
Ze is de rijkste vrouw van Duitsland en staat 
met een geschat vermogen van 28 miljard 
euro op nummer 8 van de Forbes-wereldrang-
lijst van rijkste vrouwen en toch liet Susanne 
Quandt, met haar broer Stefan de drijvende 
kracht achter het succesverhaal van BMW, 
zich door een gigolo grandioos in de  luren leg-
gen. Die geschiedenis - en de geheimen van 
de familie Quandt - overtreft elke fictie waar-
bij zelfs de gewiekste Tinder-oplichter Simon 
Leviev maar een amateur lijkt.

O
ver de familie Quandt en 

de oplichtingszaak gaat het 

boek ‘De Zwijgende Miljar-

dairs’ van de Nederlandse schrijf-

ster Marjolijn Uitzinger. De titel 

verwijst naar de familietraditie van 

de Quandts om nooit met de pers 

te praten en elke publiciteit te mij-

den. Verstandig als je zo rijk bent 

uiteraard, want wie veel geld heeft, 

wordt al gauw het doelwit van op-

lichters en andere criminelen.

Het stilzwijgen van de familie had 

ook te maken met de bron van al-

leszins een deel van haar rijkdom. 

En dat verleden wordt in het boek 

van Uitzinger grondig ontleed. 

Immers, nadat textielbaron Emil 

Quandt tijdens de Eerste Wereld-

oorlog al een fortuin had verdiend 

aan het leveren van uniformen 

en leder aan het Duitse leger, was 

het vooral zijn zoon Günther die 

de grootste sprong voorwaarts 

maakte door een pact te sluiten 

met Adolf Hitler. Günther bezat 

niet enkel de belangrijkste accu- en 

batterijenfabrieken van Duitsland, 

maar wist zich binnen het regime 

ook op te werken tot één van de 
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meest vooraanstaande industrië-

len, niet in het minst dankzij zijn 

bindingen met Joseph Goebbels, 

de propagandaminister van Hitler, 

die was getrouwd met Quandts ex-

vrouw Magda Ritschel. Met haar 

had Günther een zoon, 

Harald. Met zijn eerste 

vrouw Antonie, die in 

1918 overleed, had hij ook 

al twee zonen, de vroeg 

overleden Hellmuth en 

Herbert, de vader van 

Susanne en Stefan en 

nog vier andere kinderen 

uit eerdere huwelijken. 

Die clan, met als meest actieve 

 leden Susanne en Stefan, bezit nog 

 altijd een zakenimperium, met als 

kroonstuk autoconstructeur BMW.

PIJNLIJKE CONFRONTATIE
Haar oorlogsverleden heeft de 

familie lange tijd stil weten te 

houden en zelfs toen er in 2002 

een boek over verscheen, werd 

daar niet veel ruchtbaarheid aan 

gegeven. Er zijn immers wel meer 

Duitse families die het liever niet 

over de Tweede Wereldoorlog heb-

ben. Dat veranderde grondig toen 

de Duitse televisie in 2007 een do-

cumentaire uitzond waaruit vooral 

bleek hoe verweven de activiteiten 

van Günther Quandt met het nazi-

regime waren en hoezeer hij heeft 

geprofiteerd van het lijden van tal-

loze mensen die als slaven in zijn 

fabrieken tot werken werden ge-

dwongen. Het was voor de familie 

een pijnlijke confrontatie.

Kort daarna was er dan de oplich-

tingszaak waarvan Susanne Klat-

ten-Quandt het slachtoffer werd 

en die, omdat er uiteindelijk een 

proces van kwam, ook in de open-

baarheid werd gegooid.

In haar boek doet Marjolijn Uitzin-

ger beide aspecten grondig uit de 

doeken. Ze vertelt op een boeiende 

manier over Magda Ritschel en 

haar relatie met Goebbels, maar 

ook over de nazipraktijken waarbij 

Quandt betrokken was en de op-

merkelijke manier waarop Susanne 

Klatten-Quandt in de luren werd 

gelegd, een interessant relaas, te-

meer omdat deze zaak in ons land 

weinig bekend is. 

‘Wat een reden was om dit boek te 

schrijven’, zegt Marjolijn Uitzinger. 

‘Ik was aanvankelijk vooral gefas-

cineerd door de oplichting van 

Susanne Klatten-Quandt, omdat ze 

zo’n sterke dame en uitzonderlijke 

zakenvrouw is, maar gaandeweg 

ontdekte ik ook meer over de fa-

milie en haar geheimen en wilde ik 

ook die in kaart brengen.’

Die oplichtingszaak overtreft zelfs die 

van de Tinder-oplichter waarover op 

Netflix een documentaire loopt.

MARJOLIJN UITZINGER: Het bewijst 

vooral dat zelfs een geharde za-

kenvrouw als Susanne Quandt 

kan toegeven aan een doldwaze 

verliefdheid die haar elke rationa-

liteit doet verliezen. De man die 

haar wist te verleiden, de Zwitser 

Helg Sgarbi, slaagde erin Susanne 

Dwaze verliefdheid kwam 
BMW-topvrouw duur te staan

  Hij chanteerde 
Susanne met foto’s 
en filmpjes van 
hun passionele 
bedavonturen
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‘Tinder Swindler’ ontfutselde 
slachtoffers 10 miljoen dollar
Op Netflix loopt de docufilm ‘The Tinder 
Swindler’, waarin slachtoffers vertel-
len over hun  ervaringen met ‘Simon 
Leviev’. Hij deed zich op da-
tingapp Tinder voor als de zoon 
van  diamantmagnaat Lev Leviev. 
Nadat hij zijn slacht offers - rijke 
vrouwen - had ingepalmd, deed 
hij alsof hij in gevaar was en niet 
bij zijn geld kon. De 10 miljoen 
dollar die hij z’n slachtoffers afhan-
dig maakte, gebruikte hij om zijn 
extravagante levensstijl te onderhou-
den en andere vrouwen te verleiden. 
Leviev ontkent alles, maar wordt wel ge-
zocht in Noorwegen, Zweden en Engeland.

Quandt niet minder dan 7 miljoen 

euro af te troggelen en daarbij ging 

hij stap voor stap tewerk. Hij ont-

moette Susanne zogezegd toeval-

lig in het exclusieve wellnesshotel 

Lanserhof nabij het Oostenrijkse 

Innsbruck waar enkel beroemde 

en superrijke mensen toegang toe 

hebben. In juli 2007 had Susanne 

er voor twee weken geboekt om bij 

te komen van haar drukke zakenle-

ven en om de sombere buien tegen 

te gaan waar ze sinds enige tijd last 

van had. Vooraleer ze met haar man 

Jan Klatten en hun drie kinderen 

op vakantie zou vertrekken, wilde 

Susanne, toen 45, even alleen zijn 

en haar hoofd leegmaken. Het was 

daar dat Helg Sgarbi contact legde, 

niet opdringerig, maar op een char-

mante en innemende manier. Hij 

was 42, iets jonger dan Susanne, en 

hij praatte niet enkel over zichzelf 

maar gaf de vrouw ook alle ruimte 

om zichzelf te zijn. Sgarbi vertelde 

haar dat hij als crisismanager in 

de sector van nieuwe energievor-

men werkte en dat interesseerde 

haar, want Susanne wilde al langer 

in die opkomende markt investe-

ren en zou een jaar later trouwens 

aandelen kopen van de windmo-

lenproducent Nordex. Sgarbi wist 

Susanne goed te bespelen en was, al 

zou ze zich dat pas realiseren toen 

het al te laat was, opvallend goed op 

de hoogte van al wat haar boeide. 

Na enige tijd ontlook iets tussen 

de twee. Susanne probeerde het 

voor haar terugkeer naar haar gezin 

nog af te breken, maar Sgarbi bleef 

haar ook na hun eerste ontmoeting 

bestoken met sms-berichtjes. Uit-

eindelijk zagen de twee elkaar terug 

en dit keer belandden ze in bed. 

Dat was voor Susanne een over-

donderende passionele ervaring die 

haar zelfs deed twijfelen aan haar 

huwelijk. Op een bepaald moment 

contacteerde Sgarbi haar in paniek. 

In Miami zou hij bij een verkeerson-

geval een kind zwaar verwond heb-

ben, de dochter van een maffiabaas 

die tien miljoen dollar eiste. Omdat 

Susanne niet meteen met dat geld 

over de brug kwam, zei Sgarbi dat 

hij al drie miljoen bij elkaar had en 

nog zeven miljoen tekort kwam. 

Susanne deed nachtenlang geen 

oog dicht maar gaf dan toe en be-

zorgde Sgarbi die miljoenen in cash.

Waarmee de zaak uiteraard niet was 

afgesloten.

Uiteraard niet. Helg Sgarbi be-

schouwde die zeven miljoen als 

niet meer dan een voorafje. Hij 

probeerde nog meer geld te krij-

gen. Hij wilde dat Susanne 290 

miljoen euro zou investeren in een 

nieuw zakenconcept dat hij had 

bedacht en dat hen zou toelaten 

samen een nieuw leven op te bou-

wen. Maar smoorverliefd of niet, 

het begon Susanne uiteindelijk te 

dagen en ze weigerde. Sgarbi hield 

echter een stok achter de deur. Hij 

beschikte over niets verhullende 

foto’s en video’s van hun passio-

nele bedavonturen en dreigde die 

wereldkundig te maken als Susan-

ne niet met geld over de brug zou 

komen. Hij wilde niet minder dan 

49 miljoen euro. Maar Susanne 

deed iets wat de oplichter niet had 

verwacht: ze stapte naar de politie. 

Die zette een val op en bij de over-

dracht werd Helg Sgarbi opgepakt.

Bleek ook dat hij niet alleen werkte.

Tot dan was dit inderdaad een or-

dinaire oplichtingszaak, zij het dan 

met een uitzonderlijk slachtoffer. 

Maar toen Sgarbi werd gearres-

teerd, werd in de wagen waarmee 

hij zich verplaatste nog een man 

opgepakt, Ernano Barretta, een 

Italiaan die wellicht het brein was 

achter alle oplichtingszaken van 

Sgarbi. Immers, die laatste had niet 

enkel Susanne Quandt opgelicht, 

maar nog heel wat andere oudere 

en vooral zeer rijke vrouwen. Een 

deel van het geld hield Sgarbi voor 

zichzelf, het grootste deel kwam 

echter bij Barretta terecht, die er 

een rijkelijke levenswandel op na 

hield die hij met niets kon verant-

woorden. Barretta was een fantast, 

een avonturier van twaalf stielen 

en dertien ongelukken die op het 

briljante idee kwam zijn eigen sekte 

op te zetten. Hij verzamelde een 

groepje volgelingen om zich heen 

en overtuigde hen ervan dat hij 

mirakels kon bewerkstelligen. Op 

vrijdag liet hij soms stigmata ver-

schijnen, wonden van de gekruisig-

de Christus dus, en hij beweerde de 

reïncarnatie te zijn van Jezus. Niet 

enkel simpelen van geest trapten 

erin, zelfs een piloot van Swissair 

en een stel jonge juristen liepen in 

de val. 

Toen Sgarbi als rechtenstudent met 

de man in contact kwam, klikte het 

meteen. 

Sgarbi werd Barretta’s favoriete 

apostel, Sgarbi zag Barretta als zijn 

spirituele vader. Natuurlijk kwam 

het er voor Barretta enkel op aan 

om aan zijn volgelingen zo veel 

mogelijk geld te verdienen. En dat 

geld kwam met bakken tegelijk 

 SIMON LEVIEV 

 MET ZIJN 
 NEDERLANDSE 

 SLACHTOFFER 

AYLEEN.

 SUSANNE QUANDT 

 MET HAAR VOORMALIGE 

 ECHTGENOOT JAN KLATTEN.
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‘De Zwijgende 
Miljardairs’, Marjolein 

Uitzinger, Uitgeverij 
De Geus. Winkelprijs: 

€ 21,50

binnen, vooral dan via Helg Sgarbi. 

Sarcastisch detail: de Audi Q7 waar-

in Barretta reed toen hij met Sgarbi 

werd opgepakt, was betaald met 

de 7 miljoen van Susanne Klatten-

Quandt. Het had nogal wat voeten 

in de aarde vooraleer beide man-

nen werden veroordeeld, Sgarbi 

tot zes jaar, Barretta tot zeven jaar, 

maar door de koppigheid van 

Susanne en de vervolgende magis-

traten is men daar wel in geslaagd. 

Na zijn vrijlating ging Helg Sgarbi 

trouwens gewoon verder met zijn 

praktijken.

Dit keer voor eigen rekening. Zo 

verleidde hij de 76-jarige Alexandra 

Haack, een zeer rijk ex-model. Na 

haar dood vier jaar later liet ze zelfs 

haar hele fortuin aan hem na. Het 

is weinig waarschijnlijk dat er na 

Haack niet nog meer vrouwen zul-

len volgen. Sgarbi heeft kennelijk 

een grote macht over hen, al zou 

je hem dat niet aangeven. Hij doet 

zich voor als een schuchter, zelfs 

verlegen type. Maar één van de 

vrouwen die over hem getuigde, zei 

wel dat hij in bed goed presteerde 

en dat ze zowat overal onvoorstel-

baar veel en goeie seks hadden.

Susanne Quandt kwam er, afgezien 

van het financiële verlies, vrij onge-

schonden uit.

Men vond het bijzonder moedig 

van haar dat ze Helg Sgarbi had 

aangegeven en een proces niet uit 

de weg ging, ook al kwam de bui-

tenwereld daardoor heel wat te we-

ten over haar ontrouw en seksuele 

escapades. Zij en haar man vonden 

elkaar terug, al zijn ze tien jaar later 

dan toch gescheiden. Susanne zou 

een nieuwe vriend hebben.

In je boek staat een opgemerkte quote 

van Susanne, waarin ze stelt dat rijkdom 

relatief is en het veel moeite kost om 

dat af te schermen en niet te verliezen.

Al is dat een typische opmerking 

van iemand die er niet wakker 

moet van liggen hoe ze tegen het 

eind van de maand de touwtjes 

aan elkaar moet knopen, het is 

enigszins begrijpelijk. Hoeveel 

villa’s, auto’s en juwelen moet je 

hebben om gelukkig te zijn? En 

Susanne heeft op de 

harde manier ervaren dat 

wat er echt toe doet, de 

liefde, niet te koop is. Ze 

laat haar geld trouwens 

niet in de lade liggen, 

maar blijft investeren, 

onder meer in duur-

zame energie. Ze staat 

persoonlijk in voor het 

beheer van haar vermogen, want 

een gehaaide zakenvrouw zal ze 

altijd blijven.

Minder moedig stelde ze zich kenne-

lijk op wat betreft het oorlogsverle-

den van haar familie.

Zowat alle telgen uit die familie 

hebben altijd de lippen op elkaar 

gehouden wat betreft dat verleden 

en de werkelijke bron van hun rijk-

dom. Nu goed, ze hebben schatten 

verdiend aan BMW, maar dat heb-

ben ze als noodlijdend, op de rand 

van het faillissement balancerende 

bedrijf pas opgekocht in 1959. Wat 

hen bindt met het naziregime wa-

ren de activiteiten van hun vader 

Günther Quandt, met name zijn ac-

cufabrieken. Daarvoor werd tijdens 

de oorlog gebruik gemaakt van 

slavenarbeid van mensen die niet 

enkel werden aangevoerd uit be-

zette Oost-Europese landen, maar 

ook uit concentratiekampen. Meer 

dan 50.000 mannen en vrouwen 

werden door een zestal fabrieken 

van de Quandt-industrie uitgebuit. 

Velen stierven er. Onder Joodse 

gevangenen stonden de fabrieken 

van Quandt bekend als de ergste 

hel. Mensen moesten er zonder 

enige bescherming werken midden 

giftige dampen, liepen constant 

risico op ernstige brandwonden en 

werden, als ze niet meer productief 

waren, afgevoerd om te sterven. 

Na de oorlog werd Günther Quandt 

echter ontzien, vooral door de Britten 

en Amerikanen. Waarom?

Velen zijn de mening toegedaan 

dat Günther Quandt had moeten 

terechtstaan met de kopstukken 

van het naziregime. Dat de geal-

lieerden bereid waren één en ander 

door de vingers te zien, had te ma-

ken met hun bezorgdheid omtrent 

de toekomst van Duitsland. Men 

wilde het land economisch zo snel 

mogelijk weer op de been helpen 

en zorgen voor stabiliteit. Daarom 

wilde men van het vervolgen van 

ex-nazi’s geen heksenjacht maken, 

want anders zou er van de leidende 

elite niet veel zijn overgeschoten. 

Heel wat bedrijven hebben hun 

rol in de oorlog sindsdien erkend 

en zelf stappen ondernomen om 

slachtoffers of nabestaanden te ver-

goeden, de Quandts hebben er al-

tijd het zwijgen toe gedaan. Tot dat 

boek er kwam en later de tv-uitzen-

ding. Volgens de familie volgde men 

geen bewuste strategie, maar was 

dat stilzwijgen het gevolg van een 

houding die de Quandts van ouds-

her hebben aangehouden, die van 

leven in de schaduw. Sindsdien zijn 

ze wel opener geweest over dat oor-

logsverleden, onder meer door het 

openstellen van archieven, maar de 

Quandts van nu dragen uiteraard 

geen persoonlijke verantwoordelijk-

heid voor wat hun vader of groot-

vader heeft uitgespookt. Schamen 

ze zich voor hun verleden? Ja, toch 

wel. Net zoals veel Duitsers een col-

lectieve schaamte voelen over dat 

verleden.

Tekst: Dominique Trachet

  Susannes vader 
Günther gebruikte 
gevangenen van de 
nazi’s als slaven in 
zijn fabrieken 

Susannes vader Günther 
bezat accu fabrieken die zeer 

winstgevend  werden tijdens WO II. 

Günthers 
ex-vrouw 
hertrouwde 
met nazi-
kopstuk Joseph 
Goebbels, een 
vertrouweling 
van Hitler.

Ook zij... 
Susanne Quandt 
was lang niet het 
enige slachtoffer van 
Sgarbi. De 83-jarige 
gravin Verena Du 
Pasquier stond op 
het punt met de be-
drieger te trouwen. 
Hij had haar zo’n 
vier miljoen lichter 
gemaakt. Ook voor-
malig Chanel-model 
Alexandra Haack viel 
op haar 76ste voor 
zijn charmes. Hij erf-
de  haar hele fortuin.

 SGARBI MET 

GRAVIN VERENA DU PASQUIER 

 EX-MODEL 

ALEXANDRA HAACK 
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