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DEEL 6 

ZWARTE EROTIEK  

over het onderkennen & beleven van verrukkelijke verschillen 

Amsterdam, 15 augustus 2020 

Gerard B.Kosse -- Ludgerjaargang 1962-1967 

 

IN DE SPIEGEL VAN ANDERE CULTUREN1 
Het is de  vele lezers van mijn biografische bijdragen2 aan onze alumni-website ongetwijfeld al op 

allerlei manieren duidelijk geworden dat zwart de rode draad is in mijn leven. Mijn minnaars 

waren zwart3 lk heb vanaf 1971 altijd een zwarte man gehad, en een groot deel van mijn carrière 

heb ik als Consultant Integrated Development doorgebracht in Caribische en Afrikaanse landen 

met zwarte mensen. Kortom, <zwart> heeft mijn leven veel zin, kleur en fleur gebracht4.  Te 

veel om op te noemen. Daarom wil ik aan de EROTIEK-dimensie nogmaals apart aandacht 

schenken binnen deze reeks <Vreemd…Maar toch bekend>. Immers, juist nu we als 75-Plussers 

beseffen hoe belangrijk lichamelijkheid  is, merken we dat het mentale, 

bewuste verrukkingsniveau van de beleving van ons lichaam – vooral 

tijdens het vrijen --  is afgenomen. Bovendien realiseren zich veel 

leeftijdsgenoten pas nu dat ze zichzelf vroeger vaak onnodig in een 

kleinburgerlijk dwangbuis van seksuele en erotische beperkingen en 

taboes hadden opgesloten… In de reeks bijdragen <Verkenningen 

achter de geraniums> brachten diverse 70-Plussers het al onder 

woorden: Ze hadden vroeger te weinig hun fantasie  gebruikt, en 

daardoor veel kansen op geluk en harmonie gemist… 

Dit artikeltje laat zien dat die fantasie in talloze Zwarte Culturen  in 

veel grotere mate aanwezig is. Een kwestie van DNA+Cultuur, denk ik. 

Deze tekst werkt dat echter niet uit en levert ook geen antropologisch hoogstandjes. 

Desalniettemin hoop ik op grond van mijn ervaringen en observaties, zo nu en dan een <Aha-

Erlebnis> bij jullie los te maken, beste lezers!  

 
1 IN DE SPIEGEL VAN ANDERE CULTUREN: http://www.postvakh3.nl/Vreemdbekend3.pdf  
In dit deel van de lopende serie, is vooral interessant wat opgemerkt wordt over de psycho-dynamische processen die 
een rol spelen bij trans culturele herkenning en beleving van verschillen van de ander -- en daardoor! – van jezelf.  
 
2 GROTE BELANGSTELLING VOOR BIOGRAFISCH GETINTE ARTIKELEN OP ONZE ALUMNI-MEDIA: 
In de periode januari t/m juni van dit jaar werd 2.879 keer een van de hier bedoelde artikelen (van Gerard B.Kosse) 
bezocht. Dat is 45% van het Totale Aantal Zéér Uiteenlopende Artikelen (van 6.464) dat die periode door lezers werd 
bekeken. Zie Tabel 10 op blz 33 van de geanonimiseerde data in het Tabellenboek dat behoort bij de rapportage over 
het gebruik van onze alumni-website Postvakh3.nl: http://www.postvakh3.nl/alumniproducties%20Gerard.pdf  
   
3 STANLEY EN MINNAARS IN MIJN LEVEN: http://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf  
Relevant zijn hier vooral de passages over zintuiglijkheid bij het vrijen, jaloezie en de acceptatie en relationele grenzen 
van seksualiteit buiten de eigen vaste relatie.    
 
4 ANDERE ARTIKELEN OVER <ZWART IN MIJN BESTAAN> vind je in mijn artikelen met de nummers 6 (afscheid van 
elkaar), 9 en 10 (de vele tinten van kleurrijk zwart), 11 (erfeniskwesties bij overlijden), 16 (zwarte medemenselijkheid, 
en seks als vermaak), 32 (omgaan met de herinnering aan overleden dierbaren), 39 (doorwerking van vroegere erotiek 
op ons seniorenbestaan), 85 (acceptatie van levensbedreigende risico’s), en diverse artikelen in Hilversum 3  

http://www.postvakh3.nl/Vreemdbekend3.pdf
http://www.postvakh3.nl/alumniproducties%20Gerard.pdf
http://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf
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“DROGE LIPPEN…LEGGEN HAAR TONG STIL” 

Het in de titel van deze paragraaf geciteerde dubbelzinnige 

spreekwoord van het Ewé-volk in Togo en Ghana doelt op het 

gegeven dat de vulva van de ouder wordende vrouw letterlijk 

‘minder sappig’ wordt en dat daardoor haar verhalen over 

seksuele belevenissen in haar leven langzaam maar zeker 

verschralen en zelfs van haar agenda verdwijnen. Haar tong 

-- eens zo vaardig in het liefdesspel --  kan zelfs geen goede 

woorden meer vinden om haar vriendinnen te boeien met dit 

zo geliefde gespreksonderwerp. 

 

Het hier aangeduide verschijnsel van de verpietering  van 

de emotionele  inleving, de reminiscentie en de adequate 

woordkeuze bij het ouder worden, is volgens verschillende 

Afrikaanse volkeren het gevolg van het afnemen van het 

eigen libido. En die verminderde sekslust wordt op zijn beurt 

verklaard uit het feit dat de zintuigen minder gaan 

functioneren waardoor je minder geprikkeld wordt en je dus minder zin-in-seks krijgt, je die seks 

minder intens ervaart en herinnert, en je die beleving ook minder adequaat en minder beeldend 

kunt verwoorden.5 Geen wonder dat op alle markten in Afrika en haar Diaspora ontelbare kruiden, 

parfums, etenswaren, drankjes, fetisjen  en andere middeltjes worden verkocht om het libido op 

te vijzelen. Ook worden expliciet houdingen, bewegingen!, zintuigelijke activiteiten en andere 

seksuele technieken aan de man en vrouw gebracht om wél het gewenste opwindingsniveau te 

bereiken. Op de wekelijkse zaterdagmarkt in mijn eigen buurt in Amsterdam-Zuidoost staan om 

die redenen drie kramen waar Creoolse en Indiaanse kruiden (‘wiri’s), parfums, drankjes en andere 

spullen te koop zijn om het seksgenot te vergroten….zonder dat de passerende bleekscheten 

ook maar het flauwste benul hebben van hun functie en die zaken afdoen als <voor de Winti, voor 

die rare voedoe-gebruiken van Surinamers>.  Al met al gaat het in zwarte culturen dus om een 

prikkeling van alle zin-tuigen – ook en vooral het 9e zintuig: de proprioceptie6.  

 

In het Westen is de expliciete volksaandacht veel en veel minder gericht op seks dan in Afrika. 

Het heeft bij ons zelfs iets heimelijks. Bovendien worden de afnemende seksualiteit en 

impotentie-problemen vooral formeel benaderd vanuit een medische hoek. Een parallelle 

informele bemoeienis is er wel. Maar die heeft in het Westen een wat besmuikt imago.  Ik doel op 

de gigantische porno-industrie die zich hoofdzakelijk richt op prikkeling via slechts één zintuig. 

Dus door te kijken naar erotische beelden en scenes, of door over dergelijke zaken te lezen. 

 

“RIMPELS VAN GENOT OVER ELKAARS LICHAAM STUREN”  

Met deze simpel lijkende aanduiding gaf Prins Noël Adjallé-Dadzie, mijn hechte Afrikaanse vriend 

in 1987 aan  wat zijn Ewé-volk (in Togo en Ghana) bedoelt met <vrijen> en <de liefde bedrijven>. 

Hij voegde eraan toe dat het bedrijven van de liefde bewust geleerd en getraind moet worden 

-- vooral door traditionele leiders als hijzelf. Het gaat er volgens hem immers om dat……beide 

partners half-bewust, vaardig en ongeremd zullen spelen, bewegen, toenaderen, besluipen, 

ontwijken, overmeesteren, omarmen, tasten, strelen, zoenen, tongen, duwen, drillen,  wippen, 

 
5 OVER DE EROTISCHE / ZINTUIGLEIJKE <TRIGGERS & VOORSPELBAARHEID> VAN HERINNERINGEN kun je lezen in de 
Postvakh3-bijdragen <DE STILLE KRACHT VAN EROTIEK>:  http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel1.pdf  en < FLASH 
BACKS & ANDERE HERINNERINGEN>: http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf   
 
6 GEHEUGENOPFRISSERTJE OVER ALLE 9 ZINTUIGEN: zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuig  

Kaft-illustratie van <Zwarte Erotiek> door 
Alice Walker e.a., 1999 

http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel1.pdf
http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuig
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pompen, kietelen, wrijven, knijpen, zuigen, proeven, likken, sabbelen, knabbelen, ruiken, kijken, 

grommen, kreunen, hijgen, luisteren, glibberen, uitstellen, rekken, onderbreken, afwachten 

en….ontsnappen.  

 

Op mijn vraag hoe hij al die 35 handelingen zo vlot kon opnoemen, reageerde hij met het reciteren 

en  pantomimisch uitbeelden van een dubbelzinnig jachtliedje over de-jager-met-zijn-speer. 

Maar dat maakte de zaak voor mij niet veel duidelijker. Vandaar dat ik hem de hierboven 

genoemde activiteiten liet opschrijven7. 

 

“Maar er is nog iets dat je weten moet, GeGe” zei Noël toen. Je moet vrijen in wisselende posities 

en in uiteenlopende situaties; variërend van de 

intieme beslotenheid van een slaapkamer tot 

de weidse openheid van een vrijpartij onder de 

sterrenhemel. Ook de beangstigende donkerte 

van een schuilplaats in het woud zou het libido 

verhogen. Maar vrijen in het water werd door 

zijn volk ten zeerste ontraden. Ook moest je 

nooit vlak voor het liefdesspel gaan baden: 

“Zoiets moet minstens twee uur van tevoren 

gebeuren; anders ruik je niets en opent je geest 

zich niet!” En Noël besloot daarop zijn eerste 

uitleg met een indirect verwijt aan blanke 

mensen: “Blanke mensen moeten bovendien 

leren om hun lichaam beter en hygiënisch te 

verzorgen!” Als voorbeeld van blanke 

nonchalance noemde hij de wilde begroeiing 

van de schaamstreek bij beide geslachten. En 

bij blanke mannen bovendien hun ongetrimde 

balzak en borstharen. En tot slot wees hij er 

met een opgehaalde neus op dat hij bij veel 

blanke mannen kon ruiken dat ze niet 

besneden waren.    

 

 

DE ENE NEGER IS DE ANDER NIET  

Afrika kent meer dan 2000 onderling zeer verschillende talen en culturen – qua DNA-structuur  

totaal van elkaar verschillend. Samenhangend met hun leefomstandigheden, kun je globaal 

stellen dat nomaden het minst bedreven zijn in de liefde, en dat jagers die ook landbouw bedrijven 

deze levenskunst tot grote hoogte hebben ontwikkeld. De aanduiding ‘Afrikaans’ is daarom vaak 

veel en veel te ruim voor de weergave van een concrete situatie of incident op een specifieke 

plaats van dat enorme continent. Echter, ik neem met mijn biografisch geïnspireerde 

verhaaltje op het eind van deze bijdrage  wél de vrijheid om -- op grond van eigen waarneming, 

ervaring en talloze gesprekken -- concrete elementen van vrijpartijen van de  Ewé (in Togo en 

 
7ZINTUIGEN IN DE WITTE EN ZWARTE LIEFDESBELEVING  
In diverse artikelen heb ik al aangegeven dat leden van  zwarte culturen in het algemeen  -- meer dan  blanken - een 
beter ontwikkeld en bewuster ervaren reukzin, tastzin, en proprioceptie  hebben. Vrijen, Neuken en Liefhebben 
krijgen daardoor meer bewuste beleving van het <Actieve Nu> dan dit het geval is bij de cerebraal ingestelde Blanken 
die niet zozeer in hun ervaring verblijven, maar toewerken naar een <Orgastisch Einddoel>, en die daarna afstand 
nemen van hun ervaring door deze nog eens moreel te beoordelen of te verheimelijken.  
 

Uit het – ook in West-Afrika --veel geprezen mannen-fotoboek 
BLACK INSPIRATION van Jurgen Jansen, 1997 
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Ghana), van de Ga en de Fanti (in Ghana), en van diverse mannelijke en vrouwelijke zwarte auteurs 

in de USA en het Caribisch gebied van toepassing te verklaren op het ILLUSTRATIEVE FACTION-

VERHAALTJE dat onderaan deze bladzijde begint. Het is een weergave van enkele liefdes-

momenten van de 35-jarige Nederlandse Ontwikkelingswerker Henk in het Koloniale Huis waar 

hij bij de Projectleider Baffour Bediako te gast is: aan de brede Volta Rivier “ergens nabij de 

handelsstad Salaga in Ghana”.  

GEEN IDEALISERING 

Om misverstand te voorkomen, wijs ik er hier expliciet 

op dat IDEALISERING van de zwarte liefdeskunsten niet 

mijn bedoeling is. Ik heb wel degelijk oog voor de 

geweldsexplosies, verkrachtingen en de talloze andere 

ontwaardingen die op het Afrikaanse Continent plaats 

vinden en die ingezet worden als strategisch instrument 

in de Geopolitieke Oorlogen om Afrika’s bodemschatten. 

Maar in dit artikel is die tragiek buiten de orde. 

 

Ook stel ik nadrukkelijk dat een rijk gevarieerd zwart 

liefdesleven alleen mogelijk is binnen een gemeenschap 

waar de basis-levensbehoeften naar eigen, lokale 

tevredenheid worden bevredigd. Ook in Afrika geldt het 

volksgezegde <Met een lege maag….vrijt men niet 

graag!>.   

 

Tenslotte nog dit: de voorgaande en de nog volgende 

foto’s illustreren een lichaamsbewustzijn dat bij de 

meeste Blanke en Aziatische volkeren totaal onbekend 

is. Ik doel op DE ZWARTE TROTS op eigen lichamelijke 

verschijning. Dit zelfbewuste, tevreden pronken met en 

genieten van het eigen lichaam is een typerend aspect 

van het zwarte levensgevoel!   

 

Jonge zwarte mannen showen graag en vaak hun torso. 

Dit verschijnsel zie je dan ook vaak in het zomerse 

Amsterdam-Zuidoost als jongelui bij iemands voordeur  

staan te babbelen. 

 

 

ILLUSTRATIEF FACTION-VERHAALTJE: 

<HENK & ABENA IN MAKONGO> 
 

De aan de rivieroever grenzende “British Settlement”  

aan de groene Kwame Nkrumah Road en nabij het 

vroegere Britse Hospitaaltje staat bekend als het meest 

begerenswaardige, chique en rustige wijkje van het 

Ghanese stadje Makongo, vlak bij het grotere Salaga. Dit 

vanwege het feit dat er nog oude, elegante koloniale huizen stonden binnen hun ommuurde grote 

tuinen, en dat er welvarende inwoners leefden. Maar dat neemt niet weg dat al heel vroeg in de 

ochtend groente-, fruit-, pinda- , drank- , kauwgum-, en sigarettenverkopers zich voor de 

tuinhekken gaan posteren om luidkeels hun spullen aan te prijzen. Krantenverkopers die het 

laatste nieuws schetteren, tref je er echter niet aan. Kranten en tijdschriften zijn buiten de 

Black Fashion - met traditionele Togolese stoffen 
en sieraden, anno 2012 
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hoofdstad Accra een zeldzaam verschijnsel en halen in de andere steden nauwelijks een oplage 

van 500 exemplaren. De mensen gebruiken liever hun mobieltje! 

 

De sensualiteit zindert hier in de lucht. Vooral de meisjes en een enkele jongen die mango’s 

en papaya’s aan de man brengen vallen op. Ze nodigen de voorbijgangers niet alleen breed 

lachend uit om hun waren te kopen, maar staan ook regelmatig een beetje te flirten. Ze winden 

er geen doekjes om. Ze vragen om hen ’s avonds mee uit te nemen om te gaan dansen of om met 

hen plezier te maken ‘at your place’…. 

 

De meeste avances zijn niet serieus bedoeld. Maar een blanke man ligt hier, anno 2015, nog 

steeds goed in de markt. Die rijke blanken zijn immers nogal naïef, royaal met geld, en altijd 

gemakkelijk te versieren. Dat komt natuurlijk ook omdat ze thuis niet aan hun trekken komen. 

Iedereen weet dat blanke vrouwen preutse, gefrustreerde 

truttebollen zijn. Overigens net zoals hun lokale soort-

genoten: de schatrijke zwarte ‘Nana Benzes’ -- zo genoemd 

naar hun voorkeur voor grote Mercedessen-Benz, inclusief 

de erbij horende jonge, fraai gebouwde chauffeurs van de 

Hausa-stam die opvallend vaak met ontbloot bovenlijf 

rondhangen naast de Mercedes van hun bazin als die 

ergens op bezoek is.  

 

Maar nabij de plaatselijke Salaga Slave Market en op de 

Salaga Atebubu Road is het andere koek. De vrouwen die 

er lopen --en dus niet in een SUV of Mercedes rijden-- 

wiegen allen uitdagend en sensueel met hun heupen. En de 

jonge mannen zorgen er angstvallig voor dat hun 

smetteloze jeans of tailor made pantalon nauwsluitend over 

hun strakke billen spant en dat hun gestreken shirt 

voldoende open valt om voorbijgangers een blik te gunnen 

op hun fraaie torso.   

 

Maar het was niet het lawaai van luidkeels schreeuwende 

straatverkopertjes dat Henk had gewekt uit een diepe 

slaap. Daarvoor was het nog te vroeg, realiseerde hij zich 

toen hij naar de balustrade van het voorbalkon liep en zijn 

bezwete T-shirt uittrok. Het was een hete, benauwde nacht geweest. Daarom had hij het grote 

koloniale hemelbed laten verslepen naar de opengeslagen deuren van zijn slaapkamer. De groen 

oplichtende wijzers van zijn horloge gaven aan dat het nog maar even na drie uur was. De stad 

Salaga met zijn kleine aantal inwoners van nog geen 30 duizend inwoners lag verderop nog donker 

en stil te wachten op de dageraad. Zelfs het dagelijkse, naargeestige concert van straathonden 

en verwilderde katten was nog niet begonnen.  

 

Ondanks het feit dat juli een relatief koele maand is en de thermometer overdag meestal maar 28 

of 29 graden aanwijst zoals gisteren, hing er een lome, vochtige hitte tussen de enkele statige 

villa’s, en de nabije huizen en hutten. Niets bewoog. De witte was beneden in de tuin van zijn 

gastheer Baffour hing roerloos aan de lijn.  En, zo wist hij inmiddels, de kleine kinderen van diens   

houseboy en wasvrouw sliepen op hun matjes op de vloer van de veranda beneden zijn balkon. 

Hij had ze daar gisteren zien liggen in allerlei rare, hoekige houdingen; hun ledematen verstrikt in 

de wikkeldoeken die hen tegen de nachtelijke nevels moest beschermen. Op de lege Nkrumah 

Road sprong het enige nog werkende verkeerslicht van het gehele district lusteloos van groen op 

oranje op rood -- in eindeloze herhaling.  

Een jongeman van het Adawara Haussa volk 
dat in Ghana een reputatie van gewilligheid en 

dienstvaardigheid heeft 
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De vogels en hanen zwegen nog. En verderop, achter de muur van de al lange tijd verwilderde tuin 

met zijn alles overwoekerende  bougainvilles, gleed het donkere water van de machtige Volta-

rivier snel maar stil voorbij in de richting van het Volta Lake, het grootste stuwmeer ter wereld. 

Er dreven eilandjes van vegetatie mee -- graszoden en slingerplanten, tientallen kilometers 

hogerop losgerukt uit het woud. Ook wentelden zich kolossale  boomstronken in het donkere 

water -- levensgevaarlijk voor passerende korjalen en ander primitieve bootjes omdat die 

gemakkelijk verstrikt kunnen raken in de lange takken en wortels onder de waterspiegel.  

 

Net toen Henk weer terug liep naar zijn grote hemelbed en het muskietennet ervan open sloeg, 

hoorde hij in de donkere schemering achter de openstaande deuren van zijn slaapkamer een licht 

geluid van schuifelende voeten. Maar voordat hij kon vragen wie daar was, maande iemand hem 

met een scherp gesis om stil te zijn. Tot zijn 

verbazing stond een seconde later de ranke 

gestalte van Abena, de 23 jaar jonge dochter van 

zijn gastheer, naast zijn bed. Gisteren had ze hem 

trots verteld dat ze als vrij licht gekleurd 

modemodel veel succes had in de internationale 

mode-branche. Ze zou lijken op een Ghanese 

vrouwelijke Minister en was al diverse keren in 

Nederland en andere Europese landen geweest om 

AFRICAN FASHION8 te promoten.  

 

Abena’s slanke profiel stak scherp af tegen de 

maanverlichte lucht. Vooral haar onbedekte 

puntige borsten trokken zijn aandacht. Pas toen zij 

haar wikkeldoek helemaal liet vallen en hij haar 

naakte, slanke heupen zag, begreep hij wat ze van 

plan was, en hield hij het muskietennet open zodat 

ze naar binnen kon klimmen. Maar dat deed ze 

niet. In plaats daarvan bleef ze hem manen om 

niets te zeggen door “ssst-sst” te sissen. En 

maakte ze hem aan zijn arm trekkend duidelijk dat 

hij uit zijn bed moest komen. Nauwelijks een 

seconde later, trok ze zijn bezwete slipje naar 

beneden en stapte hij er automatisch uit.   

 

Henk waande zich als blanke, jonge Nederlander een “verlicht en liberaal’ jong mens. Maar nu hij 

al meer dan een jaar in Ghana werkte, wist hij dat dit niet echt het geval was. Hij was eigenlijk 

nogal geremd, rationeel, weinig uitbundig en werd zich door dit nieuwe leven steeds meer bewust 

van de vele Hollandse taboes die zijn handel en wandel inperkten.   

 

TERZIJDE VOOR DE LEZERS: 

De rest van dit Faction-verhaaltje is ingedeeld in genummerde passages om zo beter de 

actieve, zintuigelijke involverings-aspecten, en de verschillen in tempo, duur, en orgasme-

gerichtheid van beide personen zichtbaar te maken.  

 

1 Abena werd aangetrokken door Henks droge mannengeur. Een geur zonder een spoor van 

aftershave; een beetje zoals geschaafd hout ruikt. En ze duwde haar neus in de driehoek 

 
8 AFRICAN FASHION: lees er meer over in: https://fashionunited.nl/tags/africa-fashion-week-amsterdam    

African Fashion Model, bijgenaamd Naa Torsi Addo 
vanwege haar ‘Ministerial Looks”– een ‘mix-blood’: Half-

Tutsi en half Ga 

https://fashionunited.nl/tags/africa-fashion-week-amsterdam
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die zijn hals met zijn schouders vormden. Abena had een zeer sterk ontwikkeld geheugen 

voor geuren. Ze vond het dan ook prettig dat er op dat moment een licht briesje opstak die 

het zoete, subtiele aroma van de jasmijnstruiken uit de tuin aanvoerde. Het deed haar 

denken aan de keren dat haar gesneuvelde Tutsi-vrijer in de Congo midden tussen zulke 

bosjes eindeloos lang op haar ‘geheime lip’ zoog, beet, knabbelde en haar  met zijn heen 

en weer flitsende tong bewerkte. Met een rilling van genot voelde ze zich nat worden… 

 

2 Abena draaide haar rug naar Henk toe en voelde hoe zijn speer opzwol tegen haar billen. 

Ze leidde een van zijn slanke handen naar haar linker borst, en hij kneep onwillekeurig in 

haar opzwellende tepel. Haar adem stokte weer en ze nam zich voor om hem te leren hoe 

hij minder gehaast  en langzamer te werk moest gaan. Ze voelde een grote tederheid voor 

deze al wat oudere man van 35 en betastte achterwaarts reikend zijn enigszins 

doorgebogen witte rug:  Een totaal andere sensatie dan de vele keren dat ze met de 

gespierde jongens uit West–Afrika had gevreeën.  

 

3 Abena realiseerde zich dat Henk niet erg bedreven was in de kunst van het liefhebben. 

Maar hij bleef niet onbewogen toen zij lief en teder en daarna scherp in zijn tepel beet, en 

haar warme tong daarna vlug in zijn linker oor stak. Ze voelde hoe door Henks reactie  

vanuit haar eigen tepel ook bij háár nieuwe golven van genot door haar lichaam stroomden. 

Ook dat Henk daar onwillekeurig op reageerde door zich te laten zakken, terwijl zijn 

geopende mond en natte tong over haar borst en buik gleden - op zoek naar haar vochtige 

‘lippen-poort’. 

 

4 Ze trok hem echter overeind en keek hem glimlachend maar indringend aan. En pas nu 

keek hij écht naar haar. Zijn ogen leken haar zwart-zijden, glanzende huid te strelen. Ze 

kreeg er kippenvel van rondom haar tepels en raakte de zwelling van haar geëpileerde 

schaamlippen insinuerend aan, terwijl ze strak naar haar eigen strelende vingers keek.   

 

5 Maar voor hij ook maar iets kon doen, draaide ze hem zachtjes maar dwingend om zodat 

hij met zijn rug naar haar toe kwam te staan, scherp afgetekend tegen het licht van de  

volle maan erachter. Henk voelde toen hoe zij met één vinger de welving van zijn zachte 

billen volgde en stopte bij zijn anus. Met haar andere hand dwong zij hem om zijn benen 

meer te spreiden totdat hij met gestrekte benen voorover gebogen stond, met zijn 

voorhoofd bijna tot op zijn knieën. Hij voelde haar warme adem op de achterkant van zijn 

benen, op zijn billen en toen in zijn bilspleet. Onwillekeurig zette hij zijn voeten verder uit 

elkaar. Hij voelde dat ze met haar tong even aarzelde, die terrugtrok en daarna resoluut 

met een natte vinger in kringetjes een stukje in hem doordrong. 

 

6 Hij wist dat hij dat gevoel akelig hoorde te vinden. Hij was toch geen flikker?! Maar nog 

voor hij die gedachte af kon maken, had Abena met haar feilloos intuïtieve bedrevenheid 

zijn erectie omklemd. 

 

7 Ze verkende zijn mannelijkheid met zoenende lippen en ervaren handen, likte ritmisch over 

zijn harde eikel en masseerde tegelijkertijd zijn ballen waardoor hij zwaar begon te 

ademen en naar lucht hapte. Ze bestudeerde hem even aandachtig. Zijn lichaam was 

zacht; bijna vrouwelijk. Niet zo hard en gespierd zoals ze gewend was. Ze liet daarop haar 

blik naar zijn witte, dooraderde speer zakken. Hoewel deze stijf omhoog stond, was hij 

klein. Niet meer dan zo’n 16 centimeter, schatte ze. En hij was niet besneden. De 

glanzende kop stak fel uit zijn omlaag geduwde rode jasje, waardoor hij er kinderlijk en 

onschuldig uitzag, en een bijna moederlijk gevoel bij haar opwekte. 
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8 Een warme drift maakte zich meester van zijn lendenen. Hij kon niet meer wachten en 

duwde Abena met haar rug op zijn hemelbed zonder te merken dat de klamboe daarbij 

scheurde. 

 

9 Elkaar omarmend klemde zij hem tussen haar benen, boorde hij zich in haar en begon haar 

als een uitzinnige te berijden. Zijn ongeduld maakte hem onhandig. Ze wrong zich in allerlei 

bochten om zijn lid te kalmeren, waardoor hij steeds weg glipte in het vocht van haar lust 

en in het zweet van hen beiden.  

 

10 Op een gegeven moment gaf ze haar opvoedingspogingen op en draaide ze hem woest rond 

totdat zij hém bereed als een uitzinnige Amazone in Dahomey. Ze gaf hem daarbij 

aanwijzingen in het Ewé die hij niet begreep, maar wel leek aan te voelen… 

Bij het voelen van zijn explosie liet ze zich tenslotte bovenop hem vallen. Ze verpletterde 

hem met het genot van haar volle, spitse borsten en bereikte toen haar eigen hoogtepunt. 

Naar Abena’s eigen, Afrikaanse  maatstaven veel te vroeg maar ook dankbaar dat hij haar 

dat moeiteloze orgasme schonk. 

 

EN ZE REALISEERDE ZICH DAARNA dat hij onhandig, haastig, en onervaren was. Maar ook dat hij 

snel leerde. Immers, hij begon haar onuitgesproken aanwijzingen en haar geluiden te begrijpen. 

Als hij een volgende keer weer te ongeremd en te enthousiast werd, dan zou ze hem wat meer 

tegen houden met een lichte aanraking. In gedachten ging ze al op in alles wat ze dan  met hem 

zou doen, en hem zou laten ervaren. Dat gaf haar het bevredigende gevoel dat ze macht over hem 

had, hoe kortstondig ook.  

Ook  zou ze hem aansporen om zijn schaamhaar te trimmen. Een kort geknipte, langgerekte 

driehoek van zachte donkere haartjes met een spitse punt naar zijn navel wijzend zou mooi staan 

op zijn witte buik. En ook heel belangrijk: ze zou hem leren om zijn bilnaad te oliën of in te smeren 

met geurige kokos-lotion of met een  zacht-zoete crême van karité. En ze sloot haar overpeinzing 

af met de gedachte dat zijn wat zurig-weeë, typisch blanke lichaamsgeur misschien beter 

gecombineerd kon worden met cacaoboter. Daar zou Henks witte body ongetwijfeld wat 

donkerder door gaan ruiken. Bovendien, zo’n muskusachtige geur zou hemzelf ook meer 

opwinden……. 

EIND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op de volgende bladzijden vind je een  

BIJLAGE OVER  

ZWARTE VERSUS BLANKE AUTEURS  

IN HUN VERWOORDING VAN HET  VRIJEN 
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EEN ZWARTE & BLANKE AUTEUR  VERWOORDEN HET VRIJWERK  
Het valt me altijd op dat zwarte schrijvers méér zintuigelijke activiteiten en ervaringen presenteren 

dan hun witte collega's die meer gefocust zijn op de emotionele en morele impact van zintuigelijke 

activiteiten die nauwelijks an sich te berde worden gebracht. Dat verschil valt vooral op als beide 

groepen auteurs liefdes-scenes ten tonele voeren. En dat is niet zo vreemd als we bedenken dat vrijen 

/ neuken veelal als aangenaamste menselijke activiteit gekenmerkt wordt. De westerse reclame-

industrie maakt daar dankbaar en overvloedig gebruik en misbruik van! 

Het hier door mij aangestipte verschil tussen Zwarte en Witte Auteurs in hun gebruik van 

<zintuigelijke teksten> is – voor zover ik snel kon nagaan – nog nooit in kaart gebracht binnen de 

literatuurwetenschappen. Ter illustratie van bovenstaande stelling heb ik uit de twee boeken die ik 

eens in Portugal en het vliegtuig als 'tussendoortjes' las, snel een serie LOVE SCENES op een rijtje 

geplaats. Auteur Alice Walker herinner je je wel van de film van Steven Spielberg naar haar 

gelijknamig boek <The Colour Purple> waarin Whoopi Goldberg de hoofdrol speelde. .Lee Child 

is een veel verkochte thriller-auteur. 

TABEL : ZWARTE &WITTE SENSORIEK IN LOVE SCENES 

nr pag CITAAT descriptors 

  hier volgen willekeurig gekozen  <love/sex-gerelateerde citaten> aandachtspunten 

LEE CHILD: KILLING FLOOR, A Bantam Book, 1997. Epub ISBN: 9781409084815  

001 C10 We tore each other's clothes off like they were on fire. She was gorgeous. Firm 

and strong and a shape like a dream. Skin like silk. She pulled me to the floor 

through bars of hot sunlight fro the window. It was frantic. We were rolling and 

nothing could have stopped us. It was like the end of the world. We shuddered 

to a stop and lay gasping. We were bathed in sweat. Totally spent. 

We lay there clasped and caressing. Then she got off me and pulled me up. We 

kissed again as we staggered through to her bedroom. She pulled back the covers 

on the bed and we collapsed in. Held each other and fell into a deep afterglow 

stupor. I was wrecked. I felt like all my bones and sinews were rubber. I lay in 

the unfamiliar bed and drifted away to a place far beyond relaxation. I was 

floating. Roscoe's warm heft was snuggled besides me. I was breathing through 

her hair. Our hands were lazily caressing unfamiliar contours. 

BLANKE auteur 

 

Actie en indirecte 

aanduiding van 

sensoriek 
 

 

ALICE WALKER: DE TEMPEL VAN MIJN GEZEL (1989) 

Rainbow pocketboek 136; ISBN 90 67766 136 8 

002 371 <Waarom hou je eigenlijk van me, als je van me houdt?>  riep ik soms. En dan 

dacht ze even na en zei: <Ik hou van je vanwege je adem.> Typisch het minst 

wezenlijke aan me! <Ook het minst gekoloniseerd,> zei ze dan lief. Iets 

ongeziens, inderdaad, onzichtbaars. Niet mijn hersenen, niet mijn lul, niet mijn 

hart –- nee, mijn adem. Maar voor haar, naar ze het me uitlegde, 

vertegenwoordigde mijn adem niet alleen mijn leven, maar ook de levenskracht 

zelf. En waar dat in de werkelijkheid van dag tot dag op neerkwam was dat ze 

me de hele tijd kon kussen, wat ze ook deed. We kusten uren lang. Urenlang. Zij 

hield mijn tong in haar mond en, met een rilling van genot waardoor ik, zonder 

uitzondering, bijna te hard van stapel liep, ademde ze mijn adem in. Haar eigen 

adem, fris, verrukkelijk, de pure essentie van de levenskracht van haar ziel, drong 

in mij binnen. Voor ik bij Fanny was, had ik geen idee hoe dat soort kussen 

gestaag en in toenemende mate verleidelijk is. We begonnen te kussen zoals 

iedereen deed, een minuut of twee per keer, maar toen.... Het is een band die op 

ZWARTE auteur 

 

Directe 

sensorische 

aanduidingen 

 

Kussen = adem-

verbinding en 

realisering van de 

wederzijdse band 
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lucht gebasseerd is, op niets. Niets wat je kunt zien, of bewaren, of uittrekken of 

aandoen in ieder geval. En ik ontdekte dat het de sterkste band van allemaal is. 

003 465 ...dat het een zonde is om je te gedragen alsof een persoon van wie je het lichaam 

gebruikt een wezen zonder inhoud is. Een “zonde”in de zin dat je de realiteit van 

een ander als wie of wat zij of hij werkelijk is, ontkent. 

Zinloos neuken is 

zonde, want: 

alleen body-use 

004 520 Waarom is de taal van het vrijen zo moeilijk om te leren? Waarom is het lichaam 

zo vaak stom vlees? Waarom besluit de geest zo vaak weg te vliegen op het 

moment dat het woord waarop je je hele leven gewacht hebt net uitgesproken zal 

worden? 

leerproces 

005 033

-34 
Ze had de geur van zijn haar geroken toen hij zich naar hand boog. Het 

aromatische ervan, de lucht van bloemen in haar dorp. (…..) en ze was opeens 

nat tussen haar benen. 

Haar hand beefde toen ze zijn haar aanraakte, en de geur van hem –-de geur van 

veilig slapende, weldoorvoede kinderen –- in haar neus drong. Zijn haar. Er 

waren grijze plekjes. Glimpjes rood en bruin. 

Kroezig stevig, zacht ruw. Precies zoals ruwe zijde aanvoelde. Het enige haar 

zoals dit -pelo negro-- ter wereld. Ze streek haar vingers er door heen, trok eraan. 

Probeerde het een lichte, berustende aanraking te laten zijn. Probeerde la madre  

te zijn. Probeerde vrienden te zijn. Haar baarmoeder trok zo hevig samen dat ze 

het bijna uitschreeuwde. 

DIRECT & 

CONCREET 

 

Erotische 

aanraking 

 

geur 

tactiel 

zien 

006 086 

087 
De blanke mannen, die eruit zagen en roken als iets dat we ons nooit hadden 

kunnen  voorstellen, alsof hun zweet azijn was, betaalden de mannen die ons 

hadden gebracht, en die maakten meteen rechtsomkeert en sjokten de weg terug 

die ze gekomen waren. 

Black-over-white 

Geur 

 

007 135 Onze liefde was altijd sterk, dus lieten we ons gewoon gaan....We waren gewoon 

de hele tijd aan het neuken. Als ik het zo mag zeggen. Ik denk dat Lissie toen 

gelukkig was. Ik was het in ieder geval. Ik vond het altijd heerlijk om naar haar 

te kijken als ze van hot naar haar rondvloog. Ze was net een blad dat op de wind 

uit een boom dwarrelde, altijd in beweging, zo vlug als water. En pienter. (....) 

naar een eigen woning, en het was in ons eigen huis dat onze hartstocht voor 

elkaar een hoogtepunt bereikte, en zich daar toen zo'n beetje een plaatsje schiep. 

Dat soort liefde, met de –-hoe noem je dat tegenwoordig?-- de seks, lijkt in de 

verste verte niet op wat je op tv of in de bioscoop ziet. Als je het meemaakt lijkt 

het zelfs niet zo iets bijzonders. Het is gewoon iets heel prettigs, lekker, begrijp 

je? Het is bijna net zoiets als eten. Of slapen. We neukten en sliepen en aten en 

visten, en ik schilderde en zij deed haar werk, en de zon scheen of het regende, ... 

seksbeleving 

liefde 

 

hartstocht in de 

eigen plek 

 

 

vanzelfsprekend-

heid ervan 

008 135

136 
..Of dat zij mij neukte; God weet dat ze het kon. Als we in de boot in de zon koel 

water dronken gingen we altijd voor de bijl. Lissie lachte altijd. Om haar 

onhandigheid, haar zware borsten waar ik zo graag aan sabbelde, haar zachte 

billen, haar buik die als een meloen boven mijn hoofd opdoemde als ik met haar 

kleine....laten we zeggen, poesje vrijde. (….. ) Als de baai kalm was, en soms 

was hij net een spiegel, lieten we het vissen voor wat het was, en dan stond ze 

groot en naakt, in evenwicht in de boot en deed ze haar benen net ver genoeg van 

elkaar. Oh! 

Alle zintuigen aan 

bod! 

Ook breng ik in herinnering dat ik in de biografie over mijn overleden eerste echtgenoot GEWOON GELUK (1994) 

verschillende voorbeelden geef van de andere beleving  van en visie op seksualiteit als ik het heb over bijvoorbeeld 

Bobby's Grootmoeder die als <tussendoortje> een seksavontuurtje voor mij had geregeld in de persoon van de 

aantrekkelijke, lenige jongenman Gardy Derose (blz 213-214). Ook presenter ik in een GAY LOVE SCENE daar een 

liefdestekst van de befaamde zwarte auteur James Baldwin. 

  


