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Hollander voor veel opschudding en een wereldwijde bestseller begin
jaren zeventig. Maar de inmiddels 72jarige schrijfster zit niet stil en is
drukker dan ooit. Zij aan Zij ging op bezoek bij The Happy Hooker en
sprak openhartig over de vrouwenliefde.
Door Judith Snijders
Ik kijk mijn ogen uit als ik op een doordeweekse ochtend het bijzondere huis van
Xaviera binnenstap. Aan de muren hangen erotische kunstwerken en foto’s van een

jonge Xaviera. De kasten staan vol met miniatuur auto’s, KLM huisjes en beelden. Op
de grond liggen kleurrijke kleden en er zijn boeken in overvloed. ‘Mijn man en ik zijn
allebei verzamelaars dus het hele huis staat vol’. Reden voor het interview is de
Nederlandse release van het boek Supersex en een nieuwe uitgave van The Happy
Hooker, het verhaal dat haar in de jaren 70 wereldberoemd maakte.
‘Het boek is nu 45 jaar oud en één generatie geleden hoorde ik van mensen dat ze het
boek in het nachtkastje van hun vader hadden gevonden. De huidige generatie vertelt
juist dat ze The Happy Hooker na het overlijden van hun grootouders in verfomfaaide
staat op zolder aantroffen. Toen bedacht ik dat het tijd was voor een reissue. Ik heb
niet veel aan het verhaal veranderd. Vroeger was het 50 dollar voor een trick, dat heb
ik gewoon zo gehouden (lachend) tegenwoordig is dat wel 500 dollar. Bij het herlezen
van het boek dacht ik wel, heb ik dat allemaal meegemaakt! Ik was wel erg jong en
sterk.’
Polyamoreuze relatie

Op dat

moment komt haar man Phillip vanuit de keuken en serveert de koffie op tafel. Een
knappe man met grijs krullend haar en een vriendelijke uitstraling. ‘Ik heb geluk, ik
ben getrouwd met een golden boy en hij is mijn rechterhand met alles en klaagt nooit.’
Philip groet ons en verlaat het huis. ‘Sinds een jaar heb ik ook een relatie met een veel
jongere Chinese vrouw. Ze is getrouwd met een Amerikaanse en toch is er ruimte voor
elkaar in onze druk bezette levens. We hebben veel gemeen en passie kan ook op
andere manieren gedeeld worden dan alleen maar in bed. Maar polyamoreuze relaties
werken niet altijd. Phillip had er de grootste moeite mee. Het komt erop neer dat ik
een relatie met haar heb en mijn man accepteert het. Maar het is niet dat we met zijn
allen het bed in duiken.’
Zoenen in de fietsenstalling

‘De

eerste keer dat ik realiseerde dat ik ook gevoelens voor vrouwen had was op mijn 16e.

Ik zat op het Barlaeus Gymnasium en een beeldschone brunette met prachtige grote
borsten uit mijn klas vroeg of ik haar kon leren zoenen. Ik kreeg direct kriebels in mijn
buik. In de fietsenstalling heb ik haar de eerste beginselen van zoenen bijgebracht.
Toen ik haar heerlijke lijf tegen het mijne drukte wilde ik meer met haar doen. Ik heb
haar leren zoenen als de beste, met tong en al, waar ze wat gechoqueerd van was.
Speciaal voor haar ging ik roeien bij de Hoop. Hoofdzakelijk uit een verlangen om na
het roeien samen met haar onder de douche te staan en soms liet ze me toe haar in te
zepen van haar nek tot haar navel. Verder liet ze me niet gaan. Thuis masturbeerde ik
fantaserend over haar goddelijke lijf. Wat lesbisch zijn precies inhield wist ik toen nog
niet.’
‘Als ik een type vrouw moet omschrijven waar ik op val zijn het vaak kleine
jongensachtige butches met weinig borsten en een brutaal bekje. Dertig jaar lang heb
ik zo een type als mijn persoonlijke slavinnetje gehad en we zijn nog steeds beste
maatjes maar ze woont helaas in de USA. Toch val ik meestal ook op vrouwelijke
vrouwen, de wat oudere getrouwde hetero types die in een slecht huwelijk zitten. Ik
probeer ze op andere gedachten te brengen door ze eens een ervaring met mij in bed
aan te praten. Een vrouw moet aantrekkelijk zijn, een zachte en lekker ruikende huid
hebben, medium maat borsten en ze moet een leuk gesprek kunnen voeren. Of ze
lesbisch is doet er niet zo toe. Als jong meisje zag ik er erg androgyn uit en een jonge
androgyne vrouw kan ik ook aantrekkelijk vinden. Maar zoals in die film Carol zou ik
eerder voor de geraffineerde charmes van Cate Blanchet vallen dan voor dat onnozele
jonge verkoopstertje. Klasse is iets dat je met alle leeftijden kunt vinden maar het is
moeilijk om zo een vrouw op je pad tegen te komen.’
Smeuïge verhalen

Naast de

reissue van The Happy Hookerverschijnt er ook een Nederlandse uitgave
van Supersex. Dit boek is mede tot stand gekomen door haar werk bij Penthouse waar
Xaviera jarenlang adviezen aan lezers gaf. ‘Er kwamen eigenlijk geen vrouwen aan te

pas, het was een mannenblad. Totdat ik daar een paar smeuïge lesbische verhalen
plaatste uit mijn periode als Madam. Op een gegeven moment had ik wel 200 vrouwen
tot mijn beschikking. Eén van de vrouwen was een Argentijnse en die bleek een
enorme clitoris te hebben, dat was een hermafrodiet. Tijdens een congres in Miami
heb ik haar met 10 bankiers naar bed laten gaan en natuurlijk wilde ik het zelf ook wel
proberen. Het was echt ongelofelijk geil. Het was net of ik een penis in mijn mond had.
Ik vroeg haar of ze ook klaarkwam door de seks met al die mannen maar dat ontkende
ze. Ze gaf overigens ook niet toe dat ze lesbisch was maar I made her come like crazy’
Wall Talk

Naast

beide boeken schitterde Xaviera afgelopen maand in haar eigen one woman talkshow
in het Betty Asfaltcomplex in Amsterdam. In Amerika is een musical over haar leven in
de maak en ze runt ook nog een B&B aan huis waar ze alweer een nieuw boek over aan
het schrijven is. ‘Mijn Xaviera’s Happy House B&B is eigenlijk een extensie van het
bordeel. Nu komen de mensen zelf en brengen hun eigen vrouwen mee terwijl ik die
nu juist weer als Madam aan de heren verhuurde. Over de B&B periode heb ik het
boek geschreven: ‘Als de muren konden gluren.’ Dit huis is zo vol met verhalen en niet
alleen van de B&B. Het eerste deel gaat over het huis voordat ik Phillip elf jaar geleden
ontmoette. Er waren wilde orgies, biseksueel, tri seksueel, fetisj, SM. Ik heb het
allemaal gehad hier totdat ik mijn huidige man ontmoette. Toen Phillip binnenkwam
op mijn verjaardagsfeest elf jaar geleden stonden er drie dominatrices om mij heen
samen met een beeldschoon jong slavinnetje. Hij was wel een beetje in shock.’
Tot slot ben ik na alle wilde verhalen over spannende avontuurtjes en relaties met
vrouwen benieuwd of er ook één vrouw is die haar het meest is bijgebleven? ‘Dat
verhaal begint eigenlijk toen ik nog heel jong was. Als kind vond ik het, vooral na de
oorlog, heerlijk om in het weekend naast mijn moeder in bed te liggen. Haar geur en
Chanel No.5 en de aanraking met haar zeer zachte haast haarloze huid hielden me
vaak langer wakker dan wanneer ik alleen in mijn eigen bed sliep. Zij was de ultieme

charmante elegante vrouw van mijn dromen. Vele jaren later toen ik in Marbella
woonde ontmoette ik op mijn 35e een beeldschone Duitse vrouw Hildegard, die me
ontzettend aan mijn moeder deed denken maar dan vele jaren jonger. Ze was rond de
60 maar voor mij was ze leeftijdsloos. Ze was de ultieme verleidster en was op slag
verliefd op mij en ik heb me moeiteloos door haar laten versieren. Ze smeerde mijn
warme naakte lijf na een stranddag met geurende olie in en wond me al op als ik haar
diepe stem hoorde terwijl ze bovenop me zat of me in mijn oor geile lieve woordjes
fluisterde. Ze is inmiddels 94 en we houden nog steeds zielsveel van elkaar. Ik zoek
haar regelmatig op in ZuidDuitsland waar ze in een sjiek verzorgingshuis woont en ik
sta versteld als ze me vertelt van haar flirts met veel jongere verpleegsters die allemaal
iets van mij weg schijnen te hebben. Als dat niet ware liefde is!’
Check Xaviera’s site www.xavierahollander.com voor meer info of om de boeken te
bestellen.

