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~ Door Sietske Altmk 

E
en vel'tegenwoordigster van DE' Rode Ol'aad 

was in Taiwan waal' zij mel prostituees sprak 

die strijdcn voor het behoud van het 

systeem van 'liLensed prostitition' en daarmee voar 

de rechtcTl van alle prostiruees, 

In cen rraditioneel theehuis in Taipei. de hoofdstad 

van Taiw;:m, wordt Ccn video vertoond van een 

vergadering van de gemeenteraiid. De publicke 

tribune is ocenschijniiJk leeg, [neens komt er cen 

bord met Chinese tekens boveTl de lege banken tiit. 

'Ze liegell' staat erop. De borden worden 

opgehauden door T,lIwaneze prostiruees die 

gehurkt achter de banken Litten. Ze protes[ercn 

tegen de magcre afkooprcgeling die hUll wordt 

gebodf'll als ze uit het vak stappen. De vrouwen 

dragen traditionele Chinese hoeden die hun 

eezichten geheel bedckken. Die hoofddeksels zijn 

het symbool geworden vall de strijd van de 

'licensed prostitutes', ofw!"l de eeregistreerde 
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prOslituccs. Op de hIm is hun melanc.hoJi~kelied te 

horen dat ze, gebaseerd op een traditioncel 

'l'aiwanees muzi('kstuk, ~elf hebben gecomponecrd. 

Hun wuordvoerster Li-gun is ook in het theehuis 

waar eert handjevol westerlingen, onder wie een 

vertegenwoordigster van De Rode Draad, 111et een 

grate groep Taiwanezen cJiscussieert. Li-gun en de 

haren voerden deze actie omnat ze het aangeboden 

geld ten behoeve van d(' rehabilitatie van de 

geregistreerde prostituees een schijntje vanden. 

Bovendien waren de voorwa<ll'den am daarvoor in 

aanmerking te komen te streng. Zij werden 

bijvoorb('cld geacht in staUctjes op Su"aat sigaretten 

eIl snoep te gaan verl<open. Maar vee! vrouwen zijn 

analiabeet en kunnen niet ('ens de sigaretten

merkcn lezen. Slechts 7.cven vrouwen waren erin 

geslaagd met een klein bedrijfje een m.inimaal 

bestaan op te bouwen. Een grote groep vrouwen 

wilde helema21 het vak niet uit en verdween naar 

de provincie Wadr de 'licensed prostirution' niet 

was a(gesch:1tt. Met de hull' van vrouwcngroepen 

en vakbonden wist<.'n de geregistreerde prostituees 

het afschaffen van de geregulecrde prostitutie 

eerder nog twe~ jaar uit te stcllen. Op 27 maart vlak 

voor onze aankomst 0[> :3 april hCldden de \'l'ouwen 

met hun vastc klanten een afseheidsfeestje gevierd. 

Het doek was defin.itief gevallen vaor de zeventig 

geregistreerde vrouwen die in Taipei waren 

overgebIcven. Veertig van de 128 vrouwen hadden 

weI het aanboel aangenomen om zich uit te laten 

kopen. Anderen hadden zieh buiten Taipei 

gevestigd waar ze gewooIl konden doorvverken. 

Het systeem van de geregistreerde borde1en stamt 

lIit 1973, toen Taiwan nog onder de krijgswet 

stond. 8e absolute hcerser was destijds de Kwo Min 

Tang, de polineke partij van de tegenstanders van 

Mao. Deze anticommunisten hadden zich in 1949 

onder leiding van Tsjang Kai Tsjek op Taiwan 

gevestigd. Voordien was Taiwan injapanse handen. 

Deze machthebber had al tussen 1895-1945 een 

systeem van 'licensed prostitution' ingericht als 

voorziening vool' de soldaten van het bezettings

leger. Oat elit soort 'staatsprostitutie' niet op 

vrijwillige basis plaatsvond, blijkt wei uit de schade

claims die Taiwanese voormalige 'troostmeisjes' bij 

Japan hebben ingediend in verband met de 

onmenselijke situatie waarin zij moesten werken. 

Tsjang Kai Tsjek had voor zijn troepen ook belang 

bij gereguleerde prostitutie. Hij was de opvolger 

van de nationalist SlIn-Yat-sen die op het platteland 

vanaf 1911 de banden met de triades, dat wil 

zeggcn Chinese misdaadol'ganisaties, had aange

haald. Zij haddcn hem geholpen met her stichten 

van de nationalistische beweging. De triaden 

werden samen met de nat.ional.isten verdreven. Zijn 

opvolger Tsjang Kaj Tsjek was echler ook met hen 

gelieerd. lie halve op Taiwan vestigden deze 

criminelen zieh in Hong Kong en Birnla. Toen 

Taipei in 1949 hoofdstad van de anricommunisten 

werd, velwelkomd~ men de troepen en organi

seerde voor hen cen vOl'm van staatsprosritutie naar 

Japans model. De soldaten kondcn zich er verpozen 

met meisjes die regelmatig door de doktcr werden 

gecontro!cerd. In het systeem van 'licensed 

prostitutes' was dat allemaal afgezwakt, maar het 

argument van welzijn en goede werkomst<lndig

heden stond nog steeds voomp. Naar verluidt 

hadden de mades tot op het lciatst een Yinger in de 

pap bij de organisatie vall hel Taiwanese 

prostitutiewezen. 

Sinds 200 jaar is Taipei een llandeiscenlIUll1 met 

prostirurie als een van de belangrijkste industri('cn. 

cen bezoE'kje ;hIn een bordeel is zo onderdeel van 

her zakendoen gewordcn. III de jaren zestig gingen 

vliegtuigladingen vol Japanners naar de goedkopE' 

bordelcn In Taipei. Tussen 1980-1990. rijdens de 

industlicle boom, beleefde ook de seksindustrie cen 

groci. Ook het vel'schijnsel vrouwenhandel hleef 

Ta.iwan met bespaal'd. Vooral de oorspronkelijke 

bevolking, de aboriginals moesr('n het ontgelden. 

In 1973, toen de moderne vf'rsic van de 'licensed 

prostitution' werd ingesteld. waren er nog zo'n 

honderd vergunningplichtige bOl'delen. Deze 

vergunningen werden echter met de dood van <.I.e 

bordeelhouder ingetrokken. Met aJs resultaat dar er 

in 1997 nog ma2r 18 erkende bordelen Wdfen waar 

128 vrouwen werkten. fn dit systeem dienden ook de 

individuele vrouwen een vergunning aan te vragen. 

In de jaren tachtig werd de macht van de Kwo Min 

Tang, de politieke partij van Tsjang Kai Tsjek, 

afgekalfd en werd Taiwan eeo democratiseh land. 

In 1987 werd de kIijgswet afgeschaft. In 1991 werd 

het monapotie van de Kwo Min Tang uiteindetijk 

officieel doorbroken. In 1994 weI'd een vooraan

staand lid van de voorheen verboden oppositie

pal'tij Democratic Progressive Party (DPP), Chen 

Shui Bian, inmiddels de president van Taiwan, 

gekozen tot burgemeester van Taipei. In zijn ijver 

om progressief te zijn, liet hij zijn oren hangen 

naar fcmin.istische groepen die de door de overheid 

getolereerde prostitlltie aan de kaak stelden. Chen 



zou naJlleliJk meewerken aan de onderdrukking 

van dp vrouw. Hij kreeg dat le horen tOen hlj net 

107 vcrgunningen had afgcgeven. Dit was voor hem 

aan!eiding Voor eeo offensier tegen alle prostitlltie. 

Vergunnillgen van 128 prost1{lIees werden van de 

elle op de andpre dag ingetrokken. Eerder had 

burgemeester Chen, toen hij nog raadslid was, twt>e 

jaar uitstel van de afscb<lffing toegezegd. Oit 

ontkencle hij toefl hij eenUlaal burgemeester 

was. De paar gemeenteraadsleden die 
/"' 

J!>,;of'-'"de Kwo Min Tang in Taipei nag had, 
c/O'

vielen hem om dit tegenstriJdigt> 
,/l~beleid a<1n. Het problcE'tll were! 

steeds meer inzet van Ii 

/
l

politieke spelletjes lussen 

de Kwo Min Tang (KI\ff) en f 
de partij van Chen. Tijdens 

7.ijn vierjarige ambts~ 

penodE' heeft burgemeester 

Chen vierhonderd legale en 

Illegale bordelen gesloten. 

Duizendell taxichauffeurs en 

b<lrmensen kwamen zander werk 

te zitten en stemden op Chen's 

rivaa! voor de burgerneestC'upost. Chen 

werd indcrdaad verslagcn door KJvfT·lid Ma 

Ying·jiou die de twee jaar uitstel wei toe-stond. Maar 

de democratische DPP·r<1adsleden pi\<tcn dat niet 

en werkte Ma tegen. Pas op 25 januali 1999 kon Ma 

het twcejarig uitstel goedkeuren. Op 28 april 1999 

ging~n de vergulllungsbordclell n.a een controle 

var df' gezondJH~idsinspectiE' weer open. 

Het verzet van de VTOllwen begon op 6 september 

1997 en zou 19 maanden gaall duren. De VTouwen 

waren heel inventief: Ze beoutten straattJ1cater en 

mobUiseerdE'n suppOrt waar dat madr mogelijk was, 

bijvoorbecld van het Committee for Lahom 

Organisation, de homoseksl.lele gemeenschap en de 

universiteiten. Vaal' veel VTouwen was het een hele 

belevellis. Sonunigen leerdeo tijdens het demon

streren voor het eerst de stad kennen, daarvoor 

waren ze nag nooit buiten hun wijk geweest. 001< 

kwarnen ze voor het eerst op het idee van het 

openbaar vervoer gebruik te maken. Een van de 

vrOllwen nam ons mee naar een pand waar zo'n 

'licensed' bordeel had gezeten. Her zat in een 

dankere, nauwe straat met gebouwen met Chinese 

omamentell aan de gevel, in een wijk die uit cen 

doolhof van stegen bestand, E'en schril contrast met 

de overvolle brede straten die Taipei doorklieven. 

Behalve bordelen met namen als Buds of Grace 

(Ontluikende Gratie) - inmiddcls door de politie 

onldaan vall neonverlichting en perspex uithang

borden - stand er ook cen tempel in de straat. Oaar 

hadden de 'licensed prostitutes' op het laatst nag hun 

religieuzc rituelen opgevoerd om betere tijden af te 

smeken. Het borded zou zo wt een jaren vijftig film 

noire k\mnen I<omcn over zeeliedcn die in de orient 

gingen passagieren: ver~choten bloemctjes!>eh.:lOg, 

cen oude pendule aan de mUllr, houten 

opengewerkte scholten hoven <.Ie 

deuren. Oir bordeel wordt in de toe 

komst mogelijk een museum 

waar ex-prostitllees de' rOlld

leiding gam verzorgen. 

Onze gastvrouwen verte]· 

den tel' plel<kf' over de 

manier van werken in die 

J 
~ " ; bordelen. De vrouwen 

konden zelf kiezen hoe ze 

zich wilden kleden. 

.f' Sonunigen droegen traditio" of 
nde Chinese zijden jurken met//,.,.. cen split. andpren verkozen een 

westerse dracht. Prostituees hadden 

l<leurtijk~ bijnatnen als Lentebloem, Lilly en 

Reddy. Er heerste een informele sfeer in deze 

bordelen. Sommige Idantcn kw,llllen er zelfs in 

pyjama binnen. Tegen hun VTlmw hadden ze gezegd 

dat ze nog even een bakje noedels vngen elen. Ook 

stonden er altijd veel klanten vour de deui'. Oat 

konden we ons voorslellcn, want hoewel het 

bordecl ni~t meer in bedrijf was, verzameldcn zich 

al mel klanten en buurtbewoners voor de dellr m de 

ijdeLe hoop dat het voor een avond open ging. AI 

spoedig kwamen de ornstanders op het idee am er 

drankjes bij te halen en op hun gemak Illet ons mee 

te discussieren over het wei en wee V,1O red light 

districts. Tijdcns dezc spontaoe uitwisseling bleek 

dat deze buuI'tbewoners ook tegen sluitmg van de 

gereguleerde bordelen waren. Toen de bordel.en nog 

open waren heerste er teluninste rust. In andere 

bUlirten beschikte men over mindel' tolerantie: dil3r 

wilden bewoners aile prostitutie weg hebben. 

Het doel van de strijd - het in stand houdcn van 

geregistreerde bordelen - kwam aanvankelijk 

vreemd voor in de ogen van enkele westerse 

deelnemers aan de conferentie van Coswas, de 

organisatie die het protest (oardioeerde. Zo 

geweldig was het systeem namelijl< niet: de prosti

tllees moesten zich verplicht laten controleren, ze 
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moesten hun ouders toestemming vragen om de 

pro~titl1tie in tc gaJn en ze waren volledig over

gcleverd aan bordeelhouders. Ze moesten SOlUS 

tachtig klan ten per dag afwerken. Bordeelhouders 

haddcn eoede relaties met de pulitie, wat in cle 

praktijk betekcnde dat ze smeerg~lden bNaalden. 

Prostituees moestcn de helft aan de baas afstaan en 

mochten niel langer dan een kwarticr bij de k]ant 

blijven. Ook w(·rden I.e geacht twaalf uur per dag te 

werken. Niet cen situatie waar organis3ries <lIs De 

Rode Draad op zitten te wachtell. De Taiwanese 

vrouwen deelden on:;:e bezwaren maar toonden aan 

dat de strijd van belang was Vaal' aile prostituees. 

De autorit(~ilen grepen het ,)fschaffcn van de 

'licensed prostitution' namelijk aan om zich van 

allc prostitutie te ontdoen. Oat was hetgeen 

waartegen de Vi"ouwen, ook de niet-geregistreerde 

prostituees, protesteerden. 

Al met al besloeg die 'licensed prostitution' maar 

een klein deel van de hele markt. Er zijn zo'n 

10.000 prostituees aClief in Taipei; zij werken in 

karaokebars, op sU'aat en in de KTVs. KJV duidl niet 

op Kleuren TeeVee, maar op animeerbars. Vrouwen 

werkcn ook in met neon verlichtc kapsalons of in 

cliscrele restaurants met nanl<tbedieni1l8. Daarnaast 

zijn er op slraat stalJetjes van de 'kcvernoot' 

verkoopsters, waar Hlannen steels hun borstcn 

mogen berasten. Die kevemool is overigens een 

bitter l100tje met cen opwekkend effect. Een van de 

voonnalige gercgjstrecrde prostituees had met het 

genadegeld van de burgE'meester zo'n stalletje 

g-eopend. Behalve stukjes kip en frisdranlc vcrkoopr 

zc nu die kevernootjes, maar van grijpgrJge 

manllen hebben we niets gemerkt. 

Democratische bcwegingen fJoreren in T<liwan. Ook 

de niet-gouvernemenrele organisatics waaronder 

Coswas, streven decriminalisering van prostitutie 

na. Slagen ze erin? ;\]s htl adn De Rode Draad ligt 

weI. De Ncderlanders die er in de zeventiendc ceuw 

de oorspronkelijke bevolkillg uitnloordden en <:r 

vele waardevolJe spuJlcn wegslcepten, worden nu 

door de prostitutie-organisdties en zelfs iJeleids, 

makers weer binnengehaald als inspiratiebron voor 

hun proslitutiebe1eid. Vroeger Iwctte Taiwan 

Formosa, het mooie eIland, een naam gegeven door 

de Portugezen die daar ook als be;,:etters hrbbcn 

vertoefd. Ecn mooi eiland, inderdaad, en Ull flOg 

een mooi prosritutiebeleid. 

Exhibition on 

One Hundred Years 
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