


'Een mannequin die topless over de catwalk loopt, wordt goed 
betaald. Ik moet me soms in de kelder van een kroeg tusscn de 
bierkratten en de glazen omkleden. Dansers uit showballetten 
zullen over het algemeen zeggen, mij zul je nooit zien strippen, 
daar sta ik boven. Maar Rene Frager heeft een nieuw showballet 
met topless. Hij durtt. 
Zelf krijg ik kippenvel van stripteasedansen. Ik kom er in een 
euforische stemming van. Maar dat interesseert vooral 
mannelijke journalisten die vragen of ik er opgewonden van word, 
niet. Ze willen net als bij prostituees horen of we klaarkomen of 
dat 'faken'.' Dit zegt Sirikit (24), striptease-danseres die enige tijd 
geleden in het nieuws kwam met haar cursus voor striptiseuses. 
Siri kit kwam naar de Rode 0 raad en verte Ide over haar vak en hoe 
ze dat plaatst tussen porno en prostitutie. Ook professionele 
strippers blijken baat te hebben bij een verbetering van de 
bedrijfsvoering in clubs. 

'Dansen is mijn lust en mijn leven, en als ik zeg ik ben 
stripteasedansores, dan bcnadruk ik het dansen. Stripteasedansen is 
niet zomaar een kwestie van kleren uittrekken en ergens op het 
podium neergooien. Je kunt mensen tegenwoordig niet meer met 
naakt shockeren. Supergrote borsten kun je overal zien. In de reclame 
zit ook steeds meer bloot. Je hebt meer toekomst als je een show 
opzet die zich door muziek, stijl en contact met het publiek, 
onderscheidt. 
Mijn stijl is die van de mannelijke strippers, dat wil zeggen dat ik niet 
dat zwoele gedoe breng, maar wei met indrukwekkende kostu
meringen werk. Ik wil het hele podium vullen. Nu vinden mensen het 
al een hele show als je je met glitter tooit. Maar je moet je eigen 
persoonlijkheld neerzetten en laten zien dat je er plezier in hebt. Je 
kunt met kleding echt iets doen om je naaktheid te verhullen of te 
onthullen. Dan pas wordt het spannend. Naakt zijn moet in het spel 
passen. Het is belangrijk dat je de zaal erbij kunt betrekken zonder 
mensen voor gek te zetten. Ook als ik in een huiskamer optreed, houd 
ik rekening met mijn publiek. Ik vraag bijvDorbeeld eerst aan een 
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vrouw die een striptease voor haar vriend bestelt, wat zij 
wil. Zo is het een keel" voorgekomcn dat ik bij gelovige 
rnensen mijn bh heb aangehouden. 
In woonkamers houd ik altijd mijn slipje aan. Dat is nu 
eenmaal mijn regel. Als je een publiek van vrouwen hebt, 
dan krijg je mensen die echt wat willen zien. Ze 
respecteren je daarna. Erotiek is in, ook bij vl"Ouwen. Op 
beurzen merk ik dat een show pas leuk is als de vrouwen 
in het publiek het ook waarderen. Ik heb ook een duo -act 
met een meisje. We likken niet, we komen niet aan 
elkaars borsten. Maar we stimuleren de fantasie door het 
publiek te verrassen. Het gaat dan om de show op zieh, 
en niet meer om het strippen. 
Het maakt nogal wat uit of ik naar een woonkamer, een 
kroeg of naar een disco moet. Soms willen ze dat ik op 
hoge hakken op een wankele tafel ga staan of op een 
biljart spring. In zo'n geval moet je goed kunnen 

( 
irnproviseren. Als er geen kleedkamer in het cate is, moet 
ik halfnaakt over straat. Als mijn vriend de enige is die me 
op het podium beschermt, hoe moet ik dan zorgen dat 
mijn kostuums in orde blijven? Na de show kijken ze soms 
niet meer naar je om. Maar in huiskamers word ik nogal 
eens als een koningin behandeld. 
Met mijn acts wi! ik mensen shockeren. Dat betekent 
vooral het onverwachte doen, bijvoorbeeld dansen in een 
dominantenshow. Ik heb een act als moslirnvrouw, maar 
dan wei met harde muziek erbij. Ik dans ook als 
Vampirella. Daarbij gebruik ik geen gewone olie, maar 
(nep)bloed. Dan letten ze niet meer op het naakt. Ook 
'doe' ik Ma Flodder. Ik zou graag stuntstriptease doen, 
bijvoorbeeld met een circusact, op een trapeze, of bunji 
springend. Mijn grote droorn is om een -keer met de 
popgroep Prodigy op te kunnen optreden. Ze zijn ook 
'shocking'. Zo'n act als die van Annie Sprinkle die haar 
baarmoeder laat zien, heeft ook wei wat. Laat ze het dan 
ook maar helemaal zien, maar dan van de andere kant. 

perfect 

Soms korn ik op als dikke zwarte vrouw. Overigens zijn er 
weinig dikke mensen die strippen. Misschien kan een 
dikke prostituee veel verdienen, maar zij heeft slechts een 
klant tegelijk. Ais je voor een heel publiek staat, Iigt dat 
anders. Van de veertig man, vinden 'er misschien veertien 
een rnollige vrouw leuk. De anderen lachen je uit. 
Vroeger mochten striptiseuses best een rolletje of putje 
hebben. Ais mannen eerlijk zijn, vinden ze het ook niet erg 
dat een vrouw wat vlees heeft. Maar tegenwoordig wil 
men uitersten: de junkie look en dikke vrouwen. Smaken 
verschillen. Ze hadden al lang verschillende typen 
Barbiepoppen in de winkel kunnen hebben. Het is toch 
verschrikkelijk dat meisjes zich uithongeren om aan een 
ideaal te voldoen. Alles moet tegenwoordig zo perfect 
zijn. Ais je een kutdag hebt, kun je maar beter de telefoon 
niet opnemen. Want dan wordt het je aangerekend dat je 
een kutdag hebt. 

ledereen is wanhopig op zoek naar typen waar geld mee 
valt te verdienen. Men is zo snel ontevreden. Het valt niet 
meer bij te houden. Maar je moet niet steeds van typen 
mensen een rage creeren. Dan heb je straks geen typen 
meer over. 
Ik werd bijvoorbeeld wei eens uitgelachen om mijn kleine 
tietjes. In het begin yond ik het niet zo erg als een meisje 
met grote borsten dat niets bijzonders deed, meer 
applaus kreeg dan ik. Ik wilde de eerste drie jaar bewijzen 
dat ik geen grote borsten nodig had. Maar ik heb pas een 
borstvergroting laten doen. Ik wilde dat altijd zelf al. Ik voel 
me nu op en top vrouw. 
Je komt er niet onderuit; bij stripteasedanseressen willen 
ze borsten zien. Ik zal nu wei meer gaan verdienen want 
met grotere borsten kun je hogere prijzen vragen. Nu krijg 
ik al gejuich a's ik mijn bloes opendoe. Nu geef ik het zelf 
ook toe, grote borsten zijn heel mooi. 
Ze zijn met lout water gevuld. Als er iets mis gaat, dan 
loopt het er druppelsgewijs uit. Ik heb oak geen littekens. 
Het valt allemaal best mee, maar vrouwen worden bang 
gemaakt voor borstoperaties. Plastische chirurgie moet je 
aileen doen als je iets lelijk vindt aan jezelf. Je moet het 
niet doen omdat je bang bent dat anders je man bij je 
weggaat. 

Mensen kijken op striptease neer, omdat ze veel van die 
simpele showtjes met dildo's en lintjes zien. In middel
grote gelegenheden willen exploitanten dat je zwart 



werkt. De sociale verzekering regelen ze niet. Bij Rene 
Froger doen ze dat weI. Als je meldt dat je wit werkt en dat
ze sociale lasten moeten betalen, dan zeggen ze al gauw, 
we kijken weI verdcr. Maar hoe moet hot als je een been 
brcckt? In clubs moeten meisjes soms 6 optredens doen 
voor 125 gulden. Het werk is een tijdje verziekt door 
meisjes die denken dat ze aan een leuk jurkje genoeg 
hebben en slechts 75 ot 125 gulden vragon. Ze zijn na zes 
minuten klaar en laten vervolgens alles met zich doen. 
Die meisjes raken in paniek als ze na zes rninuten kloAr 
zijn. Maar een guede show duurt 15 a 20 minuten en kost 
een paar honderd gulden. 
Ik voel me ondergewaardeerd doordat veel mensen er 
mooite mee hebben het als een serieus yak te zien. Ik wil 
dat ze me na de show met respect behandelen. Oat doen 
ze niet, omdat ze denken dat erveel criminaliteit achter zit 
Bij striptease dansers vragen mensen zich angstig at, wat 
doen ze emaast? Zijn dat dingen die onze reputatie 
kunnen schaden? Ze zijn bang dat stripteasedanseressen 
stiekem ordinair gaan doen ot toch een bepaalde kant 
opgaan. Oat komt omdat je tussen zoveel uitersten inzit. 
lk heb er wei eens over gedacht om een vakbond op te 
richten. Maar waar vind je mensen die daar serieus op in 
gaan? Bovendien moet ik er ook niet aan denken dat die 
gasten die alles voar niks in hun club willen, je gaan 
bedreigen. En wat heb je die vrouwen te bieden? Wat staat 
ertegenover? Bij wie kunnen de vrouwen terecht als ze hun 
inkomen verl iezen? Tegen de tijd dat je een vakbond van de 
grond hebt gekregen, ben je zeit te oud om je nog in het 
dansen te ontwikkelen. 

dansen 

wilde wat verbeteren aan de situatie van 
stripteasedanseressen door cursussen te geven. Orie 
jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Ik wilde mijn 
cursussen altijd toegankelijk houden en daarom maakte 
.. ze niet te duur. Ik weet namelijk wat armoe is. De hele 
cursus duurde zes weken en kostte maar 175 gulden. 

ilden ze nog een lesje, dan deed ik dat gratis. Daar 
"erd wei eens misbruik van gemaakt. Ik heb die 

cursussen twee jaar lang gegeven. Ik heb door die lessen 
"el veel lietde gekregen, l1')aar ik heb er ook veel op 

verforen. . 
Is je het vak wilt leren is het belangrijk dat je met je 

ing om kan gaan en de goede muziek kiest. Je kunt 
i zijn, maar als je houding lelijk is, kom je lelijk over. 

oeger liepen stripteasedanseressen kaarsrecht. 
- ....... ete tips? Blijf niet stil staan als je een kledingstuk niet 

s ie vatt. moet je gewoon doorgaan. Anders 
Het is leuker als mensen zich afvragen of 

. Je moot ook proberen je muziek vol 
e IT'in.;ten overhoudt. moet je daar 

vrouwen. Vrouwen van zestig die wilden strippen, 
rnoesten leren omgaan met het feit dat ze zich oud 
voelden. Bij zo'n cursus moet je eerlijk zijn tegen 
vrouwen. Je moet ze erop wijzen dat ze er goed uit 
moeten zien. Maar ze gingen me om raad vragen en zich 
aan rne spiegelen. Ze belden me soms om acht uur 's 
morgens maar ook 's avonds laat. Ik er was meestal van 
's morgens vroeg tot's avonds laat mee bezig. Ik moest 
ze begeleiden in het accepteren van zichzelt. Er is heel 
veeI vraag naar zo'n cursus maar aan de andere kant kon 
je er financieel niet van op aan. Vrouwen belden soms af 
omdat ze ineens bang waren geworden of omdat hun 
familie het niet zag zitten. Ik kwam door dat alles niet aan 
mijn acts toe. Het leverde ook niet voldoende geld op om 
te kunnen investeren. Ik ben dan oak gestopt om aan mijn 
eigen toekomst als danseres te werken. Ter atsluiting van 
die periode heb ik een paar weken geleden een video op 
de markt gebracht. 
Ik kreeg wei veel publiciteit met mijn cursus. De televisie 
wilde steeds een cursist van me interviewen. Een keer 
heeft mijn oma op de tv zich voor de grap voorgedaan als 
cursiste. Toch kreeg ze er last mee. Mijn andere oma 
dacht overigens altijd dat ik mijn bh erbij aanhield. 

grenzen 

Bepaalde bedrijven namen het idee over en gingen voar 
500 gulden een cursus aanbieden. Onaangename types 
belden om een goedkoop cursistje te regelen voor hun 
club om haar voor weinig geld naakt op een podiumpje te 
zetten. Later komen ze dan met hetverhaal dat die vrouwen 
ook iets in hun geslacht moeten stoppen. 
Oit soort werk is te lang beheerst door mannen die 
platvloerse seks in hun clubs willen. Die mensen zitten op 
de grens van zakenmensen en criminelen. Enkele 
uitzonderingen daargelaten, willen c1ubexploitanten niet 
betalen voor een goede show. Een vrouw die haar benen 
uit haar lijf danst, krijgt geen applaus. 
Clubeigenaren zeggen dat klanten voor seks en niet voor 
striptease komen. Vrouwen krijgen te horen dat een kut 
niet aileen om te plassen dient, maar dat ze er ook wat in 
moeten stoppen als een man dat interessant vindt. Als 
meisjes naakt op een kerel willen rijden, betalen 
c1ubeigenaren er wei voor. In Amsterdam hebben ze 
bijvoorbeeld het lapdansen ontdekt. Dan moet je voor 
een geeltje naakt bij een vent op schoot zitten tot hij 
klaarkomt. Oat is onhygienisch. 
Ik kijk niet neer op prostituees, integendeel, ik heb respect 
voor hun vakbekwaamheid. Het is aileen een ander yak 
dan striptease-dansen. Ook vind ik het niet erg om tussen 
pornosterren en prostituees geschaard te worden. Ik vind 
mezelt niet beter. Maar voor het beroep prostituee moet 
je geschikt zijn. Ik zou niet het bed met klanten kunnen 
delen, want dan zou ik anders tegenover die mannen in 
e zaaJ staan. Misschien zou ik een hekel aan ze krijgen. 

en bieder'J me geld voor wat extra's na de show. 



Daar ga ik nooit op in. Als ik dat wei zou doen, zet ik mijn 
relatie op het spel, en dat wil ik niet. Mijn vriend vindt de 
shows die ik breng leuk. Maar als ik verder zou gaan, raak 
ik hem kwijt. 
Wanneer mensen zeggen dat ik porno breng, word ik wei 
erg kwaad. Porno gaat een stapje verder dan wat ik doe. 
Maar die stap is voor sommigen niet zo groot. Je moet wei 
onderscheid maken tussen striptease dansen en alles 
wat verder gaa1. Ik heb niets tegen meisjes die dat soort 
dingen willen doen, als ze maar goed verdienen en hun 
grenzen kunnen bewaken. Er moet een goede controle 
op zijn, zodat het verantwoord gebeurt. 
Ik ben het eens met prostituees die protesteren tegen 
clubeigenaren die ze gratis willen laten strippen. De 
managers proberen ze te overtuigen dat het goed is voor 
hun p.r. Maar die prostituees weten ook dat dat niet waar 
is. De mannen hebben je al gezien, en dan is de spanning 
eraf. Voor die meiden is dat niet leuk, maar voor de 
klanten ook niet. Je kunt die klanten alles laten doen. Als 
je hun broek naar beneden trekt, dan schoffelen ze nog 
een tijdje rond met hun broek op hun hielen. 
Professionele striptease danseressen, kunnen daar 
goed mee omgaan. Maar niet iedereen kan dat. 
In Belgie heb ik gezien dat de strippers alles met zich 
moeten laten doen en al voor honderd frank een man 
aftrekken. Jij hebt je grenzen, maar je komt in tenten waar 
ze geen grenzen respecteren. De vrouwen worden in dat 
soort clubs vaak ge"lntimideerd. Sommigc striptiseuses 
moeten de mannen aan zich laten komen. Ze staan naast 
je met een slagroomspuit, om later de slagroorn van je 
borsten af te kunnen likken 
Als ik hoor dat prostituees in clubs het soms op een 
podium rnet klanten moeten doen, dan denk ik dat die 
clubcigenaren van die criminelen zijn die snel geld willen 
verdienen. Ik wil ook niet naar clubs waar mense 

binnenkomen die een plstool pakken en de boel aan 
flarden schieten. 

Ik ben drie jaar geleden met striptease dansen 
begonnen. Vanaf het moment dat ik kon lopen, wou 
ik al dansen. School zag ik niet zitten; ik wou gaan 
werken en onderwijl kijken hoe ver ik kon komen met 
mijn dansen. 
AI die tijd wi Ide ik op zo'n manierdansen dat ik mezelf 
erin kwijt kon. Dat betekende voor mij een vorm van 
solo-optreden. Voorbeelden had ik niet, maar ik had 
wei gezien dat de stripteasedanseressen van de 
jaren vijftig echte diva's waren. Er werd tegen hen 
opgekeken. Zij hadden ook al een act waarbij het 
meer om hun uitstraling dan hun naaktheid ging. 
Helaas, de echte nachtclubs met floorshows waar 
een echtpaar sjiek gekleed heenging, zijn uit 
Nederland verdwenen. 
De mensen van Penthouse hebben me een kans 
gegeven. Ik kende ze omdat ikeen keer als invalster 
in hun promotieteam heb gewerkt. Penthouse zat in 

de organisatie van de Erolife beurs, waar ze me lieten 
optreden. Ik heb maanden gerepeteerd, maar het 
resultaat was ernaar. Het publiek ging uit zijn dak. Ik was 
in een klap mijn angst kwijt want ik dacht dat ik het kon 
gaan maken. Voordien durfde ik me niet altijd goed op de 
voorgrond te stellen. Daardoor kwam die cursus me ook 
goed uit; ik kon me erachter verschuilen en hoefde niet 
steeds aileen op te treden. En ik zat ook met de angst om 
afgewezen te worden. Maar je kunt aileen maar solo 
dansen als je van jezelf durft te zeggen dat je goed bent. 
Daarna ben ik veel tijd en geld gaan investeren in mijn 
shows. Ik heb vaak voor de teevee opgetreden. Bij Sport 
7 kreeg ik drie minuten, De muziek wordt aangezet en dan 
moet je jezelf meteen bewijzen. 
Ik ben nu 24, en mijn tijd heb ik hard nodig om mijn acts te 
ontwikkelen. Ik heb nu een eigen bureau, maar de 
meeste tijd besteed ik aan het strippen. Net als andere 
bureaus speel ik wei eens werk door naar collega's. 
Stripteasebureaus schieten als paddestoelen uit de 
grond. Dat komt onder andere door escortbedrijven die 
striptease leveren. Die andere bureaus willen het wei 
duurder maken, maar een landelijke samenwerking of 
prijsafspraken komen er toch niet. 
Ik lOU graag een show met meerdere vrouwen willen 
brengen, bijvoorbeeld over het ontstaan van striptease. Ik 
lOU net als de Chippendales willen optreden in 
gerenommeerde theaters, maar dan met meiden. 
Gewone artiesten werken ook steeds meer met bloat. 
Ik heb Rene Froger of Prodigy niet benaderd. Maar ik 
geloof dat je echt iets kan bereiken met een show, op 
artistiek gebied. Dat idee houdt me op de been. 

Sietske Altink 
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