
A
ls eenberg
zagLilian
Klijnsma*
op tegenhet
gesprekmet
haar onge-
neeslijk zieke

moeder overdenalatenschap. ‘Ik
vondhet eenmoeilijk onderwerp,
maarwilde voorkomendatmijn
zus en ikhetnahaardoodzelf
maarmoestenuitzoekenmetonze
stiefvader en -zussen.Dusbegon
ik er tochover.’Haarmoederbleek
geen testament tehebben,maar
zei datnadedoodvanhaarman
hungezamenlijk vermogenover
de vier kinderen–Klijnsma,haar
zus en twee stiefzussen– verdeeld
zouworden. ‘Ikhebnoggepro-
beerduit te leggendathet erfrecht
zonietwerkt, tenzij zedat expliciet
zou vastleggen.Maar zijwas ervan
overtuigddat zedatniet hoefde
tedoen. Ikdacht: dan zie ikwel
hoehet loopt.Hetwashetmeniet
waarder zo’npijnlijk gesprekover
te voeren.’
Nade scheiding vanhaarouders

groeideKlijnsmasamenmethaar
zusje opbij haarmoeder.Nadat
de tweehet ouderlijkhuishadden
verlaten, hertrouwdehunmoeder.

van samengesteldegezinnen.Ten
eerste komtdatnatuurlijkdoorde
toenamevanhet aantal ‘stiefge-
zinnen’,maarookde veranderin-
gen inhet erfrechtuit 2003 zijn er
volgensKolkmandebet aan.Tot
die tijd kondenkinderennahet
overlijden vaneen vanhunouders
meteenhundeel vandeerfenis op-
eisen. Tegenwoordig gaanhethele
vermogenendeboedel eerstnaar
de langstlevendeechtgenoot en
zittendekinderen indewachtka-
mer tot ookdiekomt teoverlijden.
Veelmensenkomendaarpas

achter alshet zover is. Zekerbij
samengesteldegezinnen levert
datdenodige spanningenop,
zegt deonderzoeker. ‘Al die tijd
zijndekinderen voorhunerfenis
afhankelijk vanhunstiefouder.
Vaak verwatert het contact en
barst vroegof laat debom.’ Inde
rechtszaal kanhet erhardaan
toegaan,weetKolkman,die zelf
ookplaatsvervangend raadsheer
is bij hetGerechtshofArnhem-
Leeuwarden. ‘Regelmatigwordt
daardehele familiegeschiedenis
opgerakeld, zeker als er kinderen
van verschillende leggenmethun
eigenpartnersbij zijn.Nahet
introductierondjedenk ik soms:
nou, dat gaat gezelligworden.De
emoties kunnenzohoogoplopen
dat zelfsmensenuit de zaalmoe-
tenworden verwijderd.’
De rechtszaken vormennog

maarhet topje vande ijsberg.De
meeste families vechtenhunerfe-
nisruziesuit buitende rechtszaal.
Ofhetdispuutwoekert lange tijd

Gedoeom
deerfenis

Nognooit zijn er zoveel rechtszaken
over erfenissengeweest.Deoorzaak:
toegenomenwelvaart,mondigeburgers
en samengestelde gezinnen. ‘Wezijn
opgegroeid als volle zussen,maarkrijgen
niet hetzelfde.’

DoorMap
Oberndorff

LilianKlijnsma
voelde zich ‘een

soort geldwolf’ na
het gesprekmethaar

stiefvader overde
nalatenschap.

Methaar stiefvader en -zussen
bouwdeKlijnsmaeengoedeband
op. Zewasdanook verbijsterd
overde reactie vanhaar stiefvader
toen ze eenaantalmaandenna
het overlijden vanhaarmoeder
voorzichtighet gesprekmethem
overde erfenis aanging.Denotaris
hadhaar aangeradenalvast haar
kindsdeel tebepalen, zodatdaar
later geenmisverstandover kon
bestaan.Datwasnul, zei haar
stiefvader resoluut.Haarmoeder
zougeenenkel vermogenhebben
nagelaten.Haar spaargeldwas
opgegaanaandeuitvaart enhet
huiswasweliswaar oppapier van
henbeidenmaar gevoelsmatig –
door zijn geldinbreng–alleen van
hem.Klijnsmadurfdeniet aan te
dringen. ‘Ikwist dathij ongelijk
had,maarwildeonzebandniet
verstoren. Ikhadernogwel veel
stressdoor en voeldemeeensoort
geldwolf.’

Boze stiefvader
Het aantal conflictenovernalaten-
schappenneemtal jaren ziender-
ogen toe.Uit onderzoek vande
Groningsehoogleraar familiever-
mogensrechtWilbertKolkman
bleekdathet aantal rechtszaken
over erfrecht in2015maar liefst
acht keer zohoogwasals in2003.
Inmiddels is dat aantal opgelopen
tot tien, schat deprofessor. Als
redenennoemthij de toegenomen
welvaart enmondigheid vanbur-
gers énde lossere familiebanden.
Verreweghet grootstedeel vande
erfrechtzaken is voor rekening
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door. Vijf jaarnahet overlijden van
haarmoederkwamdestiefvader
vanKlijnsmaalsnog terugopde
nalatenschap.Hijwildehethuis
verkopenendenotarishadhem
eropgewezendathijwel degelijk
het kindsdeel vanKlijnsmaen
haar zusmoest laten vastleggen.
Hij hadal eenbedragoppapier
gezet. Klijnsmahoefde alleennog
maar te tekenen. ‘Maar volgens
mijnnotaris kon ikdeonderlig-
gendedocumentenopvragenom
te zienofdatbedragklopte. Toen
ikdatdeed,werdmijn stiefvader
boos.Of ikhemniet vertrouwde,
vroeghij.Hij zei dathij vanplan
was in eeneigen testament alle
vier dekinderenerfgenaamte
maken, zoalshijmetmijnmoeder
hadafgesproken.Uiteindelijk zou
ik eenkwart vanalles erven.Maar
ikdacht: daar kanhijme laterweer
uit halen zonder iets te zeggen.’

Waardevolle ketting
Zebeslootniet te tekenen. Sinds-
dienhebbenze ernooitmeerover
gesproken. LilianKlijnsmaheeft
zichnog langnaar overde situatie
gevoeld.Maarnóg rotter voelde ze
zichoverdatpijnlijke gesprekmet
haarmoeder. ‘Dat zij destijdsniet
naarmewilde luisterenenniet de
verantwoordelijkheidnamomdit
goed voorons te regelen, heb ik
heelmoeilijk gevonden. Ik voelde
medoorhaar inde steekgelaten.’
Metde verdeling vandeerfenis

wordt ookde liefde verrekend, zegt
familietherapeut enpublicist Else-
Marie vandenEerenbeemt. ‘Alle
kinderen zoekennaar erkenning
vanhunouders,maarkinderen
vangescheidenoudershebbendie
behoeftenogmeer. Ze voelen zich
vaakenormtekortgedaanenzijn
daaromextra alert opdeerfenis.

Zewordendaardoor –onterecht –
gezienals graaiers.Metdie erfenis
willen ze vooral kunnenzeggen:
zie jewel, íkwasookbelangrijk.’
VandenEerenbeemthoort veel
schrijnende verhalen, zowel in
haarpraktijk als vannotarissen
enadvocatendie zedoceert over
familiedynamiek. Zo stellen
partners vaakkruiselingse testa-
mentenop,waarbij ze zowelhun
eigenkinderenals stiefkinderen
erfgenaammaken.Maar een van
de tweekandie afspraak zoweer
ongedaanmaken, buitendeander
om. ‘Ikken tientallengevallen
waarbij de stiefoudernadedood
vandebiologischeoudermeteen
eennieuw testamentopstelde,
waarin alleendeeigenkinderen
nogerven.’ Somsdoenzedat
omdatde stiefkinderenhen te veel
doendenkenaandeex vanhun
partner en zedie geschiedenis lie-
ver uitwissen.Of ze voerenaandat
dekinderenniet zo aardigwaren
enal jarennietmeer langskwa-
men.Als dat al zo is, zoudat geen
enkele rolmogenspelen, zegtVan
denEerenbeemt. ‘Als eenouder
doodgaat, gaathetniet zozeer om
de laatste vijf of tien jaar. Eenkind
maaktdandebalansop vaneen
heel leven.’
Er zijnookbiologischeouders

die zelf hunkinderenuit hun
eerstehuwelijk onterven, al dan
niet onder invloed vanhunnieuwe
partner.Kinderenhoudenaltijd
recht opde legitiemeportie –de

helft vanhunkindsdeel –maar
hunpositie is dan verschoven van
erfgenaamnaar schuldeiser. ‘Dat
is dramatisch’, zegt de familie-
therapeut. ‘Je voelt je als kind
helemaalweggeschrevendoor een
ouderdie je eerder al eensheeft
verlaten.’ Andersomzijn er ook
oudersdie, achterde rug vanhun
partner, besluitendekinderen
uit huneerstehuwelijk tot enige
erfgenamen tebenoemen,uit
schuldgevoel voorhuneerdere
vertrek.Bij erfenissen vanouders
wier eerstepartner is overleden

kanookde verdeling vande spul-
len tot emotioneleuitspattingen
leiden.VandenEerenbeemt: ‘Een
vanmijn studenten zag indeopera
ooit haar stiefmoederbinnenko-
menmet eenwaardevolle ketting
vanhaaroverledenmoederdie
al generaties lang inhaar familie
was.Uit angst dat zehebberigwerd
gevonden,had ze ernooit naar
durven vragen.Nuzehemomde
nek vanhaar stiefmoeder zag,
werd ze zomisselijk van verdriet
dat zemeteende zaalmoest
verlaten.’

‘Kinderen van gescheiden
oudersworden ten onrechte
gezien als graaiers’

Metde verdeling van
deerfeniswordt ook
de liefde verdeeld,
stelt Else-Marie van
denEerenbeemt.

Natuurlijk zijnniet alle stief-
ouders ‘heksenenschoften’, zegt
VandenEerenbeemt. ‘Er zijn er
ookgenoegdie zeggen: almijn
kinderen, stiefkinderenenklein-
kinderenerven vanmij.’Maardat
alles volgensdeaangepaste erfwet
standaardnaarde langstlevende
gaat, kaneen ‘perverseprikkel’
geven. ‘Het zijn juist dekinde-
rendie grotere rechten zouden
moetenhebben.Partners kunnen
gewisseldworden,maar jehebt
maar één vader enmoeder. Enex-
oudersbestaanniet.’

Niet alleendenalatenschappen
vanouders leiden tot spanningen
bij samengesteldegezinnen.Bij
de familie vanMartine vanVliet*
broeit al jareneenandere erfe-
niskwestie onderdeoppervlakte.
Haarmoederhertrouwde toen ze
vier jaar oudwas. Inde jarendaar-
nakreeg ze tweehalfzusseneneen
halfbroer. Een vanhaar zussen
raakte twintig jaar geledendoor
een zwaar auto-ongelukernstig
gehandicapt.Die gebeurtenis trok
eenenormewissel ophet gezin.
Haarmoeder scheiddeopnieuwen

methaar stiefvader is er sindsdien
nauwelijks contact. ‘Maar toende
verzekeraar jaren laterde schade-
vergoeding vaneenmiljoeneuro
uitkeerde,moestenweweeromde
tafel.’Opdatmoment realiseerde
VanVliet zichdat zij als enige
halfzusbij eeneventueel overlij-
den vanhaar gehandicapte zus
hetminst zoukrijgen, ookomdat
deanderennog viade ‘vaderroute’
zoudenerven. ‘Wewarenopge-
groeid alsofwe volle zussenwaren,
dusdat voeldebehoorlijkwrang.’
Hethogebedraghingals een

zwaard vanDamoclesbovenhet
gebrokengezin.Na veel gesprek-
ken, ookmetfiscalistenen
notarissen, besloten zegezamen-
lijkhet geld in een stichting te
stoppen.Daarmee zouVanVliet
eenkleinschaligwooninitiatief
oprichten voorhaarhalfzus enan-
dere jongvolwassengehandicapte
vrouwen. Ze zegdehaarbaanop,
kocht samenmethaarpartnerhet
huispalnaast denieuweplek van
haar zus en stortte zich volledigop
hetproject.

Moreel onrecht
Inprincipekanniemandooit aan
het geldkomen, ooknietnahet
overlijden vanhaar zus. Zehebben
afgesprokende stichtingdan in
leven tehouden.TochhoudtVan
Vliet haarhart vast. ‘Ikweet zeker
dat dehel zal losbreken.’ Zokan
een vanhende stichtingproberen
open tebrekenmetbeschuldigin-
gen vanwanprestaties of onbe-
hoorlijkbestuur.Dat idee levert
VanVliet voortdurend stress op.
‘Bij iederebeslissingdie ikneem,
zit er eenkaboutertje opmijn
schouderdat zegt: “Kun jehier
laterproblemenmeekrijgen?”’ Ze
merktdat alle gezinsledendoor

de jarenheen inmeerofmin-
derematepsychisch last hebben
gekregen vandegevolgen van
het ongelukendaarommenen
recht tehebbenopeendeel van
de schadevergoeding.Dat gevoel
herkent ze zelf ookwel. ‘Ik zit echt
niet tewachtenopdat geld,maar
dat ikminderdandeanderen zou
erven voelt nog steedsoneerlijk.
Helemaal omdat iknual twee jaar
keihardaanhetwerkbenenhet
meest voormijn zushebgedaan.’
Die emotie komt regelmatig

voorbijmantelzorgers, zegtAn-
nette vanRiemsdijk, voorzitter van
deStichtingNalatenschapsmedia-
tion. ‘Zeker als zedoorde zorgtaak
zelf geencarrière kondenmaken.
Als zedanevenveel ofminder
ervendananderenuit de familie,
voelen ze zichonrechtvaardig
behandeld.’ Bij nalatenschappen
binnensamengesteldegezinnen
spelendie gevoelens vanmoreel
onrecht vaakeen rol, ontdekte
VanRiemsdijk zelf als advocaat en
plaatsvervangend familierechter.
‘Dewetbiedtdaaropgeenant-
woord.Maardie gevoelens lokken
allerlei emotionele reactiesuit. Bij
rouw ligt conflict onmiddellijk op
de loer.Mensenkunnenmoeilijk
omgaanmet verlies en verdriet en
zettendie emoties om inboosheid
jegens iemandanders,met alle
gevolgen vandien.’Ook zij zagna
de veranderingen indeerfwet in
2003het aantal conflicten snel
toenemen. ‘Bijnaniemandweet
dat de langstlevendeechtge-
noot automatischerfgenaamis.
Waaromheeft Siredaarovernooit
een spotje gemaakt?’
Omnabestaandenuit samen-

gesteldegezinneneen loket te
bieden, richtte zemetdrie andere
experts in2011de stichtingop.

‘Ikweet zeker dat de hel
zal losbreken alsmijn
gehandicapte zus overlijdt’
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voorbereiding vanhun testamen-
ten. ‘Ikhelp ze al huncomplexe
emoties tebenoemenenuit elkaar
te rafelen, zodat ze elkaar leren
begrijpen.De verwarringontstaat
vaakdoordat ze een soort rang-
ordeproberenaan tebrengen.
Maarhet isniet zodat er één
iemandbovenaanstaat. Iedereen
is evenbelangrijk, alleenopeen
anderemanier.’Ook raadt ze stel-
lenaaneen ‘considerans’ inhun
testamentenop tenemen,waarin
zehunkeuzes toelichten. Zeker als
dekinderen teklein zijnomhet
vooraf tebespreken, voorkomje
daarmee veel gedoe. ‘Bedenkwat
je aanwelkkindwilt nalatenen
schrijf opwaarom.Eenmotor aan
je jongste zoon, omdat jullie vaak
samen reden.Eendagboekje aan
jedochter, omdat ze van schrijven
houdt.’ Enprobeer, alshet even
kan, in ieder geval eendeel vande
erfenis vandekinderenuit de eer-
ste leg veilig te stellen. ‘Zodat zena
dedoodvanhunbiologischeouder
meteeneenpotmet geldkrijgen.’
WantookSchonewilleheeft het
omzichheen vaak zienmisgaan.
‘Zelfs als debandengoedwaren.
Jebent als samengesteld gezin
uiteindelijk alleen verbonden
geweestdoordegenedie is overle-
den.Alsdiepersoonwegvalt, komt
alles op losse schroeven te staan.
Danmoet er ookgeenfinanciële
en juridischeafhankelijkheid
meerbestaan.’
Bij het echtpaar Schonewille

zelf heeft hetnogeenaantal jaar
geduurd voordat ze testamen-
tenhaddenopgesteldwaarin ze
zichbeidenkonden vinden. ‘We
hebbensamenookdriedochters
gekregen. Inde loop vande jaren
hebbenwenogeenaantal schilde-
rijengekocht.Wehebbenhetnu
zogeregelddat iedereeneeneigen
schilderij krijgt.Dat vind iknu
eigenlijkwel eenprachtig idee.’o

*DenamenvanLilianKlijnsmaen
MartinevanVliet zijn gefingeerd.
Hunechtenamenzijnbekendbijde
redactie.

Sindsdienbegeleidt ze alsnalaten-
schapsmediatormodernegezin-
nenbijmoeizameerfenisafwikke-
lingen.Het liepal snel stormmet
aanvragen.Vanuit de stichting
werdeenopleidingontwikkeldom
ooknotarissen, advocatenenme-
diatorsdenodigebagage tebieden
waarmee zegebrokengezinnen
weeromde tafel kunnenkrijgen.

Andere vrouw inhuis
Tijdensdegesprekkenprobeert
VanRiemsdijk eerst de relaties te
doorgrondenenzicht te krijgen
opalle familievetes.Doordiep te
gravenhaal je vaakal de scherp-
ste emoties eruit, zegt ze. ‘Een
stiefmoeder gaat inziendat ze
onredelijk is doorophet geld te
blijven zitten, eenkindhaalt ook
weermooieherinneringenaande
vaderop.’
Maarnógbeter is het omdie

‘opendialoog’ te voeren vóór ie-
mandsoverlijden, zodatniemand
voor vervelende verrassingenkan
komen te staan.Dat gebeurtnog
veel teweinig, zegtVanRiemsdijk.
‘Opdeeenof anderemanier
rust er een taboeoppratenover
nalatenschappen.Daardoor zitten
veelmensennadedood vaneen
dierbaremetdegebakkenperen.’
Hoebelangrijkmaarookmoei-

lijkhet is daar tijdig over tepraten,
weet PaulineSchonewille als geen
ander. Toenzij enhaarmanvijf-
tien jaar geledennaardenotaris

stapten voorhet opmakenvanhun
testamenten, dachten ze er snel uit
te zijn.Omdat ze zelf het vak van
notaris beoefenden,wisten ze van
dehoedende rand.Het gesprek
liepgesmeerd, totdat tot Schone-
willes verbazinghaarman ineens
zei dathij zijndochtertje uit zijn
eerstehuwelijk een voorhemwaar-
devol schilderijwildenalaten.
Schonewille voelde een steek van
jaloezie. ‘Was zijndochterdanbe-
langrijker voorhemdan ik, dacht
ik.Wewarenpas eenpaar jaar
samenen ikwas zwanger vanons
eerste kindje.Wat alshij over tien
jaar tegeneenboomzou rijden?
Misschienwas ik tegendie tijdook
gehecht aandat schilderij.’ Tege-
lijkertijdbegreep zedeafweging
vanhaarman. ‘Ikwist dathij vóór
mij eenander levenhadgeleid en
snaptedathij zijndochtertje iets
bijzonderswildenalaten.Maar

datmaaktemewel onzeker.’Haar
man, Fred,worsteldeookmetde
situatie. ‘Ik voeldemeschuldig
tegenovermijndochtertje’, zegt
hij. ‘Zewaspas vijf jaar oudenhad
ineens temakenmet eenandere
vrouw inhuis.Dat schilderij had
voormij veel emotionelewaarde.
Daarmeewilde ikhaarduidelijk
makenhoebelangrijk ze voor
mewas.’

Iedereen een schilderij
Ookde vermogensverdeling leidde
tot discussie, doordatdemoeder
vanFredsdochter als bewindvoer-
der inbeeldkonkomen. Schone-
wille realiseerde zichdat zij niet
de enigenwarendie voordit soort
dilemma’s kwamen te staan. ‘Bij
samengesteldegezinnenduurthet
vaak jaren voordat iedereen zijn
positieheeft gevonden, terwijl ze
wel allemaal gezienenbelangrijk
gevondenwillenworden.Daarom
gaathet zo vaakmis.’ Zebesloot
haarnotariële kennis enpersoon-
lijke ervaringomte zetten in een
eigenmediationpraktijk voor
samengesteldegezinnen.Tegen-
woordigbegeleidt ze zelf koppels
van samengesteldegezinnenbij de

‘Op de een of anderemanier
rust er een taboe op praten
over nalatenschappen’

Probeer eendeel
vandeerfenis van
dekinderenuit de
eerste leg veilig te
stellen.
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