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ziekenhuis rijden en jullie deden niks!’” 
Voor deze familie vond Verkleij een pas-
sende oplossing, maar Frederique (46) weet 
uit eigen ervaring dat het ook anders kan 
gaan. Zij kreeg zo’n hoogoplopende ruzie met 
haar twee broers dat zij sinds twee jaar geen 
contact meer met hen heeft. “Dat begon al 
toen mijn moeder niet meer in staat was voor 
zichzelf  te zorgen. Ik wilde graag dat zij naar 
een mooi, particulier verpleeghuis zou gaan. 
Ze had daar het geld voor. Mijn broers waren 
het daar niet mee eens, want dit zou van de 
erfenis af  gaan.”

DURE ERFSTUKKEN
“Mijn moeder ging uiteindelijk naar een ver-
pleeghuis bij mijn broer in de buurt. Dat was 
volgens hem handig, maar ik had liever niet 
gehad dat ze daar haar laatste dagen moest 
slijten. Ze was nog niet dood of  mijn broers 
vlogen elkaar in de haren over de erfenis, de 
dure erfstukken als het gouden horloge van 
mijn vader en het Wedgewood-servies. Mijn 
ene broer had al spullen verkocht nog voordat 
wij konden instemmen. Ook bleek dat hij een 
deel van de opbrengst al in zijn eigen bedrijf  
had gestoken. Ik ben ontzettend kwaad op 
mijn broers, die elkaar inmiddels ook niet meer 
spreken. Doordat ik me afzijdig wilde houden 
van alle ellende, ben ik er fi nancieel enorm 
bij ingeschoten. Het was alsof  de dood van 
mijn moeder niet telde, maar alles alleen nog 
om geld draaide. Onze band is onherstelbaar 
verwoest.”
Verkleij komt vaak woede tegen als zij wordt 
ingeschakeld om te bemiddelen. “Hoe meer 
geld, hoe meer gedoe, denk ik weleens. Het 
komt voor dat mensen zó boos zijn dat ze 
echt niet meer voor rede vatbaar zijn, maar 
vaak willen ze wel serieus naar een oplossing 
kijken.” Een nalatenschapsmakelaar beoor-
deelt een zaak zo objectief  mogelijk, bemid-
delt of  geeft advies. Verkleij: “Bindend is dat 
advies niet – ik ben geen rijdende rechter -, 
maar het is tot nu toe niet voorgekomen dat 
mensen mijn advies naast zich neerlegden. 
Als ik erin slaag een oplossing te vinden, zie ik 
mensen echt uitblazen aan tafel. Ze zijn opge-
lucht en dankbaar dat er eindelijk een einde is 
gekomen aan het gesteggel.” 

■ De Amerikaanse vastgoedmiljonair Maurice Laboz liet 20 miljoen dollar na aan 

zijn dochters Victoria (17) en Marlena Laboz (21). Ze krijgen het geld alleen als zij zich 

houden aan strenge voorwaarden die Laboz in zijn testament liet opnemen. Ze moe-

ten met de juiste man trouwen (onder huwelijkse voorwaarden), een goede baan 

hebben en ze mogen vooral geen kinderen buiten het huwelijk krijgen.

■ De Spanjaard Antonino Fernández, de man die het Corona-bier beroemd maakte, 

liet naar schatting tweehonderd miljoen dollar na. Deze erfenis ging naar zijn dertien 

naaste familieleden en hun kinderen. Daarnaast stelde hij een deel beschikbaar om 

onder andere een begraafplaats, kerk en doorgaande weg in zijn geboortedorpje Cere-

zales del Condado op te laten knappen.

■ Een neef en nicht uit Newcastle bleken de twee laatste nabestaanden van hun 

overleden oom te zijn. Zij erfden onverwacht een peperdure Bugatti Type 57S Ata-

lante uit 1937, een van de duurste auto’s ter wereld. De auto stond in de garage op 

hen te wachten.

■ De 81-jarige miljonair Arend Broekhuis liet een groot landhuis en een erfenis van 

26 miljoen euro achter voor De Zonnebloem en het Leger des Heils. De weduwe en 

de drie stiefdochters van Broekhuis waren boos en spanden een rechtszaak tegen de 

Zonnebloem en het Leger des Heils aan. Volgens de familie was Broekhuis dement 

toen hij zijn testament wijzigde ten gunste van de goede doelen.

■ De 68-jarige Germana Chiudi ontving een erfenis van maar liefst 75 miljoen van 

haar baas, de steenrijke Italiaan Bernardo Capriotti, eigenaar van een bekende super-

markt. Zij werkte veertig jaar lang als zijn secretaresse. Zijn familie was helemaal niet 

blij, want zij kregen veel minder.

■ De Stichting Amsterdams Universiteitsfonds ontving in 2016 een nalatenschap van 

circa vier miljoen euro van mevrouw Trudie Vervoort-Jaarsma, een oud-studente van 

de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het is het hoogste bedrag dat een universiteit in 

Nederland ooit erfde van een particulier. 

■ Muhammad Ali laat zijn nabestaanden 50 miljoen dollar (bijna 44 miljoen euro) 

na. Dit bedrag gaat in eerste instantie naar zijn vrouw, ook al mogen zijn ex-vrouwen, 

kinderen en broer ook aanspraak op zijn nalatenschap maken. De bokser trouwde 

vier keer en had negen kinderen. Die complexe situatie maakte de verdeling van zijn 

fortuin er niet makkelijker op. De nabestaanden maakten fl inke ruzie om het geld. 

■ Hans W. uit Amsterdam werd in januari 2017 gearresteerd, omdat hij zijn 

dementerende moeder zou hebben vermoord. Hij isoleerde haar van de rest van 

de familie om te kunnen rommelen aan het testament en zich de enorme erfenis te 

kunnen toe eigenen. Hans W. en zijn broer Frank hadden al lange tijd ruzie over de 

nalatenschap. 

SPRAAKMAKENDE

HOE MEER 
GELD, HOE 
MEER GEDOE

erfenissen
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