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Ze is een voluptueuze dame van een jaar of
40. Haar zwarte haar en donkere ogen te-
kenen haar Zuid-Amerikaanse afkomst.
Het zuurstokroze waarin ze van top tot
teen is gehuld, staat haar goed. Ze steekt
nogal af tegen de fletse verschijning van
haar minstens twintig jaar oudere echtge-
noot. Maar ze maakt een onderdanige in-
druk en haar man doet het woord.
Zelfverzekerd, zoals het de succesvolle ei-
genaar van een stukadoorsbedrijf betaamt.
Hij wil haar, vertelt hij, vandaag een bij-
zonder cadeau geven. Als hij komt te over-
lijden, zal zij al zijn bezittingen erven. Dat

heeft ze ver-
diend, vindt hij,
want ze zijn
meer dan twin-
tig jaar ge-
trouwd en ze
zorgt goed voor
hem.
Ik zie dat zij
moeite heeft
hem te volgen;
ondanks al die
jaren in Neder-
land is zij de
taal nooit mach-

tig geworden. Het toeval wil dat ik redelijk
Spaans spreek. Ik raak met haar in ge-
sprek en ontdek dat zij een intelligente
vrouw is die zich in haar moedertaal uit-
stekend kan uitdrukken.

Ja, ze heeft altijd voor hem gezorgd, vertelt
ze, maar een andere keus had ze eigenlijk
niet. Ze kende de taal niet, wist hier heg
noch steg en was voor alles op hem aan-
gewezen. Hij heeft haar al die jaren ‘klein’
gehouden en haar ervan weerhouden zich
te ontplooien.
Ik vertel haar het doel van de bijeenkomst
en zie dat ze ontroerd is door zijn blijk
van liefde en vertrouwen: hij houdt toch
van haar! Maar als ik in het Spaans de
passages van de trouwakte voorlees waar-
uit blijkt dat ze destijds op huwelijkse
voorwaarden zijn getrouwd, is ze verbijs-
terd. Dat heeft ze nooit geweten. ,,Dus als
ik bij hem weg was gegaan, zou ik niets
hebben gekregen,” vraagt ze?
Dan verandert ze in een angstaanjagende
furie. Ze springt op en slaat hem met haar
roze tasje hard op het hoofd. ,,Je hebt me
belazerd!,’’ schreeuwt ze in het Spaans. ,,Al
die jaren heb je me belazerd! Hou je geld
maar. Ik wil scheiden. Nu!” Woedend
beent ze het kantoor uit, hem en mij in
verwarring achterlatend. Zijn ontredde-
ring is totaal als ik haar woorden vertaal.
Zo had hij zich deze dag niet voorgesteld.

Het komt niet meer goed met die twee, hoor
ik later. Ze zet de scheiding door, gaat een
opleiding volgen en begint een schoon-
heidssalon die klandizie uit de verre regio
trekt. Vooral Zuid-Amerikaanse dames
maken graag gebruik van haar diensten.
Libre al fin!

Bovenstaand verhaal is echt gebeurd.
Vanwege beroepsgeheim zijn de namen
van de betrokkenen niet vermeld.
Reageren? johan.nebbeling@persgroep.nl

WAARVANAKTE

De vriendelijke en aimabele
Zuid-Amerikaanse verandert
in een angstaanjagende
furie als ze de huwelijkse
voorwaarden hoort.

Eindelijk vrij!

Ze springt op en
slaat hemmet
haar roze tasje
hard op het hoofd

Johan Nebbeling
tekent wekelijks
anekdotes op uit

een notarispraktijk.

Vrijgezel Boudewijn
Boudewijn gaat shoppen
in New York. Hij koopt:
■ 2 flessen rum à 0,75
liter

■ 1 fles cognac à 1 liter
■ 200 sigaretten
■ 2 overhemden van €120
■ 2 stropdassen van €80
■ 1 kostuum van €425
■ 1 set vergulde manchet-
knopen van €245

Volgens de vrijstellingsbe-
palingen mag er vrijstel-
ling worden verleend
voor:
■ 1 fles cognac à 1 liter;
■ 200 stuks sigaretten en
■ 1 kostuum van €425

De totale waarde van
de overgebleven goede-
ren is 452,50 euro.

Omdat deze waarde niet
meer bedraagt dan 700
euro, wordt het speciale
reizigerstarief toegepast.
En je betaalt per artikel
alleen invoerrechten als
die meer dan 10 euro be-
dragen. En de douane
heft geen accijns als die
niet meer dan 1,59 euro
bedraagt.

Hierboven de theorie, maar
hoe werkt het in de prak-
tijk? Boudewijn (48) is vrij-
gezel. Als verkoper bij een
internationaal bedrijf is hij
veel van huis. Hij heeft een
huurappartement en
20.000 euro spaargeld.

Invoerrechten:
2,5% van €7,50

Omzetbelasting:
€1,52 x 2

Accijns
€6,41 x 2

Totaalbedrag

€0,19 = €0 (want
blijft onder €10)

€3,04 = €0 (want
blijft onder €1,59
per fles)

€12,82

€12,82

VOOR DE FLESSEN RUM:

Invoerrechten:
2,5% van €80

Omzetbelasting:
21% van €80

Totaalbedrag

€2,00 = €0 (want
blijft onder €10)

€16,80

€16,80

Invoerrechten:
2,5% van €245

Omzetbelasting:
21% van €245

Totaalbedrag

€6,13 euro = €0
(want blijft
onder €10)

€51,45

€51,45

Invoerrechten:
€0

Omzetbelasting
€93,45

Accijnzen
€12,82

Totaalbedrag
€106,27

Invoerrechten:
2,5% van €120

Omzetbelasting:
21% van €120

Totaalbedrag

€3,00 = €0
(want blijft
onder €10)

€25,20

€25,20

VOOR DE 2 OVERHEMDEN

VOOR DE 2 STROPDASSEN

VOOR DE SET MANCHETKNOPEN

TOTALEN

Proef op de som

Goedkoop shoppen
op vakantie is niet
altijd lonend.
ILLUSTRATIE FLOS VINGERHOETS


