Prostitutie
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Prostitutie
Prostitutie of hoererij is betaalde seks, buiten het huwelijk. Prostitutie is een oneerbaar en onoorbaar
bedrijf, een maatschappelijke zonde die in de Bijbel veroordeeld wordt. Er is gelukkig een uitweg voor hen
die willen ermee willen stoppen.
Zich prostitueren is voor geld geslachtelijke gemeenschap toestaan, of, algemener, zich lenen voor iets ter
wille van geld. Een prostitué of hoer stelt haar lichaam tegen betaling ter beschikking voor het seksuele
genot van een ander die haar man niet is. Er zijn ook mannelijke prostituees. Een jongen die zich tegen
betaling leent voor seks met mannen, heet een schandknaap. Een bordeel is een huis waar prostitutie
bedreven wordt.
In grote steden van Nederland treft men raamprostitutie aan; schaars en zinnenprikkelend geklede vrouwen
achter ramen lokken mannen naar binnen. Hoerenlopers, wellustigen en kijklustigen, waaronder
toeristen, begeven zich naar hoerenbuurten. Straatprostituees (‘tippelaarsters’) spreken mannen aan op
straat.
In bijna één op de drie Nederlandse gemeenten komt prostitutie voor (anno 2000 [2]), vooral in de grote
steden en de grensgebieden met Belgie en Duitsland. Naar schatting verdienen zo'n 6000 prostituees hun
dagelijks brood met betaalde seks. De politie schat dat de helft van deze mensen uit het buitenland
komt. In Nederland gaat één op de zeven mannen naar de hoeren [4].
In alle grote hotelketens in Nederland komt illegale prostitutie voor (anno 2008) [5]. Hotelgasten kunnen via
recepties en portiers vaak aan telefoonnummers van prostituees (‘escortdames’) komen. Er wordt niet
nagegaan of het gaat om legale prostitutie of om slachtoffers van mensenhandel. Hotels ontkennen dat in
hun vestiging illegale prostitutie voorkomt.
In 2001 bleek dat de kinderprostitutie in Nederland de afgelopen vijf jaar explosief was toegenomen. Het
aantal kinderprostituees steeg in die periode gestegen vierduizend naar vijftienduizend [3]. Meer dan
tienduizend van deze kinderen zouden volledig in de macht zijn van criminele bendes. Een groot aantal
kindprostituees komt uit doorsnee Nederlandse gezinnen.
Tijdens de wereldkampioenschappen voetbal 2006 in Duitsland werden megabordelen en seksgarages
ingericht om te voorzien in de seksuele behoeften van de vooral mannelijke bezoekers aan het
sportevenement. Duitsland versoepelde de wetten op het gebied van prostitutie, waarop veertigduizend
vrouwen extra in de seksindustrie aan de slag gingen.
In Nederland worden allerlei zondige seksdiensten aangeboden. In plaatselijke dagbladen, huis-aan-huisbladen en ook wel landelijke kranten staan advertenties met lokkende woorden als: LESBI-TIENERS –
amateur-prosti’s, TELEFOONSEKS, lesbische meiden, PRIVE’-HUIS, sm, nachtprosti’s, SEXSHOPS, transsexuelen, sexles,
no-nonsense sex, VROUWEN WILLEN SEX, SEX.
Met schandelijke dingen wordt vandaag via billboards, advertenties, internet openlijk en uitdagend
geadverteerd. Geld is een wortel van alle kwaad, ook van maatschappelijk seksueel kwaad.
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De apostel Paulus schreef in de eerste eeuw na Christus:
Efe 5:11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar stelt ze veeleer aan de
kaak.
Efe 5:12 Want wat in het geheim door hen gedaan wordt, is zelfs schandelijk om te zeggen.
(TELOS)
Afkeer en afkeur van prostitutie en andere aangrenzende vormen van seksueel wangedrag en publieke
seksuele verleiding hebben niets te maken met preutsheid of ,,fatsoensrakkerij”. Seksuele omgang binnen
de door God gegeven kaders is goed. Maar wat zich in het “vrije” Westen voordoet is mensonwaardig en
verdorven en haalt mensen naar beneden en maakt ze ongelukkig. Hoeren op straat of achter de ramen,
seksadvertenties en onzedelijke afbeeldingen hebben een bedervende invloed op kinderen en volwassenen.
Veel huwelijksellende, veel verslavingsproblematiek hebben te maken met dit kwaad.
Een hoer vermenigtvuldigt de trouwelozen onder de mensen:
Spr 23:26 Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren.
Spr 23:27 Want een hoer is een diepe gracht, en een vreemde vrouw is een enge put.
Spr 23:28 Ook loert zij als een rover; en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen.
Prostitutiebuurten hebben een aanzuigende werking op criminelen, zoals blijkt uit de volgende berichten.

Politie wil sluitingstijd bordelen
De Amsterdamse politie wil sluitingstijden opleggen aan de seksindustrie op de Amsterdamse Wallen.
Bordelen en raamprostitutie kunnen nu nog 24 uur per dag open zijn. Maar volgens de politie hebben de
Wallen een grote aanzuigende werking op criminelen. In Den Haag daalde de criminaliteit in de rosse
buurt aanzienlijk nadat een sluitingstijd voor bordelen was ingesteld. De Amsterdamse politie wil het
onderwerp begin volgend jaar opnieuw op de agenda zetten van het overleg met justitie en de
gemeente. In de tussentijd wordt met bordeelhouders gesproken over hoe zij staan ten opzichte van het
instellen van een sluitingstijd.
Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 24 december 2001
Helft leidinggevenden Wallen heeft crimineel verleden

Van de legale bedrijven op de Amsterdamse Wallen heeft de helft van de leidinggevenden in de
criminaliteit gezeten. Bij de coffeeshops is dat percentage nog hoger. Dat blijkt uit het eindrapport
van een vier jaar durend onderzoeksproject. Onder meer de gemeente, politie en de belastingdienst
werkten daarin samen om georganiseerde misdaad op de Wallen aan te pakken. De onderzoekers
constateren dat vrouwenhandel moeilijk aan te pakken is, omdat de boven- en de onderwereld zo
met elkaar verweven zijn. Daarnaast hebben prostituees vaak ingewikkelde relaties met hun pooiers.
Vaak is er een persoonlijke band, waardoor ze niet tegen een gearresteerde mensenhandelaar
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durven te getuigen. Het rapport meldt dat de laatste jaren op de Amsterdamse Wallen 70 pooiers
actief waren, onder hen acht vrouwen. Er waren 76 slachtoffers bij de politie bekend, allemaal
raamprostituees.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 26 mei 2011

Handel, dwang, geweld
In de wereld bieden jongens en meisjes - soms nog kinderen -, mannen en vrouwen, zich openlijk aan en
stellen zich beschikbaar voor ontluisterende seksuele handelingen. Op hun eigen wijze en in eigen
verantwoordelijkheid zijn veel mensen met deze dingen bezig. Volwassenen, verantwoordelijk voor
zichzelf.
In 2017 maakten vrijwel alle prostitués (m/v), 97 van de 100, geweld mee [9]. Een ex-prostitué schreef:
"... dat sekswerk niet gezien wordt als werk maar als de ultieme vernedering van het
vrouwenlichaam. Ruim 43 jaar geleden heb ik, naast mijn middelbare schoolopleiding, vijf jaar lang
bijgeklust als sekswerker. Ik ben diverse malen verkracht en vele malen meer aangerand." [8]
Niet weinigen worden gedwóngen tot hoererij. Deze dwang is van allerlei aard. Een medewerkster van
Stichting De Haven, die hulp verleent aan prostitués die wil stoppen, zag bijvoorbeeld hoe een man een
vrouw bij haar nek vasthield en de prostitutiebuurt in duwde. Ook had deze medewerkster contact met een
vrouw uit Colombia, die haar overgekomen moeder haar werkruimte liet zien. De moeder was geschokt,
maar toen zij terug in Colombia was drong zij er bij haar dochter op aan weer geld te sturen. Drang vanuit
de familiekring.[10]
Vrouwen, jonge meisjes en ook jongens, worden geronseld en verhandeld of het om dieren gaat. En er
wordt daarbij grof geweld toegepast. De groezelige wereld van de prostitutie is voor een groot deel in
handen is van niets ontziende criminelen.

'Loverboys agressiever te werk'

"Loverboys maken steeds meer gebruik van intimidatie en willen sneller resultaat zien van hun
inspanningen. De werving gebeurt steeds meer via internet en de daders maken vaak deel uit van de
(inter-)nationale georganiseerde misdaad. Drie Zuid-Limburgse jeugdzorgzorginstellingen
constateren dat in een onderzoek dat ze maandag hebben vrijgegeven. De onderzoekers constateren
dat veel loverboys vanuit de Randstad naar Limburg komen omdat de meisjes daar 'naiever' zijn.
Slachtoffers worden in grote buitenlandse steden als Antwerpen, Brussel en Keulen als prostituee
aan het werk gezet. Het gaat om steeds oudere meisjes (rond de 18 jaar) terwijl de slachtoffers
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vroeger 15 of 16 jaar waren. Zuid-Limburg telt naar schatting 65 slachtoffers per jaar."
(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 2 mei 2011)

Handel in Nigeriaanse vrouwen opgerold

"In Spanje is een bende opgerold die zich op grote schaal bezighield met handel in Nigeriaanse
vrouwen. De vrouwen werden onder meer aan Nederlandse bordelen verkocht, voor omgerekend
25.000 gulden. In totaal zijn rond Madrid twintig mensen aangehouden, onder wie veertien
Nigerianen. De vrouwen kwamen Spanje illegaal binnen vanuit Marokko. Voor die reis moesten ze
zo'n honderdduizend gulden betalen; dat bedrag konden ze aflossen door in de prostitutie te gaan
werken."
(Bron: Nieuwsbericht van Radio Nederland Wereldomroep dd. 23 februari 2001)

Gevangen

"Op het Utrechtse ... (naam weggelaten - red. Christipedia) zit zeker de helft van de prostituees
onvrijwillig achter het raam. Ze zitten gevangen in de greep van hun pooier. Pooiers tatoeëren zelfs
hun naam op de vrouwen die ze uitbuiten. De gemeente Utrecht, politie en openbaar ministerie
voeren de strijd op tegen deze pooiers. Maar veel vrouwen durven ondanks hun benarde situatie
geen aangifte te doen."
(Bron: RePublic, 19 januari 2009[6])

Asscher (PvdA): misstanden prostitutie toegedekt

"De manier waarop Nederland omgaat met prostitutie deugt niet. Bestuurders verzwijgen of
ontkennen misstanden en doen alsof alles prima in orde is, omdat in Nederland prostitutie is
gelegaliseerd. Dat zegt de Amsterdamse PvdA-wethouder Asscher. Asscher houdt zich al jaren bezig
met prostitutie op de Wallen. Hij zegt dat zeker de helft van de vrouwen gedwongen werkt. Bij
vrouwen uit Oost-Europa is dat aandeel nog veel hoger. Mensenhandel, intimidatie en verkrachting
zijn aan de orde van de dag. Hij noemt het 'een nationale vergissing dat onze omgang met prostitutie
thuishoort in het rijtje vrijheid, blijheid en tolerantie'. Zelfs feministen hebben meer oog voor de
zelfstandigheid van de sekswerker dan voor wat er werkelijk in de peeskamers gebeurt, aldus
Asscher."
(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 14 okt. 2011)
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Seksclubs ronselen bij instellingen
"De politie in Limburg gaat zorginstellingen waarschuwen voor mensenhandelaren die verstandelijk
gehandicapte meisjes en vrouwen ronselen. Het OM en de politie hebben daartoe besloten nadat een
aantal gehandicapte meisjes was ingezet in de prostitutie in Limburg. Zij zijn een makkelijk slachtoffer,
zegt het OM. Volgens het OM is het lastig om gedwongen prostitutie bij verstandelijk gehandicapten aan
te pakken. De slachtoffers krijgen voor hun diensten bijvoorbeeld een pakje shag of sigaretten en
hebben daardoor niet het idee dat ze worden uitgebuit. Ze doen daarom bijna nooit aangifte."
(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 14 juli 2012)
Schoolreisjes
"Ik stond achter de ramen en zag schoolkinderen aan de andere kant. De leraren zeiden: 'Kijk dit is onze
cultuur in Nederland, die vrouwen willen dit.' En naast mij stond een vrouw, halfnaakt, te huilen. Ze
vertelde me: 'Ik moet duizend euro per dag verdienen, anders wordt mijn haar afgeknipt.' Als ze
overdag niet glimlacht, wordt ze 's avonds in elkaar geslagen. De vrouwen vertelden me zulke erge
dingen, zó erg, dat ik niet kan geloven dat dit in Nederland gebeurt." "Hoe kunnen we schoolreisjes
organiseren naar de Wallen en met ons volle verstand voor de ramen staan en lachen om meisjes die
door hun pooiers worden gedwongen om seks te hebben? Dit is geen werk, dit is mishandeling."
(Jane Lasonder, schrijfster van het boek 'Rood licht', dat gaat over prostitutie en mensenhandel [7]).

Kwaad
In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen legale en illegale prostitutie. Maar in Israël waren, onder
Gods wet, mannelijke of vrouwelijke prostituées niet toegestaan.
De 23:15 Gij zult een knecht aan zijn heer niet overleveren, die van zijn heer tot u ontkomen zal zijn.
De 23:16 Hij zal bij u blijven in het midden van u, in de plaats, die hij zal verkiezen, in een van uw poorten, waar
het goed voor hem is; gij zult hem niet verdrukken.
De 23:17 Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israël; en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen
van Israël.
De 23:18 Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis des HEEREN, uws Gods, brengen, tot enige
gelofte; want ook die beiden zijn den HEERE, uw God, een gruwel.
(SV)
In het Nieuwe Testament is hoererij een zonde en een werk van het vlees (Gal. 5:19), waarvan gelovigen
zich hebben te onthouden (1 Thess. 4:3)
1Co 6:13 De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen, maar God zal zowel het een als het ander te
niet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam.
(...)
1Co 6:18 Ontvlucht de hoererij! Elke zonde die een mens doet, gaat buiten het lichaam om, maar wie hoereert,
zondigt tegen zijn eigen lichaam.
(TELOS)

Kwaad
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De apostelen en oudsten te Jeruzalem schreven de gelovigen uit de heidense volken aan om zich te
onthouden van hoererij (Hand. 15:20). De apostel Paulus schrijft:
Efe 4:17 Dit nu zeg en betuig ik in de Heer, dat u niet meer moet wandelen evenals de volken wandelen in de
vruchteloosheid van hun denken, Efe 4:18 verduisterd in hun verstand, vreemd aan het leven van God, wegens
de onwetendheid die in hen is, wegens de verharding van hun hart. Efe 4:19 Afgestompt in hun gevoelens
hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid gretig te bedrijven. (Telos)
Vreemd aan het leven van God, onwetendheid, verharding, afstomping, losbandigheid, alle onreinheid,
gretig bedrijven — het zijn dingen die in de prostitutie gevonden worden, bij de hoerenloper en bij de
hoer.
Veel prostituees komen via mensenhandel tot hun oneerbaar beroep. In zijn eerste brief aan Timótheüs
spreekt de apostel Paulus van mensenrovers en – handelaars:
1Ti 1:10 hoereerders, hen die bij mannen liggen, mensenrovers, leugenaars, meinedigen en al wat verder ingaat
tegen de gezonde leer,
(TELOS)
Het door ‘mensenrovers’ vertaalde woord komt van het Griekse andrapodistes en komt één keer in het
Nieuwe Testament voor. Een andrapodistes is een slavenhandelaar, kidnapper, mensendief: iemand die vrije
mensen ten onrechte tot slaaf maakt, of iemand die slaven van een ander steelt en verkoopt.
Ook Exodus 21:16 en Deuteronomium 24: 7 gaan over het kwaad van mensenroof.
Ex 21:16 Verder, zo wie een mens steelt, hetzij dat hij dien verkocht heeft, of dat hij in zijn hand gevonden
wordt, die zal zekerlijk gedood worden.
(SV)
De 24:7 Wanneer iemand gevonden zal worden, die een ziel steelt uit zijn broederen, uit de kinderen Israëls, en
drijft gewin met hem, en verkoopt hem; zo zal deze dief sterven, en gij zult het boze uit het midden van u
wegdoen.
(SV)
Mensenroof is een gruwelijk kwaad in de ogen van God die recht en vrijheid wil voor de mensen.

Aanpak
In 1911 kwam er in Nederland een landelijk bordeelverbod, dat echter in 2000 weer werd opgeheven,
waarna het aantal tippelaarsters toenam. Een argument vóór een bordeelverbod: Hoererij is een
maatschappelijk kwaad dat onder meer huwelijk en gezin schaadt. Argumenten tegen een bordeelverbod:
Dan verdwijnt de prostitutie in de illegaliteit en zijn de vrouwen verstoken van alle hulp. Tegenwerping:
Mensenhandel maak je ook niet legaal om het zoveel mogelijk uit de illegaliteit te houden. Bordelen en
mensenhandel zijn allebei op zichzelf verwerpelijk.
Wereldlijke overheden proberen nog wel iets te doen tegen prostitutie en/of de bijkomende overlast, zoals
blijkt uit onderstaande berichten.

Eindhovense politie bekeurt hoerenlopers

Aanpak
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De Eindhovense politie slingert mannen die gebruik maken van de diensten van straatprostituees
voortaan op de bon. Op die manier hoopt de politie een einde te maken aan de overlast die
straatprostitutie veroorzaakt in de wijk Woensel. Deze maand zijn al twee hoerenlopers bekeurd. De
boete, die naar het huisadres van de bekeurde wordt gestuurd, bedraagt enkele honderden guldens.
De politie kan overigens pas optreden als de prostituee en haar klant op heterdaad worden betrapt.

Bron: nieuwsbericht van Radio Nederland Wereldomroep dd. 21 febr. 2001.

PvdA-lijstrekker A'dam: weg met rosse buurt

De PvdA-lijsttrekker in Amsterdam, Lodewijk Asscher, wil dat de prostitutie op de Wallen op den
duur verdwijnt. Asscher wil de raamprostitutie in de hoofdstad actief ontmoedigen. 'Liever een
toeristenattractie minder dan medeplichtigheid aan misbruik van vrouwen', zo schrijft de PvdAvoorman in zijn woensdag gepresenteerde boek Nieuw Amsterdam. Volgens Asscher hoeft
Amsterdam niet trots te zijn op de wereldwijd bekende rosse buurt. Hij wijst erop dat de
raamprostitutie in handen is van een klein aantal criminelen en dat veel vrouwen er niet uit vrije wil
zitten. Voor veel loverboys is de hoofdstad een gouden afzetmarkt, aldus de 31-jarige Asscher. In zijn
boek geeft de PvdA-lijsttrekker zijn visie over de ideale stad in 2020. 'Nieuw Amsterdam' is volgens
Asscher dynamisch en energiek, internationaal en verdraagzaam en met goede sociale
voorzieningen en een diepgewortelde solidariteit.

Bron: nieuwsbericht van Radio Nederland Wereldomroep dd. 30 november 2005

Sluitingstijden prostituees Den Haag gehandhaafd

De sluitingstijden voor raamprostituees in Den Haag blijven staan op 1 uur ‘s nachts doordeweeks en
half twee in het weekeinde. Dat heeft de rechtbank in Den Haag beslist in een kort geding van de
raamexploitanten tegen de gemeente. De gemeente stelde in juni nieuwe sluitingstijden voor
raamprostituees vast. De raamexploitanten zeggen dat hun inkomsten sindsdien met de helft zijn
verminderd. Volgens de rechtbank zijn de nieuwe sluitingstijden noodzakelijk voor de veiligheid in
de buurten. Eerdere maatregelen, zoals het instellen van een noodgebied, hebben volgens de
rechtbank niet geholpen.

Bron: nieuwsbericht van Radio Nederland Wereldomroep dd. 21 september 1999
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Britse regering pakt prostitutie aan

De Britse regering gaat keihard optreden tegen prostitutie. Er komt een zero-tolerance-beleid
waarbij bestaande plannen om juist tippelzones toe te staan, in de ijskast verdwijnen. Dat meldt de
Britse krant The Guardian. Om straatprostitutie tegen te gaan wordt hard opgetreden tegen de
klanten. Mannen die in hun auto op zoek zijn naar een tippelaarster, kunnen hun rijbewijs
kwijtraken. Ook lopen ze kans dat hun volledige naam in de lokale krant wordt gezet. Volgens de
Britse regering steunen hoerenlopers indirect de drugs- en vrouwenhandel. De politie moet volgens
de nieuwe plannen meer doen om vrouwen uit de prostitutie weg te halen, en harder optreden tegen
massagesalons en sauna's waar seks wordt bedreven.

Bron: nieuwsbericht van Radio Nederland Wereldomroep dd. 28 december 2005
Kerken en christenen zijn weinig betrokken bij de problematiek van prostitutie, publieke seksuele
verleiding en verborgen seksuele uitbuiting. Ze zijn echter niet geheel stil of passief. Sommige christenen
roepen dat er een groot kwaad is in de stad en in de samenleving. Eén van hen schreef: “Waarom roepen
we ,,nette” kranten en periodieken niet op hun kolommen te sluiten voor mensen die stuurloos zichzelf
voor van alles en nog wat aanbieden?”[1]
De christelijke hulpverleningsorganisatie Tot Heil des Volks in Amsterdam trekt zich het lot van
prostituees aan en helpt hen met hun bezigheid te stoppen. Dat doet ook de christelijke organisatie De
Haven in Den Haag. Christelijke organisaties die zich tegen vrouwenhandel kanten, zijn vermeld in het
artikel Vrouwenhandel.
Enkele Anglicaanse kerken in Engeland vonden in 2012 dat de overheid er alles aan doen om te voorkomen
dat het land tijdens de Olympische Spelen van dat jaar zou veranderen in een vrijplaats voor prostitutie.
Spr 3:1 Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, Spr 3:2 want lengte van
dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen. Spr 3:3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind
ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, Spr 3:4 dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in
de ogen van God en mensen. (NBG51)
Middernachtzending
In de 19e eeuw hadden de predikant Hendrik Pierson en anderen door de liefde van Jezus Christus
mededogen met vrouwen in de donkerste uithoeken van hun samenleving. Met zijn organisatie
Middernachtzending trok Pierson ten strijde tegen het kwaad van de prostitutie. Zij spraken mannen aan op
hun gedrag en prostituees kregen kaartjes met de tekst: ‘Wij willen u redden uit den treurigen toestand
van zonde en ongeregtigheid waarin gij verkeert. Wij zouden u zoo gaarne een toevluchtsoord bezorgd
hebben, waar gij kunt hooren van den Heer Jezus.’ De missionaire bewogenheid van Pierson en zijn
geestverwanten ging hand in hand met praktische opvang en politieke actie. Stadsbesturen kregen petities

Aanpak

8

Prostitutie
aangeboden en scherpten soms hun wetgeving aan. De strijd tegen prostitutie heeft meer dan vijftig jaar
geduurd. In het voorjaar van 1911 kwam een algemeen bordeelverbod tot stand [6].

Meer informatie
Artikel Vrouwenhandel
Jane Lasonder, Rood licht; het echte verhaal achter prostitutie en mensenhandel. Zwolle: uitgever W&S Scholten,
2016. "Dit boek is mijn reis langs de rosse buurten van Nederland, Engeland en Israël, waar ik de meisjes
heb geïnterviewd die op straat of achter de ramen werken als prostituee. Telkens storten deze meisjes hun
hart uit, blij dat er iemand luistert en aandacht schenkt aan hun situatie. Ze vertellen schrijnende verhalen
over hun pooiers, hun geïsoleerde leven, mishandeling, ontvoering, gedwongen seks en het gebrek aan
hoop." Drie jaar had Jane contact met prostitué's en ondervroeg hen.
Bordeeleigenaar en crimineel geeft hart aan Jezus, EO.nl, zonder datum. Nieuwsbericht over de bekering
van John Lawson, die voorheen een bordeel runde.

Bronnen
Sjak Jansen, 'De harde realiteit achter het rode licht', op Republic.nl dd. 20 januari 2009
http://www.republic.nl/nieuws/2009/04/De-harde-realiteit-achter-het-rode-licht.htm
In 2010 is in dit lemma onder toestemming van Kees van Baardewijk tekst ingevoegd uit een artikel van
zijn hand, ‘Christenen laks in strijd tegen prostitutie’ (2010).

Voetnoten
1. ? Schrijver en dichter Kees van Baardewijk in een brief aan alle raden en besturen van christelijke
gemeenschappen in Apeldoorn, 2010.
2. ? Het was voor het eerst dat er een onderzoek is verricht naar de omvang van de prostitutie in
Nederland. Radio Nederland Wereldomroep berichtte hierover in een nieuwsbericht van 25 sept 2000.
3. ? Volgens de belangenorganisatie ChildRight in 2001. ChildRight heeft voor haar onderzoek gegevens
vergaard bij lokale hulpverleningsinstanties en bij vertrouwenspersonen van scholengemeenschappen.
Ook heeft de politie aan het onderzoek meegewerkt. In 2001 was in Japan een grote internationale
conferentie over het probleem van kinderprostitutie. De conferentie was georganseerd door Unicef, het
kinderfonds van de VN. Over deze feiten berichtte Radio Nederland Wereldomroep op 16 december 2001.
4. ?, 6. ? Sjak Jansen, 'De harde realiteit achter het rode licht', op Republic.nl dd. 20 januari 2009
http://www.republic.nl/nieuws/2009/04/De-harde-realiteit-achter-het-rode-licht.htm
5. ? Dat blijkt uit een inventarisatie van de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven, de branchevereniging
van seksbedrijven. Over dat feit berichtte Radio Nederland Wereldomroep dd. 8 mei 2008.
6. ? Gert-Jan Segers, Eerst daden, dan woorden, kort artikel op Habakuk.nu, 16 mei 2011. De schrijver is
directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.
7. ? Jane Lasonder staat op tegen prostitutie, ChristelijkeConcertAgenda.nl, 28 mei2016.
8. ? Uit een artikel van haar dd. 26 okt. 2017. Naam en bron wordt hier onvermeld gelaten.

Meer informatie
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9. ? Veel geweld tegen Nederlandse sekswerkers, SoaAids.nl, nieuwsbericht 5 juli 2018.
10. ? Bron: Uitgelicht, 17 okt.2019. Uitgelicht is het actualiteitenprogramma van de tv-zender Family7.
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