
 
Happy Hooker 

STORTRIVES: Xavier Hollander stortrives i selskap med Ulf Helliksen under sitt første besøk i Norge. 

 
Happy Hooker 

FRITTALENDE: Xavier Hollander er en meget frittalende dame når det gjelder seksuelle aktiviteter. 

Hun kan også se tilbake på en stor bokproduksjon om det samme emnet. 

 
Happy Hooker 

SELVBIOGRAFI: Slik så Xavier Hollander ut da hun skrev sin berømte selvbiografi – «The Happy 

Hooker» (privat). 

 

 



Xavier Hollander sprengte seksuelle grenser med sin selvbiografi i 1971 

- Kvinnen må lære seg 

å kjenne sin egen kropp  

 

Nederlandske Xaviere Hollander (73) ble verdensberømt da hennes selvbiografi – «The Happy 

Hooker: My Own Story» - utkom i 1971. Til nå har den solgt i over 20 millioner eksemplarer. 

Boka sprengte datidens rammer om hvor åpen man kunne fortelle om seksuelle forhold, om å 

være call-girl og horehus-mamma. Den ble skrevet sammen med Robin Moore, som også står 

bak «The French Connection». 

Demokraten møter Xavier på Rolvsøy – hos Ulf Helliksen og Ursula Hesener. Rolvsingene driver og 

eier firmaet Crown Norge. Under en messe i Amsterdam trengte de husvære og ble anbefalt «Happy 

House Bed & Breakfast». Så viste det seg at dette stedet ble drevet av Xavier Hollander og hennes 

mann, Philip de Haan. De kom så godt overens, og de fortalte som mye fint om Norge, at det 

nederlandske ekteparet valgte å reise til Norge. Denne uken har de bodd på Rolvsøy og blitt guidet 

rundt i distriktet. 

Høye sosiale sirkler 

- Jeg sluttet som sekretær ved det nederlandske konsulatet i New York da jeg skjønte at jeg kunne 

tjene 1000 dollar per natt som escorte/call-girl. Da hun jeg jobbet for sluttet, kjøpte jeg hele kundelista 

hennes og fortsatte med egne ansatte. Vi betjente folk fra de høyeste sosiale sirkler, og hva de ønsket 

var så mangt. Det er blant annet dette jeg forteller om i boka. Vi ble også utsatt for pengeutpressing, 

korrupsjon og trusler fra kriminelle og til slutt ble vi tvunget til å stenge og jeg måtte forlate USA, 

forteller Xaviera som faktisk ble kåret til «Miss Tick», dvs. Nederlands beste sekretær. Hun snakker og 

stenograferer på fem språk. 

Er feminist 

Det tok 28 år før hun fikk reise til USA igjen for å delta i et Larry King-show. I mellomtiden hadde hun 

en egen spalte i «Penthouse» hvor hun i en årrekke svarte på sex-spørsmål. Hun har også skrevet en 

lang rekke bøker over samme tema. 

- Jeg er feminist og mener at kvinnene må frigjøres – også seksuelt. De må lære seg å kjenne og lytte 

til hva deres egen kropp begjærer. Jeg ber alltid mennene om å spørre hva hans kvinne ønsker seg – 

og da må de vite det. Jeg vet at ikke alle feminister er enige med meg, sier hun, ser på meg og smiler 

over en kopp te. 

Hun har erfaring med det meste innen seksuelle aktiviteter og elsker å snakke om det – uten blygsel. 

Xaviera er glad for at stadig flere tør stå fram og leve som den seksuelle personen de i virkeligheten 

er. Fortsatt holder hun forelesninger i sitt hjem for grupper om seksuelle spørsmål. 

Hierarki 

Jeg forteller henne om sexkjøploven og situasjonen for prostituerte i Norge. 

- Det er et hierarki inne prostitusjonen. Jeg kjenner den fra toppsiden, har aldri hatt en bakmann, jeg 

har heller aldri brukt narkotika eller drukket alkohol. Så har vi det delvis regulerte markedet i «Red 

Light District». I tillegg har vi fått skjulte bordeller som styres av kriminelle bakmenn og hvor jentene 

blir banket opp hvis de ikke tjener nok penger. Slik skal det ikke være, men det er blitt et voksende 

problem i Amsterdam, sier hun uten egentlig å svare på spørsmålet. 

Født i fangeleir 

Xaviera Hollander ble født i en japansk fangeleir i Indonesia og har bodd i Sør-Afrika, USA og 



Nederland. Sin oppvekst og forholdet til sin familie forteller hun om i boka «Child No More», som også 

ble godt mottatt i markedet. Mens hun har ansatte til å passe på sitt lille BB-sted i Amsterdam, reiste 

hun i går videre til Oslo. Deretter går turen til Bergen (med tog) og Trondheim før nesa settes 

hjemover.   
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