
Commentaar

Voedingsmiddelenconcerns willen 
hun invloed vergroten, ook al gaat 
dat ten koste van onze gezondheid.

In Thailand moet je goed op je 
woorden letten, voor je het weet zit je 
in de gevangenis.

NEDERLAND

Elke keer als ik in een supermarkt kom, 
verbaas ik me over de hoeveelheid goedkoop 
en ongezond eten in de schappen. Zouden deze 

zoete, vette en overmatig zoute producten duurder 
zijn, dan worden ze minder verkocht. En dat zou onze 
gezondheid zeker ten goede komen. 

Maar de Nestlés, Coca Cola’s en Unilevers van 
deze wereld hebben andere belangen. Ze verrijken 
zich juist met al dat ongezonde spul. In Amerika 
kocht een alliantie van grote frisdrankfabrikanten 
zelfs invloed met een ‘maatschappelijke bijdrage’ 
aan het bestrijden van gezondheidsproblemen. 
Een ziekenhuis in Philadelphia kreeg tien miljoen 
dollar voor preventie van obesitas bij kinderen. 
Vervolgens zag het stadsbestuur af van de 
voorgenomen belasting op suikerhoudende 
frisdrank. 

Dichter bij huis werken voedingsmiddelenconcerns 
samen met gemeentes binnen het programma 
Jongeren Op Gezond Gewicht. Daarmee maken ze 
goede sier en het levert prachtige reclame op voor de 
bedrijven. Tegelijkertijd krijgen sommige Nederlandse 
scholen van Coca Cola een jaarlijkse vergoeding in ruil 
voor het plaatsen van hun frisdrankautomaat.

Het zijn bittere zoethouders, die ‘bijdragen’ 
van bedrijven. Het kan toch niet zo zijn dat de 
bescherming van onze gezondheid het verliest 
van de winstbelangen van de industrie? Overheid, 
toon moed en gezond verstand, en zeg ‘nee’ 
tegen dubieuze maatschappelijke bijdragen. 
Gezondheid komt op de eerste plaats. 

Anke schrijft gezondheidsblogs op 
oneworld.nl/blog/duurzaam-dubben

THAILAND

Ooit kocht ik in Bangkok een stripboek over 
Thong Daeng, de hond van koning Bhumibol. 
Het boek vertelde hoe de koning de hond van de 

straat haalde, en hoe het dier een gewaardeerd lid van 
de koninklijke huishouding werd. De koning zelf werd niet 
afgebeeld, dat is namelijk verboden. Waar hij opdook in 
het verhaal, verscheen een halo, een heilige stralenkrans. 
Ik kocht verder een cd met muziek, gecomponeerd en 
gespeeld door de koning zelf, en zag tot mijn tevredenheid 
dat de vorst ook een hartstochtelijk fotograaf is. 

Hij lijkt mij een goed mens. Geen haar op mijn 
hoofd die eraan denkt hem te beledigen. Ik zou wel 
gek zijn. Thailand heeft een wet die dat ten zeerste 
verbiedt. Op majesteitsschennis (lèse majesté) 
staat een draconische gevangenisstraf van 
minstens drie jaar, vaak tien of meer. 

Het grote probleem is dat nergens in die wet is 
vastgelegd waar ‘beledigen’ begint en waar dat ophoudt. 
Ook als iemand wordt bestraft, horen we nooit waarom: 
als je de belediging meldt, maak je jezelf stra� aar. Zelfs 
wat ik hier in alle eerbied schrijf, kan al te oneerbiedig 
worden gevonden. Daar is weinig voor nodig: een Thai 
maakte op Facebook een, vermoedelijk, badinerende 
opmerking over Thong Daeng, en kan 37 jaar 
gevangenisstraf krijgen.

Daarnaast wordt Thailand geregeerd door een 
militaire junta die zichzelf boven elke wet verheven 
heeft. Beschuldig je hen van corruptie, dan beledig 
je de natie. En als je de natie beledigt, beledig je het 
koningshuis, en dus de koning zelf. De militairen 
hebben de wet zo ver opgerekt dat iedere vorm van 
kritiek eronder valt. Alles is stra� aar en alles wordt 
bestraft, tot iedereen straks angstig zijn mond houdt. 

Ik zal, omwille van mijn 
eigen veiligheid, maar niet 
zeggen wat ik hiervan vind. 
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