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Samenvatting 
Vintage: het ontstaan van de Maltese wijnsector 
Rachel Radmilli 

	 Deze etnografische studie vertelt het verhaal van de Maltese wijnsector waarvan de eerste 

sporen van zijn bestaan op de Maltese eilanden meer dan 2000 jaar oud zijn. Door kritisch te kijken 

naar de voorwaarden voor florerende wijnproductie zal dit proefschrift aantonen dat het maken van 

wijn de complexiteit van culturele productie en de veranderlijke aard van de uitvinding van tradities 

tot uitdrukking brengt. Periodes van succes zijn de vruchten van een paar ondernemende geesten 

die de uitdagingen van hun sociaal-politieke en natuurlijke omgeving manipuleren om iets van 

waarde te maken. Er zijn verschillende sleutelelementen die samen moeten komen om een 

erfgoedproduct te produceren dat kan worden herkend als Maltees en dat meer is dan alleen een 

product met economische waarde. Erfgoed wordt op zijn beurt gebruikt om een kwaliteitsstempel 

toe te voegen aan een wijnsector met een lokaal en internationaal bereik. 

	 Om te begrijpen hoe ondernemers werken aan het produceren van een traditioneel product 

zoals wijn, heb ik de veranderende wetgeving (voor en na het EU-lidmaatschap) die de sector 

reguleert onderzocht, en de context waarin ondernemers opereren in kleine face-to-face 

samenlevingen bestudeerd. Een vergelijkende studie van verschillende theoretische modellen wordt 

gebruikt om het beste theoretische kader vast te stellen om het functioneren van dergelijke sectoren 

te begrijpen. Wijnhandel is een proces dat vaak open ruimtes en een zekere mate van vaagheid 

vereist voor creatieve individuen om kansen te herkennen en, in dit geval 'nieuwe', tradities te 

ontwikkelen, in de vorm van wijn met een goede reputatie. Tegenwoordig hebben deze individuen, 

of  ze nu eigenaren zijn van grote gevestigde bedrijven of  kleine boetiekwijnmakerijen, de macht om 

wetgevers te beïnvloeden en tegelijkertijd door verschillende gemeenschappen te navigeren om hun 

bestaan te legitimeren in een concurrerende wereld die een natuurlijk proces verandert in een 

cultureel proces. Deze culturele producten zijn het resultaat van ondernemerschap in een familiale 

context waar bedrijven met gedrevenheid en overtuiging worden geleid. 

	 Concluderend stelde ik dat inbedding (embeddedness), context en netwerktheorie nog steeds 

geldige theoretische concepten zijn die kunnen worden toegepast op dit soort onderzoek voor een 

beter begrip van voedingssectoren zoals de wijnsector in een mediterrane context. Hierbij hoort ook 

een driepuntsverkenning van ondernemingsacties die relevant zijn op individueel, zakelijk en 

institutioneel niveau. Voor deze drie niveaus is het individu de belangrijkste motor in een 

landbouwsector zoals de wijnproductie. In de praktijk is het de individuele ‘agency’ waarin zakelijk 

inzicht, drive en kennis van een sector gecombineerd worden om een erfgoedproduct levend te 

houden. Individuele keuzevrijheid, gedrevenheid en de zoektocht naar zingeving zijn sleutelkrachten 

in veranderende erfgoedprocessen.


