Groot Deventer Dictee 2012 ( auteur: Joost Verheyen)
“Sex & drugs & …”
1. Terwijl het euroland aan de Egeïsche Zee, bekend om zijn rebetika, zijn sirtaki en zijn
kariatiden, de hele eurozone in een nooit gezien financieel-economisch imbroglio meesleurt,
kritiseren legio doorsnee-Nederlanders het hooggeroemde oer-Hollandse
vrijheid-blijheidideaal. Niet alleen minauderende pietjes-secuur en gefossiliseerde
burosaurussen erkennen ten langen leste dat het hoog tijd is dat dadeloosheid, quiëscentie
en je-m’en-foutisme plaats ruimen voor judicieuze actie.
2. Van het door Ian Dury bezongen trio wordt vooralsnog enkel de rock-‘n-roll niet nader door
Vadertje Staat onder de loep genomen. De drugsscene daarentegen krijgt terecht lik op stuk
en hard-boiled xtc- (ecstasy-) en methamfetaminedealers brommen cito presto in hotel de
Houten Lepel. Cannabisten en andere softdrugsgebruikers ervaren tandenknarsend de hand
over hand toenemende severiteit inzake hasjiesj en paddo’s met het hallucinogene
bestanddeel psilocine. Evviva het zerotolerancedrugsbeleid!

3. Tevens bogen kortgeleden Tweede Kamerleden van alle gezindten, onder wie
christendemocraten en PvdA’ers, zich over een wetsvoorstel dat het
rodelampjesbuurtgebeuren moest reguleren. Dat was immers, om het met een boutade te
zeggen, een zootje van komsa, geworden. Zowel in Emmer-Compascuum en
Schubbekutteveen (excusez le mot) als in de koekstad en de Randstad Holland rezen
venustempels als paddenstoelen uit de grond, waar in matcrêpe negligeetjes uitgedoste
respectueuses gêneloos hun seksattractantia in de rondte strooiden. Beeld u sybaritische
taferelen in als open en bloot te zien op de mozaïeken in de Pompejische lupanaria, maar
dan met illegale Zuidoost-Aziatische peessters of met net-niet nimfijnen. Jazeker, een
wijdverbreid on-dit wilde dat een x-aantal veile deerntjes geen grrls waren die dienst
weigerden als met schalkenwater volgegoten sjouwelende papperts in hun satyriasis het
oorbare verre te buiten gingen, maar willoze ledenpoppen, ten prooi gevallen aan de
insidieuze, bijwijlen maffieuze praktijken van X’en zonder scrupules. Naar verluidt werden de
kwestieuze diensten ook veeltijds zonder btw-afdracht verstrekt en geenszins
uurtje-factuurtje, zodat zwart geld werd gegenereerd dat vervolgens werd witgewassen. Het
was klip-en-klaar dat een en ander huizenhoog de spuigaten uitliep en de pan uit rees. Deze
augiasstal moest nodig uitgemest worden. Een no-nonsenseoptreden was hoognodig.
4. Op de sullebaan van de betaalde liefde wordt voortaan dus niet langer vrijblijvend gejensd of
geflenst. Deze lapalissade geldt voor prostituees én klandizie. Vroeger wandelden de heren
huppelepup en Van der Hummes langs de Amsterdamse walletjes, hun ogen uitkijkend als
betrof het een amoureus à-la-carterestaurant. Er was keus zat, queueën was niet nodig. Ook
de høkende rondom-lelijk met jakob-evertsenogen, de obscene janpotage, het dollefie
zallefie – een stiekeme standje q-liefhebber – en de boelerende human resources manager,
allen konden zich gedachteloos vermeien in het minnespel, hoogstens gepreoccupeerd door
het ewigweibliche, en post coitum was zeker dat niemand er een soa aan overhield.

5. Heden ten dage wordt je als prostituant behoorlijk de wacht aangezegd. Al acht je je door
Aphrodite zelve geteased, vooraleer je met de sexyste uit de hele winkel van Sinkel de koffer
in duikt en van Wippenstein gaat, moet je eerst met de nodige acuïteit van geest
consciëntieus controleren of de dame geregistreerd is. Ik wil niet moquant doen, maar is het
vergezocht te supponeren dat voor Jan Modaal dergelijke enquête een onhaalbare barrière is,
waardoor die het liever houdt bij de jouïssance van mixoscopie, achter de pc en in de vorm
van een portie cyberseks welteverstaan?

6. Het lijdt geen twijfel dat afrodisie en promiscue gedrag tot excessen kunnen leiden, maar
moet de clientèle te dezen zo nodig gecriminaliseerd worden? En hoe moet een prakticabele
controle van deze maatregel eruitzien? Moeten bordeelbezoekers zich voortaan verwachten
aan perquisities in de circumjacentiën van en zelfs binnen in de massageparlours door de
heilige hermandad, die ijverig hun naam, adres en wat dies meer zij in pv’s annoteert?
Ajakkert, het idee alleen al zou menigeen erethisch en geëxaspereerd maken. Dat men de
misbruiken wil bestrijden, à la bonne heure, maar zal men op die manier het echte rapaille
de voet dwars zetten? Eén ding is zeker: vooraleer ik-weet-niet-wie nog eens de breeveertien
opgaat, zal hij wel tweemaal sjoege nemen en vooraf enige reflectie wijden aan de
imminente consequenties.
7. Ten slotte weid ik graag even uit over een blatante iniquiteit die mij als rechtgeaard jurist
prima facie opviel, toen ik de wet er tekstueel op nasloeg. Telkens werd immers de feminiene
beroepsvariant gebezigd, alsof er alleen dames en geen heren van de lichte cavalerie zouden
zijn. Al meteen doemde een horrorscenario op in mijn geest van callboys die zich hogelijk
tekortgedaan voelen, en van annulatiesupplicatiën hunnenthalve voor de Hoge Raad wegens
schending van het non-discriminatiebeginsel. U vindt dat ik exagereer? We moeten elkaar
geen Lijzebet noemen, zelfs de eerste de beste pro-Deoadvocaat zou dergelijk monstrum
tackelen en finaal onderuithalen. Een abc’tje. Hemeltjelief, slaakte ik dus even een
welgemeend ‘pfiew’ toen ik in een artikelsgewijze bespreking las dat het masculinum
achterwege gelaten werd omdat ‘de vrouwelijke term het meest aansluit bij het
spraakgebruik en bij de praktijk in de branche’, maar dat de wet evenzogoed van toepassing
is op prostitués. Ondertussen bakkeleien zoïlussen nog over de geijkte quisquiliën. Vanuit een
vraag-en-aanbodbenadering redenerend, suggereren experts dat niet-legale prostitutie
vanzelf zal verdwijnen als er geen aftrek van is. Of het zo werkt is nog de vraag, maar over
het leeuwendeel der wet zou consensus bestaan en vast staat dat hij erdoor komt.
8. En, zonder gekheid nu, dat is een goede zaak. Elk wederkerig contract schept rechten en
plichten in hoofde van beide partijen. Ongebreidelde vrijheid is hiermee onverzoenbaar.
Geen vrijheid immers zonder verantwoordelijkheid. Oftewel, om met een Bijbelse oneliner te
besluiten: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’

