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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Dining At The Philharmonic

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). Dining At The Philharmonic. Jazz Bulletin, 96, 30-31.

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/dining-at-the-philharmonic(595c8931-e5f4-4398-a503-1863611aef64).html


foto’s michiel de ruyter  tekst ditmer weertman  
uit de schatkamer van het nja

Het is vol van 
schatten in het 
Nederlands Jazz 
Archief. Conservator 
Ditmer Weertman 
selecteert foto’s  
van markante 
momenten in de 
Nederlandse jazz.

 Dining At The Philharmonic
Hier twee niet eerder geopenbaar
de foto’s van Michiel de Ruyter. Hij 
heeft gedurende enkele jaren, rond 
1961, zelf foto’s genomen. Daarna 
heeft hij blijkbaar zijn fototoestel 
aan de wilgen gehangen; in ieder ge
val zijn er geen latere foto’s van zijn 
hand bekend. Het nja ontving bij  
de overdracht van de collectieDe 
Ruyter de negatieven al, maar on
langs kregen we van zijn weduwe 
Marianne de Ruyter circa 50 afdruk

ken die de collectie completeren. 
Hierbij zaten ook deze twee ‘eet’ 
foto’s. 

 De grote foto rechts is ge
nomen op 18 februari 1961 
in Indonesisch restaurant 

Bali in de Amsterdamse Leidse
straat. Aan tafel zitten vanaf links: 
drummer Ed Thigpen, bassist Ray 
Brown, een onbekende vrouw, Os
car Peterson en Norman Granz, de 
organisator van de Jazz At The Phil
harmonicconcerten. De onbekende 
dame tussen Ray Brown en Oscar 
Peterson is volgens Jos Acket een 
Europese vriendin van Norman 
Granz, die vaker op Europese tour
nees meereisde. Aan tafel zat ook de 
andere ster van die avond: Ella Fitz
gerald. 

Aad Bos was erbij en kan het zich 
nog goed herinneren. ‘Dat restau
rant was van Jochem de Molenaar, 
de broer van Ab de Molenaar van de 
Millers. Er kwamen geregeld jazz
musici eten. Maar een gezamenlijke 
maaltijd als deze kwam niet vaak 
voor; eigenlijk herinner ik me alleen 
deze.’ 

Het etentje was mogelijk doordat 
de muzikanten die dag twee keer 
optraden in het Concertgebouw: om 
17.30 uur en om middernacht. De 
tussenpoos werd aangenaam etend 
in restaurant Bali doorgebracht. Als 
hoogtepunt van het diner herinnert 

 Muzikanten moeten ook 
eten, net als alle andere 
stervelingen. Alleen wordt 

dat meestal niet vastgelegd op fo
to’s. Het nja bezit de historische 
jazzfoto’s van onder anderen Wou
ter van Gool, Hans de Wild en Rob 
Sötemann. In die collecties zitten fo
to’s die destijds gepubliceerd zijn en 
daardoor min of meer bekend wer
den, maar ook beelden die tot nu toe 
verborgen bleven.
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Aad Bos zich vooral dat hij op een 
gegeven moment tegenover Ella 
Fitzgerald zat. 

 Twee concerten in het Con-
certgebouw was ongebrui-
kelijk, meestal werd eerst in 

het Scheveningse Kurhaus gespeeld, 

waarna het hele gezelschap zich 
naar Amsterdam begaf om na mid-
dernacht in het Concertgebouw op 
te treden. Zo ging het ook anderhal-
ve maand later met het Cannonball 
Adderley-kwintet. 

Geen rustig diner voor de altist 
met de gezonde eetlust, maar een 

 snelle snack bij automatiek Rex in 
de Utrechtsestraat, voor of na het 
concert in de nacht van 7 op 8 april 
1961 (foto links). 

Volgens Michiel de Ruyters aante-
keningen achter op de foto heet de 
man links Paul Blitz; wat zijn rol was 
die avond is niet bekend.  ●

jazz bulletin    september 2015 3130 september 2015    jazz bulletin

JB96_schatkamer.indd   31 22-08-2015   19:51:06


