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minnaars ons vertÍoost en verkwikt door
hun samenspel, maar het heeft in die eer-
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moeitagekbst om die piano binnen te smokkelen en om fuda te helpen aan een hem
passende vïool. Dat ging langs raadselachtige wegen, die alleen bekend worden aan
hèn, die met de listen der gevangenschap
zijn vertrouwd. Dq S.S.-sergeanten zijn
even senti'nÈenteel als wreedaardig en een
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Duitscher wil alti;d melodieën hooren,
wanneei hil niet ranselt. Zoo zeiLde er een
piano binnen voor '{e recreatie der'onderofficieren, en wij hadden er het weeë gejammer en de zinlooze deunen van onze
.beulen voor over, om' rdgelmatig vertroost
'''te worderr door-een edel-sasrenspel, dat ons
qBeethoven, Bach; Debussy bracht, die ons
onze ellende deden vergeten. - Met de
viool van luda was het een eigenaardige
geschiedenis. Die kleine Juda liep in den
beginne hulpeloos rond. Hii was'wanhopig'
en verdrietig, hil wist niet waar híi het zoeken zou.Wat is een visch zonder water, een
schepsel zonder lucht, een toonkunstenaar,
- .zonder muziek?
e! een
- Toen'kwam
man; díe ztin.
vriend, eeÍr 'bewegelilke
kampdoel zEcht
- wij hebben ten slotte
allen naar gen doel gezocht - in het bespieden vagr de nooden zijner makkers en

''

'

in het lenigàn daarvan" Genegenheid maakt
vindingrijlc;Onze vriend verzon een ernstige kwáaÍ
d" volkomren medische onbe"tr de quasi-doktoren van het: kwaamhèid;van
lazaret, ma'akte het hem mogelijk, een dag

te ontsnalipen en met een ziekenkonvooi
naar lpt hospitaal .van fena te .gaan. Aao,'Éet einde van dien dag voelde |uda
een hand op zijn schouder en een prachtige viool in zijn arm. 'De schichtige, ang' stige, vertwijfelde fuda rverd aangeraakt
als door een tooverstaf, Hil werd opnieuw
gebbren. Op 'den morgen nadat de wonderviool in ons midden-'was gekoden, werden wij verrast door ,,pa daár valt een kip
in 't water" in alle toonaarden. - Langs
duizenden toonladders klom hij naar' boven,.

nàar den hemel:van de muziek. En een
week lata luisterden wij naar het eerste
concert van Juda en Boud.

Ik zeide dat er plotseling iets onverwachts geschieddé te midden van de onlust
en de beklemmíng van dien gloeienden,
hardvochtigen Àugustusavond in Buchenwald. ; Daar kwam de piano en hij werd
6

geplaatst in de open lucht. En daarisloeg
Boud zijn eerste praeludeerend; accoord
aan en daar stemde |uda behoedzaam zijn
Hij had nog niet zulke lange
lokken als hij later herlireeg; de schaar van

.rvondeíviool.

het concentratiekamp had ze

besnoeid.

Maar hij schudde zijn hoofd alsoí hll ziln
manen terug had en er kwam die vreemde
siddering door zijn leden, die den toonkunstenaar doorhuivert, wannéer de muziek
uit de diepte der ziel komt en het lichaam
doortrekt zooals de wind der boomblaren
doet ritselen en het plechtig toondicht
klonk op, onder den blooten hemel, maar
akoustisch bewaard binnen debeslotenheid
Het zwol aan, het
der gevangenisblokken.
"het
werd. rijk aan schakeêringen
{luisierde,
en wij allen, wij bleven luistèren. De slapers op de.traptreden ontwaakten, de groepen van eentonige praters ontbonden zich.

Er ging

langzaam en statig iets open in

ons, de doode mirren, het prikkeldraad, de
torens met de loerende oogen en de loerende wapenen stortten ineàn, het was als-

óf wij

heengetild werden over den af-

grond van ons verlangen.
Toen, eensklaps, zagen wij honderden
menschengezichten verschijnen voor de
vensters van het doode gebouw, het gebouw, óet de ingemetseldà Polen.
V-err

bijsterde menschengezichten, met groote,
koortsige oogen. Vensters werden opengestooten, rompen drongen naar buiten,'menschen hingen op menschen, oír het maar
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VOORSPELLINGEN
OVER DEN OORLOG
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.Is de oorlog die, uoorzoouer het Europa
betreft, thans achter ons lígt, op patanotmale wíjze oootuit ,,gez!en"; kent men betrouwbarc uoorspellingen ffiet betreklcing
tot dezen oorlog, wetlce in uervulling gegaan zijn? Met deze uraag ríchtten wíi ons
dezer - dagen tot 'den bekenden Utrechtsehen'parapsgcholoog, Dr W. H. C. Tenhaeff , die haar zondet uoorbehou.d beuestígend beantwoorden kon en ons op de
hoogte brccht uan menig geual uít zíin
practijle uafl ,,drooment' of uísi,oenen, die
den oorlog betrekking hadden,
-opZoo
,dtoomde" de urouw uan een hooggeplaatst ambtenaar'ín h"t la.atst oan Februari 19'38, dat Dr Segs Inquart (die op
d.at oogenblik een belangríjlce rol in Oostènrijk speelde) naar Nederland zou komen, daar veel te zeggen zou krijgen en
teàslotte haar man gróote moei[íjkheden
zoti ueroorzaken. De2e' ,droom" is lettèrIijk ín veÍoulling gegaan. Nief alleen ve*
scheen in den zomer van 1940 genoemde
te hooren, om de klanken te vangen, die als

een milde regen ruisthten ovêr de dorheid
en ellende van hun leven.
Zoo Was er .een uirr, waarin de.muziek,
de klagende; -de juichende, de alle leed'in
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zich versmeltende, de eenige stem had in
dezen tuin der verschri$kiagen. Men hoorde geen schreeuwen van Scharfiihrer,
geen"starre kadans van'marcheerende voeten, geen -schoten, geen versmoorde jammérkreet. Het was of alles geweken was
voor deze geáade. ---Toen verdichtte zich
'de avond tot nacht. *t Het tijdstip was
daar, waarop ook wij ons gevangen moesten geven binnen vier muren en moesten
trachten den slaap te vatteïr in 't bewegelijke bed, dat door iedere wending van den
bovenbuurman werd omgeschud. "- Maar
wij waren vol van vrede, en wij zeiden tot
fuda, dqt wanneer hil in de toekomst zijn
sucessen zou vieren in stampvolle zaleni
vol stralende vrouwên en besterde grootwaardigheidsbelilèeders in Parijs' of NewYork, het hagglend applaus voor hem minder waarde zou hebben dan deze avond,waarin, Orpheus de helsche machten bezvloor.

natioriaal-sociaíist in óns vaderland, doch
het jaar daarop werd de echtgenoot. uan de
dame doór den ftijkscommíssails percoon-

líjk ontslagen.

Verwant aan dit geual ís dat'ian een
Dt Tenhaeff's Jóodsche urienden, die
hem (in tegenwoordigheid oan nog enkele
andere personen) in Nooermber 1939 vertetde, dat hij uoor een \epaald huis, waarvan hij nauwkeur[g de plaats aangaf , Duít,
sche tsoldaten had iien staam; die er ook
biinendrongen. In 1942 werd het bewuste
uan

huis aangekocht door den Joodschen Raad
(waarbíj de heer L., die ihmiddels uit zijn
betueleking ontslagen uas, tewerk was gesteld) en een. jaar later postten Duitsche
solQaten uaor het huis en drongen'hët bínnen. In Septernber 1941, toen Dr Ten-

haeff op bezoek was bíj de bekende psgchoscopiste Meur. u, d. B. te Den Haag,
vertelde deze hem, dat zíj bínnen afzienee7
,'baren tijd een' bombaráement
"f oan
stadsgedeelte daf rechts uan de Laan
Meeíderuoort, ín de biutt uan'het Roode
Kruís Zíekenhuís is gelegen, uerwachtte.
,,Ik zie," aldus Mevr. v..d. 8., t,de heele
Haàenburgerlaan
in puin." Een bomblarde'ment

in dat stadsgedeelte

heeft. nimmer.

plaats geuonden, maar ;.. ongeueer een
jaar-na de voorspelling van Mew. v. d. B,

b e gonn'en onv er antw óoi delíj ke N ederlànd'sche aannemers en taerklieden op |ast van

de bezettende macht met de afbraalc van i
een aantat straÍen en lanen rechts van de
Laan uan Meerderooort, ,waanbij oolc dr
H anenbur geilaan behoorde.
Een ondergedoken'student, die ín Febt.

