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D"kter, ik kom u eens raad· 
plegen, omdat ik. mij de laat
ste tijd niet zo lêkker voel. 

Ik heb weinig~ eetlust, ben somt; 
wat milOselijk en had laatst een 
echte maagkramp. Daarenboven 
trillen mijn handen zo, heb, ik last' 
van hoofdpijn en ben ik ook wel 
eens wat duizelig. En nu heeft mèn 
mij gezegd; dat dit van het rokeq 
kan komen, maar heus, dokter, ik 
rook niet zo veel, meestal niet méér 
dan één pakje sigaretten per dag. 
Is dat nu teveeU" ' , 

En intussen speelt mevrouw 
nerveus met haar a.rmband en ik 
zie, dat de rechter wijs- en middel
vinger geelbruin gekleurd· zijn. En 
mevrouW'- zal zeker ook wel .. in
haleren", want amlers "is er niets 
aan". Wat mij bewijst, dat het 
mevrouw niet om (Ie 'smaak te doen 
ls, want ,met onze . longen kunnen 
we heus niet proeven, maar (lat ,ze 
alleen de prikkel .van· het roken 
:wekt en een flink ~ind op weg is 
naarde ver8lat:ing. Die gele 'vingers 
zijn niet alleen ooaesthetisch' en 
ongesoigneerd, • maar ze be""iizeu 
ook, dat mevrouw vooral gesausde 
sigaretten rookt,", waarsChijnlijk 
Amerikaanse, waarvan '(}.e tabak 
ge(lrenkt wordt in een "saus", een 
aftreksel van allerlei lp'uideil,· van 
krenten en rozijnen, van ~ramel, 
cacao en honing, waaraan· dan nog 
ess6n(\es en andere chemische mid. 
(leIen te pas Immen. Die saUs geeft 
de typische smaak'aan de sigaret, 
maar met de echte, zuivere fabaks
génr heeft dit niet veel meer te 
maken. Egrptisohe of Turkse :si
garetten, die van Oriëntaa1ae ta
bakJten gemaakt '. worden en nooit 
gesausd worden, die <lu8 de zuivere 
tabakssmaak behbuden, :Vindt lIle
vrouw "flauw en kinderachtig;', 
niet "sterk" genoeg.' .Maar denkt 
u er dan ook aan,dat het nicotine· 
gehalte van de Orientaa1se tabak. 
ken niet hoger is dan gemiddeld 
1.21% en 'van de gesausde tabajts. 

. mengsels vaak boven 2% ligt' ' 
Nu moet u niet denken; dat ik 

geen roker, ben, integendeel, ik 
rook graag, en hens niet weinig! 
Alleen wanneer iets mij sterk bezig
houdt, wanneer ik nerveus ben of \ 
zorgen heb, kan het gebeuren, dat 
ik rook zonder op te letten, nau
welijks. nog proevend en ik vrees, 
dat n. mevrouw, dat ook vaak dóet. 
I<~n dat is eeu beel ander roken dan 
walmeer ik, bedachtzaam en 00-' 
wut, na tafel een goede .sigaar op

,steek, ruikend en proevend alsof 

het een wijn ware, en langzaam 
genietend ',' .. 

De tabak behoort rot de genot
middelen. mMr wat voor werking
beeft ze nu eigenlijk! Is ze kal· 
merend of opwekkend, is ze aan· 
sprakelijk '~oor hartziekten en 
aderverkalking, kanker an bloed· 
drukverhogingt 'Het is jammer, 
dat (Ie meningen elkaar vaak weer
spreken en het hangt ook; wel een 
beetje af v&nhet feit. of de.dokter 
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zélt roo""t. . .. u weet weI1\.de ro
kende artsen zijn aH;.ijd een beetje 
nlÎnder streng op dit pUnt. En dan . 
komt de tweede vraag. Is het nu 
het voornaamste be8t:anadeel. de 
nicotine, die de-werIdrig, goed of 
slecht, op 'haar geweten beeft. of, 
zijn het de :reJebijproducten'
Want de' tabak bevat een hele 
reeks stoffen, die voor bet meren-, 
deel wel een rol i:lpel{!n bij het ro
ken: eiwitten, harsèn, allerlei, Zll 
ren, aetherische oliën. kalk, kalium. 
En met al. die stotlen gebeurt er 
wat, . wanneer 'er de brand in ge
stoken wordt. Daar vindea 'Om· 
zettingen en destillaties plaats, er 
vormen zich water, koolzuur, kool
oxyde, stikstof,' 1lulU'lltof, methyl
alcohol en nog veel meer. Ik wil 
het daarOver niet 'lnet u'bebben, 
maar vraag alleen uw aandacht 
Voor de nicotine ,en' voor het kool
ox~·de. , 
. De nicotine is ,zeker het belang
rijkste deel +an de ro~k~ Wanneèr 
men lang~!l>m rookt, wordt er· van 
die nieotille' veel lllillder opge
nomen dan bij stiel rokt:u. Wij kun
nen aannemer.... dat ttonboogste 
ongeveer dertig '(Irooent van de 
nicotiuein' de mond komt, want 
daar de rook toeh ook weer. uit. 
fteblazen wordt komt een deel van 
Aie niootine dus ni~t in hetJichaam 
terecht: Maat nu wordt li ,ook dui
dellik, waarom het ~nhaleren zo 
slecntis: de longen zijn in staat uit 

.de rook een veel grotere hoevet'llheid 
nicotine op te nelnen eh aan ons 
bloed afte geven dan het mond
slijmvlies, en de inhalerende roker 
heeft;dlls èeJ.Î vOOI g),'otel'e kans op 
vergiftiging of althans op de na
deligewerking van de nicotine. ... 

Die niéotine is .een zeer z.waa.r 

vergif., In grote doses genomen 

volgt na. weinige ndnuten de dood. 

Maar, zelfs alna,het,roken vàu een 

paar siga.l'etten ,is: de werking in 

het lichaam aan te tonen. De bloed

druk wordt een, weinig verhoogd, 

de licha.aqlstemper~tuur daalt iets 

en bij een lichte graad van nicotine

vergiftiginI{ kriJgt men een gevoel 

van missellikhetd,du.i..zeligheid, tril

lerigheid. !~en wordt bleek, begint 

te transpireren, de pols wordt 

traag, kortom. men voelt zich ziek 

en iedere roker heeft dat wel eens 

ondervonden. "Maar de gevoeli~

heid ls zeer. venlóhillend en wan~ 

'neèr de, een dit, al merkt na een 


, zware Sigaar, kan de ander ,êe.ll 
hele avond sigaren roken,zonder 
.er iets van te 'bespeuren. Tr,Ollwens, 
iedere beginner kent d~e ver
schijnselen in meerdere of mindere 
mate. Maar op de duur treedt er 
een sterke gewenning op en ver· 

, dr&l'gt men - schijnbaar - steeds 
gioter.e' hoeveelheden; totdat er 
een cbronisèhe ver' g op
treedt, zoals bij onze te. En 
nu klaagde zij nog niet eens over 
enkele van de meest kenmerkende 
symptomen, de hartkloppingen, 
de onregelmatige polsslag, de'"ex. 
tra.slagen", die de ,patiënten zo 
verontrusten. Aanvallen van hart· 
kràmpen. die <le patiënten doods. 
bena.uwd voor een ernstige hart 
aandoening naar de arts drijven, 
behoren eveneens tot "n~ ,ál 
OOlll! voorkomende ve " 
Daarnaast speelt- ook ,'I'oo)~ 
oxyde, dit uit~:st.vergiftige gas,
dat a.ansprakel\}k IS voor deko. 
lendampvergiftigingen,eenbèliing. 

'rijke rol. Ook dit gas krijgt, pas 
zijn betekenis bij hetmhiiJel'en. 
De ohronische vergiftigingm...kt, 
de rolj:er kortadellligbij, jnspan;' " 
ning, veroorzaa.kt hoofdpijn ~m ge
brek aan eetlust en is dus èeJl" niet 
te verw.a.arlozen factor bij- d. be. 
oordeling va.n het gevaaJ' 'van het 
roken. En laat ik: nu maar m~t. 
een alle narigheid van hèt, roken 
opsommen: de rokershoest,· h~t \ 
bekende kuchje, datcop'eeIi eh~ 
nische prikkeling van de :~v~n8te : 
'luchtwegen berust en \de' roket' 
soms, vooral des lqorpnB> vermk· 
kingsachtige hoèetbnieu ,Jmn" be'. 

'Zorgen, de vaatkr,a 'in,' :~, ,",
benen, in _ zeer em. geYaQiÁ: ' 
leidende tQt 'koud 'vaf1" 'de,·, . 
tenen, maag.' 'en'd&rmaan~in~~ 
g~n ze kunn~n àIle. 'h. r gev~lg '. 
zIJn van overmatig ~" van ,~, 
brn,ik en verslaving. WànttiierlilJt· 
nu juist de ,kern van het vr~1ik1 
dat zich trouwens' QOk, zij iet in: 
aml.ere Ivorm,bijhet aloolWlm~-' 
brUlk s~lt, h'6~j, ae~' , l!gt, oP" 
(}~at1.{/, op 1Mf~iIiT()P" '1fM!'~' ,
'l'ltng. ",.' , : ".-: ,,' >.' 

W-ant wie zal d~ '\"8.1't.k,._ld$"~ 

invloed vanhét: v;'~elLl[~'II",ra 

ontkennen!~It.ft 

tWêe 'w~tifom'l9gen', 

rnisbaarheW{': .B- ,de 

wezen t Roken~ 
wekt op: het ie 
dát gooft, wat,' 
ogenblik: nooq 
moeilijke 01ll8tll 
nemen, van e6Il 
lling grijpen' 11 
Het roken help 
tie op een moei 
!mnenige tijd lt 
heid doen verg 

. ,vaak onze önru 
in penibele Ili.fl 
gevoel van. 
wa.arde~ En te!I 
groot genot\ge~ 

, de sigaar, zorp 
aangestoken ,~ 
rookt, de RaT 
het' fijnste op 
maar die. noof 
wordt' " 
Teg~n een bë 

, bruik van taba 
dische gronden 
ken, mits men t 
rookt. niet inha 
tingroker wordt., 

\ ' ' maar ook op met 
de Oriëntaalse j 
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cis .een zeer zwaar 
ie doses genomen 
.lninuten de doo<l. 
~het roken van een 
~..118 de werking in 
p tonen. De bloed. 
~~:Weinig verhoogd, 
fétatuur daalt iets 
~aadvan nicotine. 
lat men een gevoel 
Il.:duizeligheid, tril. 
!!Drdt bleek, begint
f. ,de pols wor(lt 
!nen voelt zich ziek 

dat wel eens 
de gevoelig. 
eud en wan· 

merkt na een 
de a.nder OOn 
roken, zonder 

~ren. Trouwens, 
deze ver· 
of mindere 

treedt er 

inspan
~fdpijn en ge· 

IS een niet 
bij de beo 

gevaar van het 
nu ma.ar met. 

,~:va.n het roken 
iijtfJkershoest, ' het 
~~t op een chro· 
r..: vv.. an de .bovenste ' 
"' en de roker 
hwrgens, verstik. 
iÎMbuien kan beo 
~mpell in .de 
~stige gevallen' 
~~vuur van d.e 
~~darnlll.ando~nin. ' 
~. alle het gevolg 
tg roken, van mis
!tg. Wallt hier ligt 
van het vraagstuk,
u& ook, zij het in 
ti het alcoholm~. 
~·taccent· ligt op 
lIbruik, op 1Je1'8U.·· 

Ilevaak weldadige' 
~ken geheel willen .. 
~ de ervaringva,n: c.' 
ifgen niet de~..~:,~: 
Il> ,de . sigaret 1~.•}·I{'I: 

wezenY Roken kalmeert en' roken 
wekt op: het is, alsof het ons juist 
dát geeft, wat wij op tien bepaald 
ogenblik nodig hebben. Onder 
moeilijke omstandigheden, ,bij hef; 
nemen van een plotselinge beslis· 
sing grijpen wij naar de sigaret. 
Het roken hèlpt bij de concentra
tie op een moeilijk vraagstuk, het 
kan enige tijd honger en vermo!;lid. 
heid doen vergeten, het kalmeert 

.	yaak onze onrust en het vergroot 
in penibele situaties dikwijls ons 
gevoel van zekerheid en eigen. 
waarde. En tenslotttj, het kan een 
groot genot .geven : ik noemde u al 
de sigaar, zorgvuldig geknipt, goed 
aangeatoken en bedachtzaam ge
rookt, de Havanasigaar, die als 
het' fijnste op rookgebied. geldt, 
maa.rdie. nooit.... geïnhaleerd 
wordt! 

Tegen een bewust en matig ge· 
c, bruik van tabak kan ik op me. 

dische gronden geen bezwaar ma.
ken, mits men stoods goede tabak 
rookt, niet inhaleert en geen ket
tingroker wordt. Dat ik persoonlijk, 

\ maar ook op medische gronden aan 
de Oriëntaalse tabakken de voor

- ~~.>Oo_",_ 

keur geef boven de andere soorten, 
wil ook niet zeggen, dat ik het ro
ken van Virginia: of Amerikaanse 
sigaretten afkeur, ik geef u alleen 
in overweging het ook eens met 
Egyptische, Macedonische of Turk
se SIgaretten te proberen, vooral 
wanneer u veel rookt. Dat bij 

..maagaandoeningen, ziekteu van 
hart en bloedvaten, ziekten van de 
ademhalingswegen en bij overge
voeligheid het tabaksgebruik liefst 
geheel gestaakt moet worden,. zij 
slechts voor de volledigheid ver· 
meld. Uw huisarts is de aange.· 
wezen raafia'ever in &1 deze en der· ' 
gelijke gevallen. ' 

llaar er zijn nog talrijke leemten 
in onze kennis over het roken. Op
zettelijk heb ik het vraagstuk van 
tabak en kanker niet aangeroerd. 

Ik meen, dat er op dit gebied nog 
te veel tegenstellingen bèiitaan om. 
een oordeel uit te spreken. Wat wij 
er tot nog toe van gehoord hebben, 
doet mij echter wederom. waar
schuwen tegen het inhaleren. 

En wie zonder flezier, alleen 
maar uit een gevoe van onrust, 
de ene sigaret na de andere rookt, 
OIlverschUli!t voor smaak en geur,' 
wie alleen maar de prikkel van het 
gif nicotine zoekt, hoe verschillend 
die ook op een ieder moge werken, 
speelt met zijn gezondheid. 

Wie eehter het roken verguist.
zonder' er iets van af te wetl'ln, 
onthoudt zichzelf en anderen een 
genotmiddel, dat onder' 
bepaalde omstandigheden ~ 
het leven kan. veraangeJia· ,..~~ 
men en vergemakkelijken. 

"Ik ben vierendertig jaar Oful, luJb twee kinderen 'en voel ~e zo gezond 
als een vis I De laaU!.te tijd word ik echter griezelig 1nager en wat ik er ook 
aan doe, het wordt niets beter. De 8peciaZi8t kon niets vinden. Ik 1'Ook 
tamelijk veel, dat moet ik toegeve·u, maar ik geloof niet, dat (lit iets te 
maken luJejt met mijn grote gew-Wht8verliell. Kan Libelle mij raad gevM'" 

. Mevrouw J. 44,.·P. te Groe8beek 
.Er zit niets anders op 'dan dat u meer moet eten en ook meer moet 

rusten. Dat rusten bete,kent vroeg 
naar bed en vooral 's midda.gj! een 
nur uitgekleed in bed gaan liggen 
en de kamer donker maken. Wij 
nemen aan, dat de specialist ook 
naar uw schildklier heeft gekeken 
en 'door een stofwisselingsbepallug 
de mogelijkheül van een te sterk 
werkende !lchildklièr heeft uitge. 
sloten, anden! zou dat eigenlijk nog 
moeten gebeuren..Verder moet u 
een vetrijk en meelrijk dieet heb
ben. Dat wil zeggen: veel brood, 
meelspijzen, macaroni,' rijst, koek, 
aardappelen, pap eu puddinkjes. 
Bovendien moet u vet koken; dikge
smeerde boterhammen, ruim kaas, 
melk. spek, vet vlees,vette vis, 
paling, zeelt, haring enzovoort eten. 
Vergeet u ook de .suiker niet en alles 
wa~r suiker Îll voorkomt: jam. 
hagelslag, etcetera. Zorgt u daarbij 
ook nog voor voldoende eiwit, dus 
regelmatig gebruik van vlees, eie· 
ren, vis, bonen en erwten. Hierbij 
komt ook nog, dat de vitamine niet 
verwaarloosd. mag worden; vene 
vruchten en ~roenten .moeten dus 
ook re~lmat:tg worden genuttigd.

Het IS natuurlijk de vraag, of uw 
maag al deze dingen verttraagt ,en 
of uw vetvertering wel in orde is. 
Daar.om is het zo moeilijk om iemand 
te raden, die wij eigenlijk helemaal 
niet kennen en het dieet (lient ook 
eigenlijk door uw dokter b 
te wor<len. Zorgt u er voor, (lat u 
voldoende lichaamsbeweginll' in de 
open lucht neemt om de eetlust op 
te wekken. Anders V1'f.tagt u uw 
huisdokter maar om een eetlust· 
bevorderend middel. Er zijn er vele. 

Wij wensen u veel succes! 

Wie zaZ de vaak weZda(lige. invloed 
1'Gn het, rokeu geheel willen ontken
tten .t . . .. Het kan een groot geno' 

glWen. 
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