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'ing door de eeuwen heen
 
e conclosie: verbod en regulering behoren bij de pl"ostitutie. 

gen prostilutie' en de 'Middernaehtzen1ge EEU"V 
ding') en Ahraham Kuyper. 

111 januari 1795 wordt met bchulp van
 
het Franse revolulielegcr en uitgewe


20e EElJW
ken palriotten de Republ iek del' Vcre
nigde Nederlandcn tcrzijd~ gesehoven. 
Aij het Haags Vcrdrag van 1795wordt Algemeen bordeclverbod in 19 J J (arti

keJ 250bis Wetboek van Strafrechl) de Bataafse Republiek gegrondvesL
 
Toen Napoleon Bonaparte cen blokka


Prostitutichelcid:
de tegen Engeland opridl1(e, wenste hij 
J lei moge bekend Lijn dat in de loop een uitgebreidere controk over de Ne
van de twinligste eeuw men lot de con

dcrland(~n. De Bataafse Republick 
clusie is gekomen, ciat het bordeelverwordt orngebouwd tol een konll1krijk 
bod niet meer goed werl,L De structuuronder Z1jll brocr Lodewijk Napoleon. 
van de prost itlllie is zeer complex gc
worden en de branche werkt in een eeoProstitu tiebelcid: 
nomische orde die uitzonderlijk dynaOe f.ransc machlhebbers gaan over lot 
misch is,

opheffi ng vall hel bordeelverbod. In
Als gevole van de ophefflllg van het

voering van eeo vergunoiogenstclsel 
bordeelverbod en de legalisering van de 

met o.a. verpliehte keuring voor prosti
l~xplojtatie van vrijwi Itige prostitlltie 

luees. Met mgang van I maart 1811 
ka11 dc overheid het prostitutiewezen 

stra Crechte Iij ke vrij wari ng. betel' sturcll en reguleren. Ook excessen 
Vertrek van de Fransen in 1813. Door kunnen door de opheffing betel' worden 
de stuwende kracht van Koning Wil" bestreden.
 
lem J wordt het Fransc systeem gecon
 Opgemerkt zij, dat de overheid sinds ± 
tinueerd vaal' de steden mel prostitutie. 1950 in steeds slerkere mate de prosti
Moeilijkheden ontstaan door hel af lutie heeft gedoogd. Er wordt in het ge
dwingen vall een uniform systeem. doogbeleid aileen opgetreden bij crimi
De antikrachten zijn: nde aetivitcilen en versloring van de 0 .. 

• Tegenstribbelende plaatselijke magi penban: orde. 
stmten. In dl~ plaMs van het bordeelverbod ko

• Voor prostituant geen medische COI1 men "::1' plaa(selijkc proSliluticreglemcn
tl'OIe; alleen voor prost ituee. (en. 

• Tcgenwerking vanuit het prostil.utie- Opmerking: Een goed "....erkende regle
bedrijf mente ring ten behocve van de Wehr

Gehamastc tegenstanders: macht in 1942. 
Ouo Heldring, Hendrik Pierson (op Handhaving bordeelverbod in 1945, aC
richler 'Nederlandsche Vereeniging te- wijkend gcdrag 1.0. v. 1813. 
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Siothcschuuwing. 

•	 lJil de figuur blijkt dat cr een derde 

poging tot regulcring komI. Het bl ijkt 

dat mensen van groot formaat een 1'01 

gespeeld hehben bij de voorgaande 

reguleringen in IS1S0 en 1911. 

• Niet te onderschattcll zijn de impul

sen uit de EU en de rest van de we

reid. SGP-jongeren willen proStitll

ticverbod en strafbaarstelling prosti

luant (lweeds model). 

• Hel is mogelijk uat juridifi<:atie (een 

juridischt: vonn geven aan de prosti

tutie) cen onmogchjke :z,aak wordt 

i. v.m. het flexibele en creatieve ka

rakter van de branehe. Men kan dan 

gemakshalve terugvallen op cen her

invoering van het bordeelverbod. 
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Werken met een zwaar hart
 
In haar bock The Sex Sector 
pleil dr. Lin Lean Lim voor le
galisering van de seksindustrie 
in Zuidoost Azie. Dr. I,im is e
conoom en genderspecialist bij 
de Internationale Organisatie 
voor Arheid (ILO). Haa ... visie 
sluit aan bij het Nederlandse 
beleid in de bestrijding van 
vrouwenhandel, waarvan de 
opheffing van bet bordeelver
bod een onderdeel is. Redell 
om de Koreaanse dr. Lim, die 
onlangs Nederland bezocht, te 
vragen welke mogelijkheden 
zc ziet. 

door Nies Medema 

Lin Lean Lim is tot de conclusie geko
men dat legalisering van prostitutie de 
enigc manier is wa<lrop je de risico's 
voor de prostituees zo klein mogelijk 
houdt. Maar volgens haar steken de 
overheden in Zuidoost Azie vaak hun 
kop in het zand. Er is wettelijk weinig 
geregeld over prostitutie, er is geen dui
delijke politiek, sommige overheden 
negeren het zelfs volkomen. 'Maar je 
kunt niet verwachten dat prostitlltie 
verdwijnt, aileen maar omdatje het niet 
wilt zicn'. Zelden wordl de reikwijdte 
van het circuit en de iuvloed op de eco
nomie erkend. En dat lerwijl de prosti
tulie cen econom ische factor van bete
kenls is. Er zijn schattingen over de 
waarde van illegale activiteiten in Thai
land, waann wordt berekend dat prosli
tlltie zo'n tien tot veel1ien procent van 
hel bruto nationaal product llitmaakt. 
Dat polilici vaak over proslitutie zwij
gen, heeft natuurlijk met de moraal te 
maken. OrTicieel kellrt niemand prosti
tutie goed, maar een feit is dal er vrou
wen zijn die er geld mee verdienen en 
mannen die er geld aan uilgeven. Het 
valt dus niet helemaal te negeren. In elk 
geval zijn politiei niet eenduidig in hun 
besJissingen en uitspraken. Lin Lean 
Lim: 'Een hoge provincialc bestuurder 

mochteu krijgcn tijdens de vakanties, 
amdat dan de toensten kwamen. De 
man was officiecl antiproslitutie, maar 
het is ondel111sscn een van de trckpJeis
ters van de tOCI; steni ndustric'. Die dub
bclc mamal was een van de rcdencn 
voor Lin Lean Lim am een groot
scheeps onderzoek te doen in Indone
sie, Malcisic, Thailand en de filipijnen. 
le vendt: 'Sommige studentes die 
voor hun doctoraalscriptic or veldon
derzoek gingen, vcrzuchttcn. 'Waar 
studeren we nog voor'» Ze vergelckcn 
hel inkomen dat ze ooil zouden krijgen 
na hun studic mel dat van de escort
meisjes. Maar loen ze eenmaal in de 
bordelcn waren geweest en damna bij 
de slraatmadclieven, zagen ze weI ciat 
ze geluk hadden dal ze konden stndcrcn 
en werk vindeo waarop niet wordl 
neergekeken. Misschien verdient een 
arts minder dan cen prostinlee in Ma
leisie, maar cen arts kan met trots eeo 
naambordje mel hanr hl~rocp op de deur 
schroevcn. ' 

Opschudding 
In haar boek The Sex Sector pleit ze 
voor legalisering en decriminalisering 
van de prostitutie. Lin Lean Lim: 'Wat 
ik wil proberen is aile argumenlen en 
factoren op een rij zetten en op grond 
van feilen beslissingen nemen, niet 

skchts op basis van moraal' Onlangs 
heeh Lim de prijs van dc \'rankfurter 
13uchmcsse voor het beste researehboek 
ontvangcn. Daarcntegen vcroorzaakle 
het boek oak veel opschudding. 'Zowe! 
bij religieuze groeperingen als bij femi
nisten " zagt de sdlrij fs ter. 'Mensen 
denken dat lk prostilulie goedkeur, of 
hel wil bcvorderen Dal is niet :w. 
Aileen moclje jc realiseren dat het bc
Slaat en je afvragen wat je kunt dOCIl 
om hel in goede banen te leiden. F:r is 
niet ecn aanpak mogclijk, want er zijn 
veel verschillende oorzaken en ornstan
dighcden. Er zijo vrouwen die vrijwil
Jig de prostiwti<: ingaan, het is tenslotte 
hel best b('taalde beroep dat voor onge
school de en vaak ook vanr geschoolde 
vrouwen openstaat. Sommige vrouwen 
hebben me verteld dat hel hun manier 
is om hun rechl op vrije scks le hele
ven. Zij vinden dat hun wcrk hun mcn
senrechten ni<:t schendt.' 

Controle 
Proslitutie is niet aileen eell economi
sehe faclor van betekenis. Mel de 
kornst van aids en het voortbestaan van 
andere sekslleel overdraagbare ziektes 
kunnen onveilige contacten in de pros
litlltie mensen ook het leven kosten. 
Oat maakt het een zaak van nationaal 
belang. En daarom, zegt Lin Lean Lim, 

&W: 
zei ooit dat prostituees geen verlof Or. Lin Lean Lim: 'Mensen denken dat ik prostitutie goedkeur.' 
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