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Wie ziek is van roken kan zich wenden tot
kantoor Sap De Witte Roth in Amersfoort.
Daar vallen meteen de gezonde flesjes Spa
Blauw op bij de secretaresses, en uiteraard de
totale afwezigheid van asbakken. ‘Dit is een
rookvrij kantoor en dat was het al voordat
we de eerste zieke roker als cliënt kregen’,
zegt Martin de Witte (37). Gezondheid,
waar letselschadeadvocaten zich op richten,
verdraagt geen tabaksrook.

Kantoor Sap De Witte Roth voert onder
meer procedures tegen de tabaksindustrie
namens een groep doodzieke rokers, en
geniet daarmee landelijk bekendheid. Waar
komt de antipathie tegen de fabrikanten
vandaan? De Witte: ‘Het is misschien geen
antipathie maar meer de interesse voor de
vraag hoe het mogelijk is dat een bedrijfstak
als de tabaksindustrie in Nederland volko-
men vrij spel heeft.’

Mensen die niet zelf roken maar ziek
worden van het meeroken, kunnen eveneens
bij Sap De Witte Roth aankloppen. Dat
deed een paar jaar geleden de astmatische
PTT-postbesteller Nanny Nooijen. Ze ver-
langde een rookvrije werkplek op haar post-
sorteerafdeling. De leiding had tot dan toe

slechts halfslachtige maatregelen getroffen.
In haar sorteerstraat mocht niet gerookt wor-
den, een verbod dat slecht werd nageleefd en
door de leiding nauwelijks gehandhaafd.
Collega’s raakten er alleen maar door geïrri-
teerd en begonnen Nooijen het leven zuur te
maken.

‘Ze kwamen de sorteerstraat rokend bin-
nen lopen, zeiden sorry. En dan had zij weer
een hap rook ingeademd’, zegt John Roth
(35), die haar raadsman was. Maar ze gaf
niet op en de reacties van de stoere collega’s
laten zich raden. ‘Een irritant wijf?’ zegt
Roth, ‘zo iemand moet je wel hebben om
iets te kunnen bereiken. Ook ik heb me
afgevraagd waarom ze überhaupt nog zin
had in dat werk. Leuk, deze procedure, maar
werd het geen Pyrrusoverwinning? Je weet
nooit hoe het erna gaat. Misschien word je
wel op een zijspoor gerangeerd. Een werkge-
ver kan als hij wil het een werknemer heel
moeilijk maken. Maar ze had weinig meer te
verliezen, zat in een geïsoleerde positie. In de
kantine mocht je roken, daar kon ze dus niet
zitten, dus zat ze bij de jassen en kapstokken
haar koffie en brood te eten. Ze kreeg weinig
steun van andere collega’s. Er waren er

genoeg die niet rookten, maar die lieten de
oren hangen naar de groep rokers.’

In kort geding eiste Roth met succes een
helemaal rookvrij PTT-gebouw en sindsdien
zijn het de rokers die apart moeten zitten.
Nooijen werkt weer met plezier. ‘De harde
kern rokers nam het haar natuurlijk wel
kwalijk, maar de duidelijkheid heeft ook rust
gegeven. Iedereen weet waar hij aan toe is.
Het pesten na de uitspraak viel mee. Ik was
zelf ook wel verrast. Ik vroeg me af hoe dat
zou gaan in de praktijk, een prachtige over-
winning, maar hoe verder? Maar dat is alle-
maal erg meegevallen.’

De president van de rechtbank heeft de
vordering toegewezen, terwijl in Den Haag
de nieuwe tabakswet nog volop ter discussie
staat. Bij Sap De Witte Roth waren ze dan
ook blij verrast. Roth: ‘Met deze uitspraak in
de hand kan iedereen gewoon naar de rech-
ter stappen of tegen een werkgever zeggen:
jullie moeten een rookbeleid voeren en dat
rookbeleid moet erop neerkomen dat ik van
’s morgens half negen tot ’s middags vijf uur
niet in de rook van een ander hoef te wande-
len.’
n

Advocaten ontmoeten kleurrijke
personen en komen in bizarre
situaties terecht. Bijna iedereen
kent wel bijzondere voorvallen die
tot nadenken stemmen of gewoon
vermakelijk zijn. De letselschade
advocaten John Roth en Martin de
Witte procederen voor zieke rokers
en meerokers. Voor een
postbesteller kregen zij gedaan
dat haar postkantoor rookvrij
werd.

John Roth (links) en Martin de Witte. Roth: ‘Leuk, die procedure, maar zou het geen Pyrrusoverwinning worden?’

Fo
to

: B
el

l f
ot

og
ra

fi
e 

/ 
A

m
er

sf
oo

rt

De bi jzondere  zaak van…
John Roth en Martin de Witte

Advocaat en rook


