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Die Pfeffermühle 
Het gerucht ging dat Menno ter Braak verliefd was op Erika Mann. In ieder 
geval droeg hij in belangrijke mate bij aan het succes van haar cabaretgroep 
Die Pfeffermühle in Nederland, door er enthousiast over te schrijven. Het 
gezelschap trad ook op in Den Haag. Dus kan Extaze, het literaire tijdschrift 
met een Haagse invalshoek, er een mooi artikel aan wijden. 

,,Wat Die Pfeffermühle in haar teksten deed, was het publiek wijzen 
op de kwalen waaraan het hedendaagse Europa leed.’’ Politiek cabaret was 
er in de jaren dertig nog nauwelijks in Nederland en de antifascistische 
boodschap van Die Pfeffermühle werd goed verstaan. 

Menno ter Braak was niet de enige die de loftrompet stak over het 
ensemble. Ook Ben van Eysselsteijn, Jan Campert en Simon Carmiggelt 
waren fans. Carmiggelt was twintig jaar toen hij voor het eerst een 
optreden bijwoonde in Den Haag en hij sprak van ,,een geweldige 
ontdekking’’. Jaren later zou hij in zijn Kronkels nog stukjes tekst en 
fragmenten van liedjes aanhalen. 

In 1936 kwam een eind aan de optredens, toen angst voor de buren 
het Ministerie van Sociale Zaken deed besluiten het gezelschap 
geen werkvergunning meer te verlenen. ,,Het Haagse publiek had Die 
Pfeffermülhle vanaf het begin in zijn hart gesloten, het was de politiek in 
Den Haag die haar uiteindelijk de nek omdraaide.’’ 

Kees Ruys werkt aan een biografie van schrijfster Aya Zikken. In deze 
Extaze schrijft hij over haar tijd in Nederlands-Indië, waar ze tussen haar 
zevende en negentiende jaar woonde. Volgens hem waren het ‘de jaren van 
haar leven’. ,,Haar vormingsjaren ook. Dat wil niet zeggen dat het ook in elk 
opzicht de beste jaren van haar leven waren.’’ 

Voorts in dit nummer intrigerende tekeningen van Natasja van 
Kampen van historische conferentietafels. Van Jalta en Potsdam tot een 
conferentie in Brussel over de onafhankelijkheid van Kosovo. 
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