Duits avontuur
prohcerdc daaraan te ontkomt:n door glazen om te
gouien, maar dat kon natuurlijk nid de hde >lvond.
Er standen veel plantenbakken in de cluh en de
met:sh: meisje~ probeerden de drankjes hierin te
gooien, wat soms wellukte. Diana werd er zeer
hedrevt:n in, het was c::en kwestie van overleven.
Die planten moeten weI erg bczopen zijn geweest.
Het was een druk nezochte nachteJub. De werktijd
was erll hmg maar door de drukte vloog de tijd am.

Dilina had voor het vuk van prostituce gekm';en en
woonde op kamers in Rotterdam. Ze hicld van de
sfcer in het nachtleven met gezellige nuchtclubs !lIs
Habanera, Ambassadeur, Cascadt:, Plaza, Bcurs
foyer en het Beurscafe, het latere Pompadour.
VooTaJ in het BeuTscafe was het op dillsdagllliddllg
gezellig. Het waren opcnbare gelegenheden WHlir
iedereen kwam: hoeTen, getrouwde stellen die
kwamcn dansen, en mcnscn die gingen stappen.
Prostitutie werd in die tijd veel bedekter bedreven.
Diana zat meestalmct andere meisjes aan de bar.
Mannen die een mt:illje van pkzier zochten wisten
dat. Als kl:lnten mcisje:; aan hun tafd wilden heb
hen, vroegen zij dllt lliln de ober:; die daar dan voor
.wrgden.
Diana had aUe nachtclubs aI7.0'n beetje afgewt:rkt
toen ze een advertentie zag staan in de Telegraaf:
Impresario 7.oekt danllel'esflen. Zij was al,;ontuur
lijk flangelegd, vertrok nnar Amsterdam en ont
mo~tt~ daar l;:en impresario die een 1'>0011: escortser·
vice van nachtclubuanseressen hud. l'rachtig, het
was weer eens wat anders. Je hent jong en je wilt
wat, 7AlU men tegenwoordig ze,g/(en. De impresario
vroeg haar of zc oaar Stuttgart in DuitsJaod wilde
gaan waar nachtclub Savoy dansel'essen vroe/(. Ze
krcell het adres van de club, paktc een koffer met
cocktail-japonnen (zoals dat tocn heettc) en make
up artikden en vertrok met het vliegtuig.
Diana Ztlt voor het eerst in een vliegtuig, genoot
ervan en "and het allemaal heel spannend. In Stut
tgart ging :Ge 's avonds naar nachtcJub Sa voy en
stelde 7;ich voor aan de eigenaar. Hij was een Pool.
"Miidehcn, jc kunt gdijk b.,ginncn", zei hij. Diana
be:gon aJs danseres en animeenneisjt:. Voor iedcr
drankje kreeg :l.ij een mark en haar gage voor het
dansen bedroeg 35 mark per avond. Ze droeg een
veren kroon, een veren waaieJ' en een klein zilver
kleurig brockjc. Op haar tcpels wenl een zilvel'
kleul;g sterretjc geplakt. Het was in die tijd verbo
den am met blot(~ borsten te dansen, de tepels
mocsten bedekt zijn, ook in de Nederlandsc nl'lcnt
duhs. Diana danste in een groep van vijftien mGis
jell. Het was eell f1(lorshow en ns het dansen I(in
gcn de meisjes de klantcn anim(:rcn.
Er kwamen veel Amt:rikanen in Savoy. Ze sprak
vrij goed Engels, dat had zij in Il<lchtdubs geleerd,
en hllar Duits was ook goed. Zij was de enige uit
Holland. De meisjes werkten vnn Hcht tot vier uur
en na sJuitingstijd gingen :i.e stiekem met klanten
mee naar hun hotel. Oat was in die tijd ook verbo
den. Diana sliep de eerste twee nachten hij een
buffetjuffrouw van de Savoy, en kreeg via haw'
een kamer in ceil pension.
Een nadeel van het werk was dat er veel gedron
ken moest word(:n en het warcn-geen nep-drunk
jes. De meisjes dronken aileen cognac. Zc krt:gen
dan cen enkele van de klanten aangeboden, mallr
die betaalde voor een dubbele. Er was een Duits
meisje dat iedere nacht straalbezopen 'HIS. Diana

Na enige tijd werd Diana verliefd op een knappe
ltaliaan. Hij speelde in hGt orkest van de club. Er
bleef niet veel tijd over om na sluitingstijd met
I<lllotcn mGC tG gaan, want zij ging icdGre n~l(;ht
mt:t llUar Italiann mee. Het contract van het ItaJi
aaose orkest liep af en Diana was 20 verliefd dat
ze met haar minnaar meeging naar Karlsruhe,
waar het orkest eeo contract had. Ze bleef daal'
lwee maanden Olet hem, maar ja, aan allcs komt
een eind, dus ging ze terug near Stuttgart waar de
buffetjuffrouw van S'lVOY WCl;:r voor ccn kamer
zorgdc. Dc eigcnnar van de: nachtdub was woe
dend op hUilr omdat ze twee maanden was wegge
bleven maar:i.e mocht weh blijven. Diana heef!
nog oll~eveer een half jaar in de Savoyclub
gt:werkt. Toen kreeg ze heimwee en keeTde terug
naar Holland.
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