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Met lange tanden
aan het kerstdiner
Enige tijd geleden kregen wij van een 
tevreden cliënt een goudvis cadeau. 
In een mooie grote kom, versierd met 
steentjes en plantjes, zwom het beestje 
zijn dagelijkse rondjes in de bespreekka-
mer. Zij (of  hij?) was bij de cliënten erg 
populair en een echter blikvanger. Altijd 
werd er wel even gevraagd hoe het met 
de goudvis was.

Helaas hebben wij kort geleden afscheid 
moeten nemen van onze kantoorgoud-
vis. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen 
dat het visje al een tijdje ernstige kwalen 
vertoonde, waarbij het onheil zich ruim 
van te voren aankondigde. Lusteloos 
zwom hij op zijn rug en het voer liet hij 
onaangeroerd. De op het laatste moment 
nog aangeschafte verse waterplantjes 
kwamen helaas te laat. Aan onze zorg 
en inspanning voor het beestje heeft het 
gelukkig niet gelegen. 

Advocaten blijken echte dierenvrienden. 
Dit komt sommige advocaten echter 
duur te staan. Drie partners van een 
gerenommeerd advocatenkantoor in 
Den Haag moesten wat het Openbaar 
Ministerie betreft een geldboete krijgen 
opgelegd van maximaal € 23.000. Twee 
van hen zouden zich bovendien met een 
werkstraf  van tachtig uur nuttig moeten 
maken voor de maatschappij.

De reden hiervoor? Het drietal liet in 
het verleden bonnetjes van privéklusjes, 
waaronder de bouw van een konijnen-
hok, zo opstellen dat het leek alsof  het 
om zakelijke kosten ging. Dit beperkte 

het betalen van belasting in de privésfeer. 
Indien de rechtbank deze strafeis zal vol-
gen, moeten de advocaten gezamenlijk 
tienduizenden euro’s betalen. Daarnaast 
werden de heren voor twee maanden 
geschorst door de Haagse Orde van 
Advocaten, waarvan zes weken voor-
waardelijk.

De heren advocaten zullen met gemeng-
de gevoelens denken aan het kerstlied 
van Youp van ’t Hek over het zielige 
konijn Flappie: 

“Maar ik had het hok toch goed dicht-
gedaan
Zoals ik dat elke avond deed
Ik was de vorige avond zelfs nog terug-
gegaan
Ik weet ook niet waarom ik dat deed
Ik had heel lang voor het hok gestaan
Alsof  ik wist wat ik nu weet”

Ik hoef  dan ook niet lang na te denken 
over wat er bij deze advocaten met kerst 
op het menu stond: hun eigen kleine 
Flappie! Het zal waarschijnlijk voor hen 
het duurste kerstmenu ooit zijn geweest. 

Ik weet niet of  bij de rechter het verweer 
is gevoerd dat het hier toch echt een 
kantoorkonijn betrof. Voor de zekerheid 
hebben wij alle sporen van onze kantoor-
goudvis uitgewist; wij nemen geen enkel 
risico. Het overleden beestje is door de 
WC gespoeld, de vissenkom is een vaas 
geworden en de waterplantjes zijn voor 
eigen rekening genomen.

In China is de goudvis een symbool 
voor welvaart, geluk en rijkdom. Om die 
reden zijn wij nog altijd voornemens een 
nieuwe kantoorgoudvis aan te schaffen. 
Misschien is dat voor u ook een goed 
idee. Ik denk dat het komende jaar voor 
iedereen een beetje welvaart, geluk en 
rijkdom – in welke vorm dan ook – van 
harte welkom zal zijn. 

Wij wensen u alvast prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2014 toe!
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