
Ingezonaen brIet
 
Sex voor de Buch 

Laat ik mij eerst even voorslellen. Ik ben Harry Haddering. Ik ben 26 jaar en lichamelijk gehandicapt. 
U kent mij misschien van het programma 'Sex voor de Buell' van Veron iea. Ik heb in dit programma 
willen laten zien dat ook mensen mel een handicap sebuele behoeften hebben. Ze zijn hiervoor veclal 
or de prostitutie aangewczen. Er ontsLaal cell grate behoefte aan lichamelijk contact door de frustratie 
die zich opbouwt in die coeon (de robloel). lnlllssen weet ik dat de Si\.R (Stichting Altcrnatieve Rela
tiebemiddeJing) bestaal. Maar deze organisatie :lit mijns in;c,iens met cen aantal problcmen: 

de vergrijzing van haar bestuur en hllJpverlencrs,
 
-de klanten zijn wijd verspreid,
 
--het ontbrekcn van eonlinlli'teit in de gcldstroom.
 

Aangczien ca. 5% vall de Nederlandse hevoiking een handicap heen, waarvan de hel ft een zware, is er 
een grant klantenpotentiecl. Mijn ideaal LOU zijn om cen soort eel'tificaat uit Ic delen, bet liefst a;an pro
stituces die cen ti l<.:lIrsus hebben gevolgd ell voor de rest ook gesehoold zijn In cen aantal andere basis
vaardigbeden. Via een landelijk telefoonnummer zou de gchandieapte 2ieh bij mijn stiebting melden, 
waarna de ~tichting eontael opneemt met een bureau waar dames/hercn zjjn die cen eertifieaat hebben. 
lk zou oak graag met u aan vool'lichting doen en vcrbouwingstips gcven aan exploitanten van reJaxhui
zen. [k zou graag met icmand in over1eg gaan over mijn Idcccn. 

Harry Haddering 
(adres hckend hij de redaktie) 

De afwerkplek 
.Die vent Jigt zeif met die vrouwen in de bosjes lcggen en scksuele dienstverlening de overlast 

lllaar scheidt wei steeds op de overlast die mijn van straatprostitutic zou doen verminderen. 
hotel zou geven', zei eind jaren taehtig een be Sindsdicn zijn peeshotels en straatprostitutie in 
heerster van een zogeheten peeshotel tegen mij. vcrband met overJastbestrijding vrijwel uit de 
Ze yond het onreehtvaardig dat buurtbewoners o stadsccntra verdwenen en naal' buitenwijken 
ver overlast van haar etablissemcnt klaagden, vcrplaatst. 
maar wei van de diensten van tippelaarsters ge Gemccntcbcsturen richtten op die 'tippelzones' 
bruik maaklen. Ham 'buur' was kennelijk het hokkcn in - afwerkplaatsen - waar 
soort klant dat met cen vrauw de bosjcs indook automobilisten konden worden afgewerkt en niet 
om de luizige vij fentv,'il1lig gulden voor ecn mrer de stad in hoetaen. Voor de vrouwen was 
hotclkamcr uit te sparcn. Naar mijn wctcn had dit oak vei Iiger; ze konden op de zone blij ven en 
toen nag nicrnand het over 'afwcrkhotcls' of licpcn tevens mindel' risieo op een onbekende 
'afwerkstrLIikcn' . plek verkracht of mishandcld te worden. .. " 

Begin jareD negcntig bedachtcn bclcidsmakers Behalve overlastbestrijding en veiligheid speel
dat cen verkorting van het 'traject' tusseD contact de - heel modem - het milicll-aspect mee. Fiet
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WOMEN, 
W,Q'RKING 

B'ELOW, 
scrs en wandclaars werden namclijk bcJoond 

met een eigen -afwerkplek', een soort urinoir. 
Hct leek 20 mooi. Maar de zones blckeo \tOOl' de 

doelgroep van verslaafden tc vel' weg te liggen. 
Dc kranten staan tegcflwoordig bol van be
richtcn over de afwc:lighcid van crack ge:brui
kendc vroLlwen op de tippclzoncs. Door de 
komst van crac.k is het trajcct naar bchoefte aan 
nicuwe dope ingrijpend vcrkort Het nicuwste 
van het ni~Llwstc is dan ook cen ideetjc uit het 
Groningse om bij tippclzoncs parkeerplaatscn 
voor pooiers - wat oak leuk is voor dealers - te 
rescrvereo, waar zij hun bchoene aan geld kun
nen 'afwcrken'. 
Dc laatstc jarcn is het woord 'afwerkplek' bijna 

tot cen evergreell onder de ncologismcn gewor
den. Uet [cuke van de term 'at\verkp1ck' is dat 
het vervvijst naar 'prostitutic a)s werk, als ar
bcid'. Dc Jaatste deccn nia hebben prostitue(e)s 
immel'S gcstl'edcn Vaal' el'kcnning van hun werk 
als arbeid. Aan de andere kant wckt het woord 
'afwcrken' de indruk dat het slechts am een vel'
fraaiing of cen kkinigheid gaat. Waarom ge
bruikt men de telm 'afwerkplck' aileen voor cen 
vonn van prostitutie die laag in aanzicn st.aat en 
niet vaor die in bijvoorbcdd clubs? Oat is niet 
terecht, want op straat moeten vrouwen net L.O 

hard wel'kcn als in cen dure seksclub. 

En waarom wordt de term 'afwcrkplek' aileen 
gercservcerd voor prostitulic van vrouwcn? Man
nelijke prostitues tippckn oak, maar zij l110gen 
weI de gehcJc opcnbarc ruimte ecbruiken. Is het 
omdat traditioneel het werk van vrou\-vcn zich in 
en om de huiskamel' afspeelt - in dit gcvaJ een 
huiskamcr waar hulpvcrJeners kaffie schenken? 
Nict aileen in de stl'aatpl'astitutie, maar in de 

belc seksindustric heeft het !TIodieuze denken in 
'kone en lange trajecten' ingang gcvondcn. Dczc 
trend is in de jal'en zevcntig ingezet. Door de op
komsc van seksclubs hocfden klantcn nict meer 
heIe straten af te struinen of diverse bars af tc 
zoeken aJvorens tot een keu2c te kunncn kamen. 
De clubs hebben voor hen het trajcct tussen con
tact makcn en de seksuc1c dienstvcrlcning 
aanzienlljk vcrkort. 
Prostitutie is een spiegel van de samenlcving, 

zeggen LC altijd. Standaardisering en taylorise
ring - het opdclcn van pl'oductietijd in efticiente 
ccnhcden - komcn in feite overa) VOOf. Zelfs het 
modeme huiselijk leven is ingedeeld in beperkte 
taakeenheden zoa)s quality time en de muNnr; 
van het aankleden van de kindercn. Is seks in het 
huishouden oak slcchts ecn SILlilpost op de 
begroting van het 'product' rclatic? 

Sietske Altink 
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