










Flehite TELOORGANG VAN DE NIJVERHEIDA Erdal hadden eindjaren 60 veel minder mensen in dienst dan eindjaren50. Molenaars assemblagefabriek werd in 1963 stopgezet. Bedrijvenautomatiseerden de productie waardoor langzaam maar zeker mindermensen nodig waren. In 1970 verdween de brouwerij uit Amersfoort en in1974 werd de Amersfoortse Broodfabriek, een nog niet genoemd bedrijf,overgeplaatst naar Utrecht. Sindsdien is het aantal bedrijfssluitingenalleen maar toegenomen. Hoe moeten deze ontwikkelingen verklaard worden, zowel de opkomstvan de industrie als de neergang? Het is door een combinatie van interna-tionale, nationale en lokale factoren dat de zaken zijn gegaan zoals ze zijngegaan. De industrialisatie was een internationale ontwikkeling, die inEngeland na 1780 is begonnen en in Nederland, zoals gezegd, na 1860 vanstart ging. De eerste kennismaking met de industrialisatie viel Amersfoortzeer zwaar, want, zoals ook al gezegd, door de mechanisatie in de textiel-nijverheid in Twente ging die in Amersfoort failliet. Dat had

waarschijnlijkte maken met de relatief hoge lonen in de stad.9 Honderden textielar-beiders moesten naar ander werk omzien, dat er niet was en dus trokkenze maar weg. De Amersfoortse bevolkinggroei stagneerde in die tijd. In1850 woonden er ongeveer 12.900 in de stad en in 1875 niet meer dan13.400.io Een belangrijk impuls kreeg de Nederlandse industrie tijdens deeconomische opgang van na 1895, die met wat onderbrekingen tot eindjaren 20 aanhield. Toen maakte ook de industrie in Amersfoort eenbelangrijk opgang mee, want de hoogte van de lonen in Amersfoortvormde toen minder een belemmering. Erdal kwam juist naar Amersfoortvanwege de gunstige lonen ten opzichte van Amsterdam en bij de CAOvoor de sigarenindustrie van 1931 werd Amersfoort in dezelfde loonklasseingedeeld als de industriestad Eindhoven. De Amersfoortse sigarenfa-brieken konden derhalve tot bloei komen. Toch stonden de Amersfoortselonen in de bedrijfstak Voedings- en genotsmiddelen onder een opwaartsedruk, vanwege het feit dat in andere bedrijfstakken hogere lonen

werdenuitbetaald en dat zou de genoemde bedrijfstak uiteindelijk opbreken. Belangrijker wellicht nog dan de hoogte van de lonen was de goedebereikbaarheid van Amersfoort, mede dankzij de centrale ligging en degoede spoorwegverbindingen. Verschillende bedrijven kwamen ondermeer daarom naar Amersfoort. Het gaat nu over een tijd waarin hetautoverkeer nog niet goed ontwikkeld was en niet alle delen van het landontsloten waren door snelwegen. De brouwerij is het eerste voorbeeld vaneen bedrijf dat naar Amersfoort kwam vanwege de verbindingen, hoewelook van belang was dat hier goed water uit de grond te halen was. Vers 15



Flehite S E gebrouwen bier moest zo snel mogelijk naar de klant en dat ging niet zogoed per paard en wagen via hobbelige en onverharde wegen. Despoorwegwerkplaats is een ander voorbeeld en zo volgden er meer.Amersfoort ontwikkelde zich echter, dankzij de aanleg van de spoorwegen,in de eerste plaats als dienstenstad, waardoor de lonen werden opgestuwd. In de jaren 30, 40, 50 en 60, toen Nederland veel beter ontsloten werden het vrachtverkeer over de weg steeds meer opkwam, gold het voordeelvan de centrale ligging veel minder en ging de hoogte van de lonenzwaarder tellen. In de Voedings- en genotsmiddelen industrie waren delonen relatief laag, en juist deze bedrijfstak delfde daardoor als eerste hetonderspit. De metaalindustrie in Amersfoort kon het veel langeruithouden. Dankzij de betere verbindingen groeide de internationaleconcurrentie. De Nederlandse bedrijven moesten steeds beter presterenen dat deden ze onder meer door te bezuinigen op de kosten. Fusies enovernames werden gewoon. Schaalvergroting werd het credo. De

sigaren-fabriek van Roelofs, voormalige Sopla-fabriek, maakte reeds in de jaren 50deel uit van een groot sigarenconcern, de Verenigde HollandseSigarenfabrieken, die de productie uiteindelijk overplaatste naar elders.Remia fuseerde met de NV Stichtse Margarinefabriek en verplaatste deproductie. De brouwerij was in 1960 met Oranjeboom te Breda gefuseerddie de productie overplaatste. De Amersfoortse Broodfabriek wasovergenomen door de Lubro Bakkerij die de productie in Utrecht concen-treerde. De teruggang in de nijverheid was vervelend voor Amersfoort, maarde stad is deze teruggang tamelijk goed doorgekomen, omdat de industriebeperkt was ontwikkeld. De neergang in de industrie werd ruimschootsgecompenseerd in de groei van andere bedrijfstakken buiten de industrie.Kijkt men bijvoorbeeld naar Tilburg, daar waren de ontwikkelingenregelrecht een ramp, zodat de stad na decennia lange bevolkingsgroeivoor het eerst een bevolkingsdaling zag in de jaren 70.11 Wat inAmersfoort na 1860 was gebeurd gebeurde in Tilburg en Enschede

na1960. In Amersfoort groeide de bevolking alleen maar. Tussen 1840 en 1880was de bevolking nauwelijks gegroeid, maar daarna groeide de stad alsnooit tevoren. Amersfoort behoorde tot de snelste groeiers van het land.De stad groeide sneller dan menig industriestad en na 1960 ging die groeigewoon door alsof er niets was gebeurd. De groei werd dan ook niet ofzeer ten dele bepaald door de ontwikkelingen in de nijverheid enindustrie, maar vooral door die in de dienstensector. De bevolkingsgroeiging gepaard met een groeiende welvaart. Amersfoort werd een tamelijkwelvarende stad. Daar kwam na 1960 geen verandering in.



Flehite TELOORGANG VAN DE NIJVERHEID Er kan gesteld worden dat de jaren 60 van de 20ste eeuw wat betreft deeconomische en sociale ontwikkelingen voor Amersfoort geen duidelijkescheidslijn is. Amersfoort stortte niet in de afgrond zoals Tilburg enEnschede, die jaren nodig hadden om weer omhoog te krabbelen.Amersfoort had die prijs al honderd jaar eerder betaald. Als er eenbreekpunt aangegeven moet worden, dan komen de jaren 60 van de 19deeeuw eerder in aanmerking dan die van de 20ste eeuw. NOTEN 1.    Jan Luiten van Zanden: Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenisvan Nederland 1914-1995. Utrecht 1997. 196-197; Ronald van der Bie en JanPieter Smits: Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen 1800-1999.Voorburg/Heerlen, 2001. 21 en 88-89, en HJ. de Jong: De Nederlandseindustrie. Een vergelijkende analyse op basis van de productiestatistieken.Amsterdam, 1999, 2-4. Cijfers beroepsbevolking nijverheid betreffen bedrijf-stakken delfstoffenwinning, industrie, nutsbedrijven en bouwnijverheid. 2.     Voor

de oudste geschiedenis van de meeste genoemde bedrijven zie: PaulBrusse: Amersfoort 1850-1930. Economische bedrijvigheid en sociale verhoudingen.Amersfoort, 1993. passim. Over het bedrijf van Molenaar zie Een excursie doorMolenaar's Nederlandse Automobielfabrieken te Amersfoort. Z.pl., z.j. 3.     Brusse: Amersfoort. 80-85. 4.     Brusse: Amersfoort. 62-69, 72-80 en 128-135. 5.     Bronnen voor ontwikkelingen tot 1930 zie Brusse: Amersfoort, passim. Voorde bronnen voor de ontwikkelingen daarna wordt hier (ook voor de rest vanhet betoog, tenzij anders vermeld) verwezen naar de bronvermeldingen bijde (door Brusse geschreven) hoofdstukken over de economische geschiedenisvan Amersfoort 1795-1975 die te zijner tijd gepubliceerd zullen worden ineen groot overzichtswerk over de Amersfoortse geschiedenis. Deel 3 vanAmersfoort zoals het was geeft veel informatie over Amersfoortse bedrijven.Over Eysink en de Phoenix-brouwerij zijn nog niet zo lang geleden boekenverschenen: Vincent van der Vinne: Eysink van fiets tot motorfiets.

Amsterdam,2001, en Onno Kleefkens: Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij1873-1970. Amsterdam, 2001. 6.     Gemeenteverslag Amersfoort 1891, bedrijfstellingen CBS 1930, 1963. 7.     De Jong: De Nederlandse industrie. 10-11. 8.     Zie Brusse: Amersfoort. 189-190. 9.     Brusse: Amersfoort. 82. 10.   Databestand Hofstee. Dat is een bestand met bevolkingscijfer per gemeentevanaf 1811 verzameld en berekend in opdracht van Prof.dr. E.W. Hofstee,dat ter inzage ligt bij de afdeling Sociologie van de Wageningen Universiteit.Sinds enige tijd zijn via de website van het CBS (statline) ook de bevolkings-gegevens uit de 19de en 20ste eeuw per gemeente beschikbaar. 11.   Henk van Doremalen: Stadsvernieuwing en cityvorming. Demografie enruimtelijke ontwikkeling 1945-2000. In: Cock Gorisse (red.): Tilburg, stad meteen levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met detwintigste eeuw. Tilburg, 2001. 449-464, aldaar 452. 17


