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Migrerendee bedrijven en migrantenondernemers 

DeDe betekenis van mode en migratie voor de ruimtelijke organisatie 
vanvan de kledingaanvoer naar Nederlandse consumenten 

Samenvatting g 

"Man"Man 's amazing aspirations are all held together by the clothing made by the 
tailor,tailor, the dressmaker, the couturier and the clothing manufacturer.' 

(Langnerr 1991: 18) 

Heell  lang geleden was er eens in de straat waar ik woon, vlak naast café De Laurier-
boom,boom, een kledingbedrijfje. Terwijl de klanten in het café op een doordeweekse avond 
rustigg hun glas uitdronken, werd er door de Turkse eigenaar van het loonconfectie-
bedrijff  en zijn werknemers nog hard gewerkt om een partij bloesjes af te krijgen. Vaak 
werktenn ze door tot diep in de nacht, om de volgende morgen vroeg de kleding te 
kunnenn afleveren bij het World Fashion Centre in Amsterdam-West. Op een dag, het 
moett in 1993 zijn geweest, was het bedrijfje plotseling verdwenen. Niemand in de 
straatt wist precies wat ermee was gebeurd, en waar de eigenaar en zijn werknemers 
warenn gebleven. 

dott op zekere hoogte is dit onderzoek het resultaat van mijn verbazing aan de bar 
watt toch de redenen waren waarom dit Turkse kledingbedrijfje opeens was verdwe-
nen.. Uiteraard wist ik dat de Nederlandse kledingindustrie het de afgelopen veertig 
jaarr niet makkelijk heeft gehad. Een groot aantal bedrijven is failliet gegaan, of heeft 
zijnn arbeidsintensieve activiteiten verplaatst naar lagelonenlanden. Wat ik echter intri-
gerendd vond - en vind - is waarom een kledingbedrijf in de jaren tachtig klaarblijke-
lij kk goed kon lopen, maar begin jaren negentig eensklaps kon verdwijnen. Vanuit deze 
nieuwsgierigheidd heb ik de hoofdvraag van mijn onderzoek geformuleerd: 

Welkee veranderingen hebben zich sinds 1980 voorgedaan in de ruimtelijke organi-
satiee van de kledingaanvoer naar de Nederlandse markt, en hoe kunnen deze ver-
anderingenn worden verklaarde 

Hett begrip 'ruimtelijke organisatie van de kledingaanvoer' vat ik op als de wijze 1 
waaropp verschillende activiteiten in het maken van een kledingstuk ruimtelijk zijn 
verdeeld.. Vanuit die invalshoek is de vraag waarom er in 1990 kennelijk behoefte was 
aann een bepaald soort kledingproductie in Amsterdam, terwijl die in 1993 aanzienlijk 
geringerr was. Dit lijk t een eenvoudige vraag, maar wanneer je haar probeert te beant-
woordenn kom je terecht in een woud van wetenschappelijke studies op een veelheid 
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vann terreinen. Allereerst is er de literatuur over veranderingen in de (internationale) 
arbeidsdeling.. Aangezien een groot deel van de ontwikkelingen in de Nederlandse kle-
dingsectorr in de jaren tachtig samenhangt met de opkomst (en ondergang) van door 
Turksee migranten gerunde loonconfectiebedrijven, ligt bovendien literatuur over mi-
grantenondernemerschapp voor de hand. Tot slot leidt deze vraag naar literatuur over 
consumptiee en mode, omdat veranderingen in de kledingvraag een belangrijke rol 
hebbenn gespeeld in de ruimtelijke organisatie van de aanvoer; veranderingen die in de 
literatuurr over internationale arbeidsdeling veelal erg weinig aandacht krijgen. Het 
doell  van dit onderzoek werd daarmee te laten zien hoe de aanvoer van kleding naar 
Nederlandsee consumenten sinds 1980 is veranderd, en om een theoretisch kader te 
ontwikkelen,, bestaande uit delen van de drie genoemde wetenschappelijke terreinen, 
waarmeee deze veranderingen kunnen worden verklaard. 

Inn hoofdstuk 2 zet ik het theoretische kader van deze studie uiteen. Daarin staan vier 
uitgangspuntenn centraal. In de eerste plaats benadruk ik her belang van een kader 
waarinn structuur en actor onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In plaats van een 
benaderingg waarin óf aan actoren óf aan structuren een doorslaggevende rol wordt 
toegekendd in het handelen, heb ik gekozen voor een kader waarin actor en structuur 
elkaarr veronderstellen en dus niet te scheiden zijn. 

Inn de tweede plaats beargumenteer ik dat wanneer een dergelijke onlosmakelijk-
heidd van structuur en actor aan mijn theoretisch kader ten grondslag ligt, het nood-
zakelijkk is vast te stellen dat het onmogelijk is om het geheel van de ons omringende 
werkelijkheidd te duiden door je te richten op concreet waarneembare verschijnselen; 
ookk de abstractere, onderliggende mechanismen dienen in de beschouwing te worden 
betrokken.. Ik koppel dit onderscheid tussen concreet en abstract aan mijn aanpak van 
dee onlosmakelijkheid van structuur en actor. Hoewel deze twee onlosmakelijk zijn en 
niett afzonderlijk kunnen worden bezien, is er wel een verschil in de wijze waarop ze 
kunnenn worden bestudeerd. Handelingen van actoren kunnen als concreet waar-
neembaree verschijnselen worden onderzocht, terwijl het bestuderen van de achterlig-
gendee structuur een analyse van de abstractere mechanismen omvat. Op diverse mo-
mentenn in deze studie benadruk ik dat een dergelijke stellingname moet worden 
gezienn als een onderdeel van mijn onderzoeksbenadering. Dit betekent echter geens-
zinss een impliciete keuze voor een actor- of structuurbenadering. 

Inn de derde plaats stel ik dat een dergelijke onderzoeksopzet onherroepelijk ook 
verschillendee analyseniveaus moet omvatten. Voor het bestuderen van concreet waar-
neembaree handelingen van actoren is een analyse op microniveau gehanteerd, voor de 
interactiee tussen de verschillende actoren een analyse op mesoniveau, en voor de ab-
stracteree sociale omgeving waarbinnen dergelijke interacties plaatsvinden een analyse 
opp macroniveau. 

11 en vierde en laatste heb ik geprobeerd het begrip ruimte zo goed mogelijk in het 
kaderr te integreren. De onderscheiden analyseniveaus kunnen alle worden gekop-
peldd aan een bepaalde conceptie van ruimte. Het microniveau omvat de vestigings-
enn jtf/zra'/^strategieën van bedrijven. Op mesoniveau gaat het om de ruimtelijke 
configuratiee van verschillende activiteiten, anders gezegd om de afstand tussen de 
diversee actoren. De ruimtelijke implicaties van een bepaalde sociale ordening (van 
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eenn ontwikkelingswijze of mode of development) en de wijze waarop een dergelijke 
ontwikkelingswijzee op uiteenlopende locaties vorm krijgt, worden op macroniveau 
bestudeerd. . 

Opp grond van deze vier uitgangspunten heb ik vervolgens een model ontwikkeld rer 
bestuderingg en verklaring van de ruimtelijke organisatie van productie. Om te begrij-
penn hoe de verschillende activiteiten die deel uitmaken van het vervaardigen en ver-
handelenn van een kledingstuk over de ruimte zijn verdeeld, moeten we allereerst be-
studerenn hoe de diverse betrokken actoren hun vestigings- en jrö//;r/;/g-srrategieën 
vormm hebben gegeven. Kledingproducenten vestigen zich op een bepaalde locatie, 
grootwinkelbedrijvenn besluiten om hun voorraad op een bepaalde locatie in te kopen 
oftee laten vervaardigen. Consumenten, op hun beurt, beslissen waar ze een bepaald 
kledingstukk kopen. Een analyse van deze strategieën levert precieze informatie op, die 
kann worden gezien als een gedetailleerde kaart van handelingen in de ruimte. Binnen 
mijnn onderzoekskader betreft dit het bestuderen van de concreet waarneembare han-
delingenn van actoren (de analyse op microniveau). 

Henn dergelijke analvse blijf t mijns inziens echter relatief betekenisloos indien ze 
niett wordt gekoppeld aan de structurele omgeving waarin de handelingen plaats-
vinden.. Hiertoe heb ik een mesoniveau van analyse gehanteerd. De aandacht is daar-
bijj  uitgegaan naar de interactieprocessen tussen de verschillende actoren die zijn be-
trokkenn bij het produceren en verhandelen van een kledingstuk. Hiervoor heb ik een 
modell  gebruikt dat is ontwikkeld door Ruigrok en Van Tulder (1995). In dit model 
staann de onderhandelingsrelaties centraal tussen een zogeheten rorf-bedrijf in een sec-
torr en andere actoren. Omdat in de kledingsector grootwinkelbedrijven een dergelijke 
core-xo\core-xo\ vervullen, heb ik op basis van dit model de interactie onderzocht russen deze 
grootwinkelbedrijvenn en toeleveranciers, consumenten, overheden, banken en vak-
bonden.. Het onderhandelingsproces resulteert in een bepaalde mate van afhankelijk-
heidd van de andere actoren van het twr-bedrijf. Die afhankelijkheid heeft op haar 
beurtt consequenties voor de ruimtelijke configuratie van de activiteiten in de sector. 
Opp deze wijze laat ik zien hoe voor verschillende segmenten van de kledingmarkt een 
uiteenlopendee mate van afhankelijkheid van grootwinkelbedrijven heeft geresulteerd 
inn een bepaalde mare van verwijdering tussen toeleveranciers van kleding en de consu-
ment.. Ik laat bovendien zien hoe dit proces in de tijd is veranderd. 

Dezee analyse op mesoniveau helpt inzicht te verkrijgen in de ruimtelijke configu-
ratiee van kledingaanvoer: zij laat zien hoe ver die kledingaanvoer is verwijderd van de 
consument.. In het laatste deel van mijn onderzoek koppel ik dit proces aan verande-
ringenn in de structureler omgeving waarin ze plaatsvinden, namelijk aan veranderin-
genn in de internationale politiek-economische ordening. Daarbij ga ik specifiek in op 
dee wijze waarop zulke processen tot uitdrukking komen in Nederland en I urkije. Het 
gaatt immers niet alleen om de mate van verwijdering van activiteiten, maar ook om de 
vraagg waar die activiteiten dan uiteindelijk plaatsvinden. Voor dit deel van het onder-
zoekk ben ik uitgegaan van de conceptualisering van de zogeheten Reguleringsschool. 
Veranderingenn in het fordistische accumulatieregime en in de wijze van regulering na 
19700 (alsook de wijze waarop dit tot uitdrukking is gekomen in Nederland en Turkije) 
gevenn hier de structurele context aan waarbinnen de hiervoor beschreven ruimtelijke 
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configuratiee van productie moet worden begrepen. Met behulp van dit macroniveau 
vann analyse kan de veranderende ruimtelijke organisatie van productie vollediger wor-
denn geduid. 

Ditt theoretisch kader heeft ook de verdere opbouw van mijn studie bepaald. 

Inn hoofdstuk 3 beschrijf ik hoe de kledingaanvoer naar consumenten in Nederland 
sindss 19X0 is veranderd. Ik ga kort in op de ontwikkeling van de Nederlandse kleding-
industriee vanaf het midden van de negentiende eeuw, en op de rol die migranten ook 
toenn al in de sector speelden. Tevens laat ik zien dat de ontwikkeling van de kleding-
industriee gedeeltelijk is voortgekomen uit de detailhandel voor kleding, en dat de ont-
wikkelingg van een homogener smaak in sommige subsectoren van de industrie (vooral 
inn de herenkleding) - en het uitblijven daarvan, in het bijzonder in de dameskleding-
invloedd heeft gehad op de ontwikkeling van grootschalige productie. Hoewel de kle-
dingindustriee in vergelijking met andere industriële sectoren nooit zo is gemechani-
seerdd en zo sterk op massaproductie is gericht, zorgde de periode na de Tweede Wereld-
oorlogg wel voor een stimulans van grootschalige productie. Na 1963 viel de sector ech-
terr terug. lot aan 1980 daalden de productie van en werkgelegenheid in de kleding-
industriee voortdurend. Vooral in Amsterdam kende de industrie een sterke neergang. 
Daartegenoverr stond een groei van de import van kleding en een toename van de uit-
bestedingg van kledingproductie naar het buitenland. 

Vanaff  1980 deden zich echter enkele veranderingen voor in deze neergang. Niet al-
leenn werd de terugval minder geprononceerd dan in de jaren daarvoor, in Amsterdam 
werdd zelfs een behoorlijk aantal nieuwe loonconfectiebedrijven gestart. Het aantal be-
drijven,, die in veel gevallen werden geleid door Turkse ondernemers, steeg in Amster-
damm tot ongeveer 1.000 in 1992, met ongeveer 20.000 werknemers en een omzet van 
meerr dan 1 miljard gulden. Dat is bijna evenveel als de omzet van de rest van de Neder-
landsee kledingindustrie. Na 1993 daalde het aantal bedrijven echter spectaculair, en 
rondd 1997 waren ze bijna geheel van het toneel verdwenen. 

Ookk de herkomst van de kledingimport in Nederland begon na 1980 te verande-
ren.. Terwijl het aandeel van andere KU-landen en dat van de belangrijkste Aziatische 
exporteurss zoals Hongkong verminderde, zagen mediterrane en - later - Oost-tuiro-
pesee landen hun aandeel toenemen. Vooral het aandeel van Turkije steeg enorm. 
Dezee nabijgelegen landen concentreerden zich, als gevolg van het relatief modieuze 
karakterr van hun producten, op de export van kleding met een relatief" hoge prijs. 
Daarnaastt kwam ook een nieuwe groep Aziatische kledingexporteurs op (waaronder 
China,, Bangladesh, Indonesië en Thailand). Deze nieuwe Aziatische exporteurs leg-
denn zich toe op de onderkant van de kledingmarkt, terwijl landen als Hongkong pro-
beerdenn om via een verbetering van de kwaliteit van hun kleding hun exportopbrengst 
tee verhogen. 

Dezee ontwikkelingen in de kledingproductie en -handel maken twee zaken duide-
lijk .. In de eerste plaats was er in de tweede helft van de jaren tachtig en het begin van 
dee jaren negentig sprake van een aanzienlijke stijging van de kledingproductie. Ge-
durendee de jaren negentig nam deze productie echter sterk af. In de tweede plaats is 
hett aandeel van nabijgelegen landen in de invoer van modegevoelige kleding toege-



Samenvatting Samenvatting 

nomen.. Nieuwe Aziatische exporteurs richten zich op de goedkoopste kleding ÏV 
ontwikkelingenn in productie en invoer wijzen op een regionaliseringsproces - in de 
betekeniss van een aanvoer die dichter bij de Nederlandse consument ligt - van mode-
gevoeligee kleding en op een verdere globalisering van de aanvoer van goedkope kle-
dingg voor de massamarkt. 

Inn hoofdstuk 4 heb ik geprobeerd deze ontwikkelingen te verklaren uit het perspec-
tieff  van de interactie tussen de diverse actoren in de kledingsector. In de Nederlandse 
kledingsectorr zijn de grootwinkelbedrijven de belangrijkste spelers. Deze bedrijven 
hebbenn in het algemeen een veel grotere omzet dan Nederlandse kledingproducen-
ten.. Ken viertal grootwinkelbedrijven heefteen flink aandeel in de totale Nederlandse 
kledingverkopen.. Ook bestaat er door fusies en andere samenwerkingsvormen tussen 
winkelierss een voortdurende tendens tot concentratie. Ik laat zien hoe de verhouding 
tussenn grootwinkelbedrijven en kledingproducenten in de loop van de tijd is veran-
derd.. Sommige producenten van bekende merkkleding hebben sinds de tweede helft 
vann de jaren tachtig hun positie ten opzichte van grootwinkelbedrijven versterkt. 
Producentenn van modegevoelige merkloze kleding daarentegen zagen hun onderhan-
delingspositiee steeds meer verslechteren. Het gevolg hiervan was dat grootwinkel-
bedrijvenn aan hun toeleveranciers steeds hogere eisen stelden op het gebied van prijs, 
levertijdd en kwaliteit. Tot aan het begin van de jaren negentig slaagden de groot-
winkelbedrijvenn er niet (geheel) in om kortcyclische mode van ver weg te importeren. 
Hierdoorr was de positie van de Amsterdamse loonconfectiebedrijven nog relatief 
gunstig.. Naarmate de grootwinkelbedrijven meer in staat waren om ook modegevoe-
ligerr producten te importeren, verzwakte de positie van de loonconfectiebedrijven. 
Maarr ook wat betreft de minder modegevoelige kleding zijn producenten in zeer 
sterkee mate afhankelijk van grootwinkelbedrijven, gezien het grote aantal alternatieve 
producentenn dat op grond van de mogelijkheid van lange levertijden in dit marktseg-
mentt voorhanden is. 

Dee relaties tussen producenten en grootwinkelbedrijven zijn nauw verbonden met de 
interactiee tussen grootwinkelbedrijven en consumenten. Hoewel de afhankelijkheid 
vann consumenten van grootwinkelbedrijven van een compleet andere orde is dan die 
vann producenten, kunnen ook in het geval van consumenten enkele mechanismen 
wordenn onderscheiden waarmee grootwinkelbedrijven hen aan zich proberen te bin-
den.. Mode is hier een belangrijk voorbeeld. Als het gaat om de minder modegevoelige 
kledingsegmenten,, die vooral begin jaren tachtig belangrijker werden, beconcurreren 
grootwinkelbedrijvenn elkaar op de prijs om consumenten te trekken. Hierdoor heb-
benn ze maar in beperkte mate invloed op hun klanten. In het geval van merkkleding 
kunnenn consumenten meer worden gebonden, hoewel maar weinig eigen merken van 
grootwinkelbedrijvenn hierin succesvol zijn geweest. In het marktsegment van de 5 

merklozee modieuze kleding zijn grootwinkelbedrijven er door de verbetering van hun 
logistiekee management steeds beter in geslaagd om de aanvoer van kortcyclische mode 
doorr invoer te doen plaatsvinden. In plaats van een probleem voor grootwinkelbedrij-
venn (zoals in de jaren tachtig) werden snelle modewisselingen in de jaren negentig 
hiermeee voor winkeliers een instrument om klanten aan zich te binden. 
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Grootwinkelbedrijvenn hebben maar weinig van doen met de industriepolitiek van de 
overheid.. Twee andere beleidsterreinen zijn van groter belang. Het eerste betreft het 
overheidsbeleidd inzake informele activiteiten in de kledingsector. In veel Amster-
damsee loonconfectiebedrijven kwamen zulke informele activiteiten (zoals belasting-
ontduikingg en overtreding van de wetgeving voor de tewerkstelling van vreemdelin-
gen)) veelvuldig voor. Slaagden grootwinkelbedrijven er gedurende de jaren tachtig 
nogg in om overheidsinterventie in de sector te beperken tot vrijwillig e maatregelen 
doorr de sector zelf, in de jaren negentig sloeg dit om. Vooral op het gebied van de te-
werkstellingg van vreemdelingen trad de overheid keihard op. In die periode was het 
belangg van grootwinkelbedrijven bij non-interventie in de loonconfectiebedrijven 
echterr al sterk afgenomen, omdat ze in staat waren de modegevoelige kleding nu van 
elderss te importeren. De maatregelen hebben de grootwinkelbedrijven aldus maar in 
zeerr beperkte mate geschaad. Het tweede beleidsterrein betreft de handelspolitiek. 
Hoewell  de F-:r met het tweede Multivezelakkoord in het begin van de jaren tachtig 
voorr de kledingimport een restrictiever beleid voerde, betekende dit niet dat import 
hiermeee onmogelijk werd. Niet alleen vonden grootwinkelbedrijven nieuwe import-
mogelijkhedenn in Aziatische landen, ook de relatief opener houding van de M' naar de 
landenn rond de Middellandse Zee en Oost-Kuropa bood uitkomst. Op beide beleids-
terreinenn (informele activiteit en handel) is overheidsbeleid dus nauwelijks tegen de 
belangenn van grootwinkelbedrijven ingegaan. 

Omdatt grootwinkelbedrijven de beschikking hebben over relatief veel eigen kapi-
taal,, zijn ze erin geslaagd tamelijk onafhankelijk te blijven van banken. Zelfs nu veel 
grootwinkelbedrijvenn een beursnotering hebben, blijf t die onafhankelijkheid bestaan, 
aangezienn het gros van de aandelen in handen is van een klein aantal families. Wat be-
trefttreft hun relaties met werknemers, hebben zij een laagbetaald arbeidsaanbod gevon-
denn in parttime wrerkende vrouwen. 

Dee veranderende afhankelijkheidsrelaties tussen grootwinkelbedrijven en andere acto-
renn hebben geresulteerd in een veranderende ruimtelijke configuratie van de kleding-
aanvoer.. Vanaf 1980 heelt dit een driedubbele vorm aangenomen. De producenten 
vann modieuze merkkleding staan relatie! sterk ten opzichte van grootwinkelbedrijven, 
enn zijn vooral gevestigd in andere 1.1-landen. De mate van verspreiding van dit soort 
kledingaanvoerr is dus beperkt. De merkloze modieuze kleding kwam gedurende de ja-
renn tachtig gedeeltelijk van de Amsterdamse loonconfectiebedrijven. Ook in dit geval 
waswas dus sprake van een zeer beperkte spreiding van de kledingaanvoer, die gepaard 
gingg met een sterke mate van controle van grootwinkelbedrijven over hun toeleveran-
ciers.. Gedurende de jaren tachtig, en vooral in de jaren negentig, slaagden grootwin-
kelbedrijvenn er steeds beter in om dergelijke kleding via import van verder weg re be-
trekken.. Dit resulteerde in een groeiende verspreidingen toenemende import uit de 

66 mediterrane landen en Oost-Huropa. Tot slot is de aanvoer van de merkloze, minder 
modieuzee kleding het verst verwijderd, omdat voor dir marktsegment lange levertijden 
mogelijkk zijn. 

Inn hoofdstuk 5 heb ik onderzocht hoe deze veranderende ruimtelijke configuratie win 
dee kledingaanvoer moet worden begrepen tegen de achtergrond van veranderingen in 
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dee wereldeconomie, in het bijzonder de veranderingen in Nederland en I nrkiie De 
economischee ordening van na de Tweede Wereldoorlog kan worden aangeduid met 
dee term fordisme, dat kan worden beschreven aan de hand van een aantal kenmerken 
vann de wijze waarop de productie was georganiseerd. Gedurende her fordistische tijd-
perkk werd de productie steeds grootschaliger en gemechaniseerder, gericht op een 
massamarkt.. Productie vond plaats op voorraad, voor een relatie! homogene consu-
mentenmarkt.. In ruimtelijk opzicht was productie op nationale schaal georganiseerd, 
waarbijj  de voornaamste productielocaties waren gesitueerd rondom de grotere steden 
inn de geïndustrialiseerde wereld. Wat betrek regulering werd het fordisme geken-
merktt door keynesiaanse macro-economische interventie en de vorming van verzor-
gingsstaten.. Omdat loonkosten en belastingen sterk toenamen en de industrie lang-
zaamm aan internationaliseerde, kwam het fordisme in een crisis terecht. 

Dezee crisis leidde tot een aantal ingrijpende veranderingen, die kunnen worden 
gezienn als het totstandkomen van een post-fordistische ontwikkelingswijze. In de pro-
ductieorganisatiee namen verticale decentralisatie en de rol van het klein- en midden-
bedrijff  in belang toe. Productie werd meer op eenjust-in-timebasis georganiseerd, met 
gebruikk van nieuwe logistieke concepten. De regulering richtte zich in plaats van op 
dee verzorgingsstaat op de aanbodkant van de economie, en kreeg steeds meer neolibe-
ralee trekken. Consumptiepatronen werden steeds gevarieerder en individualistischer, 
enn veranderden steeds sneller. In ruimtelijk opzicht vond het accumulatieproces in 
toenemendee mate op mondiale schaal plaats, maar tegelijkertijd was er ook sprake van 
regionalisering.. In de zich ontwikkelende mondiale arbeidsmarkt kwam arbeid in een 
zwakkeree positie ten opzichte van het grensoverschrijdende kapitaal te staan, hetgeen 
groeiendee werkloosheid, loondalingen en inkomensverschillen met zich bracht. 

Dezee ontwikkelingen van fordisme naar posr-fordisme vormen ook de achtergrond 
vann wat er in Nederland plaatsvond. De Nederlandse economie was lange tijd relatief 
weinigg geïndustrialiseerd en open, en kende pas na de Tweede Wereldoorlog een 
grootschaligerr industrialisatieproces. Aan de basis hiervan lag een lagelonenpolitiek 
diee werd gedragen door werkgevers, werknemers én de staat. Toen de lonen in de ja-
renn zestig stegen, ontwikkelde de Nederlandse economie zich meer tot een diensten-
economie.. De economische crisis van de jaren zeventig leidde tot een sterke groei van 
dee werkloosheid, zeker in de jaren tachtig. Migranten werden door deze ontwikke-
lingenn extra getroffen. De politieke veranderingen na 1982, die meer waren gericht op 
loonmatiging,, het terugdringen van het overheidstekort en het verminderen van de 
werkloosheid,, brachten hierin voor migranten weinig verandering; de werkloosheid 
onderr hen bleef hoog. Tegelijkertijd bleven de grondslagen van de Nederlandse ver-
zorgingsstaatt grotendeels overeind, hetgeen onder andere tot uitdrukking kwam in 
eenn relatief uitgebreid sociale zekerheidsstelsel. Alleen 'buitenstaanders - zij die niet 
inn aanmerking kwamen voor de sociale zekerheidsarrangementen, onder wie migran-
tenn zonder verblijfsvergunning - vielen buiten de boot. Hoewel de Nederlandse aan-
passingspolitiekk wel leidde tot een aanzienlijke verbetering van de concurrentiepositie 
enn een afname van de loonkosten, biedt dit op zich geen verklaring voor de terugkeer 
vann arbeidsintensieve industrie naar Nederland. Het had een zekere mate van polari-
satiee op etnische gronden tot gevolg omdat migranten sterker door de economische 
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crisiss werden getroffen, zonder dat het aanleiding gaf tot een extreme verpaupering 
vann migranten - die vaak wordt gezien als oorzaak van het opkomen van migranten-
ondernemerschapp in marginale economische activiteiten. Omdat de restrictiever im-
migratiepolitiekk de illegale immigratie niet tegenhield, ontstond echter een situatie 
waarinn enkele al legaal in Nederland verblijvende migranten een loonconfectiebedrijf 
opzettenn en hun werknemers, zonder de benodigde papieren, uit Turkije haalden. 
Eenn aantal van deze illegale migranten zette ook zelf weer een bedrijfje op, waardoor 
hett aanbod in de sector de vraag ging overtreffen. Gekoppeld aan een groeiende con-
currentiee uit Oost-Europa en het mediterrane gebied en een steeds strenger optreden 
vann de autoriteiten tegen illegale arbeid, leidde dit tot de neergang van de sector in de 
jarenn negentig. 

Turkijee kende na 1923 een staatsgeleid industrialisatieproces. Het resultaat was een 
fordistischee productiestructuur die vanuit de staat was opgezet, hoewel in de jaren vijf -
tigg meer ruimte werd gegeven aan de particuliere sector. Door de nadruk op import-
vervangendee industrie was de Turkse industrie, inclusief de grote textiel- en kleding-
sector,, nauwelijks concurrerend op de wereldmarkt. De economische en politieke cri-
sess van de jaren zeventig brachten Turkije steeds verder in de problemen, hetgeen in 
19800 leidde tot ingrijpen van het Turkse leger. De staatsgreep vormde de basis voor 
eenn verandering in het economische beleid, dat meer in de richting kwam van de door 
hett IM F gepropageerde structurele aanpassingsprogramma's. Dit resulteerde in een 
sterkee daling van lonen, beperkingen van vakbonden en een versterking van de con-
currentiepositiee van de Turkse export, waarvan vooral de kledingsector profiteerde. 
Tochh blijf t de erfenis van staatsinvloed in de Turkse economie aanwezig, hetgeen bij-
voorbeeldd tot uiting komt in de terughoudendheid om op grote schaal over te gaan tot 
privatiseringg en in de grootschalige exportsubsidies. Het veranderingsproces komt in 
Turkijee neer op een nieuwe rol van de staat in de economie, niet zozeer op een minder 
sterkee rol. Het verzwakken van de positie van werknemers heeft bovendien tot een 
hernieuwdee impuls voor emigratie geleid, hetgeen onder de strikte wetgeving inzake 
immigratiee in West-Europa alleen kon in de vorm van gezinshereniging en -vorming, 
off  illegale immigratie. De structurele aanpassing van de Turkse economie heeft dus 
niett alleen geresulteerd in een groei van de kledingexport, maar ook in de exodus van 
verarmdee arbeiders, die onder andere in de loonconfectieateliers van Amsterdam te-
rechtt zijn gekomen. 

Tott dusverre heb ik geprobeerd 'het waarom1 van de veranderingen in de ruimtelijke 
organisatiee van de kledingaanvoer te beantwoorden. In het laatste deel van dit hoofd-
stukk wil ik ingaan op een aantal concretere conclusies van mijn onderzoek. Ik doe dit 
aann de hand van tien stellingen. 

8 8 
// Wat betreft re-runaway (de terugkeer van arbeidsintensieve kledingproductie naar 
geïndustrialiseerdee landen) leidt dit onderzoek tot twee conclusies. Ten eerste consta-
teerr ik dat van een duurzaam proces van re-runaway, in de betekenis van een structu-
reell  herstel van de Nederlandse kledingindustrie en een vermindering van kledingim-
porten,, nauwelijks sprake is. Ten tweede heb ik echter laten zien dat er wel een zeer 
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opmerkelijkee opleving in de kledingproductie te zien was in de door migranten ge-
leidee loonconfectiebedrijven. Deze opleving duurde tor het begin van de jaren negen-
tig.. Ook nam binnen de kledinginvoer het belang van invoer uit en uitbesteding naar 
herr mediterrane gebied en Oost-Europa sterk toe. Deze ontwikkelingen tezamen wij -
zenn op een significante verandering in de ruimtelijke organisatie van de aanvoer van 
modegevoeligerr kleding; een verandering die kan worden beschreven als een proces 
vann naming bihk or regionalisering van kledingproducrie. 

22 Voor de modegevoeliger segmenten van de kledingmarkt spelen veranderingen in 
dee vraag een belangrijke rol in de ruimtelijke organisatie van de kledingproducrie. De 
terugkeerr van kledingproductie in Nederland was niet zozeer het gevolg van arbeids-
kostenbesparendee technologie of van extreem lage lonen in Amsterdam, als wel van 
eenn nieuwe organisatie van bepaalde segmenten van de kledingmarkt. Maar het idee-
datt grootwinkelbedrijven opeens volledig aan de grillige consumentenvraag zijn over-
geleverd,, klopt niet. Grootwinkelbedrijven hebben geleerd hoe ze hun souning zo 
moetenn inrichten dat ze in staat zijn om de groei van het aantal collecties en snelle mo-
dewisselingenn te combineren met laaggeprijsde import. Mode is hiermee steeds meer 
eenn instrument geworden dat grootwinkelbedrijven gebruiken om hun omzet te ver-
hogen,, in plaats van een onvoorspelbaar obstakel voor hun functioneren. 

-?? Dit onderzoek laat ook zien dat het op een fundamenteel niveau ingrijpen van 
nationalee en lokale overheden nog steeds een belangrijke betekenis heeft voor de vorm 
diee globale economische ontwikkelingen op specifieke plaatsen aannemen. Het over-
legcorporatismee van Nederland zorgde ervoor dat de verzorgingsstaat en het sociale 
zekerheidsstelsell  gedurende de jaren tachtig in belangrijke mate gehandhaafd bleven, 
hoewell  lonen wel daalden en de werkloosheid enorm toenam. In Turkije heeft de ge-
schiedeniss van staatsgeleide industrialisatie een grote rol gespeeld in de wijze waarop 
inn de jaren tachtig structurele hervormingen in de richting van een opener en meer op 
exportt gerichte economie zijn ingezet. Ook al stelt globalisering grenzen aan de ma-
nierr waarop staten kunnen ingrijpen in hun economie, er blijf t dus nog steeds signifi-
cantee ruimte voor overheidsoptreden. 

44 Hoewel in de Nederlandse samenleving polarisatie langs etnische lijnen heeft 
plaatsgevonden,, is de vorming van een etnische onderklasse grotendeels voorkomen. 
Dee bescherming van degenen binnen het vangnet van de verzorgingsstaat - inclusief 
dee legaal in Nederland verblijvende migranten - ging echter gelijk op met een uitslui-
tingg van degenen die buiten&w. vangnet vallen, te weten migranten zonder verblijfs- en 
tewerkstellingsvergunning. . 

<;<;  Vanuit dit perspectief kan de opkomst van de door migranten geleide looncon- 9 
fectiebedrijvenn niet worden verklaard uit de verpaupering van migranten in Neder-
land,, die geen andere mogelijkheden hadden dan het starten van marginale onder-
nemingen.. Hoewel migranten na 1980 veel zwaarder werden getroffen door werk-
loosheid,, bleven ze wel beschermd door de voorzieningen van de verzorgingsstaat. 
Migrantenn zonder verblijfs- of tewerkstellingsvergunning zijn het meest kwetsbaar 
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geblekenn voor her verslechterend economisch tij . Xi | vormden de werknemers in de 
Amsterdamsee loonconfecriebedrijven. [oen de grootwinkelbedrijven alternatieven 
vondenn voor de aanvoer van korrcvclische mode, verdwenen de loonconfectiebedrij-
venn en daarmee de werkgelegenheid in de sector. 

66 Afstand is ondanks globalisering nog steeds een factor van betekenis. Het idee van 
dee global village die voor iedereen toegankelijk is en in elke sector bestaat, is niet op 
werkelijkheidd gebaseerd. In veel opzichten vormt afstand nog steeds een obstakel, en 
moetenn bedrijven daar in de ruimtelijke configuratie van productie rekening mee 
houdenn (zelfs nu de communicatie en transporttechnologie enorm zijn verbeterd). De 
mythee van de global village werd pijnlij k duidelijk in de manier waarop migranten die 
/.onderr verblijfs- en tewerkstellingsvergunning werkzaam waren in de Amsterdamse 
loonconfectie-industriee in het begin van de jaren negentig door de overheid werden 
aangepakt. . 

""  Migratie, investeringen en handel zijn aan elkaar gerelateerd. Het bestuderen van 
handell  uit het perspectief van comparatief voordeel is in veel opzichten betekenisloos 
inn een wereld waarin arbeid en kapitaal zo mobiel zijn. Migratie heeft gevolgen voor 
dee internationale arbeidsdeling (zoals in de Amsterdamse loonconfectiebednjven), en 
diee internationale arbeidsdeling heeft op haar beurt invloed op arbeidsmigratie (zoals 
inn het geval van Turkije). 

&&  Ook immigratie en kledingproducrie zijn met elkaar verbonden. Vanaf het begin 
vann de geïndustrialiseerde kledingproductie in de negentiende eeuw tot nu toe zijn het 
migrantenn geweest die onze kleding maken, of dat nu katholieke handelaars uit Duits-
landd waren, joodse migranten uit Oost-Europa of de Turkse en andere migranten van 
dee jaren tachtig en negentig. Kn zelfs in de landen waaruit kleding wordt geïmpor-
teerdd zijn het vaak migranten van het platteland die dagelijks in rijen klaar staan voor 
dee fabrieken waar onze kleding tegen zeer lage lonen wordt gemaakt. 

(j(j  hen verklaring voor het grote aantal lurken dat in de Amsterdamse loonconfectie-
industriee werkzaam was, moet niet worden gezocht in etnische of culturele factoren. 
Mett andere woorden, de sterke vertegenwoordiging van 1 tirken in deze sector komt 
niett voort uit specifieke, etnisch-culturele eigenschappen. In de eerste plaats was er na-
melijkk ook een substantieel aantal migranten van andere herkomst in deze sector 
werkzaam.. In de tweede plaats lijk t het me zinvoller om de oververtegenwoordiging 
vann ruiken te verklaren vanuit veranderingen in de politieke economie van 1 urkije 
enn vanuit de wijze waarop Turkije deel uitmaakt van de wereldeconomie, dan vanuit 
etnischee of culturele eigenschappen van Kurken op zich. 

inin Voor het bestuderen van een complex thema als de ruimtelijke organisatie van de 
kledingaanvoer,, is het noodzakelijk om een onderzoekskader te gebruiken dat niet 
enkell  is gericht op het in kaart brengen van de strategieën van de verschillende actoren 
diee in de sector actief zijn. Wat nodig is, is een analvse van de veranderende machts-
verhoudingenn tussen deze actoren, die het resultaat zijn van een complex interactie-
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-roccss en win de bredere sociale culturele Politieke en economische mechmisnvn 
diee hieraan ren grondslag liggen. Een dergelijk kader moer mijns inziens multidiscipli-
nairr van karakter zijn. Het is de combinarie van inzichten, methoden en theorieën win 
verschillendee disciplines die onderzoek aan universiteiten belangrijk verrijkt en die 
daaromm verder gestimuleerd zou moeten worden. 

i i i 




