
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De weg vrij voor de geesten

Weertman, D.

Publication date
2015
Document Version
Final published version
Published in
Jazz Bulletin

Link to publication

Citation for published version (APA):
Weertman, D. (2015). De weg vrij voor de geesten. Jazz Bulletin, 94, 38-39.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-weg-vrij-voor-de-geesten(490ec696-98d4-471a-843a-33f35b7eb580).html


foto’s pieter boersma  tekst ditmer weertman  
uit de schatkamer van het nja

 Wie kent niet zijn karak
teristieke uitspraak 
van het woord drums, 

van een liveregistratie vanuit de 
studio in vara’s Jazzmagazine, of 
van een van de vele aflevering van 
zijn oneindige  Jazzgeschiedenis. 
Hele generaties jazzliefhebbers zijn 
opgegroeid en opgevoed met de 
programma’s van Michiel de Ruyter 
(19261994). Hij begon zelf als 
klarinettist in (eigen) jazzorkesten, 
tot hij in de jaren vijftig bij de radio 
terecht kwam, eerst bij de avro en 
later bij de vara en de nos. 

De Ruyter was een eclecticus 
in de jazz. Hij hield van oudestijl, 
wat hij zelf speelde in zijn vroege 
jaren, maar apprecieerde ook 
de geïmproviseerde muziek van 
de jaren zeventig en verder. Het 
was daarom niet vreemd dat veel 
muziekliefhebbers en muzikanten 
aanwezig waren op zijn begrafenis. 
En natuurlijk veel muziek. 

In de aula van begraafplaats 

Zorgvlied speelde Willem van 
Manen solo een blues op trombone 
en Henk Bernlef een solostuk op 
piano – dit op verzoek van Michiel 
de Ruyter zelf omdat beiden medelid 
waren van de ‘Jazzplatenclub’.  

Musici van de Instant Composers 
Pool begeleidden de kist naar het 
graf. Terwijl gitarist Franky Douglas 
voor de stoet uit liep om – in de 
wintitraditie – de weg vrij te maken 
voor de geesten zodat de overle
dene in alle rust de reis kan maken, 
speelden de muzikanten Happy Go 
Lucky Local van Duke Ellington. 

Rond het graf speelden ze 
ten slotte Solitude, eveneens van 
Ellington. Het getuigde van de liefde 
van Michiel de Ruyter voor Duke 
Ellington, van wie de lp’s in zijn 
collectie als enige bij elkaar mochten 
staan, met een eigen indexmap! Alle 
andere jazzplaten stonden, en staan 
nog steeds, op volgnummer in de 
kast. Verschil moet er zijn. 

Op de foto staan rond het graf 
v.l.n.r.: Wolter Wierbos, Eric Boeren, 
Ernst Reijseger, Michael Moore, Ab 
Baars, Misha Mengelberg en Ernst 
Glerum.  

Op de foto van de stoet is achter 
de muzikanten, als een van de 
dragers van de kist, ook Pim Gras te 
zien, vriend en collega van Michiel 
de Ruyter en medeoprichter van het 
Nederlands Jazz Archief. 

Begrafenis Michiel de Ruyter, 19 oktober 1994
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Het is vol van 
schatten in het 
Nederlands Jazz 
Archief. Conservator 
Ditmer Weertman 
selecteert foto’s  
van markante 
momenten in de 
Nederlandse jazz.
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