Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad
van 03-12-1993 belde ik Henk Klein Beekman op vaor
een vraaggesprek. Latere artikelen die verschenen in
diverse kranten hrachten niet veelnieuws.
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MET HENK KLEIN BEEKMAN

Elk artikel hevatte precies dezelfde informatie. Mij scheen
het tue dat meneer Klein Beekman een :;tandaard verhaal
voorhanden had die hij aan elke willekeurige journalist
doorspeelde. Om niet weer te vervallen in herhaling heb
ik uit het vraaggesprek de leukste en meest interessante
uitspraken gehaald. Ik heb ze op een rijtje gezet;

Het mer!lle gedeehe vao Jc
cur~us

is het psychologische gedeclte. Dat wordr oak weer door een
rrofe~~ioneel iemand gegeven. J)an
gaat het niet 7.07..e<.'r om de p~)'che van
de klanr maar juist om die van her
meisje. We willen haar leren hoe ze
met zichzelf moet orngaan, hoe ze
haar eigcnwaarde kan behouden.Hoe
ze haar grenzen kan stellen, zowel !laar
de klanr als naar de exploitanr toe.
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Het is dus duidelijk niet allecn klanr
gericht. We willen haar iets handiger
maken. Als ie iets Iliet wilt, dan hocfl
het niet ell dat kun je ook naar je ex
ploitant toe duidelijk maken. Als hij
daIl tach iets wil wat jij mer wilt dan
hod ie dar niet re acCcptercll.
OCi DJk. w ij m 0''; H:JlI het natuurlijk
ook nog lercil. Wij biIlnen de VER
hebbcn altemaal wei OllIe visie over

hoc het LOU mOetcn z.ijn. Tot ou toe
hcstedcn we vfljwd gcen aandacht
aan de juridische kant {zoals bijv. be
lasting betalen e.d.)Als gaandcweg
blijkt dar daar wei vraag naar i~ wIlen
we daar een gespecialiseerd iemand
vaar maeren binnen halen. Ste! dar de
cur~us heel gaed gaat lopen en de deel
nemers zjjn tnthousiast, dan zou je
ten vervolg kurlncn rnakeu waarin je
dit sOOft zaken aan de orde gaar stellen.
Oos problcern is dat we de cursus tach
in de rijd van de meisjes geven. Het
kost hoe dan ook tijd en geld.
Doordat we III tijdnood zitten moeren
we ons beperken tot een aantalzaken
die rnisschien wei belangrijker zijn
dan de belasting.

Uk. s pndk. 0lP' een conferentie over
internarionale vrouwcnhandel in
Maastricht met iem:wd over Eroti
keur. De cursus kwam ook ter sprakc.
ToevalJig zat er schuio achter me een
journalist. la, en toen wa~ het mis.
Alles is te snel in de pllbliciteit geko
men. We hehben inmiddels iedereeo
kllnnen benaderen bebalvc de psycho
logen. Mede door die te snclle publi
cireit verwaducn we roeh eind januari,
begin februari te kunncn starten.

1m1. eefste hutllillltn·e nchrcn we
oos, voor deelname aan de CUfSUS, or
dubs. Die cueslis moct betnaJd wor
den, dOlt haal je weg daar wane het
meeste geld zit. Dar is bij de expJoiran
ten, makkelijk z;Jr.
20 is e[ vanuit de hulpvcrlening gc
vraagd of zij ook de (~ursus mochtcil
volgeo. Eigenliik ben ik daar wel blij
mee. Misschien is dat wel cens goed
voor die hulpverlcners. Misschien nog
wei betel' voor hen diln voor pros
tituees.
N oil1t!;ludijlk isn het eislCO dat
cen meisje uit mijn club, nadar zc via
mij de cursus hcefr gevolgd, verdwijnr
aaar een :lndere exploitant. Jk hoop
dan dar die andere exrloirant het pro
fijt van de curSliS zict en zijn cigen
meisjes oak naar d~ CUfSUS ~tuun. Als
een van ziin llleisj~s dan naar mijn
c111 b komt, een paOlr dagen later. ... ach
dan is her kringerje weer rond.

