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Over dit boek

Voor velen is het praten over de dood een taboe. Voor mij niet, 
want het is mijn werk. Nadat ik op de woensdagochtend mijn 
colleges erfrecht heb gegeven, zijn er op de nuchtere maag al een 
flink aantal doden gevallen.
 In dit boek heb ik geprobeerd de belangrijkste juridische zaken 
die met het nalaten en erven te maken hebben zo begrijpelijk 
mogelijk over de bühne te brengen, waarbij ik het gebruik van 
stijlfiguren niet heb geschuwd. Ook gebruik ik voorbeelden uit 
mijn eigen praktijk (die zijn geanonimiseerd), rechtszaken en ge-
beurtenissen van bekende mensen. Alles met als doel je kennis te 
laten maken met het erfrecht.
 Om het licht verteerbaar te houden, gebruik ik anekdotes en 
andere verhalen waarin humor zit. Maar als je zelf met de dood 
geconfronteerd wordt, dan zie je die anekdotes en verhalen mis-
schien wel vanuit een heel ander perspectief. Dat besef ik maar 
al te goed, uit eigen ervaring en die van cliënten die ik door de 
jaren heen heb mogen helpen.
 Er missen details die voor jouw situatie belangrijk kunnen 
zijn omdat ik het erfrecht op grote lijnen heb geschetst. Het 
recht kenmerkt zich namelijk naast de hoofdregel altijd door 
uitzonderingen en veel is afhankelijk van de persoonlijke si-
tuatie als kader waarin de regels moeten worden toegepast. 
Dit boek is dan wel bedoeld om feeling te krijgen met het erf-
recht, maar je persoonlijke en concrete situatie moet eigenlijk 
altijd door een erfrechtdeskundige zoals de notaris worden be-
keken.
 Je bent natuurlijk ook van harte welkom om colleges erfrecht 
bij mij te komen volgen!
 Sommige stukjes van het boek kunnen je bekend voorkomen 
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als je al eens naar een lezing van mij bent geweest, als student 
mijn colleges volgt, mij op de radio hoort of mijn columns leest.

Wil je reageren of heb je een vraag? Je kunt me mailen op  
denaaktkat@gmail.com.

Lucienne van der Geld

Leeswijzer
Met echtgenoot/echtgenote, getrouwd, partner en huwelijk doel 
ik ook op de geregistreerde partner en het geregistreerd partner-
schap. Omdat er niet zoveel verschil zit tussen koppels die ge-
trouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, noem ik 
niet ook steeds de geregistreerde partners.
 Ik probeer zo min mogelijk jargon te gebruiken maar mis-
schien kom je bij een instantie, notaris of advocaat terecht die wel 
in jargon schrijft of praat. Daarom schrijf ik vaak ook de officiële 
term erbij om spraakverwarring te voorkomen. In deel iii leg ik 
nog een aantal termen uit in het onderdeel ‘erfrechtelijke ge-
heimtaal’.
 Als ik ‘je’ of ‘jouw’ gebruik, doe ik dat ook vaak in de betekenis 
van ‘men’. Zo wil ik niemand ‘beschuldigen’ een hekel te hebben 
aan zijn of haar stiefmoeder. Ik baseer me op voorbeelden uit de 
praktijk en de rechtspraak en met geen van deze voorbeelden heb 
ik bedoeld de betrokkenen of de situatie te veroordelen. Vanuit 
mijn vak ben ik erop uit mensen te helpen en vind ik vooral juri-
disch wat van hun situatie.
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Proloog

Terwijl hij rechtop in bed ging zitten nam Tim om drie uur ’s nachts 
zijn iPhone op met een niet zo toeschietelijk ‘hallo’. Nadat hij weer 
had opgehangen, duurde het even voordat het tot hem doordrong 
wat Annemarie van de Thuiszorg hem had verteld. Later die dag 
stond hij in de huiskamer van tante Meta. Haar lichaam was al naar 
het mortuarium van het nabijgelegen verpleeghuis gebracht. Op het 
tafeltje naast haar sta-op-stoel lag een schriftje open. Tim zag zijn 
naam staan: Mijn neef Tim waarschuwen als het zover is. Hij regelt alles.
 Toen hij op het punt stond bij de seniorenflat van tante Meta weg 
te rijden, werd hij geroepen door de huismeester. ‘Deze hoorde bij 
uw tante. Het is Lilly’, en hij kreeg een dier in zijn armen gedrukt. 
Tim moest wel drie keer kijken om te zien wat het was… Een 
naaktkat!

Tim is een international financial executive en het was bijna een wonder 
dat hij in Nederland was toen het nieuws over tante Meta kwam. Hij 
moest twee dagen later weer terug naar Dubai om een deal te ‘closen’. 
Naaktkat Lilly laat hij achter bij zijn zusje die in Amsterdam studeert 
en in een studentenhuis met twaalf meiden woont. Lilly lijkt zich al snel 
thuis te voelen en likt gretig lege pizzadozen schoon en vindt geregeld een 
mengsel van creamer en appelsap in haar drinkbakje.
 Tante Meta zou zich omdraaien in haar graf als ze wist dat haar 
‘allessie’ Lilly in een studentenhuis leeft. Een naaktkat moet elke week in 
bad en in de zomer mag Lilly niet naar buiten zonder zonnebrand en in 
de winter zonder een beschermend jasje.

Gelukkig gaat dit jou niet overkomen. En niet alleen omdat je 
geen Tim of Meta heet. Of omdat je geen naaktkat hebt. Jij hebt 
namelijk besloten dit boek te lezen.
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