
8 x sekstips uit de oude doos van Xaviera Hollander

Voormalig hoerenmadam Xaviera Hollander (71) brengt op 17 februari haar seksencyclopedie
Supersex voor het eerst uit in Nederland. Wij belden Xaviera voor wat onmisbare sekstips uit de
oude doos.Vrijdag, 12 februari 2016, 15:49 uur
Xaviera schreef eerder The Happy Hooker, dat tegelijk met het uitkomen van Supersex opnieuw wordt
uitgebracht.

‘De tijd is rijp’
The Happy Hooker maakte Xaviera wereldberoemd: het is het bestverkochte boek van een Nederlandse
schrijfster ooit. Ook Supersex verkoopt al sinds 1976 als een tietje in het buitenland. Sterker nog: het
is nog steeds één van de populairste seksuele voorlichtingsboeken in de VS. Desondanks kwam het
nooit eerder in Nederland uit. Xaviera: “Omdat de Nederlanders daar nog niet klaar voor waren.” Nu is
de tijd rijp, denkt de de schrijfster die sex en humor op een geniale manier bij elkaar brengt.

Van huis-, tuin- en keukensex tot SM 
In Supersex komen alle mogelijke manieren van sex aan bod. Van heteroseksuele tot biseksuele
relaties, van huis-, tuin- en keukensex tot pikante SM. Op luchtige wijze deelt Xaviera haar kennis, waar
de wereld maar geen genoeg van lijkt te krijgen. Waarom? Dat snap je metéén als je de leerzame
adviezen checkt die we uit het boek hebben gevist:

1. “Een valkuil voor de vrouw is valse onschuld; ze is bang om haar seksuele kennis te laten zien, omdat
haar minnaar misschien denkt dat ze te veel mannen heeft gehad. Als ze iets erg gewaagds doet, is ze
bang dat hij zegt: ‘Waar heb je dit in godsnaam geleerd?’ Dit gebeurt misschien eens op de honderd
keer. Die andere negennegentig keren zal de man uitzinnig zijn van vreugde. Doe er je voordeel mee!”

2. Voorspeltip: likken. “Ga samen douchen en lik dan het water van elkaars lichaam. Je hoeft zo nooit



meer een handdoek te gebruiken! (Je vraagt je nu waarschijnlijk af hoe je een lichaam kunt drooglikken
als je een postzegel juist likt om hem te laten plakken. Het antwoord is dat het niet kan. Het is gewoon
leuk om te proberen).”

3. Voorspeltip: zijden sjaals. “Beweeg deze tussen de dijen van je partner. Begin net iets boven de knie
en beweeg richting het kruis. Als de sjaal nat is, weet je dat het tijd is om te stoppen en andere dingen te
gaan doen.”

4. “De ideale positie voor de vrouw om zijn penis in te brengen, is wanneer de vrouw bovenop de man
gaat zitten. Niet alleen kan zij zijn penis vasthouden zonder haar hand te pletten, maar kan haar
minnaar ook ’s werelds meest fascinerende verdwijntruc zien. Om genitale gevoeligheid te verlengen, is
het beter om de eerste penetratie zolang mogelijk te laten duren. In plaats van boven een man te
hurken, ga je elegant in de spreidstand. Spreid je benen langzaam over zijn lichaam – als je heel erg
soepel bent, kun je een spagaat maken – en zak naar beneden boven zijn kruis. Onthoud: rug recht en
je borsten vooruit.”

Anaal, speciaal voor LINDAnieuws
Ook vroegen we Xaviera om wat extra tips voor in de slaapkamer (of op een paard, of bouwterrein – ja,
écht, lees dat boek nou maar). Gek genoeg stuurde ze aan op anaal. Nou, komen ze:

5. “Vraagt de man in het heetst van de strijd:’Ben je ooit anaal genomen?’ Zeg dan: ‘Ja en het doet nog
steeds pijn’. ‘Nee’ zeggen staat tuttig en ‘ja’ zeggen is groen licht geven.”

6. “Als god het verboden heeft, dan zal het wel lekker zijn.”

7. “Geleidelijke training werpt altijd zijn vruchten af. Ga niet gelijk op een amsterdammertje zitten.”

8. “Heb je last van Aambeien? Zie er vanaf. Koop liever wat sperti en lees een goed boek.”

Zo. Prettig weekend, mensen!

Xaviera‘s Supersex en de nieuwste editie van De Happy Hooker liggen vanaf 17 februari in de winkel.

http://www.xavierahollander.com/
https://www.bol.com/nl/p/supersex/9200000051759678/
https://www.bol.com/nl/p/de-happy-hooker/9200000051759680/
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