
Meer dan alleen maar slecht 

De sigaret is een blijvertje 

 

Goede voornemens al lang vergeten en weer volop aan de sigaret? Natuurlijk is roken 

slecht voor de gezondheid. Maar de sigaret heeft ook veel goede kanten. Anders dan 

vroeger blijven die tegenwoordig echter onderbelicht, meent gelegenheidsroker Johan 

Nebbeling. Wat is er mis met een sigaretje op z’n tijd?  

 

Voor oudejaarsavond had mijn zoon een groepje vrienden uitgenodigd. Toen wij enkele 

uren na middernacht thuiskwamen, stonden ze voor de deur in de natte, miezerige kou te 

roken. Zielig, vonden mijn vrouw en ik, en we nodigden hen uit om binnen verder te roken. 

Na de eerste ongelovige reacties (“mogen we écht binnen roken”?) lieten ze zich niet 

onbetuigd. Ik, gelegenheidsroker sinds jaar en dag, evenmin. Een van de jongens 

presenteerde mij een mooie sigaar uit de doos die hij had meegenomen. Het werd laat en 

gezellig. 

De volgende ochtend hing in het hele huis een verschraalde tabaksstank die pas na drie 

dagen was verdwenen. Walgelijk, inderdaad. Maar ik herkende ook de bijna vergeten geur 

van mijn jeugd, de geur waarvan mijn ouderlijk huis was doortrokken. En dat van vrijwel 

ieder ouderlijk huis van mensen van mijn generatie. Benauwd maar vertrouwd.  

 

Caballero 

Want bij ons thuis rookte iedereen: mijn vader minstens twee pakjes Caballero zonder filter 

per dag, mijn moeder af en toe een pakje Belinda menthol, mijn broer shag van Samson en 

Drum, mijn zus rode Gladstones met filter. Op verjaardagen legden mijn ouders er een eer 

in om de gasten van voldoende rookwaren te voorzien. Pakjes North State en Caballero 

zonder filter voor de heren, Belinda en Pall Mall  Export met filter voor de dames en voor 

opa altijd een doosje sigaren. Tegen een uur of tien, als de tweede borrel werd geschonken 

en het echt gezellig werd, stond de huiskamer blauw van de rook. Je kon er met een mes 

een stuk uit zagen. Ik ging meestal met roodbetraande ogen naar bed. Geen mens die 

klaagde. 

Uiteraard ging ik zelf ook roken. Ik begon op mij dertiende en was binnen een paar 

maanden hooked. Eerst nog stiekem, maar al toen ik een jaar of veertien was, kreeg ik af en 

toe een sigaret van mijn vader en vanaf mijn vijftiende pafte ik thuis met de meute mee. 

Jarenlang was ik een verstokte roker onder de verstokte rokers, tot ik zo rond mijn 25-ste 

besloot om er maar eens mee te stoppen. Het was wel mooi geweest zo en inmiddels was 

duidelijk dat roken echt slecht voor je was. Twee van mijn ooms waren kort daarvoor aan 

longkanker overleden. Dat hakte er wel in. Toen het ik eenmaal had besloten om - nee, nu 

écht - te stoppen, kostte het me verbazingwekkend weinig moeite de tabak voortaan links 

te laten liggen.  

 



Gezellig 

Ik bewaar overwegend goede herinneringen aan mijn leven als roker. Roken was lekker, 

leuk en gezellig. En het gaf je een doel. Op de middelbare school leefde ik van rookpauze 

naar rookpauze. Roken op het schoolplein was verboden, maar we gingen met ons vaste 

rookgroepje gewoon om de hoek staan, uit het zicht van de conciërge, die – zelf een roker - 

net deed of hij niks in de gaten had. Met onze al in de les gedraaide shaggies paften we er 

op los.  

Roken in groepsverband bleek een sociaal bindmiddel van jewelste; het was wij, stoere 

rokers, tegen die andere ietwat sullige scholieren, die doelloos en verloren met hun 

boterhammetjes in vetvrij papier over het schoolplein scharrelden. We gaven elkaar 

vuurtjes, bietsten elkaars tabak en leenden vloeitjes uit. Samen roken had iets van een 

samenzwering, een daad van verzet tegen het suffe schoolsysteem, het schiep een diepe 

band.  

 

Meisjes 

Wat ook meespeelde: de leukste, mooiste en meest vrijgevochten meisjes rookten. Op een 

ongedwongen manier kwam je zo in gesprek met meisjes waar je anders nooit een woord 

zou durven wisselen, want: onbereikbaar. Nu werd je even intiem met ze, als ze je hand 

losjes vasthielden om, licht vooroverbogen,  een vuurtje van je aan te nemen. Dat gaf het 

roken een latente seksuele lading. Het werd zelfs een – toegegeven: afgezaagde – 

versiertruuk: heb je een vuurtje voor me?  

Roken was een fijn tijdverdrijf als je eindeloos op de bus stond te wachten, een manier om je 

af te reageren als je weer eens hooglopende ruzie had gehad met je ouders, een groot genot 

na het zwemmen in het buitenbad of de rivier tijdens die eindeloze zomerdagen, een middel 

om jezelf een houding te geven bij het betreden van een ruimte vol vreemden, een teken 

van verbroedering als je met vrienden in het café zat. Omslachtig een shaggie draaien, 

iemand een pakje sigaretten voorhouden, de brand in je peuk steken, een hijs nemen en de 

rook diep in je longen voelen prikkelen: roken was een bijna heilig, geruststellend ritueel dat 

je leven kleurde. En dat het slecht voor je was? Natuurlijk wist ik dat, maar dat was een zaak 

van later. En wie maakte zich dáár nou druk over? En dan: je moest toch ergens aan 

doodgaan! Hier, neem er nog één.  

 

Charmes 

Als ik het rookgedrag van mijn zoon en diens vrienden en neven bekijk, denken veel 

jongeren er nog steeds zo over. En geef ze eens ongelijk. Ook voor hen zijn ziekte, 

aftakeling en dood ver weg, terwijl de ontegenzeggelijke charmes van de sigaret voor hen 

fier overeind staan. Dat ze zich veel meer moeite moeten getroosten om zich aan hun 

verslaving over te kunnen geven – altijd buiten ergens in de kou staan te blauwbekken – 

maakt het roken voor hen op een bepaalde manier misschien zelfs nog wel waardevoller, 

aantrekkelijker.  



Denk niet dat ik blij ben dat mijn zoon rookt of dat ik het ook maar enigszins heb 

aangemoedigd (“toe jongen, steek nou toch eens op!”). Denk ook niet dat mijn zoon en zijn 

vrienden niet weten dat roken slecht is voor hun gezondheid én hun portemonnee. Want 

wat dat betreft hebben de internationale anti-rookfundamentalisten, met hun Nederlandse 

afdeling Stivoro voorop, de oorlog tegen de tabak al bijna gewonnen. Dankzij hun niet-

aflatende helse propaganda weet iedereen tegenwoordig dat je beter niet kunt roken, door 

hun jarenlange oorlog op alle fronten tegen de duivelse tabak is de sigaret vrijwel uit het 

openbare leven gebannen en is de tevreden roker van weleer van niet-onruststoker 

verworden tot paria.  

En toch: ik begrijp ook heel goed waarom mijn zoon, overigens een sport- en fitnessfanaat, 

en zoveel anderen roken. De mens leeft nu eenmaal op korte termijn en denkt liever niet 

aan later. En de negatieve gevolgen van roken openbaren zich pas na tientallen jaren. 

Waarbij je je overigens kunt afvragen of mensen nou ziek worden van het roken op zich of 

van het dertig jaar lang  elke dag dertig of meer sigaretten roken. Wat gebeurt er met je als 

je dertig jaar lang elke dag dertig suikerklontjes, dertig appels of dertig koppen koffie 

nuttigt? 

 

Aantrekkingskracht 

Hoe dan ook, de aantrekkingskracht van de sigaret is eenvoudig te groot, zoals Richard 

Klein schrijft in ‘Cigarettes are sublime’, bij mijn weten het enige boek dat het roken van 

sigaretten in een cultuurfilosofische context plaatst. Waarom, vraagt Klein zich af, steken 

wereldwijd een miljard mensen elke dag weer hun sigaretje op terwijl ze weten dat ze 

daarmee hun gezondheid schade berokkenen? Welke bevrediging halen ze uit een activiteit 

die zo onsmakelijk is dat vrijwel iedereen die voor het eerst een sigaret opsteekt er misselijk 

van wordt? En waarom hebben alle waarschuwingen voor de risico’s van roken zo verdraaid 

weinig of zelfs een averechts effect? 

Natuurlijk zijn sigaretten verslavend, maar dat is maar een deel van het antwoord. Immers, 

vele mensen beginnen niet eens aan roken of stoppen er na een tijdje weer mee. Er moet 

dus meer aan de hand zijn. Want anders, betoogt Klein, zou de sigaret nooit kunnen zijn 

uitgegroeid tot het sociaal-culturele fenomeen dat hij in de 20-ste eeuw is geworden. 

Sterker nog: de geschiedenis van de vorige eeuw is die van de sigaret. Het verhaal van de 

opkomst van de sigaret is ook dat van de industrialisering, de groei van de welvaart, de 

ontwikkeling van de democratische massacultuur, de opkomst van reclame en marketing. 

Het is het verhaal van oorlog en vrede, van leven en dood, van liefde en haat. 

 

Cilinder 

De sigaret, die perfecte cilinder van geurige tabak omhuld door dat mooie klinische, dunne 

witte papier, bracht vreugde in het leven van de uitgebuite arbeider, maakte het lot van de 

uitgeputte soldaat in zijn loopgraven dragelijker, was de onmisbare en inspirerende 

metgezel van filosofen en schrijvers, droeg bij aan de emancipatie van de vrouw, gaf 



miljoenen tenminste de illusie van vrijheid en verlichtte de dagelijkse stress. Roken is een 

tijdverdrijf (“nog één sigaretje en dan ga ik”) en een waardevol ritueel ineen, een moment 

van bezinning en rust. Sigaretten roken leidt tot concentratie, contemplatie en 

ontspanning.  

Dat is een heel andere zienswijze op roken dan de focus op ‘gezondheid’, zoals die nu het 

beeld van ‘de sigaret’ bepaalt. Een benadering die leidt tot de onzinnige – want ineffectieve 

- en nogal hypocriete verplichting aan sigarettenfabrikanten om stuitende foto’s van 

rokersziekten op hun pakjes sigaretten te plaatsen (gaan we binnenkort ook 

suikerfabrikanten verplichten om hun producten te voorzien van plaatjes van de zwarte 

tenen en afgezette ledematen van suikerpatiënten?).  

 

Geschenk 

Tabak en roken in het algemeen en sigaretten in het bijzonder, schrijft Klein, zijn ‘Amerika’s 

geschenk aan de wereld’. Het staat ons vrij dat geschenk aan te nemen of te weigeren. De 

ratio, het gezonde verstand, zegt natuurlijk resoluut: weigeren! Maar sinds wanneer laten 

wij mensen ons leiden door gezond verstand? Sigaretten werken op een heel ander niveau. 

Ze ontlenen, zegt Klein, hun verleidelijke kracht aan het feit dat ze appelleren aan iets 

duisters in onszelf. Sigaretten zijn subliem naar de definitie van de achttiende-eeuwse 

Duitse filosoof Immanuel Kant. Ze raken op een donkere, pijnlijk-lekkere manier aan de 

voor ons onbereikbare onsterfelijkheid. De smaak van de sigaret is voor de roker de smaak 

van de eeuwigheid. Ook al vond hij zijn eerste trekjes smerig, hij gaat er al snel van houden 

en wil er geen afstand meer van doen. Want het roken van een sigaret tilt hem even uit de 

vertrouwde banaliteit van alledag naar een hogere, betere wereld. Juist dat maart 

sigaretten principieel onkwetsbaar voor alle waarschuwingen over de risico’s van roken voor 

de gezondheid, aldus Klein. 

Hoewel de sigaret onder vuur ligt en in de verdediging is gedrongen, zijn we er  dus nog lang 

niet van af. Ik vind dat niet erg. Roken is ongezond en ik raad het niemand aan, maar 

sigaretten zijn voor veel mensen nu eenmaal belangrijk. Als ze willen stoppen, help ze 

daarmee. Zo niet, gun ze hun giftige pleziertje en maak van de roker niet nog meer een 

paria dan hij nu al is. Zelf zal ik, zo af en toe, een sigaretje of sigaar blijven opsteken. Erg 

onverstandig, vindt mijn dokter (“ook één sigaret is al erg schadelijk”), maar dat maak ik 

graag zelf uit.  

Een ding hoop ik wel: dat mijn zoon snel stopt met roken. 

 

EINDE KOPIJ 


