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Inleiding

Ad van Liempt, Gemmeker, hoofdstuk 13, blz. 313:

“Dick  Walda  (…)  had  het  verzoek  gekregen  van  de  NOS-chef  voor
culturele programma’s Stefan Felsenthal om iets te bedenken voor 4
mei 1975, dertig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen
hij zich oriënteerde op de opdracht kreeg hij de tip van zijn vriend Lex
van Weren (violist en overlevende van Auschwitz) om de voormalige
kampcommandant van Westerbork op te zoeken – daar zou misschien
wel een goed verhaal in zitten.”(...) [75]

Noot 75: “Interview Dick Walda, Amstelveen, 20 juli 2017.”

Nu zijn Lex van Werens oorlogservaringen geboekstaafd door zijn vriend Dick
Walda,  in een viermaal  herdrukt  boek getiteld  Trompettist  in Auschwitz.1 Zijn
gedeukte  instrument  ligt  sinds  1989  als  aandenken  in  een  vitrine  op  de
permanente expositie in het Herinneringscentrum kamp Westerbork (HckW).2,3

Van  1980  tot  1990  behoorde  Van  Weren  met  Jules  Schelvis4 tot  de
Holocaustoverlevers, die in radio- en televisieprogramma's onvermoeibaar het
verhaal over de verschrikkingen vertelde – opdat we niet vergeten.

Dat Ad van Liempt deze 'vergissing' maakte, is gezien zijn opmerking: “Ik ben
meer in daders geïnteresseerd dan in helden en slachtoffers”5 weinig verrassend.
 

1 Dick Walda. Trompettist in Auschwitz. Herinneringen van Lex van Weren. Boekerij, Amsterdam [etc.], 1980. 110p., 
[12]p. pl. 2de gewijzigde druk bij De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1989, 112p, [16] p. foto's. 3de druk 1990. 4de 
herziene en uitgebreide druk  met voorwoord door Eric Vloeimans en Udo Prinsen, Balans, Amsterdam, 2020. 176p.
In Duitse vertaling: Dick Walda. Der Trompeter von Auschwitz. Erinnerungen von Lex van Weren. Bataafsche leeuw,
Amsterdam, 1989. 96p. 2e druk 2002, in nieuwe vertaling door   Heinz Schneeweiß.

2 Henk van Gelder. Henk van Gelder. Lex van Weren 1920-1996; Trompet op bevel. NRC Handelsblad, Rotterdam, 
01-08-1996.
https://www.nrc.nl/nieuws/1996/08/01/lex-van-weren-1920-1996-trompet-op-bevel-7319155-a928512 

3 Trompettist in Auschwitz. Uitgeverij de Bataafsche Leeuw, Amsterdam, [gezien 08-09-20219].
http://www.bataafscheleeuw.nl/db/main/assortiment/index.php?book_id=196 

4 Een eerste interview met Jules Schelvis (1921-2016) verschenen in 1970. Daarna één in 1979. Eerst na de 
verschijning van zijn boek  Binnen de poorten (1982) kwam hij vaker in het nieuws: 
Rien Robijns. De groene draad van Jules Schelvis. [Interview]. Het Vrije Volk, Rotterdam, 02-05-1970.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010957223:mpeg21:a0340
Een viool in een concentratiekamp, wie gelooft dat. Het Vrije Volk, Rotterdam, 28-04-1979.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010960138:mpeg21:p025
Ben Maandag. Terug uit de hel. [Over Schelvis' boek].  Het Vrije Volk, Rotterdam, 01-05-1982.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010961061:mpeg21:p009

5 Uitspraak Ad van Liempt in: Kim Bos & Bas Blokker. De vele waarheden over een 'foute jongen'. [Over 
Oorlogsouders]. NRC Handelsblad, Rotterdam, 25-08-2017.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/25/de-vele-waarheden-over-een-foute-jongen-12660945-a1571031 
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Lex van Weren

De Amsterdamse trompettist Lex van Weren (1920-1996) is sinds 1980 bekend
als 'de trompettist van Auschwitz'.

Lex van Weren in tv-interview door Wim Bosboom (1990)6

“Al  op  zijn  veertiende  speelde  Van
Weren  in  het  fameuze  orkest  van
Cinema  Royal  in  Amsterdam,  dat
onder  leiding  van  Bernard  Drukker
filmvoorstellingen  opvrolijkte  en
revues  begeleidde.  Tijdens  de  bezet-
ting  trad  hij  toe  tot  het  omvangrijke
Joodsch Symphonie Orkest dat alleen
mocht  concerteren  in  de  Joodsche
Schouwburg. 

   
In september 1943 werd hij  op transport  gesteld naar  Westerbork;  ook daar
maakte hij deel uit van het kamporkest. “Hoe beter het orkest was,” schreef hij
later, “des te meer kans bestond er dat het orkest zich kon blijven handhaven,
hetgeen  weer  uitstel  van  deportatie  betekende.”  Desondanks  belandde  hij  in
Auschwitz, waar hij aan de gaskamers wist te ontsnappen door op bevel van de
kampleiding trompet te spelen:  “Dit  had natuurlijk niets met mijn carrière te
maken of het plezier in het spelen zelf. Je had geen keus. Weigeren betekende de
dood.””7

 
Na de oorlog werd hij leider van het City Orkest,  'een amusementsorkest met
frisse jazz-inslag' dat als thuishonk het City Theater in Amsterdam had.8 Hij trad
ook op als begeleider van vele Nederlandse artiesten. In 1964 werd hij bekroond
met de Gouden Harp.9

“Nadat  het  orkest  was  opgeheven,  heeft  Van  Weren  vaak  zijn  oorlogsverhaal
verteld  -  in  tv-documentaires10,  radio-uitzendingen11,  artikelen en boeken.  Hij
6 Hoe later op de avond... Talkshow van Wim Bosboom. Tros.  Nederland 2. 22:45 – 23:45 uur. 

https://youtu.be/zDhukbKSt2Q
7 Henk van Gelder. Henk van Gelder. Lex van Weren 1920-1996; Trompet op bevel. NRC Handelsblad, Rotterdam, 

01-08-1996.
https://www.nrc.nl/nieuws/1996/08/01/lex-van-weren-1920-1996-trompet-op-bevel-7319155-a928512 

8 Vanavond debuteert Lex van Weren... Het Parool, Amsterdam, 1957.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010835088:mpeg21:a0170

9 Ben Dull. Gouden harp verdiend. Het Parool, Amsterdam, 14-11-1964.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010835507:mpeg21:a0194

10 Geen documentaire, wel een tv-interview, door Wim Bosboom. 'Hoe later op de avond', 1990: 
https://www.youtube.com/watch?v=zDhukbKSt2Q  

11 Lex van Weren in 'Muziek in Gevangenschap', uitgezonden op 29 mei 1981 in het VPRO-programma Radio 4.
https://walterslosse.wordpress.com/2011/08/28/k-van-kampen/ 
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wilde  naar  zijn  zeggen  duidelijk  maken  welke  gevolgen  de  menselijke  over-
levingsdrift kon hebben in extreme omstandigheden. Dat hij daarbij regelmatig
op onbegrip en ongeloof stuitte, vond hij volstrekt begrijpelijk, “want vaak geloof
ik het zelf ook niet eens meer.”12

Van Werens oorlogservaringen werden als eerste geboekstaafd door de met hem
bevriende auteur en scenarioschrijver Dick Walda13. Dat resulteerde in het boek:

De trompettist van Auschwitz. De herinneringen van Lex van Weren.  Er zijn vijf
drukken van verschenen; drie Nederlandstalige en twee in Duitse vertaling. 

Het is een nogal verontrustend dat de doctor in spe, tevens lid van de Raad van
Advies van Herinneringscentrum kamp Westerbork  de  blunder van Lex van
Weren opvoeren als 'violist' kon begaan, zonder gecorrigeerd te worden door
zijn promotores (waarvan één tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van
HckW) .

Maar goed, dit zou nog afgedaan kunnen worden als 'slordigheidje' – al is het een
uiterst gênante.

12 NRC, 1996
13 Dick Walda (1940). Beeld en Geluid Wiki. Beeld en geluid, Hilversum, [gezien 08-09-2019]. 

https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Dick_Walda 
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Prematuur verschenen Gemmeker-interview?
 
Absoluut geen slordigheid is wat Van Liempt vervolgens schrijft,  blz. 313-314,
320-321:

“Walda reisde, ergens in 1974, naar Düsseldorf en belde  daarvandaan
naar  Gemmeker.  Die  weigerde  een  ontmoeting.  Walda  liet  wel  zijn
telefoonnummer  achter.  Tot  zijn  verbazing  belde  Gemmeker  de
volgende dag terug: hij mocht langskomen, onder twee voorwaarden.
Walda  mocht  wel  aantekeningen,  maar  geen  opnamen  maken.  En
Gemmeker  wilde  niet  dat  het  resultaat  van  het  gesprek  tijdens  zijn
leven  werd  gepubliceerd.  Walda  ging  akkoord  en  zat  kort  daarna
tegenover Gemmeker in het flatje aan de Parkstrasse. [75] (…)

[Volgen citaten uit dat interview, met als bronvermelding De Volkskrant,
30 januari 1982, noten 76 en 77 op blz. 314-315 – Droog]

Het  was  eigenlijk  de  bedoeling  geweest  dat  Nederland  van  het
overlijden  van  Gemmeker  zou  hebben  vernomen  via  de  Volkskrant.
Daar lag immers het interview, dat Dick Walda in 1974 had gemaakt, te
wachten op Gemmekers verscheiden: hij had als eis gesteld dat het pas
na zijn dood zou worden gepubliceerd. Maar dat was misgelopen. In
januari van 1982 had de Volkskrant opeens een keer met ‘een gat in de
krant’ gezeten en een van de redacteuren had dat probleem opgelost
door het klaarliggende interview met Gemmeker in de krant te zetten.
Walda was uiteraard des duivels – de krant doorkruiste de afspraak die
hij met Gemmeker had gemaakt. De hoofdredacteur had nogal laconiek
gereageerd.  ‘Denk  je  dat  Gemmeker  de  Volkskrant  leest?’[86]  Die
veronderstelling was vermoedelijk juist: Walda heeft er nooit meer iets
van gehoord.”

[75] Interview Dick Walda, Amstelveen, 20 juli 2017.
[76] De Volkskrant, 30 januari 1982, interview Gemmeker.
[77] Ibidem.
[86] E-mail van Dick Walda, 16 oktober 2018.

Natuurlijk  heeft  Walda hier  nooit  een klacht  van Gemmeker  over  ontvangen,
want Gemmeker was al  lang en breed dood toen  De Volkskrant dit  interview
publiceerde, namelijk op 29 januari 198314 – Gemmeker stierf op 30 augustus
1982.

Het verhaal dat dit interview al op 30 januari 1982 in De Volkskrant zou hebben

14 Dick Walda. Na een Auschwitz-transport was er een bonte avond. De Volkskrant, Amsterdam, 29-01-1983
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010878635:mpeg21:a0514
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gestaan is een verzinsel. Een gedigitaliseerde versie van die bewuste krant is te
vinden op www.delpher.nl – en daarin is het interview niet te vinden.
Mogelijk  stamt  dit  op  niets  gebaseerde  verhaal  van  Dick  Walda,  maar  dat  is
onwaarschijnlijk, want Van Liempt citeert letterlijke passages uit het interview
dat op 29 januari 1983 werd afgedrukt, en dat wél via  www.delpher.nl te tra-
ceren is.  Oftewel:  Van Liempt  heeft  dat  interview gevonden,  wist  dus  dat  de
juiste datum 29 januari 1983 was, maar schrijft desalniettemin een sprookje op
over het eenzijdig verbreken van afspraken door De Volkskrant en geeft bewust
een foutieve datum op in zijn bronvermelding. 
 
Dat is geen verzinsel van mij: iedereen die het verhaal dat Van Liempt hierover
in zijn dissertatie afsteekt controleert, zal tot dezelfde conclusie komen.

Volkskrant, intro bij Gemmekerinterview, 29 januari 1983
  
Noch  zijn  promotores  noch  ook  maar  iemand  uit  de  beoordelingscommissie
hebben de moeite tot dubbelchecken genomen. Terwijl juist dit aspect: een krant
die een afspraak maakt over een interview dat pas na iemand dood geplaatst
mag worden eenzijdig verbreekt,  nogal opzienbarend nieuws is,  óók zevenen-
dertig jaar later.

Wat Van Liempt hier gedaan heeft, is dus geen slordigheid, maar pure misleiding.

Om dit alles nóg vreemder te maken: in Nanda van der Zee's Gemmekerbiografie
De trein (2003, herdruk in 2006 onder de titel  Westerbork. Het doorgangskamp
en zijn commandant,  herdruk daarvan verscheen in 2016) wordt nadrukkelijk
verwezen naar het Volkskrant-interview uit 1983.  Uit het notenapparaat in Van
Liempts  Gemmekerbiografie  blijkt  dat  Van  Liempt  dit  boek  gebruikt  heeft  –
alhoewel hij het nergens benoemt als Gemmekerbiografie.
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