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Ranzige gebeurtenissen in een bordeel vol Nazi’s: het is wat je krijgt in ‘Salon 

Kitty’, een film uit 1976 die hier nu voor het eerst op BRD verschijnt. Deze 

cultklassieker is van de hand van Tinto Brass en dan weet je natuurlijk wat je 

moet verwachten: veel ongeschoren vagina’s, blote borsten en een lichtjes 

onsamenhangend maar provocerend verhaal om alles bij elkaar te houden. Wij 

genoten en als u een liefhebber bent van nichecinema, zal ook u dat doen. 

Toegegeven, cinematografisch is Salon Kitty niet bepaald een meesterwerk, maar 

Ingrid Thulin, die in de huid kruipt van de desbetreffende Kitty, is wel overtuigend 

als ‘bordeelmadam’ waarvan de  meisjes worden omgeruild met een aantal 

spionhoeren (of is het hoerspionnen?) die door de SS zelf zijn uitgekozen om zich 

ervan te kunnen vergewissen dat de eigen militairen het boekje niet te buiten 

gaan. Een van de prostituees bezondigt zich echter haast onmiddellijk aan het 

Eerste Gebod van Hoererij, namelijk verliefd worden op een klant, al kon je in die 

tijd waarschijnlijk moeilijk beter doen dan Luftwaffepiloot Hans. Zoals je dat kunt 

verwachten, gaat Hans niet lang mee en begint het hoertje in kwestie te 

ontdekken dat er meer aan de hand is dan ze dacht.  

Ondanks het ietwat ongeloofwaardig verhaal, is Salon Kitty niet echt bij de haren 

gegrepen, want gebaseerd op het waargebeurde verhaal van ene Walter 

Schellenberg. Lucky Walter stond aan de leiding van de Duitse geheime dienst en 

mocht een project leiden waarbij Nazimeisjes de eigen officieren, belangrijke 

partijleden en buitenlandse diplomaten mochten ‘verzorgen’. Wat er van Walter 

precies geworden is, weten we niet, maar we kunnen ons minder leuke jobs 

inbeelden, al moet je natuurlijk niet vergeten dat het hier dus wel om Nazi’s gaat, 

wat zo’n beetje synoniem is voor ‘Slechte Mensen Die Mogen Doodgaan – En 

Liefst Snel’. Een aanrader voor mensen die van ongewone ‘vintage’ beelden 

houden en absoluut te vermijden voor wie enkel kickt op grote blockbusters uit 

Hollywood met een groot budget. 

De film werd heruitgebracht door Excesso Entertainment.—Elizabeth Callens 
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