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Columbus bracht in 1519 tabak
naar Europa. De Franse gezant in
Portugal, Jean Nicot, introduceerde
tabak aan het Franse hof . .. In 1575
werd voor de eerste keer een rookverbod uitgevaardigd . In de kerk
mocht niet meer worden gerookt . . •
Tabak werd in die jaren beschouwd
als een geneesmiddel ..• Koning
J acohus I van Engeland vaardigde
in 1603 een smaadschrift uit tegen
het roken; in die tijd liet de Sjah van
Perzië rokende soldaten de neus en
lippen afsnijden en tabaksverkopers
verbrandde hij in hun eigen tabak .. .
De jaren verstreken cn hel snuiven
van tabak werd tegen het einde van
de achttiende eeuw verdrongen door
het roken van sigaren. De sigaret
kwam omstreeks 1900 op het toneel.
In 1828 werd het belangrijkste
onderdeel van de tabak ontdekt,
namelijk nicotine. genoemd naar
Jean Nicot.
In de dertiger jaren van onze eeuw
wezen Duitse en Argentijnse de skun~
digen voor het eerst op het verband
tussen tabaksrook en kanker •• .
Nog maar enkele jaren weten we,
dal he t r oken ook schadelijk kan zijn
voor het hart en de bloedvaten •. .

In het afgelopen jaar overleden on~
geveer 4000 mensen aan longkanker
in Nederland. Wij spreken van een
epidemie .•. Tabak als genotmiddel
heeft zijn beste tijd gehad •..
De moderne jeugd heeft zijn eigen
meningen en opvattingen, daarbij
- bewust of onbewust - uitgaande
van wetenschappelijke feiten. Zij
kiest zoveel mogelijk haar eigen weg
naar volwassenheid.
Jij behoort tot die nieuwe jeugd en
je bent nog wel zo jong, dat je veel
van wat de ouderen doen hopeloos
uit de tijd vindt en daarom doe je
het anders • . .
Wonderlijk i~ het echter, dat vele
jongeren de sigaret krampachtig
vasthouden, terwijl ze weten, dat de
ouderen nu al jaren de tol lan die
sigaretten betalen .. .
Is' deze groep jongeren dan toch niet
zo verstandig en zo vooruitstrevend?
Of mag die vraag niet gesteld worden?
Ruim vierhonderd jaren hebben de
mensen nodig gebad om de werkelijke
betekenis" an tabak te leren kennen.
Wat doe jij met deze kennis?
Dr L. Meinsma
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Columbus bracht in 1519 tabak naar Europa. De Franse gezant in Portugal, Jean
Nicot, introduceerde tabak aan het Franse hof… In 1575 werd voor de eerste
keer een rookverbod uitgevaardigd. In de kerk mocht niet meer worden
gerookt . .. Tabak werd in die jaren beschouwd als een geneesmiddel … Koning
Jacohus I van Engeland vaardigde in 1603 een smaadschrift uit tegen het roken;
in die tijd liet de Sjah van Perzië rokende soldaten de neus en lippen afsnijden
en tabaksverkopers verbrandde hij in hun eigen tabak ...
De jaren verstreken en het snuiven van tabak werd tegen het einde van de
achttiende eeuw verdrongen door het roken van sigaren. De sigaret kwam
omstreeks 1900 op het toneel.
In 1828 werd het belangrijkste onderdeel van de tabak ontdekt, namelijk
nicotine. genoemd naar Jean Nicot.
In de dertiger jaren van onze eeuw wezen Duitse en Argentijnse deskundigen
voor het eerst op het verband tussen tabaksrook en kanker…
Nog maar enkele jaren weten we, dal het roken ook schadelijk kan zijn
voor het hart en de bloedvaten .. .
In het afgelopen jaar overleden ongeveer 4000 mensen aan longkanker
in Nederland. Wij spreken van een epidemie ... Tabak als genotmiddel
heeft zijn beste tijd gehad …
De moderne jeugd heeft zijn eigen meningen en opvattingen, daarbij - bewust
of onbewust – uitgaande van wetenschappelijke feiten. Zij kiest zoveel mogelijk
haar eigen weg naar volwassenheid.
Jij behoort tot die nieuwe jeugd en je bent nog wel zo jong, dat je veel van wat
de ouderen doen hopeloos uit de tijd vindt en daarom doe je het anders ...
Wonderlijk is het echter, dat vele jongeren de sigaret krampachtig vasthouden,
terwijl ze weten, dat de ouderen nu al jaren de tol van die sigaretten betalen .. .
Is' deze groep jongeren dan toch niet zo verstandig en zo vooruitstrevend?
Of mag die vraag niet gesteld worden?
Ruim vierhonderd jaren hebben de mensen nodig gebad om de werkelijke
betekenis van tabak te leren kennen.
Wat doe jij met deze kennis?
Dr L. Meinsma

