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elsen speelt graag de ral 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 geinterviewd te
worden. Ze is duidelijk verbaasd, en
tegelijk nieuwsgierig naar ons. Het ijs is
soel gebroken. Het wordt meer een
gezellig gesprek dan een interview,
gebaseerd op wederzijdse
nieuwsgierigheid.
Denkt zij dat er veel overccnkoOlsten '1ijn tussen hoeren en aClrices?
~ Goh, daar bcb ik nooit zo over nagedacbt, maar ik denk bet weI. Wect je, als
actrice benje eeo sooet publiekseigendom. Wanneer ik bijvoorbecld Mien
Dobbelslel-;n speel, ben ik voor iedereen Mien en geen Carry meer.
Ik denk dal jullie dat gevoeJ ook weI kennen?
- Ja, dat is waar. fiij ons deokeo mensen dat we vierentwintig uur per dag boer zijn,
maar oa oos werk trekken we toch ccht de deue achter oos dicht.
We hebben gehoord dat in de wereld van actrices en acteurs dezelfde soorlen
bijgeloof bcslaan al~ bij oos, zoals klcingeld voor de mazzei, en anjers die ongeluk
brengen. Hcrkeo jc dar?
- Van dat klcingeld weer ik niet, maar anjers gaan bij mij sneller de deur uit dan ZC?
erin gekomen zijn.

"Ik heb als jong
meisje voor de
keus gestaan
om inde
prostitutie te
gaan werken."

- Ben je ooit met prostitlltie cn prostilucCS gcconfronteerd geweest?
- Ik hcb lelf als jong meisje voor de keus gestaan om in de prostitulic Ie gaan
werken. Ik had een vriendjc op wie ik 101 over mijn oren verliefd was. Die jangcn
zat diep in de schulden en ik zag prostitutic als enige mogelijkheid om snel veel geld
te. vcrdicncn. Maar ik wist absoluut oiet hoe. ik het aan moest pakkeo. Ik wist niet
waar ik heen moest gaan, of hoe je het moest doen, eek he, anders was ik nu (en
collega vanjullie gewecst.
Gcvcn jullie eigcnJijk adviezen aall meisjes die hel Yak in willen gaan?
- Als wij ervan ovcrtuigd zijn da! icmand eehl de keuzc heeft gemaakl om in de
proslitulie Ie gaan werken kunnen wij haar ceo aaDlal dingcn verleJlen, zoals welke
vormen van prostitutie er zijn en hoe het in die verschiUende vorfficn ongeveer
werkt. Dat meisje. kan dan zelf kiezcn vaar de vonn welke bet bcsle bij haar pa5t.
Ook kunncn wij adviczen gevcn, bij voorhceJd in welke club het lcuk is om tc
werken, of in welke dub zc in ieder geval veilige sex bedri.iven.
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