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Tijd voor een
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De betekenis van deze 
uitdrukking kent u 
vast wel. Meestal 
wordt daarmee be-
doeld dat iemand 
voordeel kan hebben 
bij het ongeluk van de 
ander. De uitdrukking 
kan ook letterlijk bete-
kenen dat iemand baat 
heeft bij andermans 
dood.  

Wat te denken van het nieuwsbericht dat 
het Italiaanse openbaar Ministerie een on-
derzoek is gestart naar criminele bendes in 
napels, gespecialiseerd in het leegroven van 
begraafplaatsen, waarbij doodskisten worden 
aangeboden aan malafide pizzabakkers die 
willen bezuinigen op de kosten van het hout 
van hun ovens.  De een zijn dood is de ander 
zijn deeg. De pizza diavolo (duivel) laat ik 
gaarne aan mij voorbijgaan, als ik in de zo-
mervakantie met mijn gezin de stad napels 
zal bezoeken…

nog een kwestie. Begin deze maand moest 
de rechtbank ’s Hertogenbosch een geschil 
beslechten tussen twee ruziënde broers over 
de as van hun overleden moeder.

De advocaat van broer X  betoogde dat de as 
van de overleden moeder op zee moest wor-
den uitgestrooid, nu dit de uitdrukkelijke 
wens van moeder was geweest. Ze wilde niet 
in een potje worden gestopt aldus de advocaat.

De advocaat van broer Y erkende dit min of 
meer, maar gaf aan dat zijn kinderen graag 

een aandenken wil-
den aan hun oma. Ze 
waren op een idee ge-
bracht door de begra-
fenisondernemer - bij 
uitstek is de dood zijn 
brood -  die een folder 
verstrekte over de mo-
gelijkheden van ver-
werking van as in een 
sieraad. De advocaat 
gaf aan dat voor dat 

doel slechts zes theelepeltjes as benodigd waren, 
op een geheel van drie tot vijf kilo.

De rechter gaf aan niet met een weegschaal-
tje aan de gang te gaan om de as te verdelen en 
overwoog dat moeders wil ook de wet is. Ge-
oordeeld werd dat de gehele inhoud van de 
urn conform haar wens op zee moest worden 
uitgestrooid.

De rechter richtte zich tot de verliezende par-
tij en gaf aan desalniettemin begrip te hebben 
voor de wens van de kleinkinderen om een 
tastbaar aandenken te hebben van hun oma. 
Hij gaf als troost aan dat als de kleinkinderen 
de zee zien, waar ook ter wereld, aan oma 
kan worden gedacht. Oma is overal aldus de 
magistraat.

toegegeven, voor advocaten gaat de een zijn 
dood is de ander zijn brood nog al eens op. Ik 
stel u gerust. Dit lawyers paradise is tijdelijk. 
te vrezen valt dat advocaten in een eventueel 
hemels paradijs - mits toegelaten - nog maar 
weinig omhanden zullen hebben.
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