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Circuits in de Landbouwvoedselketen
verscheidenheid en samenhang in de productie
en vermarkting van rundvlees in Midden-Italië

l.De sociale definitie van kwaliteit is het ordenend principe in de organisatie van ketennetwerken en vormt de essentie van de verschillen tussen de circuits in de kolom van een
landbouwvoedselproduct. (dit proefschrift)
2. Voor de vergelijking van de transactiekosten in ketennetwerken die tot verschillende
circuits behoren, is het wenselijk, vanuit een dynamisch perspectief, om niet alleen een
onderscheid te maken tussen beheerskosten en transitiekosten, maar binnen deze laatste te
differentiëren naar de algemene switch-kost&n en de circuitspecifieke transformatiekosten.
(dit proefschrift)
3.Indachtig de leus van de Amerikaanse National Rifle Association - "Guns don't Mll
people, people Mllpeople" - leidt het gebruik van de sociologische actorbenadering af van
het zoeken naar effectieve oplossingen voor maatschappelijke problemen.
4. Aangezien een koe geen auto rijdt maar wel een groot beslag legt op ruimte en natuurlijke
hulpbronnen, is het stimuleren van de rundvleesconsumptie op de lange termijn een van
de best denkbare milieumaatregelen.
5.Succesvolle initiatieven op het gebied van streekgebonden kwaliteitsproductie tonen in een
notendop de wenselijke oplossingsrichting voor de West-Europese landbouwvoedselsector
als geheel: voorschriften op basis van kwaliteit, productiebeheersing en strikte controle.
6. C = 6.1INZB. (Tn-Td) + p; de mate van ambtelijke corruptie jegens bedrijven (Transparency International, corruption perception index) is omgekeerd evenredig met het aantal
graden zuider- of noorderbreedte en recht evenredig met het verschil tussen de gemiddelde dag- en nachttemperatuur.
7.Een ambtenaar die smeergeld aanneemt, geeft gehoor aan de roep vanuit de politiek om
meer klantgericht te werken.
8.De uitleg van de architect dient om de lelijkheid van het gebouw te verbloemen.
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Voorwoord

Het is ochtend en er hangt mist in het dal van de Tiber als ik met de Lambretta op
weg ga. Eenmaal aangekomen op de antieke, onverharde verbindingswegen die over
de heuvelruggen lopen, kunnen de plastic zakken om de handen en voeten er af. Het
is februari en al wekenlang stralend weer. De zon drijft het hars uit de steeneiken en
doet de eerste zomertarwe kiemen. Bk heb een afspraak in Pietralunga met het hoofd
van een coöperatieve slagerij, gevestigd op het plaatselijke industrieterrein. Roberto
Zanchi legt uit dat de geringe verkoop van stootlappen een groot probleem vormt.
Als de vrouwen uit de fabriek komen en hun kind bij oma ophalen, hebben ze geen
tijd en zin om nog uitgebreid te koken. Hierdoor blijft de coöperatie zitten met de
"mindere delen" van het rund, terwijl ze natuurlijk geen halve koeien van haar
boerenleden kan afnemen, 's Middags wacht een tweede interview, in Gubbio, met
een ouderwetse slager-op-de-hoek. Het gesprek duurt twee uur, en gaat tussen het
bedienen van de klanten door. Nee, problemen met de afzet heeft hij niet. Zijn
runderen koopt hij bij een tiental kleine boeren in de omgeving, afwisselend bij de
een en bij de ander, net wie er op dat moment een slachtrijp dier heeft. Bij het
vertrek geeft hij me een biefstuk mee. Ik voel me opgelaten, na al alle tijd en informatie die hij me al aan heeft gegeven. Het zal me nog vaak overkomen, vooral bij
bezoeken aan boeren.
O p de terugweg naar Perugia rijd ik over Colombella, waar Claudio Benedetti net
een eigen slagerij heeft geopend. Voorheen stond hij op de mercato coperto, de
overdekte dagmarkt in het centrum van Perugia, maar daar kon hij de winkel niet
naar eigen inzicht inrichten. Hij nodigt me uit om met Pasen in zijn nieuwe Alfa
Romeo - alle slagers en veehandelaren in Italië lijken in dezelfde auto te rijden - op
zoek te gaan naar lammeren bij schaapherders in de bergen. Claudio had ik leren
kennen via Franco Bartocci, een gepensioneerde veekoper van de CICZOO, een grote
'communistische' slachterij bij Perugia. N u klust hij nog wat bij voor bevriende
slagers. Franco zou een onschatbare bron van informatie blijken. En zonder zijn
raccomandazione was ik bij veel bedrijven niet binnen gekomen.
De open interviews met zo'n 30 slagers in Umbrië vormden het begin van een
omvangrijk onderzoek naar de verscheidenheid in de regionale vleessector, in opdracht van het Italiaanse Ministerie van Landbouw. Het onderzoek werd uitgevoerd
door het Centra per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (Cesar) van de Landbouwfaculteit
van de Universiteit van Perugia, in samenwerking met de toenmalige vakgroep
Sociologie van de Niet-Westerse Gebieden van de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Na de interviews met de slagers keerde ik terug naar Nederland en zetten anderen het
onderzoek voort.
In 1991 kon ik voor een periode van twee jaar terug naar Umbrië, in het kader
van een Europees project. De eerste maanden gingen heen met het afronden van het
eindrapport van het vleesonderzoek. Een document van 800 pagina's, zoals men dat
in Italië graag ziet. Het feit dat er vertegenwoordigers van verschillende disciplines
en organisaties aan het onderzoek hadden gewerkt, maakte het weliswaar een waarde-
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volle ervaring, maar leidde ook tot een wat brokkelig rapport. Het was de bedoeling
dat ik er later de nodige eenheid en diepgang in zou brengen, in de vorm van een
Engelstalig boek. Het idee om het materiaal te gebruiken als basis voor een proefschrift ontstond pas later. Uiteindelijk kwam dit proefschrift in plaats van het boek.
Centraal in het proefschrift staat het begrip circuit, een term die vanaf het begin van
het onderzoek werd gebruikt. Voor de Italiaanse collega-onderzoekers bleek circuit
een common seme-begrip te zijn, waarmee een bepaald type afzetkanaal werd aangeduid. Gedurende het onderzoek werd de term circuit theoretisch nauwelijks verder
uitgewerkt. Het ging vooral om het ontwikkelen van de onderzoeksmethode en om
de beschrijvende resultaten. Er was ook geen vergelijkbaar onderzoek voorhanden
waaraan we ons konden oriënteren. Dit was enerzijds een beperking, maar vormde
anderzijds de feitelijke uitdaging van het onderzoek. We waren ervan overtuigd dat
het bestuderen van uiteenlopende patronen van productie en afzet van een landbouwvoedselproduct, in dit geval rundvlees, vernieuwend was, dat het iets had toe te voegen aan zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke debat.
Voor het onderzoek was de kennis van meerdere disciplines nodig, variërend van
rurale sociologie, bedrijfskunde, economie en marktkunde tot zootechniek en
kwaliteitskunde. De meerwaarde van dit proefschrift ligt mijns inziens dan ook in het
multidisciplinaire karakter. Het pretendeert geenszins uitputtend te zijn in de verschillende vakgebieden.
De volgende personen wil ik bedanken voor hun bijdragen aan dit proefschrift.
De boeren en slagers en andere kenners van de Umbrische vleessector, voor hun
bereidheid om deze "dottore olandese" zo uitgebreid te woord te staan, in het bijzonder Milziade Antano - de boer met de Chianina stier op de omslag van dit boek.
Mijn promotor, professor Jan Douwe van der Ploeg, voor de mogelijkheid om in
Umbrië te wonen en te werken en om deel uit te maken van een groep gedreven
onderzoekers. In de begeleiding van het proefschrift waardeerde ik vooral de ruimte
om een eigen koers te varen en het gehamer op de discorso, het betoog.
Mijn wetenschappelijke sparring partner, Flaminia Ventura, voor haar (wat Antonio Gramsci omschreef als) intelligenza organica, haar grote kennis van de Italiaanse
landbouwvoedselsector en haar hartelijkheid.
Mijn vrouw, Bettina Bock, voor al de tijd die ik achter de computer kon doorbrengen, en me niet bekommerde om de huishoudkas en de kinderen. Bedankt ook voor
je nuchtere commentaren op de concepttekst.
Ans van der Lande, voor haar opgewektheid, moederlijke aandacht en, niet in de
laatste plaats, de professionele ondersteuning van deze publicatie.

Wageningen, augustus 2000

1 Inleiding

1.1

Circuits: samenhang en verscheidenheid

Dit proefschrift is een poging om de verscheidenheid en de patronen van samenhang
in de landbouwvoedselketen te begrijpen als de organisatie van naast elkaar bestaande
circuits. Een circuit vertegenwoordigt een specifieke en samenhangende wijze waarop
de voortbrenging, verwerking, distributie en consumptie van een voedselproduct is
georganiseerd. Deze organisatorische logica onderscheidt zich van die van andere
circuits voor datzelfde voedselproduct, beschouwd binnen de grenzen van een bepaald
gebied. De centrale hypothese is dat er steeds een beperkt aantal, duidelijk te onderscheiden circuits bestaat binnen de kolom van een landbouwvoedselproduct. Tezamen
vormen deze circuits een cultureel repertoire, waaraan ketenactoren refereren bij het
maken van hun strategische keuzes in de markt. De actoren - primaire producenten,
verwerkers, handelaars en consumenten - zijn georganiseerd in zogenoemde ketennetwerken. Een circuit kan dan worden gedefinieerd als een gebiedsgebonden categorie
of verzameling van gelijksoortige ketennetwerken.
De toegevoegde waarde van het begrip circuit ligt in het meso-economische karakter.
Het inventariseren en bestuderen van onderscheidende 'marktsegmenten' binnen een
productkolom, d.i. circuits, vormt zodoende een aanvulling op het gangbare ketenonderzoek. Dit laatste is voornamelijk gericht op individuele bedrijven en hun ketennetwerken, dan wel op globale ontwikkelingen in de productkolom, dan wel op de
keten in abstracte zin, d.i. de opeenvolging en coördinatie van processtappen.
De identificatie van circuits en de daarmee verbonden bestudering van de samenhang binnen ketennetwerken kan praktische relevantie hebben voor enerzijds macroeconomische, dat wil zeggen gebiedsgerichte en strategisch-economische besluitvorming, bijvoorbeeld door middel van circuitgebaseerde scenario-studies, en anderzijds
voor ketenmanagement-vraagstukken, bijvoorbeeld met betrekking tot de positionering van bedrijven in hun marktomgeving.
Uitgangspunt van de bestudering van circuits in de landbouwvoedselketen is dat de
bestaande verscheidenheid in de wijze van produceren en vermarkten van voedselproducten dikwijls onvoldoende wordt onderkend en dat bovendien "de dualiteit die
bestaat tussen het productieve systeem en het commerciële systeem'' gebrekkig wordt
begrepen. Een goed begrip van de specifieke koppelingen tussen landbouw en markt
is van belang omdat processen als uniformering, schaalvergroting en productdifferentiatie meer dan in andere sectoren van de economie, in de landbouwvoedselsector een
problematisch karakter hebben. Het gaat om levende productiemiddelen en het gaat
om menselijk voedsel. De bijzondere kenmerken van voedselproducten en de daaruit
1
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voortvloeiende organisatie van de keten verklaren het gelijktijdig naast elkaar
bestaan van zowel zeer korte en lokale circuits als zeer grootschalige, geïndustrialiseerde. Deze natuurlijke verscheidenheid onderstreept de relevantie van de circuitbenadering voor de landbouwvoedselsector.
2

De circuitbenadering, zoals zij in dit boek is uitgewerkt, bouwt voort op het zogeheten bedrijfsstijlenonderzoek van de Wageningse Rurale Sociologie. In deze school staat
de notie van verscheidenheid centraal . Met de circuitbenadering wordt de toepassing
van het begrip "stijl" verbreed van landbouwbedrijfsniveau naar het niveau van
netwerken in de landbouwvoedselketen (zie §2.6).
3

In deze studie worden een aantal circuits in de rundvleeskolom van de MiddenItaliaanse regio Umbrië geïdentificeerd en beschreven. Deze kolom leent zich,
achteraf bezien, uitstekend voor een dergelijke analyse. Op alle niveaus in de keten
is er sprake van een grote pluriformiteit, van de mesters en slachthuizen tot en met
de slagers en de consumenten. Bovendien blijkt de wijze van produceren steeds samen
te hangen met de wijze van verwerken en vermarkten.
Het onderstaande voorbeeld mag, vooruitlopend op de resultaten in de volgende
hoofdstukken, illustreren hoe veelvormig en specifiek die samenhang in de praktijk
is.
Opvallend voor de Umbrische situatie is de nadrukkelijke aanwezigheid van het
circuito artigianale, het ambachtelijke circuit. Opvallend omdat hier, tegen de voorspellingen van wetenschappers in (zie §3.3), nog altijd 30 procent van de regionale
rundvleesproductie zijn weg vindt. Het ambachtelijke circuit heeft een serie
kenmerken die niet los van elkaar zijn te begrijpen. Ze vormen een samenhangend
en logisch geheel van handelingen, hulpmiddelen en opvattingen.

2
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Het werken met levend materiaal geeft landbouwbedrijven een bijzondere, want verantwoordelijke, en ook structureel kwetsbare positie in de productieketen. De kwetsbaarheid wordt bepaald
door de afhankelijkheid van weer en natuur, en door het ruimte-intensieve karakter, waardoor
er relatief veel kleine producenten zijn die hetzelfde product aanbieden op de markt. De fysieke
deelbaarheid van het voedselproduct impliceert een zekere organisatorische deelbaarheid van de
landbouwvoedselketen in zowel de productie als vermarkting. Tenslotte brengt de bederfelijkheid van voedsel een hoge frequentie van de commerciële contacten in de keten met zich
mee.
De gebruikswaarde van voedsel voor consumenten wordt bepaald door voor hen moeilijk
meetbare kwaliteiten (voedingswaarde, veiligheid, smaak). Bovendien verandert de hoedanigheid
van de meeste voedselproducten in de tijd als gevolg van hun beperkte houdbaarheid. Herkomst,
productiewijze en productsoort, als zijnde indicatoren voor de gewenste productkenmerken,
krijgen hierdoor een symbolische betekenis. Ze betekenen onder andere gezondheid, rituele
reinheid, sociale status en culturele identiteit (Douglas 1976).
Dit blijkt uit de bedrijfsstijlenstudies en meer algemene publicaties: "Over de Oorzaken van Verscheidenheid in de Nederlandse Landbouwgebieden" (Hofstee 1946), "Over de Betekenis van
Verscheidenheid" (Van der Ploeg 1993), "Towards a theoretical understanding of the generation
of diversity in rural areas" (Remmers 1999) e.a.
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Aan de basis staan kleinschalige en middelgrote zoogkoeienhouders die hun
afgemeste jongvee leveren aan plaatselijke slagers, die op hun beurt een kring van
consumenten voorzien die sterk de voorkeur geven aan dit came nostrak (letterlijk:
ons vlees, d.i. vlees uit eigen streek).
De definitie van kwaliteit in het ambachtelijke circuit is in de eerste plaats gebaseerd op de factoren productiewijze en herkomst, welke tezamen de genuinita
(zuiverheid) en de specifieke eeteigenschappen van het rundvlees waarborgen. De
runderen dienen op 'ouderwetse' manier te worden afgemest, dat wil zeggen met
prodotti aziendali (op de boerderij verbouwd voer) en de tijd krijgen om te groeien.
Daarop aansluitend moet het vlees bij de slager een goede frollatura (besterving)
ondergaan. De consumenten in de ketennetwerken van het ambachtelijke circuit
zijn van deze praktijken en hun betekenis goed op de hoogte; ze zijn intenditori
(kenners). Ze kopen rundvlees uitsluitend 'vers van het mes' en zijn bereid om tijd
te steken in het maken van een huon bolito (goede stoofpot), liever dan dat ze
panklare producten kopen, die ze als sofisticata (gekunsteld, ondoorzichtig) beschouwen.
Kenmerkend voor het ambachtelijke circuit zijn de sterke, persoonlijke banden
tussen de boeren, slagers en consumenten. Vaak doet men al tientallen jaren zaken
met elkaar. De slagers kopen hun slachtrunderen bij vaste boeren in de directe
omgeving en weten met het carne nostrale hun klanten, meest ouderen, langdurig
aan zich te binden.
De bovenstaande praktijken en kwaliteitsopvattingen impliceren specifieke productiemiddelen. Zo is het inheemse Chianina-ras cruciaal voor de bedrijfsvoering van
zoogkoeienhouders die naar streekeigen, ambachtelijke kwaliteit streven. Verder
spelen lokale slachthuizen een belangrijke rol. Ze zijn cruciaal voor de kleinschalige logistiek van het ambachtelijke circuit omdat ze op korte afstand liggen
en in staat zijn om het slachtvee en de karkassen met de gewenste zorg te behandelen. Tot slot vormt de gefragmenteerde lappendeken van akkers waarop de Chianina-boeren hun voedergewassen verbouwen, en die het Umbrisch cultuurlandschap
kenmerken, en belangrijke hulpbron. Al deze productiemiddelen zijn voorwaarden
voor en tegelijk uitkomsten van het functioneren van het ambachtelijke circuit.
Wat is nu de betekenis van bovenstaande beschrijving? Wat is het belang van de
circuitbenadering? Allereerst functioneert de beschrijving van circuits als een eyeopener. Zo maakt de substantiële rol van het ambachtelijke circuit in Umbrië duidelijk dat het ondanks zijn kleinschaligheid en onopvallendheid een zeker concurrentievermogen bezit ten opzichte van de overige rundvleescircuits. Het concurrentievoordeel komt onder andere tot uiting in de gemiddeld 10 procent hogere prijs die de
boeren ontvangen. Bovendien daalt de prijs minder sterk in tijden van een 'zwakke'
markt (zie figuur 1.1). Tegenover de sterke kanten van het ambachtelijke circuit staan
uiteraard ook kwetsbare kanten, zoals de hoge arbeidskosten per rund, waaraan
concurrerende circuits weer bestaansmogelijkheden ontlenen.
In algemene zin maakt een beschrijving in termen van circuits duidelijk dat de
verschillen in organisatievorm en kwaliteitsdefinitie van één voedselproduct, zelfs

