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‘Hij zouwel
100worden,
zei hij altijd’
Toende vriend vanMarinaMi-
lenkovic (52) volkomenonver-
wacht overleed, bleef zij achter
met zijn tweekinderen.Hij bleek
niets geregeld tehebben.Hijwas
ijzersterk en ‘zouwel 100wor-
den’. Zij raaktedaarna verstrikt
in eenondoorzichtigwoud van
regels enwetten ronderfenissen.
Ze specialiseerde zich tot exe-
cuteur vannalatenschappenen
schreef er eenboekover, ‘zodat
niemanddiezelfde ellendehoeft
door temaken.’
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P
lotselingwerdhetdoodstil indegro-
tewitte zaal.Waarnetnogartsenen
verplegersdrukbezigwarengeweest
met reanimeren,heenenweer lo-
pen,overleggenenuitleggen,heerste
nunietsdanstilte.Nadriekwartier

reanimerenwasdeconclusieonontkoombaar;
zekondennietsmeer voorBertusdoen. ‘Ieder-
eenkeeknaarme. Sommigenhuilden.’

Terwijl het personeel vanhetHaagseWest-
eindeZiekenhuis drukdoendewashet hart van
haar vriendweer opgang te krijgen, hadMarina
hun vertelddat zijn kinderenal op jonge leeftijd
hunmoeder kwijtgeraaktwaren.Dat zeniet ook
noghunvadermochten verliezen. Zehad verteld
dat ze een latrelatie hadden, omdathij zijnmu-
zikantenbestaan combineerdemetde zorg voor
zijn kinderenen zij een eigen carrièrehad in
DenHaag.Deartsen en verplegers dedenmeer
danhunbest voorhem.Hijwaspas 49 jaar.

MarinaMilenkovic (52) is geboren inBelgra-
do, studeerdedaar economieen liep stage in
Nederland toende Joegoslaviëoorloguitbrak.Als
dochter vaneenKroatischemoeder eneenSer-
vische vaderkonenwilde zeniet terugnaarhuis.
Tegenwil endankbleef ze inNederland,waar ze
als aupair aanhetwerkgingominaanmerking
tekomenvooreenverblijfsvergunning.Uiteinde-
lijkkwamzealsbeleidsmedewerkerbij deRaad
vanState terecht.Daarnaast richtte zeSermaya
op,haar eigenonderneming,waarmeezeNeder-
landsebedrijvenonder anderekoppelt aanon-
dernemingen inde landenvanvoormalig Joego-
slavië. ‘Omiets terug tedoenvoormijn land.’

Bertuswasberoepsmuzikant.Hij speelde
tuba, basgitaar en contrabasbij deMariniers-
kapel derKoninklijkeMarineuit Rotterdamdie
elk jaar opPrinsjesdagmeelooptmetde gouden
koets. ‘Daar stond ik vanuitmijn raambij de
Raad vanState altijdnaar te kijken. Zonderhet
tewetenhad ikhemdusal vaakgezien.’

B I N N E N L A N D

‘Hij zei dat
hij ijzersterk
was enwel
honderd
zouworden’
Toen de vriend van Marina
Milenkovic (52) volkomen
onverwacht overleed, bleef zij achter
met zijn twee kinderen. Hij had niets
geregeld en zij raakte verstrikt in een
ondoorzichtig woud van regels
en wetten rond erfenissen.

In Tegenslag vertellen
ondernemers,
bestuurders, politici
en kunstenaars over de
dieptepunten in hun
loopbaan. En hoe zij
die te boven kwamen.
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Na haar ervaringen
specialiseerdeMarina
Milenkovic zich tot
executeur van nala-
tenschappen en ze
publiceert dit jaar het
boek ‘Wat laat ik na?’:
‘De overheid is er niet
om het voor jou te
regelen, datmoet je
zelf doen.’ FOTO’S: MARK
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Huneerste datebeldehij af. ‘Deoppashad
afgezegdenhij konnietweg.Daaromvroeghij
of iknaarhemtoewildekomen.Hijwoonde in
eendoodlopende straat in eenkleindorpje inde
polder. Ikhadeen vriendin standby aande tele
foon voorhet geval hij een engerd zou zijn.Maar
Bertus opendededeur enhetwas liefdeophet
eerste gezicht. Vanbeidekanten.’

Hijwasweduwnaar enzocht eigenlijk een
vrouwdie in zijnonregelmatigemuzikantenle
venvoorhethuishoudenenzijnkinderenkon
zorgen. ‘Maar zo’n vrouwben ikniet.’Hetwerd
een latrelatie. Indeweekendenwas zebij hem
endekinderen, kookte enbrachtwat structuur
aan inhethuishoudenenzijnadministratie. ‘Ik
begonerweleensoverdathij zijnnalatenschap
moest vastleggen,maardat lachtehijweg.Hij zei
dathij ijzersterkwasenzeker100zouworden.
Alleendevoogdij overdekinderenhebbenwij sa
mengeregeld.Verder lagniets vast.’

BUITEN BEWUSTZIJN
Tijdensdeherfstvakantie van2012kwamBertus
na een langewerkdagnaarDenHaag. ‘Hijwas
moe,maarwegingen toch samennaarbikram
yoga.Daar zag ikdat bepaaldeoefeningenwaar
hij normaal geenenkelemoeitemeehad, hem
diedagniet lukten.Naafloopmoest ik zo lang
ophemwachtendat iedereenalwegwas.’

Ze stapten indeauto.Bertusklaagdeover
keelpijnenbenauwdheid,maarwilde tochzelf
rijden.Naeenpaarminutenzakte zijnhoofd
opzijnborst. EerstdachtMilenkovicdathij een
grapjemaakte.Datdeedhij vaker: doenalsofhij
doodwas. Zehield vandiehumor, ‘maarnu riep
ikalleenmaar: “Bertus, doenormaal!”’Deauto
begon te slingeren.Ze slaagdeerindeauto langs
deweg tot stilstand tebrengen.Bertuswas toenal
buitenbewustzijn. ‘Achterafweet ikdathet toen
al gedaanwas. Jehersenenkunnenmaareenpaar
minutenzonder zuurstof.’Deambulancemede
werkers reanimeerdenhemnogvijftienminuten,
voordat zeMilenkovic verteldendat zeachterhen
aannaarhet ziekenhuismoest rijden.

Zowerd zeopeens fulltimemoeder van twee
kinderen van11 en14 jaar oud. Ze concentreer
dehaar urenbij deRaad vanState in twee lan
gewerkdagenenwasde rest vande tijd inde
polder. Al snel stroomdendaarde rekeningen
binnen. ‘Maar ik konniksdoen. Eerstmoest
ikwachtenopde voogdijbeschikking, zodat ik
in elk geval namensdekinderenbeslissingen
konnemen.Dat duurde vierweken.De verkla
ring vanerfrecht liet eenpaarmaandenop zich
wachten. Tot die tijd kon ikniet bij zijn rekenin
gen. Ikhebwel dertig, veertigduizendeuro van
mijn eigengeldmoeten voorschietenomdie
periodedoor te komen.’

Ongewildwas ze verzeild geraakt indeon
doorgrondelijkewereld vanerfbelasting, kredie
ten, hypotheken, rechten enplichten. Ze kocht
wetboekenen volgde eenopleiding tot execu
teur. ‘Daar zat ik tussendenotarissen, vermo
gensbeheerders enadvocaten.De lesstof stond
volmet juridisch jargonwaar ik totaal nietmee
vertrouwdwas.’

ZELFREDZAMEN
Zehield vol totdat ze zichofficieel ‘Register Esta
te Planner’ en executeur vannalatenschappen
mochtnoemen. Ze is lid van een selecte groep
die echt begrijpt hoe erfrechtwerkt. ‘Slechts 8%
vandeNederlandersheeft zijnnalatenschap
goedgeregeld.Wie geldheeft, kandie kennis
inhuren,maarwie geen tijdheeft omzich erin te
verdiepen, betaalt al snel te veel belasting. Zelf
heb ikdestijdsdrie keer bezwaar aangetekend
tegeneenaanslag vandeBelastingdienst en ik
hebdrie keer gelijk gekregen.’ Sindsdienweet ze
het zeker: de toekomst is aande zelfredzamen.
‘Deoverheid is er niet omhet voor jou te regelen,
datmoet je zelf doen.’

Toenalles geregeldwas, verhuisdeMarina
methaar tweekinderennaarDenHaag. Zenam
ontslagbij deRaad vanState enbegoneennieu
we carrière als executeur vannalatenschappen.
Zebesloot haar kennis te delendoor eenboek
te schrijven.Wat laat ikna? is bedoeldoman
deren tebehoeden voorde situatiewaar ze zelf
in terechtkwam.Maar ze schreef het ook voor
haar kinderen. ‘Ikheb zelf altijd graagkinderen
gewild. Ikmoest eerstmijn grote liefde verliezen
omze te krijgen.Dit boek ismijnnalatenschap
aanhen.’
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“
‘Ikhebaltijd
kinderengewild.
Ikmoest eerstmijn
grote liefde verliezen
omze te krijgen’
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