Rapportage Project 'Disconan Bieu'
periode: april 2005 tot en met februari 2006
N.B. In verband met publicatie op het internet zijn enkele personen in dit verslag
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1. Nederland
1.1 Gegevensverwerking Grammofoonplaten
In de onderhavige periode zijn de nodige gegevens - afkomstig van grammofoonplaten in
eigen en vreemde collecties - ingevoerd. Er zijn twee bestanden, één betreffende de 33 toeren
platen en één betreffende de 45 toeren exemplaren. In enkele gevallen is er sprake van
overlap. Soms zijn bepaalde nummers verschenen op 45 toeren en op LP. Discografisch is dit
echter geen overtolligheid, dergelijke gegevens horen in het toekomstige overzicht thuis. Het
bestand 33 toerenplaten betreft nu circa 600 titels, het bestand 45 toerenplaten 1300 titels
'hard' en nog circa 600 titels waarvan een deel bij ontdubbeling zal wegvallen. Het is duidelijk
dat het bij de planning verwachte aantal van circa 1000 titels ruimschoots zal worden
overschreden.
In het voorgaande verslag is gemeld dat er geen duidelijk overzicht is op de diverse
ensembles uit Aruba en Bonaire, waar dit voor Curaçao wel bestaat in de vorm van het boek
van Edgar Palm en de werken van 'Yapi' Martijn1. Door het krantenonderzoek is nu ook een
goed beeld gekregen van de orkesten, groepen en musici die in de onderzoeksperiode actief
zijn op de eerstgenoemde eilanden.
1.2 Kranten
Voor het verkrijgen van feitenmateriaal dienen in ieder geval de jaargangen 1957-1971 te
worden doorgenomen van de Amigoe di Curaçao en de Beurs en Nieuwsberichten. Beide
dagbladen worden in die periode gelezen op de ABC-eilanden. Op Aruba is ook nog de
Arubaanse Courant uitgegeven. Ook dit periodiek zal worden bestudeerd. Meer gericht,
bijvoorbeeld omtrent bepaalde data, zal aandacht worden besteed aan La Prensa en
periodieken als de Lorito Real.
Krantenonderzoek is in de onderhavige studie buitengewoon belangrijk. Van de
platenmaatschappijen is vrijwel niets vastgelegd door de ondernemingen zelf. Archieven,
zoals deze in de westerse wereld zijn gevormd en (als het goed is) bewaard door de grote
platenmaatschappijen, daarvan is hier geen sprake. Ter ondersteuning van de interviews is de
harde feitenkennis die uit de krantenberichten kan worden verkregen van groot belang. De
ervaring leert dat 'oral history' een prachtig instrument is voor gevoelens, sfeer, de
beschrijving van dagelijkse dingen maar niet voor datering. Daarnaast wordt door het
krantenonderzoek een goed tijdsbeeld verkregen. Dit is voor de interpretatie van titels en
teksten (en daardoor soms ook weer indirect datering) van groot belang. Krantenonderzoek is
zeer tijdrovend. Ook wanneer men zich een strakke discipline oplegt vooral niet al die leuke
dingen te lezen die niets met het onderzoek te maken hebben.
In de planning is uitgegaan van de globale tijd die bij het eerste project aan het
krantenonderzoek is besteed. Geen rekening kon worden gehouden met verschijnselen die
eerst nu, in de praktijk, de kop op steken. Zo blijkt dat de omvang van de kranten in de
1

Martijn, S. "Yapi", 'Kòrsou Musikal, un dokumentashon di nos historia musikal popular entre
1930 i 1989' Revisá i Adaptá 1e Tomo Dékadanan 30, 40 i 50 (Curaçao z.j.)
Martijn, S. "Yapi", 'Kòrsou Musikal, un dokumentashon di nos historia musikal popular entre
1930 i 1989' Tomo 2 Dékadanan 60, 70 i 80 i Gruponan Speshal (Curaçao, 1999)
Palm, Edgar, 'Muziek en Musici van de Nederlandse Antillen' (tweede herziende druk, z. pl.
z.j.)
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periode 1957-1971 belangrijk toeneemt. De opzet van de kranten is in sommige perioden
minder overzichtelijk. Om deze redenen zal er rekening moeten worden gehouden dat het
krantenonderzoek meer tijd zal vragen dan gepland.
In de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en de Universiteitsbibliotheek Leiden zijn vrijwel
alle benodigde kranten aanwezig. Om deze reden is besloten het krantenonderzoek
hoofdzakelijk in Nederland te verrichten. Het is immers zaak om ter plaatse de tijd te besteden
aan werk dat in Nederland niet kan worden gedaan. Dit heeft enige wijziging in de planning
gebracht, o.a. een verlate reis naar de Antillen en Aruba. Het is immers zaak om gewapend
met zoveel mogelijk feiten het onderzoek aldaar voort te zetten.
De werkwijze tijdens het krantenonderzoek is gewijzigd onder invloed van de recente
ontwikkelingen op technisch gebied. Het doel is om de tijd in de bibliotheek zo efficiënt
mogelijk te benutten. Dit houdt in dat het vergaren van informatie voorop staat. Wordt een
relevant krantenartikel en/of een foto aangetroffen dan wordt met behulp van de laptop een
notie gemaakt in een excel-bestand. De inhoud wordt met enkele trefwoorden aangegeven. Is
het artikel van belang, of is het te groot om ter plaatse te lezen, dan wordt het woord 'kopie'
toegevoegd. Nadat de krantenbundel is doorgenomen worden de met 'kopie' gemarkeerde
artikelen digitaal gefotografeerd. De resolutie is tegenwoordig ruim voldoende om - zelfs bij
kunstlicht - een foto te maken die zodanig scherp is dat de tekst later kan worden gelezen. Het
voordeel van deze methode is dat in de kortst mogelijke tijd een maximale hoeveelheid aan
informatie kan worden vergaard. Er zijn ook nadelen. Vroeger groeide de kennis tijdens het
onderzoek doordat alles meteen gelezen moest worden. Dat is nu niet meer het geval. De
informatie is wel 'in huis' maar in feite nog niet bestudeerd. Door met enige regelmaat thuis de
stukken door te lezen is dit bezwaar te ondervangen. Een belangrijk voordeel is dat het
bronnenmateriaal onder handbereik is en er niet moet worden teruggegrepen op het origineel
bij de behoefte aan een citaat. Het bestand met krantenartikelen bevat nu circa 1750
'nieuwsfeiten'.
1.3 Interviews
Daar het krantenonderzoek nog in volle gang is zijn nog weinig interviews afgenomen. In
Nederland is gesproken met Pat Pemberton (onder anderen Los Dangers) en Pierre Lauffer
(Los Honda).
1.4 Inventarisering 'vreemde' collecties.
Er is een voortgang gemaakt met het inventariseren van 'vreemde' collecties. Het
catalogiseren van twee belangrijke 'vreemde' collecties is al in het eerste verslag gemeld, de
Collectie R. en de Collectie van de Biblioteka Públiko Kòrsou (Openbare Bibliotheek
Curaçao). Ook is de collectie van Aernout van Hees geïnventariseerd. Inmiddels is een
nieuwe collectie gelokaliseerd en bekeken, die van Gaylord Pietersz, salsa-deejee te Tilburg.
Dit heeft weer enige nieuwe titels opgeleverd.
1.5 Media-aandacht.
Op bepaalde momenten tijdens het onderzoek worden persberichten uitgezonden. Dit gebeurt
meestal gericht op Nederland of op de Nederlandse Antillen en Aruba, afhankelijk van de
actualiteit. In de bijlagen van dit verslag zijn de persberichten opgenomen. Naast deze
berichten is ook een beknopte fonografische geschiedenis van de Nederlandse Antillen en
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Aruba verzonden, alsmede fotomateriaal. Bij de afbeeldingen wordt gelet op hoofdkleur,
compositie en herkomst van de plaat zodat de redacties een ruime en zinvolle
keuzemogelijkheid hebben. Het wordt de gedrukte media zo makkelijk mogelijk gemaakt. Zij
kunnen tekst en foto's, op zich al een compleet artikel, gewoon overnemen. Over het
algemeen werkt dit concept goed. Een voordeel is bovendien dat de kans op fouten wordt
verkleind. Vanzelfsprekend wordt altijd zorg gedragen voor vermelding van de
subsidiegevers en SPLIKA.
Naar aanleiding van een in november 2005 verzonden persbericht - eigenlijk meer gericht op
de Nederlandse Antillen en Aruba in verband met de reis daarheen - was ik 13 februari te gast
in het VPRO programma 'De Wandelende Tak'. Dit programma werd op 7 februari
opgenomen en is te beluisteren op de bijgevoegde CD of via internet op:
http://www.vpro.nl/programma/dewandelendetak/afleveringen/25204434/
Vooruitlopend op dit programma is in de VPRO-gids no. 6 (11 februari t/m 17 februari 2006)
het artikel 'Minirok is een blijvertje' verschenen. Een kopie van dit artikel is opgenomen in de
bijlagen.
Op 9 februari is een persbericht met het achtergrondinformatie en fotomateriaal verzonden
gericht op media in Nederland. Dit heeft tot nu toe geleid tot een telefonisch interview bij
Radio Nederland Wereldomroep, op internet beschikbaar via:
http://antilliaans.caribiana.nl/cultuur/ca20060210_dewolf.html
Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het onderzoek in de Gooi & Eemlander. Op 15
februari heeft een interview plaatsgevonden. Soest Nu heeft op 23 februari een interview
afgenomen. Publicatie zal vermoedelijk plaatsvinden in week 10 (6 t/m 12 maart).
Op 20 februari is telefonisch een interview afgenomen door Merel Oord. Dit zal leiden tot een
publicatie op de site www.krachtvancultuur.nl in de maand maart.
Vlak voor de afsluiting van dit rapport bereikte mij het bericht dat in de culturele bijlage van
het Curaçaose dagblad Amigoe, de Ñapa, een groot artikel over het project is verschenen. Ook
het Antilliaanse Algemeen Dagblad schijnt iets te hebben geplaatst. Dit alles is mij echter op
het moment van schrijven nog niet onder ogen gekomen.
Vrijwel altijd levert de aandacht van de media enkele reacties van luisteraars of lezers op.
Meestal worden grammofoonplaten aangeboden of ter beschikking gesteld.
1.6 Lezingen
Met enige regelmaat worden door mij lezingen gehouden over Antilliaanse- en Arubaanse
grammofoonplaten en gerelateerde onderwerpen. Op 29 oktober 2005 is in het Van der Valk
Hotel te Breukelen voor de Vrienden Nederlandse Antillen en Aruba een rede gehouden over
de Antilliaanse en Arubaanse studio's tussen ca. 1957 en 1970. Hoewel er een hinderlijke
geluidsoverlast werd ondervonden van een belendend feest is de lezing goed ontvangen.
Sommige van de oude liedjes liggen - zo blijkt dan - dermate vers in het geheugen dat een
groot deel van het publiek meezingt met de fragmenten. Men is over het algemeen erg
enthousiast en toont zich verheugd dat onderzoek, inventarisatie en digitalisering van het
materiaal plaatsvindt.
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2. De Nederlandse Antillen en Aruba
2.1 Bezoek Aruba en Curaçao
Zoals hierboven gemeld is van het geplande verblijf van 3 à 4 maanden op Aruba, Bonaire en
Curaçao afgezien. In plaats daarvan is besloten de reis op te splitsen in drie reizen van circa
één maand. Dit heeft geen noemenswaardige gevolgen voor de belasting van het budget
omdat een deel van de hogere reiskosten wordt gecompenseerd door het feit dat tickets voor
een korter verblijf goedkoper zijn dan die voor een lang verblijf.
Aan het besluit om de reis op te splitsen liggen diverse overwegingen ten grondslag. Ten
eerste blijkt het verstandig om met een soort 'opfris-reis' te beginnen. Tijdens dit verblijf zijn
oude contacten hersteld en zijn nieuwe aangeboord. Collecties zijn getraceerd zonder dat
onmiddellijk gedramd moet worden om op korte termijn toegang te krijgen. Zo kan er
rekening worden gehouden met de wensen en ideeën van de eigenaar. Soms kan bij een
volgende keer een aanvulling of geschenk mee worden genomen uit Nederland. Het is
belangrijk dat men niet het idee krijgt te worden 'gebruikt', er dient juist een sfeer van
samenwerking te ontstaan. In een enkel geval moet wantrouwen worden overwonnen en haast
is dan een slechte zaak. Alleen door middel van persoonlijk contact is één en ander te regelen.
Het schrijven van brieven of e-mails om dit soort problemen op afstand te slechten behoort
niet tot de Caribische cultuur en heeft daardoor weinig zin.
Een tweede afweging is dat bij spreiding van het verblijf er sprake is van een semipermanente aanwezigheid. Dit geeft meer rust en ruimte voor afspraken. Mensen met
materiaal die het kort na mijn vertrek bij vertegenwoordigers van het project aanbieden zijn
niet 'te laat' maar kunnen na enige maanden alsnog worden bezocht. Door de spreiding kan
ook meer weloverwogen, gericht en tactisch onderzoek worden gedaan omdat tussendoor in
Nederland materiaal wordt uitgewerkt. De verandering van omgeving verhoogt de
onderzoekscreativiteit. Van 'jetlag' of problemen met acclimatisering heb ik gelukkig geen
last.
Een derde afweging is dat het verblijf in de tropen zeer veel energie kost. Hoewel de directe
omgeving zo'n reis naar een prettig warm gebied ziet als een vakantietocht is niets minder
waar. Het is keihard werken omdat de tijd zo efficiënt mogelijk benut moet worden. Naar
aanleiding van media-aandacht en speurwerk kan het aantal tips plotseling verveelvoudigen.
Spreiding van de reis houdt de aanpak fris.
Tenslotte kunnen de trips aangepakt worden als aanleiding voor het zenden van persberichten.
Het is duidelijk dat de mededeling 'De Wolf komt weer naar Curaçao' meer nieuwswaarde
heeft dan 'De Wolf zit hier nu al twee maanden'.
2.2 De reis naar Aruba en Curaçao in 2005
Tussen 7 november en 6 december zijn Aruba en Curaçao bezocht. Het vertrek heeft later
plaatsgevonden dan verwacht. De reden is dat van tevoren tijd is besteed aan het vergaren van
feitenmateriaal. Dit is nodig, de feiten vormen de leidraad bij het gericht speuren en
interviewen. Daarbij dienen in dit stadium al grammofoonplaten van diverse genres te zijn
gedigitaliseerd om ze als illustratie te benutten in radio-interviews. De nadruk van deze reis
heeft gelegen op Aruba. Tijdens eerder onderzoek is minder tijd doorgebracht op dit eiland
waardoor er hier meer paden dienden te worden geëffend.
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De reis is succesvol verlopen en heeft in alle opzichten aan de bovenomschreven
doelstellingen beantwoord.
2.3 Speuren naar collecties, vastleggen discografische gegevens
Het verblijf op Aruba en Curaçao heeft onder andere tot doel collecties van
grammofoonplaten te traceren en discografische gegevens vast te leggen. In een later stadium
kan zo'n collectie dan (ten dele) worden gedigitaliseerd. In principe worden alle voor het
onderzoek relevante platen in het systeem opgenomen. Is een bepaalde titel al vastgelegd dan
wordt toch de vindplaats en conditie van het tweede of volgende exemplaar genoteerd. De
frequentie waarmee een bepaalde plaat wordt teruggevonden is een interessant gegeven en
door de conditie te noteren2 kan uiteindelijk het beste exemplaar voor digitalisering worden
benut.
De verzameling van de Biblioteca Nacional Aruba is opgenomen in het bestand. Het materiaal
van de Biblioteka Públiko Kòrsou (Curaçao), al in Nederland verwerkt aan de hand van hun
catalogus, is aangevuld met de voor discografisch werk noodzakelijke - maar in hun
registratie ontbrekende - gegevens.

'Jossy' Luydens

Op Aruba is de omvangrijke collectie van 'Jossy' Luydens geregistreerd. De heer Luydens is
een gedreven verzamelaar. Van hem is op buitengewoon hartelijke wijze medewerking
ontvangen. Zeer enthousiast reageerde hij op de 'promo-CD' die ik heb gemaakt met materiaal
uit de periode 1957-1970. Toen hij deze hoorde liep hij letterlijk te dansen door de ruimte.
Een dergelijk contact is voorbeeldig te noemen. Uitwisseling van materiaal, registratie van
gegevens voor het project en van mijn kant advies voor reiniging, behoud en beheer van de
collectie.
Voorts zijn er op Aruba en Curaçao collecties gelokaliseerd die in een later stadium zullen
moeten worden bestudeerd. Het betreft hier op Aruba de collectie van Daisy Croes en de
verzamelingen van de radiostations Kelkboom en V.. Op Curaçao verdienen de collectie van
2

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een 2 cijferige code. Het eerste cijfer geeft de slijtage aan, het tweede de
mate van beschadeging, dit beide op de schaal van 0 (zeer slecht) tot 9 (uitmuntend). Slijtage is gebruiksschade,
beschadeging bewaarschade. Naar: Foreman, Lewis, Systematic discography (Londen 1974) p. 28-31.
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Radio Hoyer, die van Radio Korsow FM en de verzameling van Erik 'Erikisimo' Hooi
alsmede die van Humphrey de Windt nadere aandacht. In verband met de drukke
werkzaamheden bij de radiostations bij de voorbereiding van de kerst- en
nieuwjaarsuitzendingen kon mij geen toegang worden verleend tot de discotheek. Kelkboom3,
V. en Hoyer vroegen mij 'na de carnaval' terug te komen. Ook de heer De Windt zag geen
kans zijn collectie toegankelijk te maken op korte termijn. Aangezien de reis een

De discotheek van V. en op de foto rechts een deel van de collectie van R.. Het is nog de vraag welke 'schatten'
hier zullen worden aangetroffen.

verkennend en voorbereidend karakter had was dit in principe geen probleem. Met de meeste
personen of instanties zijn afspraken gemaakt voor inventarisatie in de eerste helft van 2006.
Vooral bij de twee Arubaanse stations was 'lobbyen' door de aldaar bekende muzikale familie
Lampe noodzakelijk. Naar ik hoop zullen de 'stationsmanagers' hun beloften gestand doen.
Op Curaçao zijn voorts meerdere bezoeken gebracht aan R. De heer R. heeft een 'muziek
museum' opgezet maar is niet tevreden met de huidige vorm. Het ontbreekt hem aan
financiële middelen om de zaak naar zijn inzichten op te zetten. De heer R. bezit een grote
collectie grammofoonplaten maar wil deze vooralsnog niet ter beschikking stellen van het
project. Hij heeft de indruk dat digitalisering van het materiaal zijn rechten zal aantasten. Het
is een wijd verspreid misverstand op Curaçao dat degene die een digitale kopie maakt ten dele
eigenaar zou worden van het materiaal en er rechten over zou kunnen laten gelden. Hierdoor
is bij de heer R. terughoudendheid ontstaan. Hij meent dat digitalisering van het materiaal het
hem onmogelijk zal maken in de toekomst oud materiaal weer uit te geven. Over dit gerucht
omtrent het auteursrecht is contact opgenomen met het Curaçaose Bureau voor Intellectueel
Eigendom. Daar is mij bij monde van mevrouw Maduro verzekerd dat van een dergelijke
constructie geen sprake is. Het zal vermoedelijk dan ook wel lukken dit misverstand uit de
wereld te helpen.
2.4 Onderzoek geschreven bronnen
Op Aruba en Curaçao is buitengewoon prettige medewerking van de plaatselijke bibliotheek
en het archief ondervonden. Diverse periodieken, in Nederland niet voorhanden, zijn
3

Directeur Emile Kelkboom meldde dat de collectie grammofoonplaten jaren geleden is opgeslagen in een
zeecontainer achter de studio. In 1972 zou overigens de collectie op ruwe wijze zijn uitgedund waarbij veel
materiaal is opgeruimd.
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bestudeerd.4 Interessant zijn de lijsten die op de Biblioteca Nacional Aruba zijn aangetroffen
in de collectie Arubiana. Het betreft overzichten van het Departement Cultuur van de
samenstelling van diverse orkesten, bands en andere muzikale ensembles uit circa 1965.
Daarbij worden adressen vermeld. Deze zullen van waarde blijken te zijn met het speuren
naar diverse personen.

Juan 'Padú del Caribe' Lampe met de gouden miniatuurpiano die hij ca. 1965 kreeg van RCA-Victor Venezuela
ter ere van zijn verkoopsuccessen. Rechts: Hubert Booi voor een door hemzelf vervaardigd schilderij van zijn
dochter, de zangeres Lidwina Booi.

De pianist en componist Juan 'Padú del Caribe' Lampe heeft welwillend zijn tientallen
plakboeken ter beschikking gesteld voor bestudering. Van relevante informatie zijn digitale
kopieën vervaardigd. Interessant is ook zijn map correspondentie met platenmaatschappijen.
Het betreft hoofdzakelijk brieven met RCA-Victor Venezuela uit de periode 1960-1970. Deze
map is integraal gekopieerd.
2.5 Interviews
Op Curaçao is een interview afgenomen met Rudy Plaate (componist en troubadour). Dit
interview is inmiddels ook uitgewerkt. Voorts is op Aruba de componist 'Toti' Arends
(componist, medewerker Caribia-label van 'Cappy' Wever) geïnterviewd alsmede de steelband
leider en 'calypso king' Paul Connor.

4

Het betreft bij de Biblioteca Nacional Aruba: Aruba Esso News, jaargangen 1956 t/m 1970; Pan Aruban (enige
steekproeven, geen relevante informatie aangetroffen); Beurs en Nieuwsberichten (steekproef); Arubaanse
Courant (steekproef) Chuchubi (slechts beperkt aantal jaargangen aanwezig); documentatie m.b.t. de dandee en
dera gai; collectie Arubiana (Collectie Ito Tromp); Nationaal Archief Aruba: dossier Rufo Wever; Centraal
Historisch Archief Curaçao: Amigoe di Curaçao 2 januari 1962 t/m 1 augustus 1962 (ontbreken in collectie
Koninklijke Bibliotheek Den Haag).
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2.6 Media-aandacht
In november 2005 zijn, kort voor het vertrek naar Aruba en Curaçao, persberichten verzonden
naar diverse media en instanties op de genoemde eilanden. De 'timing' is natuurlijk zodanig
dat media-aandacht wordt gegenereerd voor het project tijdens het verblijf in deze gebieden.
Enkele dagen voor het vertrek van Aruba naar Curaçao op 22 november is nog een persbericht
verzonden naar media op Curaçao. De persberichten en aanvullend materiaal zijn opgenomen
in de bijlagen.
Op Tele-Aruba is op 10 november een 'item' uitgezonden over het project. Op 28 november is
meegewerkt aan een uitzending bij radio Korsow FM (Curaçao), op 30 november is een
telefonisch interview uitgezonden bij Radio Hoyer, afgenomen door Otti Thomas, terwijl ik
dezelfde dag bij Radio Hoyer te gast was in het programma van Phyllis Hernandez. Op 5
november is een artikel verschenen in AWEMainta (Aruba), Diario (Aruba) en op 16 en 22
november in de Amigoe (Curaçao). Kopieën van de krantenberichten zijn opgenomen in de
bijlagen. De aandacht van de media leidt meestal tot reacties van luisteraars. Over het
algemeen worden dan grammofoonplaten ter beschikking gesteld.

In de uitzending bij Radio Korsow FM, op de achtergrond stationmanager Hans 'Suhandi' Oosterhof.

2.7 Contacten
Op 29 november is ten huize van de pianist Wim Statius Muller voor een genoodschap van
cultuur- en muziekminnenden een lezing gehouden over de fonografische geschiedenis van
Curaçao, Aruba en Bonaire. Aanwezig waren o.a. Selwyn Maduro (manager van Rudy Plaate)
en de voormalig Gevolgmachtigd Minister Carel de Haseth.
Met diverse personen zijn tijdens de reis contacten hernieuwd of gelegd. Onder anderen
Vivian Wever en Herbert Diaz van de Rufo Wever Memorial Foundation (in oprichting).
Vivian Wever is bij deze gelegenheid een aantal cd's ter hand gesteld met alle opnamen van
Rufo Wever en zijn composities uit de periode 1943-1957.

.
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Mariachi Supriano van der Linden met kleinzoon, Savaneta - Aruba. Rechts, met Paul Connor in de Garufa
Cigar & Cocktail Lounge, Oranjestad

Enkele artiesten die zijn gesproken - naast die vermeld onder 'interviews' - zijn: Hubert Booi
(tekstdichter/componist), Supriano van der Linden (mariachi-artiest), Juan C. 'Padú del
Caribe' Lampe (componist, pianist), en Boy Dap (meervoudig tumbakoning).
Voorts zijn (weer) contacten gelegd met onder anderen Mirto Laclé (papiamentodeskundige),
Daisy Croes (beheerder Arubaans Antiek Museum en Numismatisch Museum). Stella Priest,
echtgenoot van Hans 'Suhandi' Oosterhof (stationmanager Radio Korsow FM), S.G. 'Yapi'
Martijn (auteur van de twee delen Korsow Musikal, over het muziekleven op Curaçao tussen
1930 en 1990), Percy Pinedo (cultureel programma maker Radio Z86), Helen Hoyer
(directeur Radio Hoyer), Peter Steenbakkers (directeur Biblioteka Públiko Kòrsou), Ruut
Rubens (vrijwilliger platencollectie Biblioteka Públiko Kòrsou), Lianne Leonora (beheerder
afdeling Caribiana, Biblioteka Públiko Kòrsou)
Het plan is ontstaan met de bibliotheken op Aruba en Curaçao hechter te gaan samen werken
in het streven naar behoud van het materiaal. Nog steeds worden unieke platen onwetend
weggegooid, vaak omdat men er geen bestemming voor weet. De bibliotheek op Curaçao
heeft, door de onvolprezen inspanning van Ruut Rubens, al een fraaie collectie. Het
verzamelen moet echter worden voorgezet. Op Aruba ligt hier ook een taak. Lange tijd
herbergde de bibliotheek aldaar de collectie van Ito en Eddy Tromp. Deze is nu echter na
pensionering van Eddy weer in zijn eigen beheer. Via de media moet gepoogd worden
mensen bewust te maken van het cultureel en historisch belang van geluidsdragers. Het
laagdrempelig karakter van de bibliotheken en hun (sociaal) centrale ligging maken ze tot het
aangewezen vangnet.
Met de bibliotheek op Curaçao is een regeling getroffen dat in het geval exemplaren
vierdubbel aanwezig zijn het slechtste exemplaar kan worden meegenomen als
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studiemateriaal. Het is prettig om - ook in Nederland - over zo veel mogelijk materiaal in
originele vorm te kunnen beschikken. Spreiding van dubbel materiaal is in ieder geval
verstandig omdat dan bij calamiteit niet meteen alles verloren is.
Vanzelfsprekend zijn ook de diverse vertegenwoordigers van het project op de eilanden
bezocht. Op Aruba: Vivian Lampe en Astrid Britten (directeur Biblioteca Nacional Aruba) op
Curaçao: Johanna Vos - van 't Hoog (vertegenwoordiging op Bonaire) Madeleine Plaate en
Ieteke Witteveen (directeur Nationaal Archeologisch en Antropologisch Museum).
Het is plezierig te bemerken dat ook tijdens het onderzoek een deel van de eigen expertise
ingezet kan worden voor plaatselijke projecten. Zo is de heer Luydens op Aruba voorzien van
materiaal en instructies voor het verantwoord reinigen van zijn collectie. Op verzoek van
Stella Priest is door ondergetekende zitting genomen in de Commissie Geschiedschrijving
Radio Omroep op Curaçao met de voorlopige titel “Historia di Radio na Kòrsou – 1928 te
2005 – 77 aña”. Daisy Croes heeft mij gevraagd als adviseur voor het Aruba Antiek Museum
vanwege mijn ervaring in het voormalig Fonografisch Museum en Omroep Museum.
Op Aruba is een deel van een lezingencyclus over de calypso bezocht. Bij deze gelegenheid is
het project onder de aandacht van de toehoorders gebracht. Het is opvallend dat weinig
muziekliefhebbers op de hoogte zijn van dat wat in het verleden is vastgelegd van hun
favoriete artiesten. Hieruit blijkt eens te meer het belang van fonografisch en discografisch
onderzoek.

Tijdens de uitvoering 'Calender di Cumpli Aña' met Frank Croes (directeur Institut di Cultura) Ramon Lee
(minister van cultuur) Padú Lampe (componist, pianist), Tim de Wolf, Vivian Lampe (dochter Padú,
vertegenwoordiging project op Aruba) en de zanger Victor Samuel.
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3. Digitalisering
3.1 Apparatuur
De in het vorige verslag aangekondigde modernisering van de mobiele installatie - die tijdens
het eerste project in 1998 goed dienst heeft gedaan - heeft inmiddels plaatsgevonden. Het hart
van de installatie vormt een hoogwaardige grammofoon met drie snelheden. De 'shells' (pick
up koppen) zijn verwisselbaar zodat snel van naald kan worden gewisseld. Dit is van belang
omdat afhankelijk van leeftijd, merk en conditie van de plaat soms een andere
afrondingsstraal van de naald moet worden toegepast, dan wel in plaats van een elliptische
naald een radiale naald moet worden gebruikt. De installatie heeft een ingebouwde
voorversterker, geschikt voor diverse opnamekarakteristieken.5 De voeding van de
voorversterker is extern ter voorkoming van brom door het strooiveld van de
voedingstransformator.
Voor een veilige, vlotte en toegankelijke digitale opslag is harddisk recording momenteel de
meest aangewezen vorm. De laptop, die ook voor gegevensverwerking bij geschreven
bronnen wordt toegepast, kan ook hier goede diensten bewijzen. Vanzelfsprekend is bij de
aanschaf rekening gehouden met deze taak. Gebruikt wordt een Dell Latitude 110L met 60
Gb harddisk. Deze computer wordt, met het oog op veldwerk, geleverd met een wat steviger
constructie van de dragende delen. Voor geluidsbewerking is het programma SoundForge 8.0
aangeschaft.
Bij digitalisering is de omzetting van een analoog naar een digitaal signaal de basis. Dit
proces vindt plaats in een 'ad-converter'. Deze conversie moet feilloos zijn want wanneer hier
iets fout gaat zal dit doorwerken in alle stadia van bewerking, dus ook in het eindresultaat. De
geluidskaart van de laptop bevat ook een ad-converter maar de kwaliteit hiervan is
onvoldoende voor serieus archiveringswerk en mastering. Een losse compacte ad-converter
van hoge kwaliteit is de oplossing. In de vorige rapportage is melding gemaakt van de Apogee
Mini ME. De eigenschappen zijn daar al opgesomd. Het apparaat is inmiddels aangeschaft en
voldoet naar verwachting.
Buitengewoon handig is dat - naast aansluiting op lijn niveau6 - ook microfoons direct op de
converter kunnen worden aangesloten. Zo kan op de laptop ook met microfoons worden
opgenomen. Dit is handig voor het vastleggen van interviews. Deze zijn dan op de harddisk
meteen toegankelijk en kunnen in korte tijd naar cd worden gebrand. Toepassing van
bekabeling met XLR-pluggen, zowel voor microfoon als lijn, brengt het benodigde arsenaal
audiokabels terug tot slechts twee stuks.
Genoemde wijzigingen zijn toegepast om een tropenbestendig medium voor hoogwaardige
digitale opslag te creëren. Eerder werd gewerkt met DAT (digital audio tape). Hoewel dit in
5

Vanaf 1953 is vrijwel door alle merken de RIAA-opnamekarakteristiek toegepast. De platen in de onderhavige
periode hebben allen deze curve. Toch kan het wenselijk zijn deze uit te schakelen om de verlaging van de
weergave van de hoge tonen die bij deze karakteristiek bij weergave wordt toegepast te omzeilen. Hierdoor kan
het verwijderen van ruis en tikken in een later stadium met behoud van een betere geluidskwaliteit geschieden.
Zie ook Discography of music from the Netherlands Antilles and Aruba, including a history of the local
recording studios p. 31 en 32.
6
Lijn-niveau houdt in: +4dB (analoog) een spanningsafgifte van 1 volt bij 1000 Hz. Dat is veel meer dan de
millivolts die bij microfoon of magneto-dynamisch pick-up element worden afgescheiden. Om die reden zijn
verbindingen van de twee laatstgenoemde zeer kritiek. De geringe spanning moet worden versterkt en iedere
onrechtmatigheid (meestal brom) wordt navenant vergroot.
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de praktijk goed heeft gefunctioneerd is er bij DAT bij opname en weergave sprake van direct
contact tussen geluidsdrager en machine. Dit houdt in dat er slijtage plaatsvindt. Daarbij is
DAT geen duurzaam medium. Een nadeel is voorts dat de toegankelijkheid - zoals bij alle
bandsystemen - te wensen overlaat. Wie herinnert zich niet het hinderlijke heen-en-weer
spoelen van een cassette bij het zoeken naar een bepaalde passage?
Alle platen uit de periode 1957-1970 zijn geperst in het relatief ruisvrije vinyl. Men zou
veronderstellen dat platen uit deze periode gemakkelijk te digitaliseren zouden zijn door hun
betere kwaliteit. Helaas is vinyl veel zachter dan de schellak waarin de 78 toerenplaten zijn
geperst. Dit betekent dat - wanneer platen slordig zijn behandeld - een vinylplaat al gauw vol
beschadigingen zit. Het vraagt dan zorgvuldig schoonmaken, een optimale naaldaanpassing
en zorgvuldige restauratie om van zo'n exemplaar weer iets te maken dat de muzikale
informatie prijsgeeft en eventueel weer luistergenot kan verschaffen. Het zoeken naar de
exemplaren in de beste conditie is ook bij vinylplaten van belang. Hierboven is al geschetst
hoe door middel van een notatie systeem met twee cijfers de kwaliteit van de plaat kan
worden vastgelegd.

De mobiele installatie, digitalisering 'in 't veld'.

3.2 Digitalisering van platen
Stand 31 januari 2006 zijn ongeveer 250 titels gedigitaliseerd. Dat is een minderheid van dat
wat nog zal moeten gebeuren. Tot nu toe heeft de prioriteit van het onderzoek gelegen bij het
vergaren van achtergrondinformatie en het lokaliseren van voor het onderzoek relevante
collecties. In de komende maanden zal de digitalisering een groter percentage van de
werkzaamheden in gaan nemen.
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4. Uitbreiding onderzoekstijd
Zoals hierboven al op diverse plaatsen ter sprake is gekomen overtreft de hoeveelheid
materiaal die aan het licht is gekomen de verwachtingen. Dat is op zich verheugend maar
plaatst mij voor het probleem dat het materiaal niet in de geplande tijdsspanne kan worden
verwerkt. Bij de planning is uitgegaan van circa 1000 titels, nu al kan een dubbele
hoeveelheid worden verwacht, terwijl nog enkele grote collecties zullen moeten worden
doorgenomen. Hier toont zich eigenlijk een paradox. Hoe harder je werkt (en beter je speurt),
des te meer is er te doen!
Per extra aangetroffen plaat wordt de onderzoekstijd meer belast dan een buitenstaander in
eerste instantie verwacht. Het zijn bij een 45 toerenplaat 2 of 4 titels extra, bij een LP kan het
oplopen tot zo'n 18 extra nummers. Dit leidt niet alleen tot een extra registratie (waarbij
bedacht moet worden dat de registratie op verschillende ingangen wordt uitgewerkt), maar
ook tot een extra digitalisering, eventueel restauratie en - daarop vooruitlopend - reiniging.
Het krantenonderzoek blijkt veel tijdrovender dan op grond van de ervaringen met eerder
onderzoek kan worden verwacht. De kranten worden geleidelijk aan uitgebreider. Daarmee
worden ze minder toegankelijk voor snelle bestudering, ook omdat er een tendens is dat
artikelen niet meer onder aparte kopjes worden opgenomen maar veelal worden weggestopt in
betrekkelijk algemene rubrieken als 'Spreek ik met de Amigoe?' of 'Nieuws in het kort'.
Stagnerend werkt het feit dat diverse grote collecties op Aruba en Curaçao niet onmiddellijk
toegankelijk blijken te zijn. Gelukkig kan de 'wachttijd' goed worden opgevuld met het
krantenonderzoek, maar één en ander is wel van invloed op de planning en leidt per saldo tot
vertraging.
Aangezien het niet verstandig zou zijn het onderzoek te versoberen zal de oplossing gezocht
moeten worden in een uitbreiding van de onderzoekstijd. Mijn voorstel is om de planning te
wijzigen en de tijspanne uit te breiden met één jaar. De sluitdatum van het project wordt dan
30 september 2007. Deze uitbreiding zal gepaard moeten gaan met een verruiming van het
budget. Deze zal ongeveer € 25.000,- bedragen, i.e. ongeveer één derde van de
oorspronkelijke begroting.
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5. Tenslotte
Belangrijk en plezierig is dat zowel op de Nederlandse Antillen en Aruba als in Nederland het
onderzoek gewaardeerd wordt. Personen en instanties reageren enthousiast. Er is aandacht van
de media, de platen worden weer gedraaid en straks is alles gedigitaliseerd en
gedocumenteerd beschikbaar. Het materiaal wordt weer tot leven gewekt! Scott Rollins van
Otrabanda Records wil graag een bloemlezing voor de periode 1957-1970 uitbrengen, te
vergelijken met de eerdere productie 'Riba Dempel' betreffende de Curaçaose bands uit de
periode 1950-1954. Van de cineast Marion Hilhorst ontving ik kort voor afsluiting van deze
rapportage een aardig mailtje met een leuk plan: 'Het kan niet op. Je wordt hier doodgegooid
met die ouwe platen. Goede PR hoor. Chapeau. Hoe meer ik lees des te meer denk ik aan een
documentaire … Zou dat niet iets zijn Tim?'
Dit enthousiasme brengt me tenslotte bij een persoonlijk woord. Wat in bovenstaande - door
doelmatigheid gedwongen wat zakelijke - rapportage misschien te weinig tot uitdrukking
komt is dat ik het onderzoek met veel genoegen verricht. Meer dan de vorige keer is het voor
mij ook een ontdekkingstocht. Immers, aan het voorgaande project ging een periode van meer
dan tien jaar 'amateurisme' vooraf. Daarbij, de wijze waarop in de jaren vijftig de
grammofoonplaten tot stand zijn gekomen geeft meer leidraad. Het aantal platenlabels is dan
beperkt, men opereert meer gestructureerd en hanteert een redelijk consequente nummering.
Onbekend materiaal kan worden verondersteld te bestaan aan de hand van ontbrekende
catalogusnummers. In de jaren zestig zijn veel producties incidenteel. Er zijn veel
verschillende labels die weinig platen uitbrengen. Catalogusnummers worden niet volgens
een vaste reeks toegekend. Daardoor is ontbrekend materiaal niet in kaart te brengen, het is
immers dan nog onbekend. Dit bemoeilijkt het onderzoek maar anderzijds, de speurtocht zit
vol verrassingen en de ontdekking van veel nieuw materiaal is een waar genoegen. Onder de
'nieuwelingen' bevinden zich, vooral uit de roerige jaren na 1966, ware pareltjes. Kostelijk
zijn de liederen waarin actuele gebeurtenissen worden bezongen. Dit materiaal is
vanzelfsprekend, naast alle muzikale aspecten, van grote historische waarde.

Tim de Wolf,
februari 2006.
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