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Whats in a name
Decennia lang sierden 
deze in marmer gebei-
telde goudkleurige letters 
statige panden in Amster-
dam, Maastricht en zelfs in 
Roermond. over de teloor-
gang van dit imperium is 
al veel gezegd en geschre-
ven. Laatste dieptepunt: 
relnicht Gordon leende 
Bram Moszkowicz onlangs 
een bedrag van vijftiendui-
zend euro ter voorkoming 
van het veilen van de inboedel van de geplaagde 
ex advocaat. De gedwongen verkoop zou plaats-
vinden mede op verzoek van een crimineel die 
beweert geld aan zijn voormalig advocaat te 
hebben geleend. veel soeps kan de inboedel niet 
meer geweest, nu Bram noodgedwongen zijn 
riante en chique grachtenpand al had moeten 
verlaten. naar het schijnt bewoont Bram Mosz-
kowicz tegenwoordig een kleine bovenwoning 
van een Amsterdams sparerib restaurantje.

In 2015 wordt het leven van de advocatenfamilie 
Moszkowicz verfilmd en komt het in een vier-
delige serie op televisie. Ik twijfel er niet aan dat 
deze dramaserie een kijkcijferkanon wordt.

tsja, je zult maar Moszkowicz heten…. voor de 
jongste telg en neefje Yehudi Moszkowicz (33) is 
dat geen punt. Integendeel. Hij timmert inmid-
dels  ook stevig als advocaat aan de weg. Hij was 
als advocaat betrokken bij de nabestaanden van 
Marianne vaatstra en ook bij  de zaak van de fa-
milie van grensrechter Richard nieuwenhuizen. 
Kennelijk maakt hij zich sterk voor slachtoffers, 
daar waar zijn beroemde ooms bij voorkeur cri-
minele toppers adviseerden. een sympathieke 
jongen dus.
  
Maar Yehudi Moszkowicz dreigde ook zelf even 
slachtoffer te worden, nota bene door toedoen 
van zijn eigen familie. toen hij zijn ooms een uit-
nodiging stuurde voor de opening van zijn eigen 

kantoor in Utrecht, kreeg 
hij geen bloemetje. Inte-
gendeel. Zijn ooms Max en 
David waren not amused. 
een gepeperde somma-
tie viel op de mat, waarin 
door de ooms geëist werd 
dat hij onmiddellijk zou 
staken met het gebruik van 
de familienaam, omdat het 
Utrechtse kantoor hun zake-
lijke positie ondermijnt. neef 
Yehudi zou, door gebruik 

van de naam Moszkowicz op de kantoorgevel 
en briefpapier, meeprofiteren van de bekende, 
exclusieve naam en ongerechtvaardigd voordeel 
trekken uit en afbreuk doen aan het onderschei-
dend vermogen en reputatie van het merk Moszko-
wicz.

De zaak werd voorgelegd aan het Benelux Bu-
reau voor Intellectueel eigendom. onlangs wees 
dit bureau alle aanspraken van zijn ooms af op 
het alleengebruik van de naam Moszkowicz ad-
vocaten. 

In een reactie liet Yehudi Moszkowicz weten 
de naam met trots te dragen en er alles aan te 
doen om de familienaam in ere te herstellen. Zijn 
advocatenpraktijk lijkt te bloeien, niet dankzij de 
achternaam Moszkowicz, maar ondanks deze 
achternaam. 

De gewezen suikerooms Max en David zouden 
zich  wat mij betreft  moeten realiseren dat Ye-
hudi Moszkowicz juist van betekenis kan zijn 
om de dramatische teloorgang van Moszkowicz 
advocaten tot stilstand te brengen en de magie 
van weleer van de naam Moszkowicz te laten 
herleven. 

Wellicht heeft de vierdelige dramaserie in 2015  
dan toch nog een happy end…

 Mr. Frank Dronkers
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