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CARRY TEFSEN:
,

PROSTITUEE WO Ell"
Qoit bad carry Yelsen een vriendje dat in
'inanciiUe moeilijkheden raakte. Op dat
D:loment zag ze nog maar een uitweg voor
hen beiden en nam Carry bet besluit 'het
Vak' in te gaan. Carry lOU prostituee wor
den•••••
In 'Blael< Ught', hal zeer
Iezenswaardige tijdschrift
voor proslitulles wordt dit-'
rriaal. Cany Tafsen ge1n
terviewd. Eigenlijk omdat
9arrY in een aantal films
en toneelstul<ken de rol
van
publieke
vrouw
speeh. Maar in het inter
view geeft Carry oak toe
zelfs eens op het punt ge
staan te hebben 'het Yak'
in te gaan.
Op de vraag "Ben je boit
met prostitutie of prosti
tuee~ geconfronteerd ge
weest?" geeft Carry Tef
sen een zeer openhartig,

antwoord.

"

De actrice: "Ik heb zelfs
als jong meisje voor de
keus gastsan om in de

prostitutie te gaan wer
ken. Ik had een vriendje
op wie ik tol over mijn
over verliefd was. Die jon
gen zat diep in de schulden en ik zag prostitutie
als enige mogelijkheid om
snel veel geld te verdie
nen. Maar ik wist absoluut
niet hoe ik het aan moest
pakken. Ik wist niet waar
ik heen moesl gaan, of
hoe je het moest doen,
gek he. anders was ik nu
een collega van jUllie ge,.
weest'. .
Zo ver kwam het dus
niet..... Maar ondanks dat
Carry Tefsen koos voor
het .theater en niet voor
'het vak' heeft ze altijd weieen binding mel de prostltutie gehouden. In het interview zegt zij daarover:

..Ik heb ook nag een
vriendin gehad. die regel
matig op miin kinderen
paste. Zij werlde ook als
prostituee. Een keer ben
ik bij haar tangs geweest
op haar werk. Ik vond het
wei een beelje raar om
haar daar te zien. Ze had
niet veel aandacht voor
mij. Ze was duidelijk aan
hat werk. Achteraf gezien
natuurlijk logisch, maar
daar had ik helemaal niet
bij sUI gestaan. Ik yond
het wei grappig; het ene
moment was ze met mij'
aan het praten. het VOl-I
gende moment was ze'
druk bezig een klant te
werven". Het onthullende
interview met Carry Tef
sen heeft er overigens toe
geleid dat de actrice haar
interviewster . beloofd
heeft om binnenkort een
een kijkje te komen ne
men op de werl<plek van
,de t1jdelijke joumaUstes,
want die zitten in het da
gelijks leven weI degelijk
in het oudste beroep ter
wereld.
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