Met lange tanden aan
het kerstdiner
Vorige week hebben wij afscheid moeten nemen van
onze kantoorgoudvis. De
eerlijkheid gebiedt mij te
zeggen dat deze goudvis
al een tijd ernstige kwalen
vertoonde, waarbij het onheil zich ruim van te voren aankondigde.
Lusteloos zwom hij op zijn rug, het voer
liet hij onaangeroerd. Een op het laatste
moment nog aangeschaft vers takje groen
kwam voor deze naamloze goudvis te laat.
Advocaten blijken echte dierenvrienden,
zo bleek uit een recent bericht in het advocatenblad.
Drie partners van een gerenommeerd advocatenkantoor in Den Haag moeten wat
het Openbaar Ministerie betreft een boete
krijgen tot € 23.000. Twee van hen zouden
zich bovendien met een werkstraf van
tachtig uur nuttig moeten maken voor de
maatschappij.
Het drietal liet in 2004 en 2005 bonnetjes
van privé-klusjes, waaronder de bouw
van een konijnenhok, zo opstellen dat het
leek alsof het om zakelijke kosten ging.
Dat scheelt immers een hoop BTW. Als
de rechtbank de strafeis volgt moeten de
advocaten gezamenlijk € 55.000 betalen.
Daarnaast zijn de heren geschorst door de
Haagse Orde van Advocaten voor twee

maanden, waarvan zes weken voorwaardelijk.
De heren advocaten zullen
met gemengde gevoelens
denken aan het kerstlied
over het zielige konijn Flappie van Youp van ’t Hek:
Maar ik had het hok toch goed dichtgedaan
Zoals ik dat elke avond deed
Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan
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 te raden wat er
bij deze advocaten met kerst op het menu
staat: hun eigen kleine Flappie.
Het zal waarschijnlijk de boeken ingaan
als het duurste kerstmenu ooit.
Ik weet niet of het verweer is gevoerd dat
het hier toch echt een kantoorkonijn betrof.
Voor de zekerheid hebben wij alle sporen
uitgewist. Geen enkel risico. De overleden
goudvis is door de WC gespoeld. De vissenkom is weer een vaas geworden en het takje
groen is voor eigen rekening genomen.
Wij wensen u alvast een goede kerst en een
voorspoedig 2012.
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