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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

‘Onderzoeksjournalist Joop Bouma laat in dit boek zien hoe de tabaksindustrie in 

Nederland, geholpen door zwak overheidsbeleid en bange gezondheidsfondsen, lang 

de touwtjes in handen wist te houden.’ (Covertekst) 

Geen ervaringsverhaal van patiënten maar verhalen van patiënten, onderzoekers, 

hulpverleners zijn verweven in de zoektocht die aantoont hoe de tabaksindustrie zo’n 

grote invloed heeft kunnen krijgen, en wat dat voor gevolgen kan hebben en kon 

hebben op de gezondheid van mensen die roken.  

Covertekst: ‘Vroeger was roken heel gewoon. Die tijd is voorbij. Feit is dat de 

tabaksindustrie decennialang mede het tabaksbeleid in Nederland bepaalde. In de 

discussie over roken hielden zelfs artsen zich afzijdig. Roken was toch je eigen 

verantwoordelijkheid? Ook KWF, Hartstichting en Longfonds hielden zich uit angst 
donateurs te verliezen lang op de vlakte. Maar het tij keerde toen twee longartsen, 

Wanda de Kanter en Pauline Dekker, een eind maakten aan het collectieve zwijgen 

van dokters. Ze richtten een organisatie op met als doel: zorgen dat kinderen niet 

gaan roken. Ze maakten duidelijk hoe de tabaksindustrie stoffen toevoegde die 

sigaretten extra verslavend maken: de sjoemelsigaret. Onlangs deed advocate 

Bénédicte Ficq aangifte tegen de tabaksindustrie voor moord en doodslag. De 

strafklacht werd afgewezen, maar Ficq en haar cliënten gingen in beroep. …… De 

sjoemelsigaret zal stof doen opwaaien.’  

Over de auteur:  

Joop Bouma is schrijver en onderzoeksjournalist bij Trouw. In 2001 schreef hij 'Het 

rookgordijn', over de macht van de Nederlandse tabaksindustrie in de twintigste 

eeuw. Ook is hij de auteur van het succesvolle 'Slikken', over machtsmisbruik van de 

farmaceutische industrie. In 2019 verscheen zijn nieuwe boek 'De sjoemelsigaret'.  

Wat viel op: 

Een goed leesbaar boek dat de discussie over wat te doen aan kinderen die willen 

gaan roken en de invloed op roken van industrie, overheid, organisaties, artsen, 

zorgverleners en mensen zelf. 

Citaten: 

Pag.12-13: ‘Ook al is ze jaren geleden gestopt met roken, Wanda de Kanter heeft nog 

steeds, op schaarse momenten, een sluimerend verlangen naar een sigaret.’  

 

Pag.71: ‘Tabaksfabrikanten, felle concurrenten als het gaat om marketing en verkoop, 

sluiten de gelederingen bij juridische aanvallen.’ 

 



Pag.178: ‘De gezondheidsfondsen, het Trimbos instituut en de Alliantie Nederland 

Rookvrij zijn er vijf jaar na de opheffing van Stivoro niet in geslaagd het percentage 
rokers te laten dalen.’ 

Pag.214: ‘Tabak troost de mensheid’, aldus de industrie in 1953. Tabak zorgt ook voor 

verdriet. Sinds 1953 zijn er in Nederland ruw geschat meer dan een miljoen mensen 

overleden aan de gevolgen van roken.’ 

  

Inzien:  

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId= 

9200000101809528   

  

Extra/recensies:  
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/30/bron-na-bron-overlijdt-in-dit-boek-

a3971594   

https://www.medischcontact.nl/nieuws/boeken-en-films/media-en-

cultuur/desjoemelsigaret.htm    
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