiese struktuur in Amersfoort, 21.    
17 Verslag van den toestand der gemeente Amersfoort. 
Jaarverslagen 1875-1900. Archief Eemland, Amersfoort, 
0002.01, inventarisnummer 197-202 t/m 197-206.   18 W. 

Wie kranten uit het laatste kwart van de  19e  
eeuw doorbladert, moet haast wel tot de conclusie 
komen dat overheden bijna alles aanbesteedden. 
Van de bouw van het Amsterdams Concertgebouw 
tot de levering van schoolborden en krijtjes, en van 
de aanleg van spoorlijnen tot het verzorgen van 
handwerklessen op de scholen in de gehuchten 
Stitswerd en Rottum. Vooral met opdrachten van de 
rijksoverheid was vaak veel geld gemoeid. Op de 
begroting van het Departement van Oorlog voor 
1894 bijvoorbeeld stond een bedrag van 1,15 miljoen 
gulden (nu meer dan 15,5 miljoen euro) voor 
aankoop van foerage (hooi, stro en haver) voor de 
paarden van cavalerie en artillerie.22 De aanbesteding 
van de bouw van een complex van vier kazernes in 
Amersfoort werd in 1889 gegund aan de 
Amsterdamse aannemer W.L. Leibbrandt, die met 
830.950 gulden (nu meer dan 10,6 miljoen euro) de 
laagste inschrijver was.23 Aanbestedingen zijn een 
verrassend waardevolle bron van informatie, maar 
aan het gebruik ervan kleven, zoals al kort 
aangestipt, ook bezwaren. Zo zeggen ze weinig tot 
niets over levering van producten als koffie, thee, 
eieren, melk, groenten en verduurzaamde 
levensmiddelen, die echter wel degelijk ook op het 
menu van de soldaten stonden. Mogelijk werden die 
producten centraal ingekocht, maar het is 
waarschijnlijker dat ze werden geleverd door 
ondernemers met wie het Departement van Oorlog 
of de afzonderlijke garnizoenen langlopende 
inkoopcontracten hadden afgesloten. Dat was in 
garnizoensstad Amersfoort tegen het einde van de 
19e eeuw bijvoorbeeld het geval voor de levering van 
brood (Machinale Stoom-Broodfabriek Meursing) 
en voor het wassen van beddengoed en militaire 
kleding (Machinale Wasserij Speelberg). Een tweede 
bezwaar is, dat de inventarisatie voor dit onderzoek 
in belangrijke mate is gebaseerd op gunningen 
waarover lokale kranten publiceerden. Deze kranten 
zullen vast minder geneigd zijn geweest om te 
publiceren over aanbestedingen, waarbij 
Amersfoortse ondernemers de boot misten. 

1892 liet het Departement van Oorlog de (pas later 
zo genoemde) Juliana van Stolbergkazerne bouwen, 
een complex van vier grote kazernes met 
hoofdgebouwen, gebouwen voor manschappen, 
stallen, magazijnen, keukens, verpleeggebouw, 
badhuis, buitenprivaten, een stormbaan en een 
exercitieterrein. Op het oefenterrein De Vlasakkers 
werden barakken gebouwd en ook het nabij 
Amersfoort gelegen kamp Zeist, dat diende als basis 
voor de uitgestrekte oefenterreinen van de Leusder-
heide, kreeg vaste voorzieningen en opslagplaatsen. 

’s Zomers werd daar elk jaar gedurende zeven 
weken geoefend door bijna 5.000 militairen.20 Bij 
het militaire kamp Milligen (bij Apeldoorn) werd in 
1886 een zogenoemd ‘remontedepot’ ingericht. Hier 
werden door het Departement van Oorlog aange-
kochte jonge paarden getraind tot legerpaar den, 
waarna ze naar Amersfoort (cavalerie) of naar 
Tilburg (artillerie) gingen.

Aanbestedingen
Aanbestedingen waren ook in de 19e eeuw al vaste 
procedures voor gunningen van overheidsopdrach-
ten voor werken, leveringen en diensten. Openbaar 
aanbesteden werd voor de Rijksoverheid verplicht 
gesteld bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1815. Het 
ging om ‘alle aannemingen van werken en 
leverancien ten behoeve van den lande, meerder dan 
vijf honderd guldens’. De overheid wilde met het 
aanbestedingsbeleid concurrentie tussen de 
bedrijven stimuleren, geïnteresseerde partijen een 
gelijke kans bieden om de opdracht te verkrijgen en 
uiteraard ook een zo laag mogelijke prijs realiseren. 
In de loop van de 19e eeuw werd aanbesteden ook 
verplicht voor provincies en gemeenten.21 Via 
aanbestedingen, die in ieder geval via de Neder-
landsche Staatscourant maar meestal ook via 
landelijke, regionale en lokale kranten bekend 
werden gemaakt, liet de opdrachtgever weten dat hij 
onder bepaalde voorwaarden een opdracht wilde 
laten uitvoeren. Aanbestedingen waren feitelijk 
oproep aan ondernemers om een offerte in te 
dienen.

officieren en onderofficieren die niet in de kazernes 
woonden. Dienstplichtigen (miliciens) stonden niet 
bij de gemeente ingeschreven. Uitgaande van de 
capaciteit van de kazernes in Amersfoort kunnen 
dat er, bij volledige bezetting, 6.000 zijn geweest, 
maar dit maximale aantal zal waarschijnlijk nooit 
gehaald zijn.

Met de aanwijzing van Amersfoort als 
garnizoensstad speelde het Rijk een directe, actieve 
rol in de lokale economische opleving, als 
investeerder en als werkgever. De centrale ligging, 
de nabije Hollandse Waterlinie, de beschikbaarheid 
van de oefenterreinen Vlasakkers en Leusderheide, 
een lage grondprijs en de spoorverbindingen 
speelden een belangrijke rol bij dat besluit. De 
nieuwe rol van Amersfoort werd vastgelegd in de 
Vestingwet van 1874, die de focus van de 
landsverdediging bepaalde op de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, met de Grebbelinie als voorpost. Voor de 
Nederlandse ‘strategie van gewapende neutraliteit’ 
werd veel geld uitgetrokken: een groter en sterker 
leger op cruciale plaatsen, dat bovendien veel sneller 
dan voorheen kon worden gemobiliseerd.18 Niet 
verwonderlijk, want de totstandkoming van de 
Duitse eenheid in 1871 betekende, dat Nederland 
voortaan rekening had te houden met het heftige 
politieke en militaire spanningsveld tussen 
Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.19 De 
nieuwe rol als garnizoensstad was in en rond 
Amersfoort al snel volop merkbaar, en niet alleen 
door het snel groeiende aantal soldaten dat de stad 
bevolkte. Het Departement van Oorlog kocht een 
100 ha groot exercitieterrein van de gemeente, liet in 
1877 een militair hospitaal bouwen en in 1892 
uitbreiden en gaf in 1881 opdracht voor de bouw van 
de Prins Willem III kazerne aan de Grote 
Nachtegaalsteeg (hoofdgebouw en vijf paviljoens 
met ruimte voor 800 man). Aan deze kazerne voor 
legering van de regimenten van de bereden wapens 
(rijdende artillerie en cavalerie) werd in 1886 een 
rij- en hoefsmidschool toegevoegd. Tussen 1889 en 

Kamer van Koophandel na oprichting in 1842 was 
dan ook een brief aan het Departement van Oorlog 
met het dringende verzoek om katoenen stoffen uit 
Amersfoort te bestellen teneinde ‘opbeuring van 
den tans kwijnende staat van het fabrijkswezen 
dezer stad’ te bewerkstelligen.15

Eindelijk groei
Bevolkingsgroei in Amersfoort werd door de slechte 
economische omstandigheden aanvankelijk fors 
geremd. In wat inwonertal betreft met Amersfoort 
vergelijkbare steden als Breda, Deventer, Tilburg en 
Zwolle was rond het midden van de 19e eeuw al 
sprake van stevige en structurele aanwas, maar pas 
na 1880 kon ook Amersfoort deze opgaande lijn 
oppakken. Krap tien jaar later liep Amersfoort 
echter ver voorop, vooral dankzij de komst van grote 
aantallen militairen.16 In 1881 telde Amersfoort 13.679 
inwoners, onder wie 164 ingeschreven militairen, 
1,2% van de totale bevolking. Tien jaar later, na het 
gereedkomen van de grote nieuwe kazernes, waren 
dat 16.049 inwoners, onder wie 1.645 militairen, 
meer dan 10% van de totale bevolking.17 

Let wel, het gaat in deze cijfers uitsluitend om 
beroepsmilitairen (staande armee), slechts een klein 
deel van het totaal aantal militairen, meestal 

De groei van de militaire beroepsbevolking tussen 1876 
en 1900. Dienstplichtigen tellen hierin niet mee. De 
pieken vanaf 1889 illustreren het gereedkomen van 
nieuwe kazernes.
Bron: Gemeenteverslagen 1975-1900.
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25 P. Brusse, Amersfoort 1850-1930. Economische bedrijvigheid 
en sociale verhoudingen. (Utrecht, 1993), 127.   26 Ibidem, 124, 
133, 180-182.   

24 Th. Haakma Tresling, Rapport, in hoofdzaak over de 
voeding van de landmacht, Weekblad van het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde no 17 (1887), 437-446.   

van een hulpkazerne, verf- en stukadoorswerk, 
militaire woningbouw, onderhoud van 
wandelplaatsen bij het hospitaal, uitbreiding van de 
officierensociëteit Amecitia, verbetering van het 
exercitieterrein en aanleg van wegen etc.

Eerder werd al aangetoond, dat in de periode 
1875-1900 meer dan de helft van alle overheids-
opdrachten ten behoeve van garnizoen Amersfoort 
bij Amersfoortse ondernemers terecht kwam. De 
afbeelding links laat zien, dat de Amersfoortse 
handel wat dat betreft het beste scoorde. 

Het gaat dan om de levering van onder meer 
aardappelen, brood, vlees, vet, spek, zout, hooi, stro 
en haver voor de paarden en ligstro voor de 
manschappen De bouw profiteerde vooral van 
onderhoudswerk, maar grote bouwprojecten gingen 
vrijwel allemaal aan de neus van Amersfoortse 
aannemers voorbij. De sector dienstverlening is het 
minst vertegenwoordigd in de gunningen. Hier ging 
het bijvoorbeeld om wassen, schoonmaken en 
weiden van paarden. Economisch gezien speelde 
deze sector geen rol van betekenis. De Amersfoort-
se handel profiteerde dus het meest van opdrachten 
ten behoeve van het garnizoen. Die sector groeide 
tussen 1850 en 1900 dan ook hard. Na 1895 telde 
Amersfoort veel groothandelaren, waarvan 
sommigen in 1920 wel 10.000 gulden verdienden.25 
Ter vergelijking: een groot deel van de werkende 
bevolking werd in 1920 niet aangeslagen in de 
inkomstenbelasting. Dat betekent dat deze mensen 
minder verdienden dan 700 gulden.26

Handel: winst, maar weinig banen
De Amersfoortse handel mag financieel dan het 
meest geprofiteerd hebben van het garnizoen en als 
gevolg daarvan ook fors zijn gegroeid, maar voor de 
werkgelegenheid leverde dit relatief weinig op. 
Leveranties van foerage, brood, vlees en andere 
levensmiddelen zijn nu eenmaal weinig 
arbeidsintensief. Twee uitzonderingen zijn het 
vermelden waard: foeragehandel Gerritsen en 
broodfabriek Meursing. De in 1845 opgerichte firma 
H. Gerritsen sleepte in de periode 1875-1900 

Weliswaar kon in ruime mate gebruik worden 
gemaakt van berichten, waarin andere dan 
Amersfoortse ondernemers de gunning in de wacht 
sleepten, maar een mogelijke ‘oververtegenwoor-
diging’ van Amersfoortse gunningen in de 
geïnventariseerde aanbestedingen valt zeker niet uit 
te sluiten. Een derde bezwaar is, dat kranten lang 
niet altijd consequent berichtten over de afloop 
(gunning) van aanbestedingen. 

De afbeelding rechts afbeelding laat zien, dat 
51% van de geïnventariseerde aanbestedingen 
gegund werd aan Amersfoortse ondernemers en 
13% aan ondernemers van elders. Van 36% is dus niet 
bekend aan wie de opdracht gegund werd. Omdat 
het veelal gaat om het soort opdrachten dat in 
andere gevallen vaak wel bij Amersfoorters terecht 
kwam, is het redelijk om te veronderstellen dat zich 
in deze categorie ‘onbekend’ ook nog een 
substantieel aantal Amersfoortse ondernemers 
bevinden.

Het grootste probleem met aanbestedingen is 
echter, dat zij weliswaar indicatief zijn voor de 
invloed van het garnizoen op de lokale economie, 
maar ongeschikt blijken om de exacte (financiële) 
omvang van die invloed te kwantificeren. 
Onduidelijk blijft immers, hoeveel geld (en hoeveel 
werkgelegenheid) er met de gunningen was 
gemoeid. De jaarlijkse verslagen van de gemeente 
Amersfoort en de daarin opgenomen verslagen van 
de Kamer van Koophandel zijn over het algemeen 
zeer uitbundig van toon over alle verdiensten 
dankzij het garnizoen, maar cijfers over omzetten en 
winsten werden nooit in die verslagen gepubliceerd. 
Weliswaar zijn bijvoorbeeld kilo-, hectoliter- of 
stuksprijzen van te leveren producten in de meeste 
gevallen bekend, maar dat geldt niet voor de omvang 
van die leveringen. De firma J. Meijer bijvoorbeeld 
voorzag het garnizoen tussen 1 november 1891 en 15 
juni 1892 van aardappelen voor fl. 3,68 per hectoliter 
van 68 kilo. Maar hoeveel aardappelen Meijer in 
totaal leverde, blijft onbekend, dus evenmin is 
duidelijk wat zijn omzet was en wat hij er aan 
verdiende.

Het ideale dagelijkse menu van de gewone 
soldaat in garnizoen bestond uit 600 gram brood, 

Utrecht jaarlijks structureel zeker 25 aanbestedingen 
van goederen, werken of diensten moeten zijn 
geweest en zeven halfjaarlijkse. Dat zijn minimaal 
dus 39 aanbestedingen per jaar, in totaal 975 tussen 
1875-1900. Jaarlijks structureel terugkerende 
aanbestedingen waren onder meer het onderhoud 
van kazernes, stallen, magazijnen en opslagplaatsen, 
onderhoud van werken in de Grebbe- en Neder-
Betuwelinie, levering van brandstoffen, wassen van 
nachtlegers (beddengoed) en militaire kleding, 
levering van ligstro voor de kazernebewoners, 
levering van remontepaarden, levering van brood, 
vlees, vet, spek, hooi, stro en haver en ligstro voor 
het garnizoen en voor de ’s zomers in Kamp Zeist 
oefenende soldaten, foerage voor de troepen te 
paard van het garnizoen en voor de 
veeartsenijschool in Utrecht, levensmiddelen en 
brandstoffen voor het Militair Hospitaal, weiden van 
paarden van cavalerie en artillerie, ruimen van 
privaatmest en afvoeren van dode paarden. 
Structurele halfjaarlijkse aanbestedingen betroffen 
onder meer de levering van aardappelen, vlees, vet 
en spek, turfstrooisel, zout en levensmiddelen voor 
het militair hospitaal. Naast deze structurele 
aanbestedingen waren er jaarlijks vele tientallen 
incidentele oproepen voor de leveringen van 
goederen, diensten en werken: de bouw van een 
militair hospitaal en van vijf kazernes, de inrichting 

250 gram vlees of 150 gram spek, en 140 gram 
aardappelen, 125 gram rijst of 250 gram 
peulvruchten. Vroeg in de ochtend dronken de 
soldaten meestal koffie met een scheut melk en aten 
ze brood (soms met boter en kaas), later op de dag 
stonden soep met vlees of een warme maaltijd met 
aardappelen, vlees en groenten, of peulvruchten met 
spek op het menu.24 Het is verleidelijk om op basis 
van de bezetting van de Amersfoortse kazernes 
(maximaal 6.000 soldaten) uit te rekenen wat het 
garnizoen aan dagelijkse levensmiddelen nodig had, 
maar de uitkomsten van deze berekening zou 
volkomen onbetrouwbaar zijn. Niet alleen werd 
veelvuldig van het ideale menu afgeweken, maar 
bovendien fluctueerde het aantal in de kazernes 
aanwezige soldaten door het jaar heen zeer sterk 
door oefeningen, inzet elders en sterk wisselende 
aantallen dienstplichtigen uit de verschillende 
lichtingen. 

Wat vertellen de 
aanbestedingen?

Op basis van het geïnventariseerde aantal 
aanbestedingen in de periode 1875-1900 blijkt, dat er 
ten behoeve van het garnizoen Amersfoort en de 
vanuit Amersfoort verzorgde legerkampen Zeist, 
Milligen en Oldebroek en Veeartsenijschool in 

Verdeling van de gunningen aan Amersfoortse 
ondernemers naar branche.

De verdeling van de gunningen naar herkomst van de 
aannemers.
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21 september 1895.   28 Notitie zonder naam, 1845-1947. 100 
jaar firma H. Gerritsen – Amersfoort (Amersfoort, 1947), 1-10.    
29 Algemeen Handelsblad 3 oktober 1890, 2.   

27 Zie bijvoorbeeld Amersfoortsche Courant 15 september 
1876, Weekblad Amersfoort e.o., 9 november 1878, Gooi en 
Eemlander 11 september 1880, Nieuws van den Dag  
11 september 1882 en 8 april 1886, Algemeen Handelsblad  

minstens 32 keer grote opdrachten in de wacht voor 
de levering van foerage voor de paarden en ligstro 
voor de manschappen.27 De leveringen betreffen niet 
alleen het garnizoen in Amersfoort, maar ook Kamp 
Zeist, de Rijksveeartsenijschool in Utrecht en 
-incidenteel- de kampen Milligen, Oldebroek en het 
garnizoen Deventer. Gerritsen is groot geworden 
door de leveringen in opdracht van het Departe-
ment van Oorlog. Dat begon met hooi en stro, maar 
vanaf de jaren 1850 leverde de onderneming ook 
haver en graan. Gerritsen beschikte op tal van 
plaatsen in en rond de binnenstad over pakhuizen, 
hooibergen en magazijnen. 

Het bedrijf had eind 19e eeuw al enkele tientallen 
werknemers in dienst.28 Zoals blijkt uit advertenties 
in lokale kranten had Gerritsen begin jaren ‘80 
concurrentie van de Amersfoortse firma J. van 
Zanten, die zich aanprees als foerageleverancier van 
het garnizoen. In gunningen komt de naam van dat 
bedrijf echter niet voor.

Een ander bedrijf dat zeer sterk profiteerde van 
het garnizoen, was de stoom-broodfabriek 
Meursing. De bakkerij sloot in 1890 een exclusief 
contract voor broodlevering met het Departement 
van Oorlog.29 De overheid stopte, net als in veel 
andere garnizoensplaatsen, omstreeks die tijd met 
eigen garnizoensbakkerijen. Dat had vooral te 
maken met capaciteitsproblemen: de militaire 
bakkerij in Amersfoort kon, bij onverpoosden arbeid 
(dag en nacht doorwerkend) in 24 uur 1200 broden 
afleveren. De Amersfoortse stoom-broodfabriek van 
Meursing draaide daar de hand niet eens voor om. 
Meursing was een voor Amersfoortse begrippen 
groot bedrijf met tientallen werknemers, onder wie 
(vooral ‘s nachts) vrouwen en kinderen. De van 
oorsprong Amsterdamse scheepsbouwer, zakenman 
en miljonair Wicher Meursing koos voor Amersfoort 
vanwege de aanwezigheid van voldoende willige 
arbeidskrachten en het tamelijk bescheiden 
loonpeil, maar wellicht was ook het garnizoen een 
lonkend perspectief. Meursing kocht voor zijn 
bakkerij de failliete stoomweverij van de firma 
Bonnike aan het Smallepad. Het ging de 
onderneming voor de wind en al snel breidde 
Meursing uit.30 Begin 20e eeuw specialiseerde 

De haven in de Eem (1920), gezien vanaf de spoorbrug. 
Links de Kleine Koppel, met pakhuizen van de 
foeragehandel Gerritsen, en maalderij Van 
Nieuwenhuizen. 
Foto: N.J. Valewink; Archief Eemland/03202.
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kermis, waarbij rond 20 bouwvakkers van elders 
betrokken waren. ‘Vooral zaterdag- en 
zondagsavonds heeft politie de handen vol aan de 
vele steenhouwers en metselaars die alhier tijdelijk 
gevestigd zijn in verband met de bouw van de 
nieuwe kazerne en veel aan Bacchus offeren.’37 En in 
1898 schreef de Amersfoortsche Courant: ‘Onze 
gemeente herbergt op het oogenblik een groot 
aantal polderjongens en andere grondwerkers, die 
sedert eenige dagen een aanvang hebben gemaakt 
met de aardewerken ten behoeve van het nieuwe 
stationsemplacement alhier.’39 Anderzijds schreef 
het gemeentebestuur van Amersfoort in zijn 
verslagen over 1881 en 1882 dat er weer volop werk is 
voor de handwerksman, ‘zodat ieder die werken kon 
geen gebrek behoefde te lijden.’40 En in juli 1883 
werden via een advertentie in de Amersfoortsche 
Courant bekwame timmerlieden (‘geen jongens’) 
gevraagd voor de in aanbouw zijnde kazerne.41 Al 
speelden Amersfoortse aannemers zeker geen 
hoofdrol bij de uitvoering van grote militaire 
bouwprojecten, werk leverde het zeker wel op.

In het overzicht van gunningen aan 
Amersfoortse bouwondernemers valt vooral de 
naam van aannemer Prins op. Hij haalde tussen 1877 
en 1891 zeven keer een opdracht binnen, waaronder 
in 1877, als laagste van 14 inschrijvers, de bouw van 
het Militair Hospitaal aan de Hogeweg voor een 
bedrag van bijna 154.000 gulden.42 

Het was, zo werd hierboven al duidelijk, de enige 
echt grote opdracht die de Amersfoortse bouw in de 
wacht sleepte. Prins verdiende verder overigens 
royaal zijn brood met werken in de Grebbe- en 
Neder-Betuwelinie en met het jaarlijks onderhoud 
van militaire gebouwen. Ook aannemer Boks deed 
veel aan onderhoud, werkte aan de linies en 
verzorgde het vernieuwen van stalvloeren en dak 
van de rijloods in Amersfoort. Dat waren zeker wel 
werken van enige omvang, die geld opleverden en 
zorgden voor werkgelegenheid. Boks nam in de 

van buiten de stad en ook uit andere nijverheden.31 
Van de arbeidskrachten uit eigen stad werkte 
bovendien ongeveer 40% niet vast bij een 
bouwbedrijf, zij werden per project aangetrokken.32 
De bouw groeide in de laatste helft van de 19e eeuw 
binnen de nijverheid uit tot de belangrijkste 
bedrijfstak in Amersfoort. Er was veel (tijdelijk) 
werk bij de aanleg van het spoor en bij de bouw van 
kazernes, van nieuwe bedrijven, scholen en 
woningen voor de snel groeiende bevolking. Dat 
trok veel trekarbeid aan. In 1889 schreef de 
Amersfoortsche Courant hoopvol, dat de 
voorgenomen bouw van de infanteriekazernes veel 
in stad wonende werklieden geruime tijd werk zal 
verschaffen. Met een waarschuwing: ‘Men make zich 
buiten deze gemeente dus geen illusie hier, waar 
werkkrachten in overvloed zijn, werk te zullen 
vinden.’33 Als al eerder opgemerkt, gingen 
aanbestedingen en daarop volgende gunningen van 
veel grote bouwwerken echter aan de neus van 
Amersfoortse aannemers voorbij. Ze schreven vaak 
niet eens in, mogelijk omdat de meeste bedrijven 
daar toch een maatje te klein voor waren. Zo ging de 
bouw van de kazerne voor de bereden wapens ter 
waarde van 414.680 gulden in 1881 naar aannemer W. 
Kolkert uit Deventer.34 In 1889 was de Amsterdamse 
bouwondernemer W. Leibbrandt met een bedrag 
van bijna 831.000 gulden de laagste inschrijver voor 
de bouw van het complex van vier infanteriekazernes 
aan de Leusderweg.35 

Ter vergelijking: enkele jaren eerder werd de 
bouw van woningen voor gehuwde militairen in 
Amersfoort in een aanbesteding geraamd op in 
totaal 44.000 gulden voor 20 woningen, 2.200 
gulden per woning.36 Het lijkt er overigens op, dat 
die aannemers van buiten Amersfoort vooral eigen 
personeel inzetten bij hun bouwwerken en alleen 
voor het mindere werk lokaal arbeidskrachten 
inhuurden. Zo berichtte de Nieuwe Amersfoortsche 
Courant in 1889 over rellen tijdens de jaarlijkse 

gaat of om verschillende vleeshouwers met dezelfde 
achternaam. In alle leveringen ging het om grote 
hoeveelheden vlees, spek en vet, waar zelfs 
meerdere kleine ondernemers ongetwijfeld de 
handen dan vol aan hadden.

Bouw als banenmotor
Voor de werkgelegenheid, waar in Amersfoort in de 
tweede helft van de 19e eeuw grote behoefte aan 
was, waren bouwondernemers natuurlijk veel 
belangrijker dan handelaars. Bouw, onderhoud en 
reparatie boden zowel geschoolde als ongeschoolde 
arbeidskrachten werk. In de tweede helft van de 19e 
eeuw was overaanbod van arbeid het centrale 
probleem, niet zo zeer door een absoluut gebrek aan 
werk, maar vooral door gebrek aan fulltime werk. De 
vraag naar arbeid was zo onregelmatig over het jaar 
gespreid, dat er voor grote groepen, vooral losse 
ongeschoolde arbeiders, kortere of langere periodes 
van werkloosheid waren. Er bestond bovendien een 
tweedeling tussen werklieden met een vaste baan en 
een grote, fluctuerende groep losse arbeiders.  
Op werk in de bouw kwamen vaak trekarbeiders af 

Meursing zich tot banket- en koekjesfabriek.
Aardappelhandel J. Meijer won in totaal 19 

aanbestedingen in de periode 1885-1899. Hij leverde, 
op één keer Vesting Naarden na, uitsluitend aan het 
garnizoen Amersfoort en het Militair Hospitaal. 
Voor het laden, transporteren en lossen van grote 
hoeveelheden aardappelen zal Meijer zeker 
meerdere werknemers in dienst hebben gehad, 
maar hun aantal is niet bekend. Ook B. van 
Dijkhuizen leverde aardappelen aan het garnizoen, 
naast brandstoffen. Hij kreeg in totaal zeven 
opdrachten in de periode 1882-1886. Daarna komt 
zijn naam niet meer voor. Mogelijk heeft de 
hierboven genoemde Meijer de leveringen 
overgenomen. Tussen 1888 en 1890 leverde ook H. 
Azijnman drie keer aardappelen aan het garnizoen, 
daarna wordt zijn naam alleen nog genoemd als 
leverancier van zout (drie keer tussen 1893 en 1897).

De levering van vlees, vet en spek voor 
Amersfoort en incidenteel het Kamp Zeist werd 
gegund aan vleeshouwer H. van Beek (zeven keer in 
de periode 1875-1890), maar ook aan de slagers D. 
van Gelder (zes keer tussen 1880 en 1890), de 
gebroeders B. en A. van Gelder (zes keer tussen 1889 
en 1894) en de weduwe A. van Gelder (drie keer in 
1880). Onbekend is of het hier om één slagersbedrijf 

Briefhoofd van bakkerij Meursing met een afbeelding van het fabriekscomplex rond 1912. 
Archief Eemland/AFT003000152. Tekenaar en auteursrechthebbende onbekend.



Oorlog wilde voor de infanteriekazernes in 
Amersfoort over voldoende schoon drinkwater 
beschikken, maar schrok terug van de kosten. De 
gemeente Amersfoort zag aanvankelijk geen 
noodzaak, de pompen in de stad waren naar mening 
van de bestuurders goed genoeg. Uiteindelijk 
schreef het gemeentebestuur toch een concessie 
uit. De Utrechtse Waterleiding Maatschappij haalde 
de opdracht binnen, maar veel grondwerk werd door 
lokale arbeidskrachten uitgevoerd.44 Amersfoortse 
bouwondernemers sleepten dus weliswaar 
aanzienlijk minder gunningen in de wacht dan hun 

collega’s in de sector handel, maar bouw, grondwerk 
en onderhoud ten behoeve van het Departement 
van Oorlog leverden naast royale verdiensten beslist 
veel meer werkgelegenheid op dan de handel. Al 
haalden Amersfoortse aannemers wat de grote, 
langlopende bouwwerken betreft dus lang niet het 
onderste uit de kan, toch leverden de door deze 
ondernemers binnengehaalde opdrachten over de 
gehele periode werkgelegenheid op.

Dienstverlening: vooral wassen
De sector dienstverlening was, met weinig omzet en 
een minimale bijdrage aan de werkgelegenheid, van 
minste betekenis in het laatste kwart van de 19e 
eeuw. Jaarlijks terugkerende diensten voor het 
garnizoen waren bijvoorbeeld het weiden van 
paarden (vaak gegund aan boeren uit de omgeving), 
het opruimen van privaat- en stalmest en het 
afvoeren van overleden of afgemaakte paarden. 
Daarnaast komen aanbestedingen voor het wassen 
van beddengoed en kleding, zowel voor het 
garnizoen als voor het hospitaal, frequent terug in 
het overzicht van aanbestedingen. Dat gebeurde op 
bedrijfsmatige, maar relatief kleine schaal en stopte 
in 1899, toen de machinale wasserij ‘Eemzicht’ van 
de Amersfoortse ondernemer B. Speelberg een 
exclusief contract sloot met het Departement van 
Oorlog.45 Speelberg was in 1885 in het buiten 
‘Eemzicht’ aan de Kleine Koppel begonnen met een 
blekerij en kon fors uitbreiden door deze 
langlopende overeenkomst. 

Op het terrein naast de villa werd al snel 
uitgebreid met een groot pand van drie etages. Het 
bedrijf creëerde vele tientallen banen, maar maakte 
anderzijds ook militaire wasbazen en particuliere 
wassers overbodig. Speelberg was dagelijks aan de 
slag voor het garnizoen, want wassen van militaire 
kleding was belangrijk voor de hygiëne en de 
gezondheid van de mannen en daar zag de militaire 
leiding streng op toe.46 Na 1880 groeide in de sector 
overige diensten vooral het aantal dienstbodes. Dat 

570-662, 637.   44 Amersfoortse Courant 5 juni 1899, 1.   45 J. 
Hoffenaar, ‘Het dagelijkse leven in de Haagse kazernes’, in: 
Ons Den Haag Gister en Vandaag, jaargang 2, nr. 4(Zwolle, 
1987) XI.   46 P. Brusse, Bruit van d’Eem, 406.   

william ten brink  9 1

periode 1879-1894 vier opdrachten aan. 
Bouwondernemer W. van Achterbergh kreeg tussen 
1894 en 1896 ook vier keer een opdracht van het 
Departement van Oorlog, waaronder de bouw van 
een kruitmagazijn, de aanleg van een artilleriepark 
en exercitieterrein en de bouw van een scherm- en 
gymnastieklokaal in de infanteriekazerne. 
Opmerkelijk is de naam van de Amersfoortse 
bouwondernemer G. Wolbers die, ver van huis, in de 
jaren 1891, 1892 en 1893 werken voor de marine in 
Den Helder uitvoerde.

Niet rechtstreeks ten behoeve van het 

garnizoen, maar wel in relatie daarmee staan twee 
opdrachten van de hierboven al besproken 
foeragehandelaar Gerritsen. Hij liet in 1879 voor 
18.700 gulden een nieuw pakhuis bouwen door de 
Amersfoortse aannemer J. Lensing.43 In 1894 volgde 
de bouw van een tweede pakhuis, door Gerritsen 
gegund aan zijn stadsgenoot L. Ruitenberg voor 
10.279 gulden.

 Het garnizoen bracht in Amersfoort ook de 
aanleg van waterleiding in een stroomversnelling, 
net zoals dat in 1899, onder druk van Defensie, in 
Bergen op Zoom gebeurde. Het Departement van 

43 P. Brusse, Economische en sociale ontwikkelingen, 

Militair Hospitaal met tuin aan de Hogeweg. 
Foto: Jan Willem Wentzel; Archief Eemland/12254.
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schrijft een officier, dat er alleen aan kruideniers-
waren per militair gezin ongeveer 10 gulden per dag 
omgaat. ‘In de wijken voor gehuwde militairen 
komen dagelijks twee melkboeren, drie bakkers, drie 
slagers en twee kruideniers.’51 En hoewel dienst-
plichtigen slechts een fractie te besteden hadden 
van wat goedverdienende officieren en 

Goedverdienende zelfstandigen
Niet alleen de grotere ondernemers, maar ook 
kleine neringdoenden hielden aan het garnizoen 
over het algemeen een goed belegde boterham over. 
In de bedrijfstak voeding waren de inkomens in 
Amersfoort tegen het einde van de 19e eeuw 
bijvoorbeeld tamelijk hoog, dus kennelijk kon een 
groot aantal bakkers, slagers en andere 
middenstanders prima rondkomen.50 In een 
ingezonden brief in Amersfoortsche Courant (1891) 

over de verplaatsing van bataljons naar Amersfoort. 
De stad zou de nieuwe inwoners niet behoorlijk 
kunnen huisvesten. 

‘Huurprijzen van woningen voor officieren 
liggen niet beneden de 400 gulden en de stad legt 
zijn inwoners zeer drukkende belastingen op. Bij een 
huurprijs van 400 gulden moet men honderden 
guldens aan belastingen opbrengen en zelfs 
onderofficieren moeten daar aan bijdragen.’49

heeft ongetwijfeld te maken met het feit, dat zich 
steeds meer welgestelden in de stad vestigden, 
onder wie goed verdienende officieren. Zij woonden 
niet in de kazernes, maar ‘op stand’ en konden zich 
een dienstbode of zelfs meer personeel 
permitteren.47Al met al heeft de sector 
dienstverlening ten behoeve van het garnizoen, op 
wasserij Speelberg na, weinig extra werkgelegenheid 
gecreëerd en er gingen, blijkens aanbestedingen en 
gunningen, ook zeker geen grote bedragen in om. 
De bijdrage aan de Amersfoortse economie vanuit 
de sector dienstverlening is wat het garnizoen 
betreft dus zeer beperkt.

Belastingen en horeca
Aanbestedingen zeggen veel, maar zeker niet alles 
over de invloed van het garnizoen op de 
Amersfoortse economie. Ze vertellen bijvoorbeeld 
niets over extra gemeentelijke belastinginkomsten 
en niets over de omzetten van detailhandel en 
horeca. Toch valt daarover, op basis van primaire en 
secundaire bronnen, wel het een en ander te zeggen. 
Belasting werd in Amersfoort tot 1895 geheven op 
basis van de huurwaarde van woningen (hoofdelijke 
omslag). Huizen in de hogere huurklassen, waarin 
de meeste officieren en onderofficieren woonden, 
werden aangeslagen en de groei van het garnizoen 
betekende ook groei van het aantal zelfstandig 
wonende officieren en onderofficieren, hetgeen de 
gemeente fors meer belastingopbrengsten 
opgeleverd. De bijdragen van hogere militairen en 
goed boerende handelslieden (vooral dankzij de 
mede door het garnizoen florerende groothandel) 
aan de gemeentelijke belastinginkomsten waren 
aanzienlijk. In 1895, toen de inkomstenbelasting 
werd ingevoerd, kwam die vooral uit de sectoren 
overheid (52% van de werknemers betaalde), metaal 
(vooral dankzij spoorwegen; 42% van de 
werknemers betaalde) en handel (33% van de 
werknemers betaalde).48 Er was van militaire zijde 
aanvankelijk overigens wel kritiek op het 
Amersfoorts belastingbeleid. Uit een ingezonden 
brief in dagblad de Eembode in 1891 blijkt grote zorg 

Terwijl veel officieren zich vooral druk maakten over de hoge belastingen voor hun huurwoningen, 
vulden soldaten strozakken als matras voor de stapelbedden, hun enige eigen plekje in de kazernes. 
Foto: Gideon Boekenoogen Sr. Archief Eemland/90326.
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geldmiddelen’.54 En dat ondanks lage soldij en 
ondanks waarschuwingen. De commandant van het 
garnizoen Amersfoort, W. Petit, schreef in zijn ‘Gids 
voor de milicien’ dat de soldaat zich meer dan iemand 
voor dronkenschap in acht dient te nemen. “Maakt zij 
in het algemeen den mensch walgelijk en belachelijk, 
zij schandvlekt de uniform van den soldaat, die aller 
aandacht trekt, waardoor zijne liederlijke houding niet 
hem alleen ontsiert, maar allen die met hemde 
uniform dragen.”55 Ook in kranten werden aanstaande 
miliciens en hun ouders, voorafgaande aan elke 
nieuwe lichting opnieuw, gewaarschuwd voor het 
verdorven soldatenleven, waarin ‘gewetenloze 
houders van kroegen en niet te noemen huizen’ 
proberen de jonge soldaat te lokken.56

Conclusie
Industrialisatie wordt nogal eens genoemd als 
allesbepalende factor voor de grote structurele 
economische veranderingen en de toenemende 
welvaart in de tweede helft van de 19e eeuw. Dat gaat 
voor Amersfoort in elk geval niet op. De economie 
van de stad ontwikkelde zich op geheel eigen wijze 
en met een geheel eigen dynamiek, waarbij drie 
ontwikkelingen een belangrijke rol speelden: de 
ondergang van de textielnijverheid, de aanleg van 
spoorwegen en de ontwikkeling tot een van de 
grootste garnizoenssteden van ons land. In de 
periode 1875 tot 1900 heeft vooral het omvangrijke 
garnizoen een belangrijke, wellicht zelfs cruciale, en 
in elk geval langdurige invloed gehad op de 
Amersfoortse economie. Dat was uit de literatuur 
weliswaar al bekend, maar een goed beeld van wat 
de kazernes en hun bewoners de economie van de 
stad feitelijk hebben gebracht was er nog niet. De 
gepubliceerde aanbestedingen en gunningen in 
dag- en weekbladen uit de periode 1875-1900, 
hebben dat beeld nu helpen schetsen.

Landelijk nam de welvaart na 1870 langzaam toe 
door stijgende koopkracht en door prijsdalingen. 
Lokaal waren vooral groei van bedrijvigheid en 
werkgelegenheid opvallend en dat is vooral te 
danken aan het garnizoen. Behalve de 
eerdergenoemde grotere ondernemers, hielden 
tussen 1875 en 1900 talloze kleinere neringdoenden 
een goed belegde boterham aan het garnizoen over 
Al is het onmogelijk om informatie uit 
aanbestedingen en gunningen te vertalen in 
concrete omzetcijfers en aantallen banen, duidelijk 
is wel dat vooral voor de handel, maar ook voor de 
bouw, de kazernes van existentieel belang waren. 

Was het garnizoen eind 19e eeuw een 
‘levenskwestie’ voor Amersfoort, zoals het dat 
eerder ook voor Grave was? Zeker. Grave zag 
substantiële inkomsten verdwijnen, die vanaf 1891 in 
Amersfoort terecht kwamen, als deel van nog veel 
meer verdiensten. Maar minstens net zo belangrijk 
was, dat de stad weer leefde, veerkracht herwon en 
weer toekomst zag.

onderofficieren in hun portemonnee hadden, was er 
ook aan gewone soldaten toch nog geld te 
verdienen. ‘s Avonds en zondags vanaf 12 uur waren 
ze vrij en konden dan een biertje drinken, in de 
kazerne, maar liever daarbuiten. Kroegen waren er 
in Amersfoort te over, eind 19e eeuw. De stad telde 
maar liefst 57 tappers, 12 tapsters en 34 koffiehuizen, 
restaurants en logementen met illustere namen als 
In Vrijheid (goedkope drank door lagere accijns), De 
Lamme Goetsack, De Grote Slok, Even of Oneven en 
De Laatste Stuiver. In totaal telde de stad 193 
horecagelegenheden, bijna allemaal in de 
binnenstad. Ter vergelijking: rond 1968, toen de 

glorie van Amersfoort als garnizoensstad al danig 
verbleekte, waren dat er nog maar 62.52 Aan de 
Leusderweg, dichtbij de belangrijkste kazernes, zaten 
de zogenoemde ‘stille cafeetjes’, zoals in het huis van 
Mein Klok, waar het kroegje met een jute wand was 
afgescheiden van de woonkamer. De soldaten gingen 
de binnenstad vooral in voor jenever, bijvoorbeeld in 
café op De Hof, dat na een met Bengaals vuur 
opgeluisterd feestje van het eskadron ordonnansen 
tot de grond toe afbrandde.53 Vooral het verbruik van 
gedistilleerd was hoog in garnizoenssteden, zo blijkt 
uit tot 1899 door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken gepubliceerde ‘bescheiden betreffende de 

52 Ibidem.   53 R. van der Bie, Met jenever als basis. De oudste 
economisch-geografische indeling van ons land (1919). 
Publicatie Centraal Bureau voor de Statistiek (Voorburg, 

2005).   54 W. Petit en H. Brandt, Gids voor den Milicien der 
Infanterie (Den Haag, 1895), 33.   55 De Standaard 4 mei 1892, 3.   

Bebouwing aan de Kleine Koppel (in 2015); in het 
midden het oude buiten ‘Eemzicht’ van B. Speelberg. 
Foto: John Broers.


