Elke Prostituée wil toch zo'n 01oeder of vriendin
Carry Tefsen speelt graag de rol van hoer

Op vrijdag 26 mei arriveert Carry Tefsen
bij De Rode Draad voor een interview. Als
ze aankomt zijn wij een beetje
zenuwachtig omdat we zo'n bekende
actrice gaan interviewen. Bovendien zijn
we gewend dat de mensen ons vragen
stellen en niet omgekeerd.
Het blijkt dat Carry niet verwacht heeft om
door echte hoeren geïnterviewd te
worden. Ze is duidelijk verbaasd, en
tegelijk nieuwsgierig naar ons. Het ijs is
snel gebroken. Het wordt meer een
gezellig gesprek dan een interview,
gebaseerd op wederzijdse
nieuwsgierigheid.
Denkt zij dat er veel overeenkomsten zijn tussen hoeren en actrices?
-Goh, daar heb ik nooit zo over nagedacht, maar ik denk het wel. Weet je, als
actrice ben je een soort publiekseigendom. Wanneer ik bijvoorbeeld Mien
Dobbelsteen speel, ben ik voor iedereen Mien en geen Carry meer.
Ik denk datjullie dat gevoel ook wel kennen?
-Ja, dat is waar. Bij ons denken mensen dat we vierentwintig uur per dag hoer zijn,
maar na ons werk trekken we toch echt de deur achter ons dicht.
We hebben gehoord dat in de wereld van actrices en acteurs dezelfde soorten
bijgeloof bestaan als bij ons, zoals kleingeld voor de mazzel, en anjers die ongeluk
brengen. Herken je dat?
-Van dat kleingeld weet ik niet, maar anjers gaan bij mij sneller de deur uit dan ze
erin gekomen zijn.
'
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"Ik heb als jong
meisje voor de
keus gestaan
om in de
prostitutie te
gaan werken."

- Ben je ooit met prostitutie en prostituées geconfronteerd geweest?
- Ik heb zelf als jong meisje voor de keus gestaan om in de prostitutie te gaan
werken. Ik had een vriendje op wie ik tot over mijn oren verliefd was. Die jongen
zat diep in de schulden en ik zag prostitutie als enige mogelijkheid om snel veel geld
te verdienen. Maar ik wist absoluut niet hoe ik het aan moest pakken. Ik wist niet
waar ik heen moest gaan, of hoe je het moest doen, gek hè, anders was ik nu een
collega van jullie geweest.
Geven jullie eigenlijk adviezen aan meisjes die het vak in willen gaan?
- Als wij ervan overtuigd zijn dat iemand echt de keuze heeft gemaakt om in de
prostitutie te gaan werken kunnen wij haar een aantal dingen vertellen, zoals welke
vormen van prostitutie er zijn en hoe het in die verschillende vormen ongeveer
werkt. Dat meisje kan dan zelf kiezen voor de vorm welke het beste bij haar past.
Ook kunnen wij adviezen geven, bij voorbeeld in welke club het leuk is om te
,v"rl<Pn nf in wP.IlcP. r.lnh ze in ieder !!:eval veilirz:e sex bedrijven.

Je hebt in een paar films de rol van een hoer gespeeld, bijvoorbeeld in Keetje,
Tippel en in Rooie Sien. Hoe heb je je daarop voorbereid?
- In Keetje Tippel hoefde ik niet méér te doen dan in de deuropening van een
raambordeel staan. In Rooie Sien moest ik wel wat mçer doen, maar ik heb me daar
nooit echt op voorbereid. Ik heb de vrouwen een beetje nagedaan. Ik vind het leuk
de rol van hoer te spelen. Vroeger heb ik in een rosse buurt gewoond en op die
manier weet ik er wel iets van. Het was trouwens een gezellige buurt om te wonen.
Ik heb ook nog in Blue Movie gespeeld, de eerste Nederlandse sexfilm. Daarin
moest ik een beetje geil gaan liggen doen met een hele cameraploeg om me heen,
en tegelijkertijd erop letten dat ik goed voor de camera kwam. De naaktscènes op
zich vond ik niet naar om te spelen, ik heb een mooi lichaam en heb er geen moeite
mee dat te laten zien. Waarom zou ik? Toch? Het enige waar ik achteraf spijt van
had, is dat ik niet méér geld ervoor gevraagd heb. Die film heeft in het buitenland
zeer goed gedraaid.
Ik heb ook nog een vriendin gehad, die regelmatig op mijn kinderen paste. Zij
werkte als prostituée. Eén keer ben ik bij haar langs geweest op haar werk. Ik vond
het wel een beetje raar om haar daar te zien. Ze had niet veel aandacht voor mij. Ze
was duidelijk aan het werk. Achteraf gezien natuurlijk logisch, maar daar had ik
helemaal niet bij stil gestaan. Ik vond het wel grappig; het ene moment was ze met
mij aan het praten, het volgende moment was ze druk bezig een klant te werven.
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen werken in een club en werken achter het
raam? In clubs heb je zeker meer te maken met zakenlieden en zo hè ?

"Ik vind het
leuk de rol van
hoer te spelen."
"Ik heb een
mooi lichaam
en heb er geen
moeite mee dat
te laten zien."

- (Hier moeten we haar tegenspreken en haar beeld van prostitutie een beetje
bijschaven. We vertellen dat klanten ongeacht hun achtergrond overal naar toe
gaan. Een bepaald type klant die een bepaalde vorm van prostitutie opzoekt,
bestaat niet.)
Bestaan in de toneelwereld veel vooroordelen over actrices?
- Ik weet wel dat men denkt dat danseresjes makkelijk in bed te krijgen zijn. Dat
noemen ze 'een danseresje plukken'.
- Denk je dat jouw collega's naar hoeren gaan ?
-Ja, bepaalde wel vermoed ik. Ik denk niet dat er collega's gaan die gelukkig
getrouwd zijn.
- Die collega's van jou komen ook bij ons. De meeste mannen die bij ons komen
hebben een relatie en een heleboel van hen zijn heel gelukkig met hun relatie.
- (Hier moet ze even over nadenken.) Toch denk ik dat sommige collega's niet naar
hoeren gaan, al is het maar or:1dat ze niet durven.
Worden jullie nou nooit verliefd op een klant? Ik bedoel, je vrijt toch echt met ze, je
zoent ze en zo?
- Nee, zoenen doen we nooit en dat een prostituée verliefd wordt op een klant
gebeurt niet vaak.
- Gek eigenlijk hè, dat zoenen veel intiemer is dan een wip?
- Zie jij prostitutie als een echt vak?
-Een vak? Ja natuurlijk is het een vak, en een zwaar vak ook, lijkt me. Je moet toch
maar het geduld opbrengen voor al die mensen. Ik heb er nooit zo over nagedacht
maar voor mij is het altijd een vak geweest.
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- Hoe zou je het vinden als je eigen dochter voor de prostitutie zou kiezen?
- Als ik weet dat zij niet gedwongen wordt, dan zal ik haar keuze volledig
respecteren.

Het gesprek is afgelopen maar we zijn nog lang niet uitgepraat. Het lijkt
haar leuk om eens een keertje terug te komen. We hopen dat Carry dat
echt doet, want een vrouw met zo weinig vooroordelen over prostitutie, die
het niet erg zou vinden als haar dochter er voor kiest, en die verbaasd
reageert als we haar vragen of zij prostitutie als een echt vak ziet, zo'n
moeder of vriendin zou iedere prostituée toch graag willen?
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