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Journalist op zoek 

naar sappige story's 

door Lydia 

De bundel Tippelen is in elkaar gezet door de journalist
filmscenarioschrijver Michael Zausner en bestaat uit inter
views met straatprostituees. Zausner is de straat opgegaan 
en heeft daar met de ;jodige moeite contact gekregen met 

'zes vrouwen. Van elKe vrouw heett hij een beknopt levens
verhaal op ~apj0r gezet, met voorat een kleine beschrijving 
van hun uiterlijK en aan het eind een stukje eigen commen
taar op de betreffende vrouw. 

Dc vl'Ouwen praten over hun jcugd, alles toch blijYen: omdat zij nu een
nit wal. voor gczin 2ij komen en over maal hoeren zijn mel cen hart van 
hun verderc achterl:;<Olld. Ook ver goud), en verhalen over vreemde en 

( tellen zij op welke manier zij in de enge klanlen. Tot in de details wordt 
prostitulie zijn gegaan, hoe hun k verteld wal dic mannen Willen, hoc 
ven cr nu uilziet en wat zij van de de hoer dil aihIDldelt en wat zij van 
tockomst yerwachten, als zij daar zo'n klant dcnkt. Dc kleine stukjes 
tenminsle Ye.rwachtingcn over heb persoooJijk commentaar zijn vaak 
ben. verschrikkc1ijk betuUclcnd en neer-
Michael Zausller ht",dt zich in de buigcnd. . 
proslituliewereld bcgcven met cell De schrijver is (',cn typisch Yoor
naiviteit en bekrompenheid die we beeld van iemand die niet veel be
regelmatig tegenkomen in ons yak. grijpl. van prostituCf--s en du.<; de 
Hij komI in die bock over a's de vrouwen (weer ecru» in de slacht
bekende kIant die je uit de pros offerrol drukt. Van de moed en 
titutie wil 'redden'. Hij heefl aIle krac:ht van de:z.e vrouwen is in dit 
vrouwen moelen bClaJcn, als het niet boek weinig lerug te vinden. Ben 
mel geld was. dan weI met cocaine van de slechtste bocken over pros
en in roil daarvoor hebben de vrou titutie die ik ooit heh gelczen. Dil 

n hem alIe zielige verhalen gege bock is lachcn en huilcn lcgelijk. 
ven die hij maar horen wilde. Ie 
wordt links en rechts met incesl en 
kindennishandeling, geweld, pooiers 
en dmgsgebruik om de oren gemept. Tippelell. Michuel Zallsner. Uirge

Om alIes smeliig te maken krijg je verij USA, St. Martin's Press, 1986. 
sappige verhalen over gewe1ddadige Vertaald en in Nederland uitgegeven 

pooiers (bij wie de vrouwen ondanks door HZZT6H, Den Haag, 198'1. 
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l'"Hoewel Roz 
niet een typische 
straatprostituee 
is, bestaat zij en 
moet haar ver
haaL verteld wor· 
den. Zij straalt 
een zelfverze
kerdheid uit die 
bij weinig ande
ren in het [even 
wordt aangetroj
fen. " 

"In tegenstelling 
lOt de meeste 
prostituees in de 
straten van New 
York was Tasha 
geen gemoles
read kind. " 

"Zij had iets van 
onschuld over 
zich die ik ver
der hi} niemand 
anders heb aan
getroffen, Je zou 
kunnen zeggen 
dat ze niet lang 
genoeg in 'het le
ven' gezeten had 
om dat haar Le
ven te kunnen La
ten bederven, 
maar ik geefer 
de voorkeur aan 
dar zij van natu
re een eerlijke 
en warme per
soonlijkheid 
was. 


