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Contrale identiteit
hoeren verboden

Algemeen Dagblad

AMSTrRDAM . De

gemcel'lte mag

de identiteit van prostituees in
seksbedrijven niet ~atenl contro
leren. Met du.e uitspruk heeft
de bestullrsre<:hter de poten on
der het Arnsterdamse prostitlltie
befeid weggen;agd. Om een Yl'!r·
gtlnning te krijgen, mag een bor
deelhouder geen iIIegale
buitenlandse prostItuees In

dienst hebben. Daarom moesten
W1!o:neemsters rich op venaek
identificeren. Dolt mag nu dus
niet meer.
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land ofZuid·Amerika veel meer
waard dan hier. De btw doorbere·
Ontevreden las ik het versla.g
kenen naar de klan ten wordt
over de open dag in de Haagse
hit"rdoor al helemaal onmogelijk.
Doubletstraat (AD, U oktobcr).
Daar hebben jullie enkele pAAd. Bet beeld dat een Nederlandse
vrouw 3000 gulden op een avond
jesbaz.en geinterviewct Het sub
jectieve oordeel vall deze mensen :WU Offizetten is belacbelijk. IIle·
gale pro:;titutle moet voor eens
schept een onjuist heeld. Ze wil
en altijd uit de weg worck:n ge
len alleen maar hun ramen ver·
huren ~n xiin bang om hun rnak ruimd.ln het artikel stond weI te
kelijke bron van inkom stell kwijt recht dat cr weinig Ncderlandsc
~ouwenindeprostirutiewer~
te raken. Graag wil ik lcwiJt obt
het toestaan van illegale prastitu. zaam 7.ijn. Am de onlSUndighe
tie de markt nif!'t sthaadt voor de deo llees: priisverhoging) zou
Nederlandse melsjes. ;ungezien den verbeteren, zal de Nedcr
laudse vrouw weer terngkeren in
die toch al minim;ul aanwczig
nino [0 de Geleensttaat zijn dui de rossc buurten. Je moet tegen
woordig toch hart voor je werk
d~lijk meer Nederlandse vrou
wen aanweztg dan in de Doublet· hebben om de naarn van prosti·
straat. Ik schat 20%. De lageo prij. tuee in de:ze h}'pOCriete maat
schappij te dragen en {'en inko
zen in de Doubletstraat en de
Poeldijksestraat en tegenwoardig men te genieteD. dat n~t ooven
het gemiddelde is.
oak aJ in de Geleenstraat, zijn
Angelique (wuknaom),
mcnsonterend en lei den tot on·

Prostitutie

eerlijke conCUITentie. Een tarief
van SO guideD is in een Oostblok·

Den Haag.

Algemeen Dagbfad. 29.10.1998

Prostitutie in

Denemarken legaal

Kopcnhagen - Het DeeusQ
parlement heeft be9luten pros
titutie in het land te legalise
reno Het verlenen van seksuele
dicnsten werd al zeker twee de
cennia gedoogd in Deneroar
ken. Tcgelijk met dp. legalise
ring werd besloten tot extra
maaeregelen om te voorkomen
d at minderjarigen in de prosti
tutie belanden en om een eind
te maken allJl gedwongen pros
tit.ltie. meest van Goat-Europe
se en Aziatische vrou wen. De
wet stelt een maximale gevan
genisstrafvan tweejaar op het
gebruikmaken van de diensten
van een prostitue(e) van onder

de 18jaar.

Haagsche Courant, 06.03.1999

18 • BlacW4igI~~, l~ir

I'-

Theo Heuft verl(oopt Yab Yurn e:n gaat genieten
ROB ROMBOUTS

,.I

AMSTERDAM - Een jaar geleden
zei Theo Heuft, baas van 'luxe-·bar
deer Yab YUUl, nog het liefst 'in
het harnas te sterven en achl(',T de
bar in elkaar te ukken'. Zover
komt bet, God verhoede het. wet:
Heuft beeft de prestlgieuze dub
voor discreet mannenvennaak aaIl
Singel 295 te koop aangeboden.
"Langzaam maar zeker Iwn ik op een
leeftijd gekolocn dat ik het wat IUsti
gel" aan wil doen," zegt Heuft (64)."lk
heb in de loop der Jaren geld vena,
meld, nu is het tijd om het uil tt' gewn.
Oat is goed voor de econom.ic."
Over zijn oude dag haeft Heuft zich
geen zorgt'll te maken. Met de verkoop
van het bordeel zijn miljoenen ge
moe-id, Yab ¥um heeft een jaaromzet
van ticn miljocn gulden. 'dal leg ik
ouk legen de belastingdienst'.
Voar de verkoop zijn gegadigden en
met ecn van hen is Heuft al in e('n
vcrgevorderd stadium, liij kent de ge
rochlen die de ronde do<>n: hlj zou
door 'de Oost-Europese l1laffia' onrler
druk zijn gczet het sekshuis le verkt>
pen, "Ik doe dit geheel uit vrijl' wi!. [k
""n in onderhandeling met een kcuri
gc HoUandse meneer,"
In lWintig jaar m<lakte Heuft: van Yab
Yum de beroemdste club van Neder
land. Sigarenliefhebber Heuft ging
nO<lit gebllkt onder de lage maatschap
pdijke status van het soutencurschap.
Hij wierp :dch op als voorstander van
ccn keurmerk voor 'relaxbedrijven',
danste met Ria Lubben en maakte in
1997 als een van de eersten afspraken
met de belastingdieust over 'witte da,
mes'.
"Iedereen in Nederland moet belas
ting betalen. Wij oole. Zwart werken
houdt de prostitutie te veel in het
schimmige of criminele circuit." zei
Heuft. Hij weerde- prostituees die een
uitkering genoten. De clientele hoefde
niet Ie lijden onder de overeenkomst

mel de belastingdienst, vond Heuft; hij
handhaafde het tariefvan vijthonderd
gulden per uur. Dan maet je wei eerst
binnenkomen ~ entrcegeld 150 gul·
den - en wat drinken - champagne
vanaf 450 gulden per fies; cen Yab Yum
Magnum Diamond kost 1050 gulden.
In 1995 bood Heuft minister Anne
m.lrie Jorritsma ceo grijze Cadillac
Aeetwood 330. Jorritsma had tijdens
een politieke reI over dienstwagens g£'
vraagd of ze 'alsjeblieft in cen auto
mocht rijden die net zo futsoenlijk is
als die van de ecnte de beste pooier in
Amsterdam', "Die Cadillac is toch al
afgeschreven. Als ze zo nodig eeo
mooie auto wiI, kan ze hem van me
krijgen:' aldus Ikntley-rijder Heuft.
Hoewel Heuft van Yab Yum een net
te zaak probeerde te maken. gingen de
randvers(hljnselen van het milieu niet
voorbij (laD zl.jn vcrwenparadijs, waar
'de meisjes aUes doen, maar bijten en
zuigzoenen is er niet bii'.
Nadat maffiabaas Klaas Bruinsma
kostbare spiege!s aan diggelen schoot
en een portier voor de deur van de club
werd doodgeschoten, kleedde Heuft
zijn zaak wat chiquer aan. "Op den
duur selecteer je zo je eigen klanten."
Yab Yum werd een slCl.ltelrol toege
dicht in de beunfraudezaak van 1997.
In de jacuzzi zou beursgevoelige infer
matie zijn uitgewisseld, Tsja. dat heb je
zo in een zaak waar dames heel goer:!
op een charmante manier vee! geld
kunnen verdienen en waar heren el·
kaar tegenkomen en zakendoeu. aldus
Heuft. "Er is cen sfeertje van lekk~r
even stout wezen on,der elkaar." En de
vrouwen? "Mijn meisjcs doen met ill
aandelen. die delen aileen 11W<lr uit."
Sylvia 'Emmanuelle' Kristel speelde
een hoerenmadam in de fihn An Am
sterdam Tale die overdag in Yab Yum
werd opgenomen. Tijdens een randlei
ding van Heuft in de avonduren viel
het haar op dat de werkende dames,
ongeveer zestig in getal. zo beschaafd
waren. 'Thea zelfis een heel innemen'
de vent, maar pas echt netjes is zijn

echtgenote. Je kunt jc niet voorstellen
dat zo iemand ook maar iets met een
borrleel te maken heeft; ecrder zou je
haar inschatten als een leidster bij de
padvinders. Nee, echt ccn keurige
zaak. dat Yab Yum,"
Heuft verbreekt na de verkoop Diet
aile handen met Yab Yum; hij bJijft
'adviseur'. "Het is verslavend werle.
Maar als je het geld niet IDeeI' nodig
hebt en je tiet het zonnetje schijnen.
dan denk je: waarom ZOIl ik door
gaan T'
Heuft wiI na de verkoop een galerie
in de Johannes Venneerstraat begin
fil'D waar hij kopieen van oude mees
ters gaat verkopMl. "Leuk toch. Dit
najaar gaan Wit open."

het Parool, /6.03.1999

Rotterdam: vergunningenstelsel
voor prostitutie 'rustig' invoeren
Rottel'dam - Met de opheffing
van het bordeelverbod - per 1
januan 2000 - in het vooruit
rich I, steIt tlet CQllege van b en w
voor om in Rotterdam een ver
gunningenstelsel voor seksbe
drijv~n in te voeren. Oat moet
'rustig' gebeuren. Grote aan
dacht verdient het reguleren van
de
arbeidsomstandigheden.
Daarvoor wordt overlegd met de
andere grate steelen en de Vcr
eniging van Nederland~ Ge
meenten {VNG}.
Het voorstel van b en w voigt
grotendeels de IandcJijke uit
gang~ul\u:n. WeI \ekent het col
lege aan dat de gemeente be
perIne mogelijkheden heeft om
bepaaldf' doelstellingen van de
nieuwe boroee1wl't Ie verwezen
lijken. In het bijzonder ovtr de
kans omde positie van de prostl
tuee te verbeteren bestaat ~p
sis.

Hobbels
Zo Zijll er iuridische hobbels om
goede afspraken tussen prostitu
ee en exploitanl at Ie dwingen.
Daarbij gaat het om he! kunnen
weigeren van klanten of bepaaJ.
de seksuele handelingen, inko

men ofwerktijden. Ook de regu
lering van de bedrijfsvoering is
wat betred de gemeeote ruet
zonder problemen. Daaronder
vallen de verboden om illegalen
en minderjarigen te werk te stel
!en, voorsr.hrifLen voor medisch
t.oezicht en de toegankelijkheid
van bedrijven voor meckwer
kers van gezondheidsdiensteo
en hulpwrleop.rs.
VOOlwaaroeo
Het college steU voor om. voor
waamen op I.e stfUen WeI' 31·
beidsomsl4ndigheden. Ret ac·

cent rou daarbij moeten liggen
op de volksgezondheid. Belang
rijk is dat deze voorschriflen in
roveel mogelijk ~en het:z.elfde
tiJn. 8ekend is dat exploitanten
naar plaatsen trekken waar de
regels het soepelst zijn. Onder
voonittf.rschap van Rotterdam

is inmiddels een grote-steden·
overleg begoMen, met deelna
me van VNG en het ministerie
van Justitie.
In het algemeen stelt het rollege
dat de Rotterdamse seksbranche
weinig problem~n oplevert. Zoo
veel mogelijk voortzetten van
be~taand beleid -de bemoeie

nis tot nu toe omvat onder meer
de drank-en horecavergunnln.g
en volksgezondbei.d - ill dan ook
het credo. De kans Uikt daarorn
groat dat vee] bedrijven worden
gelegaliseerd.
Rotterdam telt veertig clubs,
honden! privebuizen en twintig

escortbureaus. Daarnaast zijn er
dertig seksshops en veertig be
drijven in de sekscategorie 'ove
ligen', waaronder sauna's en
massagesalons.

Antecedeoten
Bij de invoenng wn een vergun

ningenstelsel zuIlen er Qngeveer
250 aanvragers zijn. Een beoor
deling van de antecedenten in
relatie tot etn 'bordeeLvergun.
ning' moo nog plaats hebben.
In een gezam.elijke vergadering
zuJlen de raadscornmissies voor
algemt!en bestuurIijke men en

volksgezondhejd ricb uitsprc
ken over de uitgangspunlen
VOOl het prostitutiebeleid.
Ret voorstel van b en w geen de
uitgangspunren aan voor de nog
op te stellen prostitutienota.
Over de toekumst van de Keile·
wegzal een apartl! discussienoti
tie 'WOlden opgesteld.

Leeuwanlen .tett regels Op

Situatie van
prostituees in
hoofdstad slecht
Lecuwardcn .. Veel proslituces in Lccuwarocn werkcTl
onder erbarmclijke omslandighedcn. Z~ worden geinti-.

vl'iJgeven voar het vesligen van
nieuwe bordelen.
In de prostilutienOla wordl ge
constateerd dal hel overwote deel
van de prostituees uil hel buiten
laud afkomstig is. De vrouwen die
rond de Weare werkzaam zijn, ka
men voomamelijk uil Centrnal· en
Oost·Europese landen. Deze vrou·
wen zijn vaak via Amsterdam en
Den Haag naar Leeuwarden geko
meu.
De vrouwen xijn omgeven door
pooiers en uitbuiters, die oak uil
genoemde Europese Janden ko
mel!. Een deel van deze vrouwen is
misleid over de aard van het werk
dal ~lj in ons land moelen verrich
len. De vmuwen worden hovend~e~ ~ak gebruikt als hele~ van
g sole goederen. Wmkeldleven
weten de weg naar dezc vrouwen
gemilkkelijk Ie vinden.

mideerd,gechanlcerd en fysiek mishandeld. E~n aantal
vrouwen is mel valse voorwendselen naar Lceuwarden
.
gehaald. Om iels aan dezc siluallc Ie doen. stell LceuW3rden strenge rcgcls op voor de bordelen.
Over'••_
Burgemeester en Wcthoudel1; heb· teSteJd voor de vrouwcl1 di~ voor Dc geme.Jnle wil met de Rieuwe re
ben de gemeentehJke pros1ituue- ~em wcrken. .
gt:ls voor de boroelen ook de over
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nOla gislcren vaSlgestcld. Daarin
$Iaan onder mel:T rcgels voor de Inrichting van de bordelen, de arme·
lingen van de kamels. <.Ie hygiene
III hct p:lnd, brandvcdigheid en de
'edrijfsvol.'ring.
De eigenaar van een proStllulie·
)and moet van onbesprokell ge·
irag zijn. De prostituees dicnen
meerderjarig Ie ~ijn. Zij moelen de
'IIc<J~rlandse naliolJallleit hebben,
uf kunnen aantonen dal 2." legaal in
oos land verh\ijven. De prostllutlCondemcJncr wortlL oansprakelijk

]() • Black;pgbJ",

Dc wcstziJdc yun de Wcazc,
vlakbij hel winkelccnlmm van
Lceuv:arden, wordt he.! conccntr;a·
,ll~gebled van de prostltutlc. Dal IS
nu oak .al ~ct gcval. De bordc~en
en pnveh~lzen b~ll('.n het geblcd'
worden hlOnen VII{ JasT gesloten.
alous B,JTgeml'\:sler en Welhou~
ders.
Aan (.Ie westzijde van de ~eaze
kunn~n nog m~er pmsillul,epan·
den geopend worden dan nu het
geval IS. De gemeente Lcellwaroen
wit cen groot deel van de sInal

Ja~t voor de omwonendcn probe
Tell tegel! te gaan. Bewoncrs alln de
Wea~, hel ZWitserswaltjc en het
Blokhuisplein klagen geregeld over
ovcrlaSI V"dn prostituees en klanterl.
F.erder Sielde de gcmccnle Lecu.
warden al dergelijke regels op voor
de wffeeshops in Leeuwarden.
Ook de inrichling van die panden
moel aan strengc regels voldot'n.
Zaken die zkh niet aan de regel,
houden, worden gesloten. Dat zal
bij de bordden ook hel geval zijn.

COLUMN

AvantfJarde. 31. 03.1999

Sernadetle de Wi!
herinnert lief! Hn
mlernCl1;onool Ilaerlln
eongres In Brussel do!
In het gebouw von
het Europese parle·
ment werd gehouden.
De domes hebben ef
goud verdienct. Zoo dol
In lweden, waor het
hoeren/open on/clOl1S
stro(tloor Is ges/eld.
onrien; goan?

Betaalde
seRs
Eindelijk gerechtigheid, hebben veel kranten
lezers gedacht toen de Zweedse regering onlangs
hoerenlopen strafbaar stelde. Meestal worden
geile mannen uit de wind gehouden en jaagt de
politie alleen op de vrouwen die scksuele dien
sten aanbieden. Dat de verantwoordelijkheid
voor het bestaan van prostitutie nu bij de klan
ten is gelegd. vinden zelfs de Z'weden die het met
met de maatregel eens zijn een vooruitgang.
Aan de hoeren zelf i~ trouwens !liets ge
vraagd. die zijn in de ogen van de politici sled1ts
slachtoffers van mannelijk geweld. Het halve
7.weedse pai"lement bestaat uit vrouwen van
kf"urig-burgerlijke komaf voor wie het nndenk
baar is dat ze dit wl;!rk ooit zouden eloen: d~
andere heltt bestaat lJit 50lidaire mannen die
nooit zullen toegeven dat ze zelf naar de hoeren
g'dan. eezamenlijk wentelen ze zich in hun reine
g~weten en hun al even mooie bedoelingen. De
weg naar de hel is geplaveid met de over
blijfselen van talloze goede werken die in de
loop van de geschiedems over de hoafden van miljarden onwilligen
:ajn gestalt. vocr hun eigen bestwil.
rk herinner me nog een intemationaal hoerencongres in Brussel
dat in het gebouw van het Europese parlement werd gehouden.
De dames hebben goud verdiend. Zou dat in Zweden anders gaan?
Ze hebben het onderzocht. Net als in Nederland zijn de meeste
hoerenlopers daar doodgewone mannen: weduwnaars, vrijgezellen.
gehandicapt of getrouwd met iemand die niet van pijpen, SM of
fetisjisme houdt. £en klein berichtje in Het Paroei meldde dat 150
dronken Oe:zoekers van de Landbouw·Rai de Amsterdamse Wallen
onveilig maakten en de politie molesteerden.
Misschien moet de polititiek-correcte theorie toch eens worden
bijgesteld: met hoerenbezoek, maar mannelijke grot'psvonning
is gewelddadig, Betere maatregelen zeuden zijn: het ~rbieden van
voetbalwedstrijden of landbouwtentoonstellingen, Laten ze die
hormoonpreparaten en legbatterijverlichting maar via de cmalogus
of de website besteDen.
In de suikel"zoete Zweedse hcilsstaat denken politici dat betaaide seks
gelijk staat aan geweld. Ik geloof dat
de Zweedse sociaal-democraten het
verschil niet weten russen Zweden en

Mauretanie. Ze denken dat aUe hoeren
slavinnen zijn. De par1ementariers zijn
blijven steken in het onverva1ste femi·
nisme van de jaren ze'lentig. Zo af en toe
zie je die historische te1evisiebeelden
nog wei eens Iangskomen: spandoeken
met. 'AIle mannen zijn verkrachters'
erop. Dat waren nog eens tijden! De
w~reld hestond uit goed en kwaad,
rladers en slachtoffers.
In de Zweedse doctrine, die recente·
li)k ook in Nederland weer vaak wordt
gehoord, mag seks niet bestaan zender
!iefde. Goede seks. be·
oefend door good girls met hUll vaste partner, krijgt
binnenshuis de ruimte en slcehte seks, beoefend door
bads girls met elkaar en verschillende mannen in
het openbare leven, moet worden verboden. Hoeren
solliciteren maar als schoonmaakster of bejaarden
verzorgster; nette armoede is toch ook goed genoeg
voor al die andere vrouwen I
De mooiste hoerenmop die ik ken. van de cabare
tiere Margareth Smith. gaat als vOlgt. Een VTOUW zit
aan de bar, er kornt een mi:ln bi-nnen die vraagt:
'Schatje, wi! je wat van me drinken?' Zegt de vrouw:
'Geef me die vijf dollar maar'. Waarom hoeren zo leuk
zijn lees je in het prachtige boek over Maxi Under,
de Koningin van Paramaribo. Hoerig staat v()or g~ld
belust, luidruchtig, onrnatig, Iosbandig en overspelig.
Hoeren zijn sterker dan 'nette' vrouwen, vechten terug
als ze worden aangerand en hebben geen );lst van
schaamte over hun lichaam.
De Zweedse regering heeft miljoenen uitgetrokken om de strAat·
prostitutie I.e bestrijden. Bordelen en clubs werden al tegeng~werkt
door exorbitant hoge belastingen. Voor verslaafde vrouwen (behalve
~lechte seks mogen oak drugs en alcohol niet in het ordentelijke land
met zijn hoge :zelfmoordcijfers) zit er niets anders op dan te gaan
inbrekcn Vrouwen die dit Yak uit vrije wil hcbben gekozen, laten
zich echt niet dwmgen in een laag betaald baantje. Ze huren een flat
om hun1danten van dienst te kunnen zijn. Alleen in een mctaruur
lean dl' prostitutie worden uitgebannen. De totalitaire Zweedse hells
staat is aardig op weg, maar dankzij mobiele telefoons en het Internet
hebben burgers er nog enige vrijheid.
Het is voor velen moeilijk te begrijpen nat er, met de individualise
ring en de variatie in leefstijlen, ook ver
schillende sooTten seks zijn ontstaan.
Met of zonder Ii !!fde, voor plezier of
werk, am een kind te maken of om
spanningen af te reageren. Ach, de
meeste orgasmes ontstaan toch solo.•

Meestal worden geile mannen
uit de wind gehouden

