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Hans dagevos: 
‘Het mooie aan voedsel is de eenheid in 
verscheidenheid’

Hoe ben je in de voedingssector te-
recHt gekomen?
‘Ik ben 10 jaar werkzaam geweest aan de Uni
versiteit van Utrecht. Hier ben ik gepromo
veerd op een fundamenteel onderzoek naar 
de dynamiek van gedrag en menselijke inter
actie. In 1997 zag ik een vacature van het LEI. 
Ze zochten iemand op het gebied van sociale 
dynamiek en consumentengedrag. 
Hoewel ‘Wageningen’ vreemd voor mij was, 
wist ik wel het een en ander over gedrag van
uit maatschappelijk perspectief. Ik werd aan
genomen en inmiddels geniet ik enige be
kendheid met en in het onderzoeksveld van 
voeding. Daarin zoek ik graag de breedte op. 
Ik houd van de afwisseling in onderwerpen.’

Wat Houdt je Huidige Werk in?
‘Ik doe onderzoek naar allerlei vragen op het 
gebied van voedsel. Ik vind mijn werkzaam
heden niet alleen leuk, ze zijn ook maat
schappelijk relevant. Behalve dat eten letter
lijk van vitaal belang is, zijn wat, waar en 
hoeveel we eten belangrijke maatschappelijke 
fenomenen. Het mooie aan het voedsel

domein vind ik de eenheid in verscheiden
heid. Tegengestelde verschijnselen horen ook 
bij elkaar in de wereld van voedsel. Denk bij
voorbeeld aan ondervoeding en overvoeding, 
slow food en fast food, streekproducten en we
reldwijde merken, bioindustrie en biologisch.  
Ook het consumentengedrag kenmerkt zich 
door contrasten: dan zijn we betrokken als 
het om eten gaat om even later onverschillig 
te zijn. Nu eens wikken en wegen we bijvoor
beeld welk pak koffie in de supermarkt een 
paar cent goedkoper is om even later op een 
terrasje een kop koffie te bestellen met een 
prijs van een pondspak koffie. Eten heeft ook 
een lichte kant: we zien het overal om ons 
heen en genieten er elke dag met volle teu
gen van. Maar eten heeft ook donkere kanten 
zoals dierenleed of milieubelasting’.

                           
Wat zou je nog onderzocHt Willen 
zien?
‘Er is zoveel dat ik nog zou willen onderzoe
ken. Maar toch springen er drie onderwerpen 
uit. Als eerste zijn we vorig jaar begonnen 
met een onderzoek naar de zogenaamde 

vleesminderaars, dat zijn mensen die een of 
meerdere dagen per week bewust geen vlees 
eten. Op internationaal niveau is er nog niets 
over bekend waardoor ik een uitdaging zie in 
het verder onderzoeken van wie ze zijn, wat 
de motivaties zijn en hoe stevig hun vlees
minderende gedrag is.
Ook zou ik het belang van gewoonte voor 
voedselconsumptiegedrag verder willen on
derzoeken. Uit onderzoek weten we dat ge
woontes veranderbaar zijn door omgevings
factoren te veranderen. Het is interessant 
deze kennis te gebruiken in het voedseldo
mein. Het andere onderwerp dat mij interes
seert gaat over het onderzoek dat we hebben 
uitgevoerd over overgewicht in China. Dat 
neemt ook daar een grote vlucht, maar ons 
onderzoek wijst erop dat we er niet te snel of 
vanzelfsprekend met westerse ogen naar 
moeten kijken. Wat zijn dan specifieke verkla
ringen voor de toename van overgewicht en 
obesitas in China?’
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