Rapportage Project 'Disconan Bieu'
periode: januari tot en met december 2007

Dit verslag betreft de voortgang (periode januari t/m december 2007) van het project
‘Disconan Bieu’ (Papiaments voor oude platen). Het project richt zich op inventarisatie,
onderzoek, beschrijving en digitalisering van grammofoonplaten, opgenomen op de
Nederlandse Antillen en Aruba tussen 1955 en 1971.
N.B. Enkele personen in dit verslag zijn in verband met publicatie op het internet
geanonimiseerd.
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1. Samenvatting van de werkzaamheden in de periode januari t/m december 2007
De eerste maand van het jaar 2007 heeft, wat betreft het project ‘Disconan Bieu’, vooral
in het teken gestaan van digitalisering van het materiaal. In de volgende maanden is het
krantenonderzoek op de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag voortgezet en afgerond.
Nadat het krantenonderzoek vrijwel was voltooid is gestart met het schrijfwerk voor het
historisch overzicht met betrekking tot de studio’s. In de maand september zijn Aruba,
Bonaire en Curaçao bezocht. Deze reis was vooral gericht op het afnemen van
interviews met musici en andere betrokkenen bij de fonografische geschiedenis van de
Nederlandse Antillen en Aruba. De volgende maanden (zullen) zijn gewijd aan het
uitwerken van de interviews en het bijschaven aan de geschiedschrijving van de studio’s
en de discografie, alsmede enige aanvullende digitalisering.
2. Toekenning Prins Bernhard Cultuurfonds Muziekprijs 2007
Op 2 november 2007 mocht ik de Prins Bernhard Cultuurfonds Muziekprijs in
ontvangst nemen uit handen van Prinses Margriet. Een prachtige kroon op het werk! De
uitreiking was buitengewoon feestelijk. Een optreden van Randal Corsen vormde een
muzikaal intermezzo, waarna een zeer geanimeerde en gezellige receptie volgde. Het
was fantastisch zoveel mensen, die op de één of andere wijze betrokken waren bij de
projecten, bijeen te zien. Alles bij elkaar, de mooiste dag van mijn leven. Een prachtige
erkenning van mijn werk, maar ook van het belang van deze vorm van onderzoek en de
Antilliaanse en Arubaanse muziek.
In de bijlage is het juryrapport opgenomen.

Afb. 1: H.K.H. Prinses Margriet heeft zojuist Tim de Wolf de PBCF Muziekprijs overhandigd.
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3. Digitalisering van de platen
Voor de inhoudelijke en methodologische kant van het digitaliseringproces zij verwezen
naar de rapportage over de periode maart tot en met december 2006.
December 2006 en januari 2007 zijn volledig besteed aan digitalisering van
grammofoonplaten. Dit om twee redenen: ten eerste dienden de – speciaal voor
digitalisering toegekende – fondsen gefourneerd door het ThuisKopiefonds voor 1
februari 2007 te zijn ‘verbruikt’. Ten tweede is het hebben gehoord van de muziek van
groot belang bij het interviewen van musici (gepland voor 2007). Kennis van hun
repertoire breekt het ijs onmiddellijk.
In het vorige verslag kon worden gemeld dat ultimo januari 2007 in totaal 33,6
gigabytes aan signaal is vastgelegd. Dit is in de genoemde digitaliseringsronde
toegenomen tot 37,8 gigabytes, dat zijn circa 58 standaard cd’s. Tijdens de reis naar de
Nederlandse Antillen en Aruba is nog ongeveer 2,5 gigabytes aan materiaal opgenomen.
Het betreft platen die bij de reis in 2005 zijn getraceerd en waarvan gedurende het
project elders geen exemplaren in gelijke of betere staat zijn aangetroffen.
3.1 Problemen
Helaas zijn enkele exemplaren niet gekopieerd daar de eigenaar ‘koudwatervrees’ met
betrekking tot de auteursrechten kreeg. Hier en daar duikt dit op. Men heeft het idee in
de problemen te komen door materiaal ter beschikking te stellen. Vanzelfsprekend zou,
ook indien er sprake zou zijn van schending van auteursrecht, degene die het materiaal
aan mij leent geen enkele blaam treffen. Het (niet commercieel) uitlenen van platen is
immers niet verboden. Daarbij is door mij een regeling getroffen met Buma/Stemra die
mij toestaat enkele kopieën van het materiaal te maken. Met deze argumenten zijn de
bezwaren meestal te slechten, doch helaas niet altijd. Een probleem is dat in de kleine
gemeenschappen van de eilanden anonimiteit vrijwel niet bestaat. Hierdoor, zo zegt
men dan, acht men zich ten opzichte van de musici al snel schuldig. De paradox is dat
de musici over het algemeen niet meer beschikken over hun eigen platen en dolblij zijn
als ze een kopie kunnen krijgen. Echter, wanneer hierop gewezen dragen de
‘verzamelaars’ argumenten aan als ‘geen tijd’ en ‘ik kan het niet vinden’. Om deze
redenen weigert men zelfs de musici hun eigen materiaal te verstrekken. Hierover
bestaat onder de musici verontwaardiging.
Frustrerend is dat door het uitblijven van medewerking een aantal collecties niet in het
project zijn betrokken. Zo is geen toegang verkregen tot de collectie van Radio
Kelkboom (Aruba). De heer Kelkboom is vriendelijk, maar zegt machteloos te staan. De
platen zijn opgeslagen in een zeecontainer achter de studio en ze zijn niet toegankelijk.
De collectie van V. is eveneens achter slot en grendel gebleven. Ondanks de
vriendelijke medewerking van A., lid van de driekoppige directie van het radiostation, is
geen resultaat geboekt. Dwarsligger hier is zijn mededirectielid en zuster. Om
onduidelijke redenen weigert zij pertinent de collectie ter beschikking te stellen voor
onderzoek
Bij R. op Curaçao ligt de zaak weer anders. Vele jaren heb ik gepoogd zijn –
aanvankelijk ruimhartig toegezegde – medewerking te verkrijgen. Ook tijdens mijn
verblijf op Curaçao in 2007 heb ik hem weer bezocht. Onderwijl heeft ook Winthrop
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Afb. 2: In conclaaf met Emile Kelkboom

Curiel, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de Nederlandse Antillen en
Aruba – als oude bekende van R. – pogingen ondernomen om hem op andere gedachten
te brengen. R. blijft echter volharden in zijn weigering. Zijn motivatie heeft hij mij met
pathos medegedeeld: “…ik kan je niet helpen, luister, het is niets persoonlijks, ik hou
zelfs van je om die prachtige cd die je hebt uitgebracht en het werk dat je doet … maar
ik help niemand … want niemand helpt mij…” Met dit laatste refereert R. aan het
uitblijven van subsidies voor diverse door hem geplande projecten. Deze projecten
worden echter niet geschraagd door een plan en begroting, waardoor fondsen en
overheid zich er niet aan kunnen wagen.
Teleurstellend is het onttrekken van medewerking door R. op Bonaire. R., Bonairiaan
van geboorte, woonde enige tijd in Nederland. Tijdens deze periode is een
vriendschappelijk contact ontstaan en zijn medewerking aan het project leek verzekerd.
Zijn collectie is zelfs enige maanden door mij geleend om te beschrijven en is
geretourneerd met de afspraak dat – in de digitaliseringsfase – de relevante platen weer
geleend zouden kunnen worden. Toen dit moment was aangebroken bleek R. inmiddels
– zonder bericht – te zijn geremigreerd naar Bonaire. Aanvankelijk leek nog de
mogelijkheid te bestaan platen uit zijn collectie aldaar te kopiëren maar spoedig kwam
het bericht dat de platen, opgeslagen met de inboedel in een zeecontainer, in de
tropische hitte te warm zouden zijn geworden en een deel verloren was gegaan. Inzicht
in wat nog wel bruikbaar was werd niet gegeven. Voorts verliep de correspondentie
stroef en kreeg ik de indruk dat R. verder contact uit de weg wilde gaan. Bij het bezoek
aan Bonaire – ruim van te voren aangekondigd aan R. – leek dit vermoeden te worden
bevestigd. De vogel was gevlogen.
Spijtig dit alles, maar tegenover deze probleemgevallen staan gelukkig velen die
hartelijk hun medewerking hebben verleend. In de gevallen van Kelkboom, V. en R.
zijn de collecties niet geïnventariseerd. In het geval van R. (Bonaire) wel. Hierdoor is
alleen in het laatste geval bekend wat nu niet in de reeks cd’s kan worden opgenomen.
Troost is wel dat in de collecties waartoe wel toegang is verkregen veel materiaal
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herhaaldelijk is aangetroffen. Dit lijkt er op te duiden dat het meeste wel is gezien. Dit
is ook gebleken tijdens de interviews met de musici. Omissies zijn daarbij niet aan het
licht gekomen.
3.2 Aanvullingen op de collectie
Verwacht kon worden dat de reis naar de Nederlandse Antillen en Aruba nieuw
materiaal zou opleveren, temeer daar veel musici bezocht zouden gaan worden. In
tegenstelling tot deze verwachting blijkt dat de musici vrijwel zonder uitzondering al
hun platen kwijt zijn. Over het algemeen zijn ze, kort na uitgave, uitgeleend en heeft
men ze nooit meer teruggezien. Uitzondering is ‘Boeli’ Capriles. Capriles werkte lange
tijd als technicus in de studio van Telecuraçao. Vooral na de sluiting van de Curom
studio in 1967 is deze gelegenheid veel benut voor plaatopnamen. Capriles had de
gewoonte van elke opname een exemplaar te bewaren. Zodoende heeft hij een
indrukwekkende collectie opgebouwd en – ook niet onbelangrijk – in nieuwstaat. De
collectie vormt een bron voor te digitaliseren materiaal, maar ook discografisch. Immers
is nu vrij exact te reconstrueren welke opnamen bij Telecuraçao zijn gemaakt.
Verheugend is dat met Capriles een regeling kon worden getroffen waarbij de collectie
kon worden aangekocht.
3.3 Aanvullende digitalisering
Door de ontdekking en aankoop van de Collectie Capriles, speurwerk op platenbeurzen,
contacten met verzamelaars en donaties tijdens het verblijf op de Nederlandse Antillen
en Aruba zal aanvullend digitaliseringswerk verricht moeten worden. Prettig is dat
genoemde vondsten voor een deel de ontstentenis van collectie R. (Bonaire) in de
digitalisering compenseren. Hierdoor zal toch een vrijwel volledige digitalisering van de
tussen 1957 en 1971 uitgegeven platen ontstaan.

Afb 3: Digitalisering op het logeeradres op Aruba, onder goddelijke supervisie
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3.4 Afwerking en aflevering van de serie
Uiteindelijk zal de serie cd’s die als een van de resultaten van het project ‘Disconan
Bieu’ aan bibliotheken en archieven ter beschikking zal worden gesteld bestaan uit circa
80 cd’s. Hierbij ontstaat een fysiek probleem met betrekking tot verzenden, opbergen en
toegankelijkheid. Overwogen wordt of aflevering niet beter kan geschieden op dvd’s als
wav-bestanden. Hierdoor gaat vermenigvuldiging sneller en beter en kan het materiaal
meer duurzaam worden gearchiveerd (wav-bestanden worden bit voor bit gelezen of
gekopieerd, bij cd’s vinden foutlezingen plaats die door de software worden
gecompenseerd). De prijsontwikkeling van harddisks met voldoende capaciteit nodigt
uit dit medium voor opslag te gaan gebruiken. Nadat de digitalisering is voltooid zal
hier – met acht op de wensen van de bibliotheken en archieven – een beslissing over
worden genomen.
4. Krantenonderzoek
Het krantenonderzoek vormt een belangrijke leverancier voor feitenmateriaal omtrent
platen en artiesten. De platen op zichzelf zijn moeilijk te dateren. Interviews met de
artiesten baten niet, vaak weten zij allerhande wederwaardigheden omtrent de
producties maar … ‘wanneer was dat ook alweer’? Het feitenmateriaal uit de kranten
vormt een belangrijke onderbouwing voor de interviews. De voorkennis wordt door de
geïnterviewden zeer gewaardeerd. Met trots kan ik melden dat ik in vrijwel alle
interviews wordt gecomplimenteerd om mijn kennis. Vaak wordt lachend en joelend
(feest van herinnering) de door mij gegeven fonografische carrièreschets aangehoord.
Hierdoor is het ijs gebroken en volgt een leuk en informatief gesprek. Niet in de laatste
plaats is het, als Nederlander in een ‘vreemde’ cultuur, zaak blijk te geven van
diepgaande belangstelling en gedegen voorwerk.
In voorgaande verslagen is al melding gemaakt van het tijdrovend karakter van
krantenonderzoek. Toch is gebleken dat iedere minuut erin geïnvesteerd goed is
geweest. Het krantenonderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de Amigoe di
Curaçao. In de onderzoeksperiode is dit het meest uitgebreide dagblad van de
Nederlandse Antillen. Het is de enige krant waarvan, zij het door combinatie van drie
collecties, een aaneensluitende reeks van 1956 tot en met 1970 kan worden gevonden.
In hoofdzaak is gebruik gemaakt van de verzameling van de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag, ontbrekende jaargangen konden ten dele op de Universiteitsbibliotheek
Leiden worden ingezien. De resterende omissies zijn op het Nationaal Archief te
Curaçao doorgenomen. Naast de Amigoe di Curaçao zijn ook jaargangen doorgenomen
van de Beurs- en Nieuwsberichten. Incidenteel zijn exemplaren bekeken van andere
periodieken als onder andere ‘De Passaat’, ‘Aruba Esso News’, ‘Today’, ‘La Prensa’ en
de ‘Arubaanse Courant’. Gezien het feit dat veel platen zijn uitgebracht gericht op een
Papiaments sprekend publiek ware het misschien beter geweest de aandacht ook sterk te
richten op Papiamentstalige kranten. Helaas, het is hierboven impliciet al aangegeven,
zijn daar geen complete collecties van aangetroffen. Oriëntatie in enige jaargangen van
Papiamentse periodieken heeft niet de indruk gewekt dat veel is gemist doordat deze –
noodgedwongen – vrijwel buiten beschouwing zijn gebleven.
Om de datering van de platen meer exact te kunnen verrichten zijn ook bepaalde
rubrieken, sterk gericht op muziek en platen, in de jaargangen 1971 en 1972 van de
Amigoe di Curaçao doorgenomen.
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Het krantenonderzoek is, met de laatste aanvullingen vanuit het Nationaal Archief te
Curaçao, in september afgerond.
Zonder hulp van de digitale camera was een dergelijk omvangrijk krantenonderzoek in
de relatief korte tijd niet mogelijk geweest. De procedure is dat interessante artikelen in
het archief worden gefotografeerd om op een later tijdstip te worden verwerkt. In een
computerbestand worden de artikelen op enkele trefwoorden ontsloten. Per kwartaal
geordend worden de fotobestanden opgeslagen. Op deze wijze is het materiaal tijdens
het schrijfwerk goed vindbaar gebleken.
5. Samenstelling discografie en geschiedschrijving
Ter voorbereiding van de interviews, afgenomen tijdens de reis naar de Nederlandse
Antillen en Aruba in september 2007, is een concept ‘geschiedschrijving van de studio’s
gemaakt. Uiteindelijk zal dit een hoofdstuk worden in de discografie. Op deze wijze zijn
kennis en feiten – afkomstig uit het krantenonderzoek en enige interviews – compact
weergegeven en geordend en is een raamwerk ontstaan in welk kader de interviews met
de musici en andere betrokkenen kunnen plaatsvinden. Op deze wijze kan gericht
worden gevraagd en gespeurd naar onduidelijkheden, terwijl de kennis gemakkelijk kan
worden ingezet bij de voorbereiding van de interviews. Om dezelfde reden is het
werkbestand met de gegevens van de platen in de lente- en zomermaanden van 2007
omgewerkt naar een concept discografie. De discografische gegevens zijn hierdoor per
ensemble of persoon direct raadpleegbaar.
Deze werkwijze is goed bevallen. Wat rest is de resultaten van de interviews te
verwerken in het concept, alsmede de gegevens uit de laatste delen van het
krantenonderzoek.
6. Interviews en andere ontmoetingen
Op 3 september landde ik op Curaçao met in het hart een mengeling van vreugd en
zorg. Vreugd om het weerzin met het sympathieke eiland en de missie, welke
voornamelijk zou bestaan uit het afnemen van interviews met musici. Dit zou een
aanmerkelijk gezelliger en socialer verblijf moeten worden dan dat in 2005 en 2006,
waarbij de activiteiten voornamelijk waren gericht op het speuren in discotheken en het
digitaliseren van grammofoonplaten. Zorg was er ook, want op voorhand zijn moeilijk
afspraken te maken, mede doordat wordt geprofiteerd van het ‘sneeuwbaleffect’ van het
netwerk van de oude musici. Zou ik voldoende interessante musici kunnen vinden en
zijn zij bereid – en in staat – tot een interview? Gelukkig zijn er op de Antillen en Aruba
door de jarenlange contacten met diverse personen goede relaties. Het verblijf op
Curaçao, Bonaire en Aruba is dan ook zeer succesvol geweest. Op enkele dagen konden
zelfs drie interviews worden afgenomen. Indien men de voorbereiding die elk interview
vraagt in ogenschouw neemt kan men zich voorstellen dat dit een flinke dagtaak is.
Daarnaast zijn ook nog platen gekopieerd, sociale bezoeken (in het kader van het
project) afgelegd en archieven en bibliotheken bezocht. Kolderiek wordt in dit kader
dan ook de veelgestelde vraag bij terugkeer in het moederland … ‘hoe was je vakantie?’
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6.1 Interviews
Tijdens de reis naar de Nederlandse Antillen en Aruba zijn interviews zijn afgenomen
met:
Billy ‘Mr. Music’ Adams (Curaçao, ‘toetsenist’)
Victor Caldera (‘Yeyo’ Calderon) (Curaçao, zanger)
Renaud Cijntje (Curaçao, gitarist, zanger)
Oswin ‘Chin’ Behilia (Curaçao, guitarist, zanger)
Jossy Brokke (Aruba, zanger)
Mevr. Capello, Chris Capello en Gudule Capello (Curaçao, eigenaar platenzaak ‘La Bonanza’)
‘Boeli’ Capriles (Curaçao, opnametechnicus Telecuraçao)
Carlos Croes (Aruba, guitarist, zanger)
‘Boy’ Dap (Curaçao, zanger)
Linda en Joyce Douglas (Curaçao, zangduo)
Livio Hermans (Aruba, pianist)
‘Mocky’ Job (Curaçao, eigenaar platenzaak ‘Tik Tak’, zoon van Angel Job)
Norman Moron (Curaçao, pianist)
Erwin Kastaneer (Curaçao, zanger en bandleider)
Juan ‘Padu del Caribe’ Lampe (Aruba, pianist, componist)
Tobi Lampe (Curaçao, zanger)
Greta Martha (Curaçao, zangeres)
Fredo en Lorenzo Muller (Curaçao, percussie en gitaar)
Simon Nicasia (Bonaire, gitarist, zanger)
Rufo Odor (Aruba, zanger, koordirigent)
Hans ‘Suhandi’ Oosterhof (Curaçao, opnametechnicus, ex-directeur Centro Pro Arte)
Rudy Plaate (Curaçao, zanger, componist)
‘Chopi’ van der Ree (Curaçao, componist)
Luti Samson (Curaçao, zanger)
Theo Scherptong (Bonaire, oprichter Tipico Bonairiano)
Oswald Specht (Curaçao, zanger)
Bij de keus van te interviewen personen heeft de fonografische geschiedenis een
belangrijke leidraad gevormd. Iemand met een lange carrière, waarin voor diverse labels
is opgenomen, is gezien de invalshoek van het onderzoek het meest interessant. Ook
zijn mensen opgezocht om wier opnamen onduidelijkheden bleven hangen. Soms zijn
ook adviezen gevolgd van andere musici om bepaalde personen te bezoeken. Over het
algemeen is tijdens de ontmoetingen veel informatie verkregen. Wat bij het uitwerken
van de interviews naar voren komt is de geanimeerde sfeer waarin de gesprekken
plaatsvinden. Ik ben blij dit te kunnen hebben bereikt, een ontspannen stemming waarin
de geest van de informant niet meer wordt gehinderd door plichtplegingen jegens de
‘vreemdeling’ en er een vriendschappelijke ambiance ontstaat van liefhebbers onder
elkaar. Naar mijn mening de ideale manier om interessante informatie te kunnen
optekenen.
Als enige weigerde P. mij te ontvangen daar hij ‘zijn belang er niet van in kon zien’.
Hoewel dit onvriendelijk klinkt moet dit niet zo worden geïnterpreteerd. De gezondheid
van de heer P. laat te wensen over.
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In gesprek met: Linda & Joyce Douglas (afb.4)

Juan ‘Padu del Caribe’ Lampe (afb. 5)

Oswin ‘Chin’ Behilia (afb. 6)

Fredo en Lorenzo Muller(afb. 7)

Erwin Kastaneer (afb. 8)

Melvin Bernabela (afb. 9)

Renaud Cijntje (afb. 10)

‘Chopi’ van der Ree (afb. 11)
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Oswald Specht (afb. 12)

Theo Scherptong (afb. 13)

Greta Martha (afb. 14)

Tobi Lampe (afb. 15)

Norman Moron (afb. 16)

Rudy en Erma Plaate en dochter Rosita (afb. 17)

’Yeyo’ Calderon (afb. 18)

Boy Dap(afb. 19)
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Enkele personen in Nederland, waarvan verwacht mag worden dat zij nog interessante
aanvullingen zullen kunnen geven, zijn nog niet bezocht. Dit soms doordat zij pas laat,
door tips van musici op Curaçao of Aruba, zijn getraceerd. Het gaat hier om Humberto
Nivillac, George Groenendaal, Lesley Vos en Robby Schouten. Met Pierre Lauffer is
een telefonisch interview afgenomen. Een bezoek stond gepland maar zijn gezondheid
was enige tijd zwak. De zanger Pat Pemberton is in 2007 wel bezocht en geïnterviewd.
6.2 Verdere ontmoetingen
Tijdens het verblijf op de Nederlandse Antillen en Aruba zijn in het kader van het
project diverse bezoeken afgelegd.
Op Curaçao is de vestiging van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de Nederlandse
Antillen en Aruba bezocht en is, evenals het vorig jaar, een prettig gesprek gevoerd met
de voorzitter, de heer Winthrop Curiel. Gesproken is onder anderen over
vervolgprojecten; conservering van de collectie 16mm. films van de RVD en het
bandenarchief van Radio Hoyer.
Voor conservering van het bewuste bandenarchief is in 2006 door ondergetekende
gepoogd fondsen te werven bij het ThuisKopie Fonds, helaas zonder resultaat. In
samenwerking met Gwenny Visser, kleindochter van Horacio Hoyer en beheerder van
het archief, is de aanvraag verricht. Tijdens het verblijf op Curaçao is de gelegenheid
aangegrepen het bandenarchief persoonlijke meer gedetailleerd te bekijken. De titels die
op de dozen staan gekrabbeld doen vermoeden dat hier een culturele schat ligt. Helaas
zijn de banden door stof en vochtoverlast sterk vervuild. In de toekomst zal gepoogd
worden fondsen bijeen te brengen om deze collectie van de ondergang te redden.
Op Curaçao wordt in het kader van het project nauw samengewerkt met het NAAM, het
Nationaal Archeologisch en Antropologisch Museum. Door dit instituut worden mijn
werkzaamheden secretarieel en computerfacilitair ondersteund. Ook dit maal zijn weer
diverse besprekingen gevoerd met de directeur, Ieteke Witteveen. Vooral stond hierbij
de mogelijkheid van een vervolgproject, gericht op de periode na 1970, centraal. Het
NAAM is bereid een dergelijk project facilitair te ondersteunen. In het kader van de
nieuwe projectplannen is Erik ‘Erikissimo’Hooi bezocht. Hooi heeft in voorgaande
jaren een belangrijke bijdrage geleverd door zijn omvangrijke collectie
grammofoonplaten ter beschikking te stellen van het project ‘Disconan Bieu’. Zijn
medewerking zal bij een vervolgproject onontbeerlijk zijn.
Uiteraard zijn ook de ‘oude vrienden’ bezocht op de Biblioteca Nacional, Nationaal
Archief (waarbij ook de Vrienden van het Nationaal Archief, vertegenwoordigd door
Helena Maduro), Radio Hoyer en Radio Korsou FM. Tevens is, het is hierboven al even
gemeld, weer een bezoek gebracht aan Jossy Rosales. Ook dit keer is gepoogd toegang
te krijgen tot zijn collectie, ook dit keer tevergeefs. Voorts is telefonisch contact gelegd
met de heer ‘Fefe’ Hoevertsz van de Yvanca opnamestudio. In dit gesprek kon
bevestiging worden verkregen dat de studio na de sluitdatum van de onderzoeksperiode
is opgericht. Hoevertsz is in 1972 gestart en tot circa 1997 doorgegaan. Deze feiten zijn
van belang bij het dateren van de platen. Soms staat Yvanca als opnamestudio op het
label vermeld.
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Op Bonaire is een bezoek gebracht aan ‘Boi’ Antoine. Antoine is, min of meer op
persoonlijk initiatief, begonnen met het inrichten van een Eilandsarchief voor Bonaire.
Zijn aanpak maakt een gestructureerde indruk maar door het ontbreken van fondsen is
de collectie verre van veilig. Antoine had mij uitgenodigd voor een bezoek in het kader
van mijn geluidsconserverend werk. Graag zou hij in het bezit geraken van zowel de
bestaande serie cd’s met oude platen (eerste project) als de komende. Daarbij liggen er
in zijn archief circa 15 geluidsbanden van Palman, een op Bonaire woonachtige
Surinamer die in de jaren ’50 en ’60 opnamen heeft gemaakt op genoemd eiland. Zijn
verzoek is dat de banden door mij worden geconserveerd. Ik heb een en ander
toegezegd, op voorwaarde dat fondsen hiervoor kunnen worden geworven.
Tevens is op Bonaire (Rincon) de heer Octavio Sint Jago bezocht. Ooit maakte hij een
plaatje op het label ‘Flamingo’ waar mij weinig van bekend was. Sint Jago’s
herinneringen bleken helaas een weinig verward en niet relevant.
Op Aruba zijn bezoeken gebracht aan Radio Kelkboom en V. (A.). Emile Kelkboom is
vriendelijk doch resoluut. De platen zijn niet beschikbaar want zij zullen ‘nog eerder
jaren dan maanden onbereikbaar’ zijn. A. is zeer coöperatief maar wordt in zijn goede
bedoelingen geblokkeerd door zijn zuster. Zij heeft als mede directielid van het
radiostation ook zeggenschap over de platen. Daar het radiostation wordt verbouwd
dreigt gevaar voor de discotheek. Deze is al uit de oude ruimte verwijderd en staat nu
opgeslagen in dozen. A. is teleurgesteld in de houding van zijn zuster. Hij vind het
onbegrijpelijk maar vreest: ‘ze gooit ze nog liever in zee dan dat ze een ander wat gunt’.
De platencollecties van Reggie Oduber en de familie Croes zijn doorgenomen. Hoewel
omvangrijk heeft dit geen nieuw materiaal opgeleverd, hetgeen in deze fase van het
onderzoek eerder verheugend dan teleurstellend genoemd mag worden. Een deel van de
collectie Oduber was op het moment van bezoek praktisch ontoegankelijk. De heer
Oduber heeft naderhand een lijst gezonden van mogelijk relevante opnamen. Dit
materiaal was echter allemaal al bekend. De hartstochtelijke verzamelaar Jossy Luydens
heeft de voor het project relevante opnamen in zijn collectie naar cd gekopieerd en deze
voor verdere verwerking aangeboden. Maybelline Arends Croes heeft van haar collectie
grammofoonplaten alles wat voor het project van belang is gedoneerd, op voorwaarde
dat zij een digitale kopie ontvangt. Rafael Kelly heeft een belangrijke bijdrage geleverd
door het contact te leggen met Reggie Oduber (zie boven). Mariachi musicus Supriano
van der Linden bleek nog één plaat van zijn ensemble ‘Perla di Aruba’ te bezitten die
nog niet bekend was. De plaat heeft hij gaarne ter kopiering ter beschikking gesteld.
Op Aruba is voorts nog een bezoek gebracht aan de gouverneur, de heer F.J. Refunjol.
Er volgde een geanimeerd gesprek, waarin bleek dat de heer Refunjol verwant is aan
enige bekende Arubaanse musici.
7. Media aandacht
In 2007 is, evenals in voorgaande jaren, in de media aandacht aan het project ‘Disconan
Bieu’ besteed. Ook aan mijn werk in het algemeen overigens, als gevolg van de mij
toegekende Muziekprijs 2007 door het Prins Bernhard Cultuurfonds. In sommige
gevallen is de publiciteit gegenereerd door het zenden van een persbericht of het
schrijven van een artikel. Onderstaand overzicht is niet volledig.
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Radio en televisie:
Op 19 augustus is in het programma “De zwervende microfoon” op de Concertzender
een interview (doorregen met muziek) afgenomen door Roel Kluver. De regie en
productie was in handen van Charlie Crooijmans.
Op Curaçao is, tijdens het verblijf in september, meerdere malen medewerking verleend
aan het zondagmorgen programma, gepresenteerd door Hans ‘Suhandi’ Oosterhof op
Radio Korsou FM.
Op 10 september is een uitgebreid interview afgenomen door Josetta Cijntje op Radio
Top FM (Curacao).
Op 26 september is een interview afgenomen door Jossy Brokke in zijn show op de
Arubaanse televisie.
Op 29 september is een interview afgenomen door Desiree Martis voor het NPS
programma ‘Tambu’.
1 November is, met een kort interview, door het ‘Radio 1 Journaal’ aandacht besteed
aan de toekenning van de Prins Bernhard Cultuurfonds Muziekprijs 2007.
In het ‘Tien uur journaal’ van 2 november is aandacht besteed aan de uitreiking van de
Prins Bernhard Muziekprijs 2007.
Geschreven media:
‘Speurwerk naar oud plaatwerk voor project Disconan Bieu’ in: Antillean Navigator
eerste kwartaal 2007 p. 50
‘Uw steun gevraagd voor de vastlegging van oud Antilliaans en Arubaans
geluidsmateriaal’ in: Antilliaanse Nieuwsbrief 48, mei/juni 2007 nr. 3 p. 16
‘De Wolf rondt project Disconan Bieu af’ in: Amigoe 1 september 2007 p. 4
‘Proyekto Diskonan Bieu ta den su fase final’ in: Extra 3 september 2007 p. 19
‘Audioarcheologie onder de tropenzon’ in: Beyond, grenzenloos muziekmagazine 2
najaar 2007 p. 41
‘Tim de Wolf wint muziekprijs Prins Bernhard Cultuurfonds’ in: Soester Courant 17
oktober 2007 p. 13
‘Soester De Wolf wint Muziekprijs’ in: De Gooi- en Eemlander 5 november 2007
Regionaal 1.
‘Soester muziekonderzoeker wint grote prijs ‘Klinkt veel, maar zo op’’ in: De Gooi- en
Eemlander 6 november 2007 Regionaal 1.
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8. Financiën
In de rapportage van februari 2006 is al melding gemaakt van de noodzaak de
onderzoekstijd, en dus de looptijd van het project, uit te breiden in verband met de
hoeveelheid materiaal. Vanzelfsprekend is bij de planning van het project een
zorgvuldige inschatting gemaakt van de omvang van de werkzaamheden, maar
aangezien het onderzoek zich ook richt op het herontdekken van materiaal is het
onmogelijk dit volkomen exact te doen. De vondst van nieuw materiaal werkt door in
alle facetten van het project; digitalisering, gegevensverwerking, interviews, onderzoek.
Het frustrerende is dat, juist wanneer je het werk zorgvuldig doet en energiek speurt
naar nieuwe schatten, je tevens het gevaar loopt bekritiseerd te worden vanwege de
uitloop. Bij het verrichten van dit werk moet, althans dat is mijn mening, bedacht
worden dat de kans om één en ander uit te zoeken uniek is. Uniek daar voor een tweede
project met zelfde strekking moeilijk fondsen te werven zullen zijn en uniek daar veel
van de kennis, aanwezig bij de betrokkenen, vergankelijk is. Om die reden zeg ik: beter
goed dan snel. Dit heeft echter wel financiële consequenties.
In oktober 2006 is de in februari 2006 gerapporteerde verwachte langere looptijd van
het project nader uitgewerkt. Hierbij is een nieuwe planning vervaardigd en is becijferd
wat de gevolgen op geldelijk gebied zouden zijn. Dit document is gezonden aan de
verstrekkers van de fondsen. De uitbreiding van de onderzoekstijd zou zich vooral
vertalen in een toename van de kosten voor het honorarium. De oorspronkelijk
begroting van € 74.500,- zou met € 21.256,80 verhoogd moeten worden naar €
95.756,80. Als gevolg van diverse besparingen (nader aangeduid in genoemd document)
kon op de benodigde aanvullende fondsen € 4.874,40 in mindering worden gebracht.
Wat restte was een bedrag van € 16.382,40.
Helaas is het niet gelukt voor dit bedrag aanvullende financiering te vinden. De in het
project betrokken fondsen staan over het algemeen op het standpunt dat een project
maar éénmaal wordt gesteund. Meer algemeen heerst bij fondsen de restrictie dat aan
een lopend project geen subsidie wordt toegekend.
8.1 Honorarium en andere posten
Zoals verwacht uiten de tekorten zich vooral in de post ‘honorarium’. Onderstaand
overzicht toont de begrote- en bestede fondsen, stand 1 oktober 2007. Volgens de
planning zal het project doorlopen tot 31 december 2007. Op die datum zal het tekort op
genoemde post tot € 14.757,40 zijn opgelopen. In de praktijk laat de begroting toe dat
tot en met juni 2007 een honorarium kon worden betaald. Vanaf juli is ‘om niet’
gewerkt.
Te verwachten is dat veel posten bij de praktische afsluiting van het project leeg zullen
zijn. Zo zullen de kosten van het drukken van de discografie vermoedelijk zelfs meer
bedragen dan de geraamde € 8000,- (zie paragraaf 8.2) en zullen de resterende gelden in
de post ‘bureau- communicatie en vertaalkosten’ worden besteed aan het honorarium
voor de beoogde vertaler. De transcriptiekosten zullen in de laatste fase worden
opgeslokt door het vervaardigen van digitale kopieën voor de diverse bibliotheken en
archieven op de Nederlandse Antillen en Aruba. Naar verwachting zullen nog wel
bedragen resteren onder de posten ‘huur en/of aanschaf apparatuur en software’,
‘onvoorzien’, ‘vervoer en logistiek’ en ‘reis/verblijfkosten Aruba, Bonaire, Curaçao’.
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Vooral met betrekking tot de reis- en verblijfkosten is dit het resultaat van
bezuinigingen met het oog op het al snel verwachte tekort door de uitloop van het
project. Het verzoek aan de fondsen is om de op deze en andere posten resterende
gelden, na afronding van het project, te mogen benutten ter compensatie van de tekorten
op de post ‘honorarium’.
Overzicht begrote- en verbruikte fondsen, stand 1 oktober 2007.
in Euro

begroot:

rest 1-10-07

honorarium:
transcriptiekosten
huur en/of aanschaf apparatuur en software
onvoorzien
vervoer en logistiek
reis/verblijfkosten Aruba, Bonaire, Curaçao
bureau- communicatie en vertaalkosten
drukken discografie

45.360
500
7.000
1.640
6.500
4.000
1.500
8.000
-------74.500

-9.883
307
967
548
3.345
841
1.222
8.000
-------5.346

totaal
8.2 Discografie

Aangezien boeken als een discografie van Antilliaanse en Arubaanse
grammofoonplaten weinig kans maken een kassucces te worden bedingen uitgeverijen
bij publicatie van dergelijke geschriften een tegemoetkoming in de kosten. Op deze
wijze wordt de kans verkleind dat de uitgeverij – immers een commerciële onderneming
– op één en ander zal moeten toeleggen.
Volgens dit principe is € 8.000,- begroot als bijdrage in de kosten van het drukken van
de discografie. Dit bedrag is gebaseerd op de som die gemoeid was bij de publicatie van
de eerste discografie bij Walburg Pers te Zutphen. Bij hernieuwd contact en meer exacte
opgave van de te verwachten omvang van het werk meende Walburg voor publicatie
een tegemoetkoming van € 11.000,- te moeten bedingen. Om die reden is contact
gezocht met enkele andere uitgeverijen, Knipscheer te Haarlem en Waanders te Zwolle.
Met deze firma’s zijn de besprekingen nog niet afgerond.
Naast de financiële kant zijn problemen met de distributie van de eerste discografie
aanleiding te overwegen niet meer met Walburg in zee te gaan. Destijds is gekozen voor
deze uitgeverij vanwege hun omvangrijk fonds boeken met betrekking tot de
Nederlandse Antillen en Aruba en hun distributienetwerk in deze regio’s. Echter, als
gevolg van het feit dat de voornaamste boekhandels in genoemde gebieden rekeningen
onbetaald lieten weigerde Walburg nieuw bestellingen uit te voeren. Hoewel
commercieel begrijpelijk is hierdoor de distributie van het boek verstoord. Tenslotte
weigerde Walburg inzage te geven in de verkoopcijfers van het boek. Eerst nadat het
boek – na de gebruikelijke verkrijgbaarheidperiode van vijf jaar – uit het fonds werd
genomen is inzage verkregen.
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Overigens wordt er naar gestreefd de eerste discografie, betreffende de lokaal
opgenomen 78 toerenplaten, te integreren met het de nieuwe discografie. Op deze wijze
ontstaat een overzichtswerk van 1943 tot en met 1970. Het overzicht wordt
vanzelfsprekend beter. Van bepaalde grote bands of bekende artiesten; zoals Estrellas
del Caribe en Juan ‘Padú del Caribe’ Lampe, kan dan de gehele discografische
geschiedenis in één boekwerk worden bestudeerd, waar anders het eerste deel –
inmiddels slechts antiquarisch te verkrijgen – erbij gepakt zou moeten worden.
Evenals de eerste discografie zal dit boekwerk in het Engels verschijnen. De ‘taalstrijd’
die het boek zou kunnen ontketenen wordt ermee voorkomen. De Nederlandse Antillen
hanteren een andere spelling van het Papiaments dan Aruba. Nederlands zou bij enkelen
kwaad bloed kunnen zetten als taal van de oude kolonisator. Hoewel de Engelse handen
wat dat betreft ook niet brandschoon zijn biedt de Engelse taal toch – ‘last but not least’
– het voordeel van een groot lezerspubliek. Het eerste boek is vrij internationaal
verspreid, met lezers van Japan tot Alaska. Het manuscript is nu ten dele in het
Nederlands, ten dele in het Engels. Scott Rollins is bereid tegen een bescheiden
vergoeding de vertaling van de Nederlandse gedeelten op zich te nemen en de Engelse
stukken te corrigeren. Rollins is een goede bekende van ondergetekende. Hij heeft vele
jaren vertaalwerk gedaan en is sinds enige jaren actief als producent van cd’s met
hoofdzakelijk Antilliaanse muziek. Getrouwd met een Curaçaose en liefhebber van de
Caraibische klanken kent hij de cultuur en zal hij daardoor de sfeer door een juiste
woordkeus kunnen vatten.
9. Terugblik … en vooruit!
Op 31 december 2007 zal het project ‘Disconan Bieu’ officieel worden afgerond.
Daarna zal toch nog wat tijd gemoeid zijn met de afronding van één en ander. De vondst
van de collectie Capriles noodzaakt een aanvullende digitalisering. De gegevens uit de
interviews zullen in het concept boekwerk moeten worden verwerkt. Delen van de
geschiedschrijving en de discografie zullen moeten worden vertaald. Tenslotte zal het
manuscript geredigeerd worden. Maar het belangrijkste is, de klus is vrijwel geklaard en
het beloofd een interessant boek te worden en een fraaie serie cd’s.
De opzet van het onderzoek, meer gefaseerd dan het voorgaande, is goed bevallen. Een
start met het inventariseren van de platen, daarna gedegen krantenonderzoek om
vervolgens – gewapend met deze feiten – de betrokken personen door middel van
interviews de persoonlijke herinneringen te ontlokken. Door deze aanpak kon ook
materiaal waar geen geschreven bronnen over zijn aangetroffen dan toch met ‘oral
history’ worden onderbouwd. Vanzelfsprekend is de fasering niet rigide geweest. Een
zijstap of kleine omweg die veel materiaal kan opleveren moet natuurlijk nooit worden
versmaad. De planning is te krap geweest. Onvoldoende is rekening gehouden met de
uitloop van onderzoekstijd door nieuwe vondsten; een goede (maar dure) les!
Terugblikkend op de periode november 2004 – december 2007, de looptijd van het
onderzoek, kan ik tevreden zijn. Ongetwijfeld zijn er omissies, maar het leeuwendeel
van de fonografische producten van Nederlands Antilliaanse en Arubaanse bodem is
goed gedocumenteerd digitaal beschikbaar. In tegenstelling met het eerste onderzoek
naar de Antilliaanse en Arubaanse platen was er minder ‘voorwerk’ in de vrije tijd
verricht. Ik begon aan de klus met minder voorkennis, maar rolde er, mede dankzij een
goed netwerk van betrokkenen, snel in. Het was niet eenvoudig. Het dateren van 45
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toerenplaten is aanzienlijk lastiger dan bij de 78 toerenplaten. In het 45 toeren tijdperk
zijn veel meer labels actief geweest, dat vraagt meer onderzoek. Financieel gezien is het
onderzoek, door de uitloop, voor mij ongunstig.
Zoals gebruikelijk bij een interessant project sluit ik het onderzoek met enige spijt af.
Het is heerlijk, afwisselend en interessant werk. Het plezier dat het mensen verschaft is
een enorme stimulans. De toekenning van de Prins Bernhard Muziekprijs verhoogt het
genoegen.
De ideeën voor vervolgprojecten beginnen zich uit te kristalliseren. Zoals hierboven
gemeld zijn er plannen voor een nieuw project gericht op de Antilliaanse platen van na
1970. De uitvoering hiervan zal een andere opzet krijgen dan de twee voorgaande
projecten. Ik wil meer van het werk overdragen aan lokale onderzoekers en technici en
mij beperken tot instructie en begeleiding. Van belang acht ik dat er overdracht van
kennis plaatsvindt, zowel met betrekking tot de onderzoeksstrategie als de technische
kant; de conservering en digitalisering. Voorts bereiken mij uit de Surinaamse
gemeenschap verzoeken ook hun muziek in kaart te brengen op de wijze zoals ik dit
voor de Nederlandse Antillen en Aruba heb gedaan. Ook zijn, door het onderzoek,
nieuwe collecties aan het licht gekomen die conservering behoeven. Enkele hiervan zijn
hierboven al zijdelings ter sprake gekomen. Tenslotte wil ik mij richten op
inventariserend onderzoek naar de platen die zijn opgenomen in Nederlands Indië en
Indonesië. Ik hoop van harte de financiering voor deze projecten rond te krijgen.
Tim de Wolf
Soest, december 2007

Afb 20: ‘Wie de sport niet beoefent moet zich ook niet met de spelregels bemoeien’ Aruba, september
2007, Tim de Wolf (midden) musicerend met, v.l.n.r.: Sheila Lampe, Vivian Lampe, Juan ‘Padu del
Caribe’ Lampe, Victor Samuel.
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