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1. Ter inleiding
In deze eindrapportage is de meer gedetailleerde informatie en technische explicatie in een
kleiner font gesteld en/of toegevoegd als bijlage. Het is voor de lezer die zich snel een indruk
wil vormen van de in het kader van dit project verrichte werkzaamheden mogelijk deze
delen ongelezen te laten zonder de lijn in het verslag te verliezen. Uiteraard is de op het
tweede plan gestelde informatie niet overbodig. Voor een goed begrip van problemen en
keuzes op technisch- en financieel gebied is enige aanvulling soms verhelderend en daarbij
ook interessant. De technische informatie zal ook als onderdeel van de beschrijving van het
archief worden toegevoegd aan de inventaris.
Bepaalde delen in deze rapportage zijn – soms met kleine wijzingen – overgenomen uit de
Tussenrapportage van november 2011.
Aan deze rapportage is achterin een compact disc toegevoegd met een bloemlezing van circa
70 minuten samengesteld uit opnamen die in het bandenarchief van Radio Hoyer zijn
aangetroffen.
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2. Het geluidsbandenarchief
2.1 Wat vooraf ging
In 2007, tijdens werkzaamheden in de discotheek van Radio Hoyer op Curaçao – in het
kader van projecten met betrekking tot Antilliaanse en Arubaanse grammofoonplaten – is
Tim de Wolf door Gwenny Visser (medewerker bij Radio Hoyer en kleindochter van de
oprichter Horacio Hoyer) attent gemaakt op de aanwezigheid van het
geluidsbandenarchief van het radiostation. Visser, zich terdege bewust van het historisch
belang van het archief, had tot dan toe kunnen voorkomen dat het archief zou worden
opgeruimd. Zij vreesde echter dat de banden uiteindelijk niet zouden kunnen worden
behouden. Voortschrijdende vervuiling en verval, gebrek aan financiën voor ontsluiting en
gebrek aan deugdelijke afspeelapparatuur verkleinden de overlevingskansen voor het
archief.
De Wolf heeft aan de hand van enige tientallen steekproeven vastgesteld dat het archief
vele interessante ‘items’ bevat en heeft toegezegd een conserveringsplan te zullen
opstellen om te pogen fondsen te werven voor behoud en ontsluiting.
November 2009 is een projectvoorstel ingediend met als oogmerk conservering,
digitalisering en inventarisering van het bandenarchief van Radio Hoyer. In samenwerking
met de Stichting Geschiedenis Geluidsregistratie (Nederland), Radio Hoyer (Curaçao) en
National Archaeological Anthropological Memory Management (NAAM) (Curaçao) is –
ondersteund door een comité van aanbeveling1 – een projectvoorstel ingediend bij het Prins
Bernhard Cultuurfonds voor de Nederlandse Antillen en Aruba (inmiddels omgedoopt tot
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied), het Prins Bernhard Cultuurfonds
(Nederland), het Mondriaan Fonds, het SNS Reaal Fonds en het VSB Fonds.
Medio 2010 zijn berichten van toezeggingen ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds
(de afdeling voor Nederland en die voor het Caribisch gebied) en het Mondriaan Fonds. Op
31 juli 2010 is door projectleider Tim de Wolf het comité van aanbeveling ingelicht dat het
project doorgang kon vinden. Helaas deelden SNS Reaal Fonds en het VSB Fonds mede niet
in de financiering van het project te zullen participeren.
2.2 Korte geschiedenis van Radio Hoyer
Horacio Erasmo ‘Jacho’ Hoyer (1904-1987) start in maart 1954 zijn commerciële station
Radio Hoyer. Hij is een ondernemer die, bezield van muziek en sport, geleidelijk aan zijn
plannen verwezenlijkt. Hij is een gewaardeerd en getalenteerd (amateur) tennisspeler. In
de Kerkstraat, Willemstad (Punda), Curaçao, heeft zij zijn nering, Hoyer’s Music &
Sportsstore. In deze winkel verkoopt hij naast muziekinstrumenten en sportartikelen ook

1

Het comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen (voor hun functies zij verwezen naar het
projectvoorstel): Mr. Frits Goedgedrag, Dr. Aart G. Broek, Geraldine van Bueren – Prens, Paul R.J. Comenencia
MA,Mr. Gregory E. Elias, Drs. Carel de Haseth, Prof. Dr. Michiel H.G. van Kempen, Felix P.C.M. van
Lamsweerde, John A.W.J. Leerdam MFA, Prof. Dr. Gert Oostindie, Stan Rijven, Drs. Nolda C. Römer – Kenepa,
Paul Rosenmöller, Prof. Dr. Wim Rutgers, Prof. Dr. Ronald Severing, Drs. Rein Spoorman, Wim Statius Muller
M.Sc., Peter Steenbakkers, Gwendolyne E.M. Visser, Mr. Drs. Chantal M.M. Visser, Drs. Ieteke Witteveen
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Afb. 1: Horacio Hoyer, circa 1959

Afb. 2: Studio Radio Hoyer, circa 1959

Afb. 3: Horacio Hoyer met opnameapparatuur voor grammofoonplaten en de Philips EL3540 taperecorder,
2
circa 1952.

grammofoonplaten. Het is via de uitgifte van grammofoonplaten dat hij tot de organisatie
van een radiostation komt.

2

Afbeeldingen 1 t/m 3 uit: Gedenkboek 5 jaar Radio Hoyer, 10 maart 1954 – 10 maart 1959 (Curaçao 1959) p
114
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In de oorlogsjaren breekt – als gevolg van de leveranties van brandstof en smeermiddelen
– voor Curaçao een periode van welvaart aan. Na de oorlog blijft deze voorspoed
aanhouden door de wereldwijd gestegen vraag naar aardolieproducten. In de jaren dertig
is compacte opnameapparatuur op de markt gekomen. Hoyer ziet een markt voor lokaal
opgenomen grammofoonplaten en richt provisorisch een studio in. In 1947 verschijnt zijn
eersteling op dit gebied. Een jaar later start Hoyer met de uitgave van grammofoonplaten
op meer professionele wijze. Op zijn platenlabel ‘Hoyco’ brengt hij in de volgende paar
jaren een rijke schakering van Curaçaos repertoire uit. Ongeveer 75 platen zien het licht.
In 1952 richt hij aan het Julianaplein in een oud familiehuis, het pand waar Radio Hoyer
nog immer is gevestigd, een opnamestudio in. Het is deze studio die de basis vormt voor
het radiostation, Radio Hoyer, dat op 10 maart 1954 officieel met uitzending begint.
Het vergaat het station in de eerste jaren voorspoedig. Uitbreiding van personeel en
apparatuur is het gevolg van de groei van de activiteiten. Op 10 maart 1958 wordt de
zender Radio Hoyer II officieel in gebruik genomen. In dat jaar worden ook uitzendingen
uit Bonaire verzorgd. De activiteiten op Bonaire monden uit in een eigen zender voor het
eiland, ‘Voz di Bonaire’ Radio Hoyer III in 1961.
Verslechtering van het economisch klimaat vanaf ongeveer 1965, culminerend in de
onlusten te Willemstad op 30 mei 1969, betekent voor Radio Hoyer dat de verdiensten –
als commercieel station immers afhankelijk van reclame-uitzendingen – onder druk
komen te staan. Daarnaast komen er in de loop der jaren steeds meer lokale zenders op
het eiland. Dit maakt dat de spoeling uiterst dun wordt. Versobering en bezuiniging
treffen Radio Hoyer. Desalniettemin – of misschien wel juist daarom – schrijft het station
geschiedenis door rondom 1990 een zender in bedrijf te stellen die werkt op zonneenergie.
Een meer uitgebreide geschiedenis van Radio Hoyer, met enige illustraties, kan worden
aangetroffen in bijlage I.
Tussen 1954 en ongeveer 1990 zijn door Radio Hoyer uitzendingen vastgelegd op
geluidsband. Een deel van de banden is – soms uit historisch oogpunt, soms om
onduidelijke redenen – bewaard gebleven.
2.3 Toestand van het archief
Bij aanvang van het project bevindt het geluidsbandenarchief zich in een van de
achterliggende ruimtes in het gebouw van Radio Hoyer, Plasa Horacio Hoyer 21, Willemstad.
De banden liggen hoog opgestapeld in twee open kasten. Het merendeel van de banden zit
verpakt in de originele dozen. Een deel van de dozen draagt de sporen van extreme
vochtoverlast. Soms zijn delen van de kartonnen verpakking tot pulp opgelost en verdwenen
of hebben resten van de verpakking (in de vorm van partikels of residu) zich vastgezet op de
geluidsband. Sommige dozen en banden zijn beschimmeld. Er is geen inventaris. Korte
gegevens betreffende de opname zijn op de dozen geschreven en soms ook met behulp van
etiketten op de spoelen. Technische gegevens omtrent sporentechniek, snelheid en
speelduur ontbreken vrijwel altijd. Op de dozen zijn soms nummers geschreven, resten van
vroegere inventarisatie. Het lijkt er op dat meer reeksen van nummeringen zijn toegepast.
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Door het in de loop der jaren veelvuldig verplaatsen van het archief is de ordening
verstoord.

2.4 Verschepen collectie
In oktober 2010 is de De Wolf naar Curaçao vertrokken om zorg te dragen voor het inpakken
en verschepen van het archief. De familie Hoyer hecht er waarde aan dat de verpakking en
verzending door hem zouden worden begeleid.
De waarde van deugdelijke verpakking met toepassing van vochtwerende materialen is gebleken! De
avond van de dag waarop het archief is ingepakt schampt een orkaan Curaçao. Dit is gepaard gegaan
met extreme regenval. De ‘zeewaardige’ verpakking heeft de inhoud van de dozen – tien in getal –
behoed voor vochtschade, ondanks dat de ruimte waarin de dozen stonden opgesteld door lekkage aan
het dak enige centimeters onder water is komende te staan. Verontrust door de hevige regenval heeft
De Wolf rondom twaalf uur die nacht gepoogd per auto Radio Hoyer te bereiken om extra maatregelen
te treffen ten aanzien van de veiligheid van het archief. De wegen blijken echter onbegaanbaar, de auto
moet zelfs worden achtergelaten. Na een wandeling in storm en regen, terug naar het logeeradres,
heeft De Wolf telefonisch contact met de bewaking van Radio Hoyer gezocht. Op zijn verzoek zijn de
dozen hoger en droger geplaatst. Hieraan is mede te danken dat de storm geen nadelige consequenties
heeft gehad voor de toestand van verpakking en archief en dat het materiaal de volgende dag zonder
vertraging is verscheept.

Vertraging is ondervonden bij de uitklaring op Curaçao. Volgens de Nederlandse douane zou
vrij verkeer (geen heffing van invoerrechten) kunnen plaatsvinden mits de zending voorzien
is van de juiste papieren en de objecten niet langer dan twee jaar in Nederland verblijven.
Om onduidelijke redenen is tussen de Nederlandse en Curaçaose regeling verwarring
ontstaan. De zending zou te lang op de luchthaven in transit moeten blijven hetgeen gezien

Afb. 3: Wijze waarop de banden zijn ingepakt: omgeven
met noppenfolie, in waterdichte zak, in doos, opgevuld
met polystyreen ‘chips’.

Afb. 4: De dozen in de loods op de luchthaven Hato van
Curaçao.

de klimatologische omstandigheden van de opslagloods niet verantwoord is geacht. Gekozen
is omwille van veilig transport en vlotte verzending een kleine financiële tegenvaller te
accepteren. Desalniettemin arriveert de zending eerst drie weken later te Schiphol. Ook nu
blijkt weer de waarde van deugdelijke verpakking. De zending heeft tijdens transport
duidelijk te lijden gehad maar de inhoud van de dozen is volledig ongeschonden gebleven.
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3. Transcriptie
3.1 Voorbereiding transcriptie
Een probleem met geluidsbanden is dat de fysieke omvang (en dus ook hoeveelheid) geen
exacte indicatie vormt voor de totale speelduur. Bij grammofoonplaten is de afspeelsnelheid
bekend en kan – zo deze al niet wordt aangegeven – op het oog de speelduur worden
geschat door te kijken naar benut oppervlak, groefsysteem (normaal- of microgroef) en
groefspoed. De magnetische registratie verandert visueel niets aan de band. Door een
veelheid aan combinaties van sporentechniek, snelheid en banddiktes zijn grote verschillen
in speelduur per band mogelijk. Tabel 1 geeft hiervan een illustratie, de bijlagen II tot en met
V verstrekken nadere (technische) informatie.

Tabel 1: speelduur voor geluidsband, ½ spoor techniek, beide richtingen (mono).

Voor volspoor en ½ spoor stereo dienen de tijden te worden gehalveerd, voor een bandsnelheid van 38 cm/sec
dienen de tijden voor 19 cm/sec te worden gehalveerd. De speelduur bij ¼ spoor stereo (dus twee kanalen) is
gelijk aan ½ spoor mono. Naar: Peeters, sr. W, De magische band (Amsterdam 1961) p. 12

Voor de begroting van het project is, op grond van spoeldiameters en incidentele
aantekeningen op de dozen, gerekend met een speelduur van één uur per band. Bij het
opstellen van de begroting bij het projectvoorstel is uitgegaan van een omvang van het
archief van 546 banden. Tijdens het inpakken van de geluidsbanden zijn door medewerkers
van Radio Hoyer uit allerlei hoeken en gaten nog 77 geluidsbanden extra aangedragen. Deze
zijn aan de collectie toegevoegd. Hiermee is het totaal aantal banden op 623 stuks gekomen.
Naast de ‘sec’ speelduur van de band moet rekening worden gehouden met ‘meerwerk’
(reinigen van de banden en verpakking, herstel van oude (loslatende) lassen, tussentijds
reinigen apparatuur, afregelen van de apparatuur op de specifieke eigenschappen van de
originele geluidsdrager, ‘editing’, montage, ‘normalizing’, overschrijven naar externe
harddisk, speciale behandeling van ‘probleembanden’, administratie en rapportage). Op
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grond van ervaring kan worden ingeschat dat de speelduur met drie moet worden
vermenigvuldigd om tot een goede indicatie van de totale duur van de transcriptiearbeid te
komen.
Hoewel de vondst van de 77 geluidsbanden op zich verheugend is en ook ‘nog net op tijd’
heeft plaatsgevonden is een minpunt dat het de transcriptiewerkzaamheden (buiten de
begroting) naar schatting zou verlengen met 3 x 77, i.e. 231 uur. De totale te verwachten
transcriptietijd (reiniging, digitalisering (conserveren), inventariseren) bij aanvang van het
project komt hierdoor op 1811 uur in plaats van de geplande 1580 uur. Verder leidt het extra
materiaal tot hogere kosten bij verscheping en ten aanzien van de digitale opslagmedia.
3.2 Selectie
In principe is geen selectie toegepast welke delen van het geluidsbandenarchief van Radio
Hoyer gedigitaliseerd zullen worden. Selectiecriteria zijn willekeurig, het is vrijwel onmogelijk
op voorhand van elk ‘item’ – door persoonlijke- en tijdsubjectiviteit heen – de importantie te
zien.
Desalniettemin zijn 76 banden geselecteerd die niet voor digitalisering in aanmerking
komen. Deze zullen wel in de inventaris worden opgenomen en blijven in principe in
originele vorm onderdeel van de collectie. Het betreft banden met transcriptie-programma’s
van buitenlandse instanties (Voice of America, S.A.V.I. (Servicio Audiovisual Internacional,
een Spaanse transcriptiedienst) , Sounds of Israël, Radio Nederland Wereldomroep) zonder
verband met het Caribisch gebied, alsmede taalcursussen, hoorspelen (novelas), kopieën van
handelsplaten (indien zonder aan- en afkondigingen en/of ‘station calls’) en – uiteraard –
blanco banden.
3.3 Transcriptie
Januari 2011 is gestart met werkzaamheden aan het project. Een probleem waar vrijwel
onmiddellijk op is gestuit is de determinering van de op de banden gebezigde
sporentechniek. Deze is door de technici bij Radio Hoyer vrijwel nooit op de dozen
aangegeven. De banden kunnen volgens vol- half- of kwartspoor systeem zijn opgenomen
(zie bijlage III). Het onderscheid tussen de spoorsystemen is niet altijd eenvoudig vast te
stellen. Dit is echter wel noodzakelijk omdat aftasting volgens het juiste systeem voor
optimale geluidskwaliteit van belang is. Door de ontwikkeling van een eenvoudig hulpmiddel
– gedoopt: de ‘spoorzoeker’ – is dit probleem ondervangen (afbeelding 5 en 6). Met de
‘spoorzoeker’ kan de band tijdens het afspelen haaks op de looprichting worden afgetast
met een kop met zeer smal spoor. Hierdoor kan de wijze waarop de modulatie op de band is
aangebracht in kaart worden gebracht. Op deze wijze zijn in een enkel geval zelfs restsporen
van ‘gewiste’ opnamen aangetroffen die anders nimmer zouden zijn ontdekt (zie bijlage VI).
De ‘spoorzoeker’ is vanaf het begin standaard ingezet bij het inventariseren van snelheid en
spoortechniek van de Hoyer-banden. Het heeft geleid tot een belangrijke tijdsbesparing,
minder gemanipuleer met banden en apparatuur en daardoor een veiliger en meer
efficiënte werkwijze.

9

Afb. 5: De ‘spoorzoeker’, een product uit eigen stal voor
het in kaart brengen van de gebruikte sporentechniek.

Afb. 6: De ‘spoorzoeker’ in bedrijf, hier in combinatie met
de Philips Pro 36 machine.

April 2011 is daadwerkelijk met de transcriptie van de banden begonnen. De werkwijze is als
volgt: Eén a twee dozen worden ontpakt. Banden met schimmel, extreem vervuilde banden
of banden met ernstige vochtschade worden geïsoleerd. Deze hebben in de laatste fase van
het project speciale aandacht gekregen. De overige banden zijn door middel van de
‘spoorzoeker’ geselecteerd op spoortechniek en snelheid. Hierbij openbaren zich soms
‘probleembanden’. Ook deze zijn terzijde gelegd voor behandeling als laatste onderdeel van
het project. De overige banden worden – ter controle op lasbreuk – heen en weer gespoeld
en indien nodig voorzien van aan- en afloopstroken. In principe wordt zo min mogelijk
‘vreemd’ materiaal aan de banden toegevoegd. Soms echter zou zonder het aanzetten van
stroken modulatie aan het begin of eind van de band niet kunnen worden afgetast.
Bij het bepalen van spoortechniek en snelheid wordt een werkbon met werknummer in de
doos van de band gelegd. Dit werknummer wordt gebruikt in de administratie (registrering
metadata) en dient tevens als bestandsnaam voor de wav (geluids) files. Vervolgens worden
de banden gegroepeerd op snelheid en sporentechniek. Dit laatste om de banden in clusters
via een bepaalde machine te transcriberen.
Als bestandsnaam is aanvankelijk sec het werknummer gebruikt. Later is dit uitgebreid met
meer gegevens zoals een verwijzing naar de gebruikte recorder en/of
weergavekarakteristiek, titel van het ‘item’ en dag van transcriptie.
Voor transcriptie wordt de meest geschikte machine gekozen en wordt deze voorzien van
het gewenste koppensysteem. De meeste bij De Wolfs Bureau voor Audioarcheologie
gebruikte taperecorders hebben verwisselbare koppenbruggen zodat vlot kan worden
overgeschakeld op de diverse systemen.
Een ideale recorder bestaat eigenlijk niet. De banden (of beter, de problemen met bepaalde banden)
dicteren soms het gebruik van een machine met bepaalde eigenschappen of mogelijkheden. Bij dit
project is voornamelijk gewerkt met de professionele Philips Pro36 (met koppenbruggen voor volspoor,
halfspoor (mono en stereo (type I), halfspoor stereo (type II) en kwartspoor) (zie bijlage III) en enige
amateurmachines zoals de Uher ‘Royal de Luxe’ (met half- en kwartspoor koppenbruggen) en de Akai
GX 220. Incidenteel zijn ingezet Sony TC 377, Akai GX 221, en Philips N 7150. Gebruik van
amateurmachines is noodzakelijk doordat sommige bij Hoyer gebruikte snelheden (met name de 4,75
cm/sec) slechts op dergelijke machines voorkomen. Nu en dan zijn kleine storingen in de apparatuur
opgetreden. Dat kan worden verwacht. Taperecorders worden al jaren niet meer gemaakt en de
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apparatuur is uit de aard der zaak ten minste dertig jaar oud. Doordat er reserveapparaten en
onderdelen voorhanden zijn hebben deze haperingen nooit tot grote moeilijkheden of groot tijdverlies
geleid.

Voor elke transcriptie wordt de afspeelkop afgeregeld (azimuth ingesteld) zodat deze de
juiste stand heeft ten opzichte van de modulatie (zie bijlage VI). Vervolgens wordt op grond
van gehoor en/of technische gegevens de afspeelkarakteristiek ingesteld ( nadere toelichting
in bijlage VII).
3.4 Geluidskwaliteit van de opnamen
De geluidskwaliteit die op de banden wordt aangetroffen is over het algemeen redelijk.
Opvallend is wel dat deze rondom 1970 verslechtert. Hiervoor is een aantal redenen aan te
dragen, ten dele gebaseerd op veronderstellingen, die door nader onderzoek al dan niet
zullen kunnen worden onderbouwd.
Rondom 1970 wordt begonnen met opnamen te maken volgens het kwartspoorsysteem,
vaak op lage snelheid (4,75 cm/sec). Deze combinatie geldt in die tijd zelfs voor
amateurgebruik als ‘onder de maat’. Vaak wordt hierbij dan ook nog gebruik gemaakt van
kwetsbaar ‘triple play’ (dus dunne) geluidsband. Ter vergelijking: standaard bij de omroep in
Hilversum is in die jaren: gebruik van standaardband, snelheid 19 of 38 cm/sec. volspoor
mono of halfspoor stereo (zie bijlage V).
De reden is vermoedelijk gelegen in de moordende concurrentie tussen de (commerciële)
radiostations op Curaçao. Hoyer heeft zich mogelijk genoodzaakt gezien drastisch op
materiaal te bezuinigen.
Waarschijnlijk zijn niet alleen op materiaal maar ook op menskracht besparingen
doorgevoerd. Het lijkt er op dat na 1970 veel van de technische handelingen door
omroepers of programmamakers zelf zijn verricht. Met deze popularisering van de techniek
verdwijnt ook de doorwrochte kennis van zaken. Vaak is er sprake van ondermodulatie (er is
te zacht opgenomen) waardoor de signaal/ruisverhouding slecht wordt. Om de opname te
kunnen beluisteren moet het volume worden opgedraaid. Met het signaal wordt ook de
bandruis extra versterkt, soms tot een hinderlijk niveau. Ook worden nu en dan
onrechtmatigheden in het geluid bespeurd die zijn terug te voeren op matig tot slecht
onderhoud van de opnameapparatuur.
Het gebruik van smalle sporen, lage snelheid en dunne band is temeer vreemd daar ook vaak
vastgesteld moet worden dat de banden niet efficiënt zijn gebruikt. In de meeste gevallen is de band
slechts in één richting benut, ook als de sporentechniek gebruik in de tweede richting mogelijk maakt.
Blijkbaar heeft men dit bij Hoyer op een bepaald moment, rondom 1978, ook bemerkt en hier bij de
keus van nieuwe recorders rekening mee gehouden. Vanaf die periode wordt veel vastgelegd op 9,5
cm/sec volspoor mono. Op die manier is een redelijke speelduur gekoppeld aan een goede
geluidskwaliteit.

Slechte of matige geluidskwaliteit bij reportages wordt soms veroorzaakt door slechte
lijnverbindingen en/of de passaatwind in de microfoon.
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Hierboven is al aangegeven dat – aangezien magnetische modulatie visueel niet kan worden
waargenomen – het buitengewoon moeilijk is een inschatting te maken van de totale
speelduur. Een ander probleem is dat modulatiepieken niet kunnen worden gezien. Zoals
hierboven al is vermeld zijn de opnamen niet altijd zorgvuldig en met begrip van kwaliteit en
techniek vervaardigd. Hierdoor komt het nogal eens voor dat een band start met geringe
modulatie maar dat deze soms plotseling wordt verhoogd. Hierdoor ontstaat tijdens het
maken van een (digitale) kopie overmodulatie (‘clipping’) daar de instellingen
vanzelfsprekend op het lage modulatieniveau zijn gemaakt. De transcriptie moet dan
worden onderbroken, het volume moet worden aangepast. Na transcriptie moet het volume
van de delen in overeenstemming worden gebracht en moeten deze worden gemonteerd.
Het somtijds kwalitatief matig tot slechte geluid op de banden heeft er in één geval toe
geleid dat een fout in de gebruikte apparatuur voor transcriptie eerst na enige banden werd
bemerkt. Het regelmatig gebruik van testbanden om met een juiste referentie de apparatuur
te testen is bij dit ‘grillig’ materiaal van groot belang.
Naar is gebleken is een groot deel van de banden gemoduleerd met een foutieve kopstand
(zie bijlage VI). Bijregelen van de kopstand levert in vrijwel alle gevallen een belangrijke
verbetering van de geluidskwaliteit op. Soms blijkt de modulatie zo scheef op de band te
staan dat deze buiten het instelbereik van de kop valt. Deze banden zijn als ‘probleemband’
ter zijde gelegd.
3.5 Probleembanden
Op grond van de klimatologische omstandigheden in het Caribisch gebied en de fysieke
samenstelling van geluidsbanden kan geleidelijk verval van het materiaal worden verwacht.
Dit is – naast verhoging van de toegankelijkheid – de belangrijkste reden waarom tot
digitalisering van het archief is overgegaan.
Geluidsband bestaat uit een drager van kunststof waarop een magnetiseerbare laag ijzeroxide is
3
aangebracht. Voorbeelden van voor geluidsband toegepaste kunststoffen zijn: celluloseacetaat (zoals
bijvoorbeeld Durol van Kodak), polyvinylchloride (PVC) en polyesters zoals Mylar
4
(polyethyleentereftalaat, PETP) van Du Pont. Lange tijd vertoonden de Amerikaanse fabrikanten van
5
geluidsband een voorkeur voor celluloseacetaat, de Duitse voor PVC.
Chemisch bezien zijn plastics/kunststoffen polymeren, dat wil zeggen: stoffen die samengesteld zijn uit
lange reeksen van steeds dezelfde moleculen, de zogenaamde monomeren, die onder geschikte

3

Deze mededeling behoeft enige nuance op twee punten. 1. Tussen 1943 en circa 1950 is somtijds ook ‘massa’
– ‘homogeenband’ (BASF L) toegepast. Hierbij zijn drager en magnetiseerbare laag gemengd. (zie: Snel, D.A.
Magnetische geluidsregistratie – theorie en praktijk van het opnemen en weergeven (Deventer 1968) p 110) 2.
Naast kunststof is ook papier als drager toegepast. Papierband is rondom 1950 geleverd door o.a. de Engelse
Thermionic Products ‘Soundmirror’ fabriek en het Franse ‘Pyral’ concern. In het archief van Radio Hoyer is geen
massaband of papierband aangetroffen.
4
Meeuws, W.A., ‘De fabricatie van een magneetband’ in: Radio Electronica, onafhankelijk populaire
wetenschappelijk maandblad voor electronica (6 jg no 8 (augustus 1958) p 411-141 Jak, W. Bandrecorder –
techniek en zelfbouw (Bussum 1970) p 11
5
Pit, H.F. Magnetisch geluid (Haarlem, z.j. [1954]) p 15 en 34
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Probleembanden en vervuiling:

Afb.7

Afb. 8

Afb. 9

Afb. 10

Afb. 11

Afb. 12

Afb. 7:
Afb. 8:
Afb. 9:
Afb. 10:
Afb. 11:
Afb. 12:

op spoel vervormde band
idem
desintegratie magnetische laag (afscheiding smeermiddel)
‘sticky tape’, onbehandeld en behandel deel
schimmel
eierschalen (van hagedis)
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omstandigheden (bijvoorbeeld bij blootstelling aan warmte of lichtenergie) bindingen aangaan en zo
6
een zeer groot molecuul vormen.
De moleculaire structuur van polymeren is gevoelig voor leeftijd en bewaarcondities: hoge temperatuur
en luchtvochtigheid versnellen het verouderingsproces: de polymeerketens breken dan in kleinere
stukken. Op macroniveau betekent dit dat het materiaal brosser/breekbaarder wordt. De
magnetiseerbare metaaloxidelaag werkt hierbij als katalysator. Een slechte luchtcirculatie (wanneer de
band niet kan ‘ademen’) zal eveneens het degradatieproces versnellen. Makkelijk waarneembare
symptomen van het verval zijn bijvoorbeeld het ‘vinegar syndrome’ (een sterke azijnlucht als gevolg van
7
het terugvormen van azijnzuur uit celluloseacetaat) en een ondefinieerbare ‘plasticlucht’ als gevolg van
het uittreden van de weekmakers uit bijvoorbeeld PVC of celluloseacetaat.
In het geval van geluidsbanden zijn soms ook smeermiddelen in de magnetisch gevoelige laag
aangebracht om het contact tussen band en kop te verbeteren en om de band soepel langs de
geleidingen te laten lopen. Ook deze toevoegingen kunnen op termijn leiden tot ‘onrust’ in de
8
chemische samenstelling van de (gevoelige laag van de) band.

Het moge gezien bovenstaande gegevens duidelijk zijn dat het geluidsbandenarchief van
Radio Hoyer – bestaande uit banden van kunststof met een ‘coating’ van ijzeroxide,
opgeslagen op het tropische Curaçao in een niet-geklimatiseerde ruimte, daarbij nu en dan
ten prooi gevallen aan vochtoverlast, ernstig door verval is bedreigd. Enkele banden zijn
daadwerkelijk verloren gegaan. Positief is dat de collectie zodanig is opgeslagen geweest dat
enige luchtcirculatie kon plaatsvinden.
Van de 623 banden in het Hoyer archief zijn 87 banden aangemerkt als probleemband.
Daarnaast zijn 11 banden zodanig vervuild aangetroffen (extreme schimmel) dat ze zijn
geïsoleerd en aan uitgebreide reiniging zijn onderworpen. Een deel van de vervuilde banden
blijkt na reiniging goed afspeelbaar, een deel echter (ongeveer 50%) openbaart zich
vervolgens als probleemband.
Hieronder volgt een beschrijving van de aard der problemen met de banden. In bijlage VIII is
aangegeven hoe specifieke problemen bij geluidsbanden ontstaan en hoe deze kunnen
worden verholpen, althans de informatie op de geluidsband zo goed mogelijk hoorbaar
gemaakt kan worden.
Embert Charles heeft specifiek de te verwachten problemen door veroudering van geluid- en
beelddragers met betrekking tot het Caribisch gebied in kaart gebracht.9 Hij vermeldt
expliciet:
6

Met dank aan Richard Schoevaart voor deze bondige omschrijving. Zie ook: Gloag, John en Grace Lovat Fraser,
Plastic, kunststoffen en de industrieele ontwerpkunst, (Amsterdam 1947)
7
Zie o.a. Edge, Michelle, ‘The deterioration of polymers in audio-visual materials’ en Allen, Norman, Martin
Hayes, Michelle Edge, T.S. Jewitt, Karel Brems, ‘Factors influencing the degradation of polyester-based
cinematographic film and audio-visual tapes’ in: Boston, George (ed.), Archiving the audio-visual heritage –
May 3-5, 1990 Canadian Museum of Civilization, Ottawa, Canada (Technical Coordinating Committee and
Unesco, 1992) p. 29-51 en Smolian, Steven, ‘Exploiting the vinegar syndrom’ in: Boston, George (ed.), Archiving
the audio-visual heritage – May 3-5, 1990 Canadian Museum of Civilization, Ottawa, Canada (Technical
Coordinating Committee and Unesco, 1992) p 158-160
8
"Baking" Magnetic Tape To Overcome The "Sticky-Shed" Syndrome
[http://audio-restoration.com/baking.php, 4-12-2012]
9
Charles, Embert, ‘Breakdown of sound and image carries in the Caribbean’ in: Boston, George (ed.), Archiving
the audio-visual heritage – May 3-5, 1990 Canadian Museum of Civilization, Ottawa, Canada (Technical
Coordinating Committee and Unesco, 1992) p. 13-16
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-

het loslaten van de gevoelige laag van de drager
‘droge rot’ waardoor het breken en loslaten van lassen
vorming van schimmels
doordrukken (kopieereffect) van het geluidssignaal (als gevolg van het aan elkaar kleven van
de windingen op de bandspoel, totaal verkleefde banden)
het uitrekken (in lengte vervormen) van banden
Al deze problemen hebben zich gemanifesteerd bij een aantal van de banden in het Hoyer
archief. De lijst kan vanuit de ervaring met het archief nog worden aangevuld met:

-

Fysieke vervorming van de drager (veelal gepaard met verharding van de drager) (Audiotape,
Kodak), hierdoor het ‘exploderen’ van banden (Kodak)
Verzwakking van de drager
‘Sticky tape syndrom’, mechanisch opgewekte bijgeluiden, het piepen van banden bij
afspelen
Afscheiding van de in de magnetische laag aanwezige smeermiddelen, hieronder ook te
rekenen: afgeven van (corroderende) aanslag
Onduidelijkheid omtrent de positie van de gevoelige laag (Maxell)
Extreem onjuiste stand van de opnamekop (positie van de kopspleet en ten opzichte van de
breedte van de geluidsband)
Van de in het totaal 98 banden waarbij een moeilijkheid en/of extreme vervuiling is
vastgesteld is slechts in één geval transcriptie totaal onmogelijk gebleken. Het betreft een
band van S.A.V.I. (Spaanstalige transcriptiedienst) die in goede toestand niet voor
digitalisering in aanmerking zou zijn gekomen. Bij één band is – als gevolg van een loslatende
gevoelige laag – slechts een kant met goed gevolg gedigitaliseerd. Voorts is bij zes banden
met ‘sticky tape syndrom’ vastgesteld dat de gevoelige laag ernstig is beschadigd. Deze zijn
wel gedigitaliseerd, maar de geluidskwaliteit is zeer matig.
Samenvattend kan worden gesteld dat van de totaal 623 banden 76 banden vanwege hun
herkomst en onderwerp niet voor transcriptie in aanmerking zijn gekomen. Als gevolg van
veroudering met verregaande desintegratie is één band niet gedigitaliseerd. Zeven banden
zijn gedigitaliseerd maar hebben hoorbare gevolgen van het verouderingsproces.
De conclusie is dat de digitalisering van het bandenarchief juist op tijd is gekomen. Het
merendeel van de banden was nog goed afspeelbaar, van de 98 probleembanden kon het
merendeel na speciale aandacht en aanpassingen aan de afspeelmachines ook worden
overgezet.
3.6 Digitalisering
In dit project heeft transcriptie plaatsgevonden naar een digitaal formaat. De digitalisering
geschiedt (simultaan) volgens twee normen: allereerst op de CD standaard, 44,1 kHz
‘samplerate’ met 16 bits ‘bit-depth’, en op 96 kHz ‘samplerate’ met een 24 bits ‘bit depth’.
Laatstgenoemde norm kan gezien worden als een nieuwe standaard. Het legt het analoge
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signaal vast in een digitale codering van hogere resolutie dan de eerste. Dit leidt tot een
betere geluidskwaliteit. 10
De bestanden volgens CD norm zijn bedoeld als luisterkopie of voor gebruik in uitzendingen.
De CD norm is wereldwijd het meest verspreide digitale formaat en verwacht mag worden
dat nog vele decennia materiaal volgens deze standaard kan worden afgespeeld. Na
digitalisering wordt de 44.1 kHz kopie gemonteerd (hinderlijke geluiden die aan de opname
vooraf gaan of er na volgen worden verwijderd). Wanneer het piekniveau beneden de -3 dB
ligt wordt het volume ‘normalized’ (niveau-aanpassing) op -1 dB. Hierdoor zijn de verschillen
in geluidssterkte tussen de bestanden niet te groot.
De bestanden op 96 kHz samplefrequentie met 24 bits ‘bit-depth’ zijn bedoeld voor
archivering. De 96 kHz kopie blijft in ‘pure’ vorm bewaard. Er wordt niet ‘genormalized’
aangezien dit (theoretisch) een vermindering in geluidskwaliteit geeft en er wordt niet
gemonteerd. De geluiden om de opname heen (soms later wellicht voor belang voor nadere
identificatie) blijven bewaard.
De digitalisering op deze twee normen is in overeenstemming met de door Beeld en Geluid
in Hilversum gehanteerde werkwijze. Enig verschil is dat Beeld en Geluid 44,1 Khz – 16 bits
toepast voor gesproken woord en 96 kHz – 24 bits voor muziekopnamen. Bij het archief van
Radio Hoyer zijn nu alle banden volgens de twee normen gedigitaliseerd, zonder
onderscheid van de aard van het programma.11
Hinderlijk is een storing geweest die zich rondom mei 2012 openbaart in de 44,1-16 bits
registratie. Hier zijn bij steekproeven haperingen waargenomen van ongeveer een kwart
seconde. In één bestand is een fout in de registratie aangetroffen waarbij ongeveer
anderhalve minuut signaal in 20 seconden is ‘geperst’. Een probleem bij digitale registratie is
dat het signaal dat op de harddisk belandt niet tijdens de opname kan worden beluisterd.
Wat dat betreft is een stap terug gezet ten aanzien van de analoge opnametechniek, waar
met de nabandcontrole als monitor tijdens de opname het signaal op de band kan worden
gecontroleerd. Aangezien de fout zich niet heeft geopenbaard in de geluidskaart (het digitale
signaal in de kaart wordt wel bij opname worden beluisterd) is de diagnose gesteld dat de
fout in de harddisk en/of buffering van het digitaal signaal moet zitten. Na vervanging van de
harddisk en – voor de zekerheid – uitbreiding van het intern geheugen, heeft de fout zich
niet meer voorgedaan.
Het voordeel van een parallel lopend ‘back up’ systeem heeft zich hier laten zien. Mochten
er fouten in de bestanden uit de eerste digitale keten worden aangetroffen dan kunnen deze
worden hersteld met behulp van bestanden uit de tweede keten en/of kunnen zij door deze
bestanden worden vervangen. Een belangrijke les die hieruit moet worden getrokken is dat
10

De digitalisering van geluid wordt o.a. beschreven in: Pohlmann, Ken C., Digitale audio, principes, registratie
en opslag (Deventer1988) p 41-71
11
Voor de digitalisering is gebruik gemaakt van de Yamaha DS2416 geluidskaart (voor 44.1 kHz/16 bits)en de
Apogee Mini ME analoog/digitaal converter voor 96 kHz/24 bits met behulp van het
geluidsbewerkingsprogramma Sony Soundforge, versies 8 en 9.
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niet blindelings kan worden vertrouwd op de digitale media. Verbazingwekkend is dat het
besturingssysteem en/of het programma in deze gevallen geen foutmelding geeft. Blijkbaar
wordt er, wanneer eenmaal het signaal naar de kop van de harddisk is gezonden,
verondersteld dat alles in orde is. Opvallend is ook dat zelfs met een in het programma
aangebrachte fout-zoeksysteem de haperingen (en dus fouten) in de bestanden niet worden
gedetecteerd. Regelmatige steekproeven behoorden al tot de ‘usance’, maar beter is
wekelijks bijvoorbeeld een uur signaal als totaal (en dus geen kleine delen) te beluisteren.
Er heeft geen restauratie van het geluid plaatsgevonden. De kopieën zijn in principe ‘één op
één’, zonder filtering of welke manipulatie aan het signaal dan ook overgezet. In de meeste
gevallen is de geluidskwaliteit in deze vorm voldoende. Daarbij bieden vele, algemeen
verkrijgbare, geluidsbewerkingsprogramma’s de mogelijkheid diverse
restauratiebewerkingen uit te voeren. Restauratie is een kwestie van smaak en doel. Het is
daarom van belang altijd een ongerestaureerde ‘back up’ achter de hand te houden. Dan kan
later altijd weer een ‘maagdelijke’ kopie volgens andere inzichten worden bewerkt.
3.7 Opslag en verspreiding van de digitale bestanden
Tijdens het project zijn de digitale bestande regelmatig overgeschreven naar externe
harddisks. Deze zijn opzettelijk van verschillend fabricaat. Immers zou bij een bepaalde
storing in een bepaalde serie het lot kunnen beschikken dat beide disks de geest geven! Er is
voor gewaakt dat de bestanden ten minste op twee disks aanwezig zijn.
Uiteindelijk zal aflevering van de bestanden aan Radio Hoyer en het Nationaal Archief en/of
Biblioteka Públiko op Curaçao geschieden op externe harddisks. Branden op CD is
arbeidsintensief, geeft kwaliteitsverlies en bovendien is de CD een relatief kwetsbare drager.
Daarbij overschrijdt de speelduur van sommige banden die van de CD. Opslag op harddisk
heeft het voordeel dat de bestanden gemakkelijk voor ‘back up’ kunnen worden gekopieerd.
Ook kan relatief eenvoudig een kopie worden gemaakt op aangepaste norm. Bij Radio Hoyer
werkt men voor uitzending bijvoorbeeld graag met gecomprimeerde (MP3) bestanden.
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4. Inventarisatie
4.1 Metadata
Tijdens de transcriptie is gebruik gemaakt van een transcriptiebon. Hierop worden datum,
urenregistratie en gegevens betreffende de opname genoteerd.12 Het nummer van de
werkbon, een tweede document (dat bij de band blijft), dient als referentie. De digitale
bestanden hebben dit werknummer in hun naam gekregen. Dit werknummer zal dus – ook
na inventarisatie – de koppeling vormen tussen de metadata en het digitale geluidsbestand.
Naast de transcriptiebon worden gegevens vastgelegd in de eigenlijke registratie, tezamen
zullen deze gegevens de basis vormen voor de inventaris.13
De metadata zullen worden vastgelegd in de inventaris. Zij betreffen allereerst onderwerp,
aard van de opname (muziek of gesproken woord), trefwoorden, namen van sprekers of
musici, gesproken taal, en tijdsduur van de opname. Ook zullen gegevens betreffende
geluidskwaliteit, geregistreerd piekniveau, ‘normalizing’ van de opname, sporentechniek en
snelheid (van de band) en specifieke opmerkingen worden toegevoegd.
De ontsluiting is op deze manier in orde en de technische bijzonderheden traceerbaar.
Ontsluiting is echter ook immer tot een bepaald niveau beperkt. Zo zijn bijvoorbeeld bij de
debatten van de Eilandsraad en/of de Staten (de volksvertegenwoordiging) niet alle namen
van de sprekers vastgelegd. Uitbreiding van de metadata zal dus in de toekomst, met behulp
van gebruikers van het archief, kunnen geschieden.
4.2 Inventarisatie, zorg voor originelen
Zoals hierboven al is gemeld is het geluidsbandenarchief van Radio Hoyer in enigszins
vervuilde en verwaarloosde toestand aangetroffen. Doordat de banden in de loop der jaren
diverse malen zijn verplaatst is de oorspronkelijke ordening verloren gegaan.
Over het algemeen is het raadzaam bij het opnieuw inventariseren van een archief aandacht
te schenken aan de oorspronkelijke structuur. Het is niet ongebruikelijk te pogen deze oude
volgorde te herstellen. De redenen hiervoor zijn: elke andere ordening is willekeurig en
subjectief; herplaatsing volgens de oud systeem kan delen bij elkaar brengen en kan
bijdragen tot datering van ‘items’ waarvan de opnamedatum onbekend is.
Het kan desalniettemin wel raadzaam zijn bepaalde materialen uit het archief te lichten om
deze afzonderlijk (geïsoleerd) op te slaan. Dit in verband met bepaalde
12

Op de transcriptiebon zijn de rubrieken: werknummer, opmerkingen, taal, gesproken woord/muziek,
instelling volume linker kanaal 44,1 kHz, idem rechts, volume linker kanaal 96 kHz, idem rechts, piek modulatie
linker kanaal 44,1 kHz, idem rechts, piek modulatie linker kanaal 96 kHz, idem rechts, normalisatie?, snelheid,
sporentechniek, mono/stereo, recorder, equalizing, fysieke conditie, tijd, reiniging band, reiniging spoel.
13
In de administratie zijn de volgende rubrieken aangebracht: werknummer, probleemband?, datum analyse,
archiefnummer Hoyer, eventueel tweede nummer, merk doos en type, titelgegevens op doos, originele doos?, merk
spoel, nummer op spoel, titelgegevens op spoel, omschrijving item, taal, muziek/gesproken woord, bandsoort (dikte),
formaat bandspoel, materiaal bandspoel, indruk conditie, snelheid, sporentechniek, datum eventuele reiniging,
reiniging spoel, reiniging band, datum transcriptie, gebleken conditie bij transcriptie, formaat 44,1, formaat 96,
tijdsduur, cultureel belang, urgentie, opmerkingen.
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desintegratieprocessen van stoffen die ‘gezond’ materiaal in het archief kunnen aantasten.
Bij de banden uit het archief van Radio Hoyer is te overwegen de acetaatbanden afzonderlijk
te plaatsen. Ook kan in dit geval gekozen worden voor extra ‘buffering’ met zuurvrij papier
of karton. Op het moment van schrijven is hier nog geen beslissing over genomen.
De banden worden verpakt in archiefdozen, de 18 cm. spoelen (het merendeel) per 22 stuks.
Zij worden voorzien van inventarisnummer (per doos). Hiernaar wordt uiteraard in de
inventaris verwezen.
Ten onrechte wordt wel verondersteld dat de originelen na digitalisering weggegooid
kunnen worden. Dit te doen zou zeer onverstandig zijn. Ten eerste is de levensduur van
digitale bestanden (en vooral de dragers) niet exact bekend. Het daarom ook van belang
digitale gegevens regelmatig over te schrijven naar nieuwe dragers en immer een ‘back up’
te maken. Daarnaast kunnen de originelen gegevens bevatten die in een later stadium, of bij
gedetailleerd onderzoek, van waarde blijken te zijn. Dat kan in het kader van het Hoyer
archief bijvoorbeeld het handschrift op de dozen zijn of – om even in de techniek te
vervallen – de biasfrequentie die op de band is vastgelegd. De biasfrequentie – onhoorbaar
en te hoog om digitaal volgens de gebruikelijke systemen te worden vastgelegd – geeft een
indicatie omtrent het gebruikte opnameapparaat en daarmee van de (globale) ouderdom
van de opname.
Het is raadzaam de originele banden goed geventileerd, droog en op een lage temperatuur
op te slaan.
4.3 Oorspronkelijke structuur van het archief
In het geluidsbandenarchief van Radio Hoyer zijn in de loop der jaren verschillende reeksen
van inventarisnummers gebezigd. Nu het gehele archief is geadministreerd is gepoogd de
originele opbouw van het archief te reconstrueren. In principe zullen de banden in hun
oorspronkelijke volgorde worden geplaatst. Lastig hierbij is dat de series soms overlappend
zijn; een band blijkt deel uit te maken van twee of meer inventarisaties. Sommige banden
zijn van nummer voorzien maar daarna hergebruikt. Het oude nummer is hierbij niet
vervallen. Zo zijn banden met opnamen verstrekt door Radio Nederland Wereldomroep na
gebruik gewist en zijn hierop door Radio Hoyer lokale ‘items’ vastgelegd. De band heeft dan
oorspronkelijk een ‘B’ nummering, doch valt eigenlijk in de ‘A’ serie. Een nummer in de ‘A’
serie blijkt echter aan die band nooit te zijn toegekend. Voorts lijkt het er op dat de
inventarisatie is verricht toen er al een omvangrijk archief bestond. In de A-serie zijn de
laagste nummers weliswaar het oudste, maar tot een bepaald jaar is hun nummering in deze
groep willekeurig. De nummers zijn dus pas vanaf een bepaald moment chronologisch.
Enige structuur en logica kan in de nummering worden ontwaard. De volgende series zijn
aangetroffen:
1. Nummer voorafgegaan door aanduiding ‘No.’ En gevolgd door –A (vermoedelijk de 1e
serie)
2. Nummer voorafgegaan door ‘tape’
3. Nummer voorafgegaan door ‘A’ (A-serie)
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4. Nummer voorafgegaan door ‘B’ (B-serie)(extern, Nederlands, hoofdzakelijk
transcripties van Radio Nederland Wereldomroep)
5. Nummer voorafgegaan door ‘X’ (X-serie)(extern, niet Nederlands; Voice of America,
SAVI, etc.)
6. Nummer in viltstift
7. Nummer aangebracht op ronde blauwe sticker
8. Nummer aangebracht op ronde oranje sticker
9. Geen nummer
Waar mogelijk zal de oorspronkelijke nummering worden gehandhaafd. De series zullen in
chronologie worden aangevuld of opgevuld. Bij ordening prevaleert de actuele opname, niet
de gewiste opname, ook niet indien het actuele nummer naar die gewiste opname verwijst.
In de inventaris zal een dergelijke afwijking van de nummering worden aangegeven.
Bij het dateren van de opnamen biedt soms de door de Koninklijke Bibliotheek digitaal
beschikbaar gestelde kranten (van onder andere het Caribisch gebied) een goed hulpmiddel.
Vrij snel kan via enkele trefwoorden de gebeurtenis worden teruggevonden in de
contemporaine berichtgeving.
4.4 Inhoud banden
Nu de banden zijn gedigitaliseerd en de inhoud van de banden dientengevolge bekend kan
een volgend overzicht worden gemaakt. De banden zijn ingedeeld op de aard van de inhoud:
Tabel 2, indeling banden uit Hoyer archief naar aard van de opname.
Aard

aantal

%

gesproken woord
kerkdienst
vergadering eilandsraad/staten
muziek
advertenties
muziek en gesproken woord
geen transcriptie
band onbruikbaar

288
11
52
88
21
63
73
4
----- +
600*

48
2
9
15
4
11
12
1
----- +
100

*Dit hogere aantal dan het aantal getranscribeerde banden komt doordat er soms meerdere ‘items’ op één
band voorkomen.

De categorie ‘gesproken woord’ behelst: reportages (sport- en maatschappelijke
evenementen), verhalen, poëzie, kinderprogramma’s. De categorie ‘muziek’ omvat hier
zowel ‘live’ opnamen als muziek van grammofoonplaten met ‘station calls’ alsmede aan- en
afkondigingen. Van deze banden hebben ongeveer 15 ‘items’ betrekking op Bonaire of op
het verband tussen Bonaire en Curaçao.
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In bijlage IX is een overzicht opgenomen met voorbeelden van onderwerpen die zich in de
collectie bevinden. Het is vanzelfsprekend niet de complete inventaris. De onderwerpen
komen in veel gevallen niet direct als grootse en belangrijke gebeurtenissen voor. Opvallend
is echter dat zij soms terugkeren in postzegelcatalogi, als reden voor uitgifte van een nieuwe
zegel. Het moge daardoor duidelijk zijn dat het toch evenementen van importantie voor de
lokale samenleving betreft.
Het is prettig te bemerken hoe materiaal in het bandenarchief een belangrijke aanvulling
geeft op bestaande publicaties. Twee voorbeelden: de aanwezigheid in het archief van acht
banden (16 afleveringen) van Sehu Literario Shell waarin de bekende Curaçaose schrijver
Pierre Lauffer (1920-1981) voordraagt uit eigen werk is een welkom addendum op de
onlangs verschenen biografie betreffende de literator; Pierre Lauffer, het bewogen leven van
een bevlogen dichter, van Bernadette Heiligers.14 Het zou voor de Fundashon Pierre Lauffer
te overwegen zijn een bloemlezing van deze uitzendingen uit te brengen op CD. Het
indrukwekkende Mi ta kansa (ik ben uitgeput) klinkt uit de mond van de dichter zelf
verpletterend. Een tweede voorbeeld: in Bonaire, pastorale 1959-1964 beschrijft dominee
Herman Eggink zijn leven als predikant op Bonaire.15 Hij wordt bij aankomst ontvangen en
begeleid door de op Curaçao werkzaam zijnde ex-vlootpredikant Mietes. Het is als aanvulling
op de herinneringen van Eggink prachtig dat uit het Hoyer archief een door Mietes
ingesproken preek tevoorschijn is gekomen.
Het betreft hier twee betrekkelijk willekeurig gekozen voorbeelden. In bijlage IX is dit verder
uitgebreid. De banden geven een goed beeld wat tussen 1955 en 1990 in de Curaçaose
samenleving van belang is geweest. Stemmen van historische figuren zijn beschikbaar
gekomen. Beraadslagingen op politiek gebied kunnen worden gevolgd. Troubadours en
‘conjuntos’ dienen zich aan.
Dragers van beeld en/of geluid zullen in toenemende mate aan belang winnen als historische
bron. Met de digitalisering van het geluidsbandenarchief van Radio Hoyer is voor
onderzoekers veel materiaal ter beschikking gekomen.
4.5 Omvang digitale bestanden van het archief en speelduur
Gedigitaliseerd is de omvang van het archief 420 GB (gigabyte) op CD formaat (44,1 kHz
sample frequentie, 16 bits depth) en 1250 GB in de hogere resolutie (96 kHz 24 bits). De
totale speelduur voor de 44,1 – 16 bitsbestanden komt daarmee op ongeveer 620 uur. Dit
illustreert de praktische onmogelijkheid de banden over te zetten op CD. Afgezien van
hinderlijke onderbrekingen (sommige bestanden overstijgen in duur de opslagcapaciteit van
een CD) zou er een collectie zijn ontstaan van meer dan 500 CD’s. Voor de twee beoogde
archieven die de bestanden tot hun beschikking krijgen zouden dan 1000 Cd’s moeten
worden gebrand. Dit zou tot een aanslag van circa €1000,- op het budget hebben
geresulteerd en veel tijd hebben gekost. De archieven zouden vermoedelijk zijn gaan klagen
over de hoeveelheid op te bergen materiaal en de duurzaamheid van de drager zou niet
kunnen worden gegarandeerd. Bij opslag in een back-up systeem zouden de CD’s moeten
worden ‘geript’. Opslag op harddisk is dus bij de huidige stand der techniek de meest
14
15

Heiligers, Bernadette, Pierre Lauffer, het bewogen leven van een bevlogen dichter (Haarlem 2012)
Eggink, Herman J., Bonaire pastorale 1959 – 1964, wat ik mij na 35 jaar herinner … (Nederland/Curaçao 1999)
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aangewezen vorm. De kosten zijn lager, de opslag, ontsluiting en eventueel het kopiëren
verlopen sneller en de foutlezingen zijn minder. Daarbij is dan ook nog de mogelijkheid de
bestanden in de hogere 96 kHz 24 bits resolutie toe te voegen.
De 620 uur archiefmateriaal is 70 uur meer dan de in de begroting geschatte totale
speelduur van 550 uur. De in totaal 547 getranscribeerde banden hebben dus een
gemiddelde speelduur van 68 minuten. De schatting van 60 minuten speelduur per band is
dus niet geheel juist gebleken, het werkelijke cijfer ligt 13% hoger.
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5. Financiën
Kan over de inhoud van het project de teneur van dit verslag positief zijn, wat de financiële
zijde betreft moeten een aantal negatieve punten worden aangestipt.
Een tegenvaller is dat uiteindelijk geen toezegging van subsidie is verkregen van het SNS
Reaal Fonds en het VSB Fonds. Dit confronteerde De Wolf met een verlaging van de
beschikbare fondsen met €40.000,-. Hierdoor werd het totale budget gereduceerd tot
€55.000,-. Desalniettemin is tot voortgang van het project besloten. Afwegingen die hieraan
ten grondslag hebben gelegen zijn, ten eerste: het is vermoedelijk de laatste kans om het
archief te redden, ten tweede: uit de aard der zaak is moeilijk op voorhand een inschatting
te maken van de tijdsduur van de werkzaamheden, ten derde: het leeuwendeel van het
budget bestaat uit honorarium. De Wolf was bereid hier desnoods op in te leveren gezien
het belang van het project.
Een tweede aanslag op het budget leek het feit dat de begroting was gebaseerd op een
omvang van het archief van 546 banden. Op het laatste moment zijn bij Radio Hoyer nog 77
banden extra aangedragen. Dit zou, uitgaande van de schatting ten aanzien van de
werkzaamheden per band waarop de begroting is gebaseerd, feitelijk een uitbreiding van
het honorarium vragen van €11.550,-. Daarnaast drukken de extra banden op de begroting
in verzendkosten en invoerrechten. Hier kan tegenover worden geplaatst dat uiteindelijk 76
banden niet voor transcriptie in aanmerking zijn gekomen aangezien hun inhoud geen
betrekking had op de Nederlandse Cariben. Dit compenseert vrijwel geheel de 77 extra
banden.
Kleine tegenvallers vormen de invoerrechten (€110,- met de aantekening dat bij het
terugzenden van de banden naar Curaçao wederom invoerrecht zal moeten worden betaald)
en bankkosten (€144,-)).16 Naar lezing van de Nederlandse douane kon vrijstelling van
invoerrechten worden verkregen. De administratieve rompslomp en onbekendheid met de
regeling bij de douane op Curaçao heeft er toe geleid – ter voorkoming van oponthoud – dat
is afgezien van deze mogelijkheid.
Een bonus werd ontvangen in de vorm van koerswinst bij het bijschrijven van de toelage van
het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied; in plaats van de toegezegde €5.000,werd €5.577,08 ontvangen. Ongetwijfeld zullen hier ook koersverliezen tegenover hebben
gestaan in de geldstroom die van het Mondriaan Fonds via het National Archaeological
Anthropological Memory Management (NAAM) op Curaçao is ontvangen, mogelijk zijn deze
echter ook weer ten dele door koerswinst gecompenseerd. Hierover bestaat geen inzicht
aangezien hier alleen kon worden beschikt over de cijfers van de actueel ontvangen
bedragen. Opgave van deze sommen is te zien in bijlage X (pagina’s 48 tot en met 50), tabel
10.1.

16

Deze bedragen zijn niet ten laste gebracht van de post ‘onvoorzien’ maar verrekend in de posten
‘logistiek’ en ‘ontvangsten’.
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In genoemde tabel 10.1 blijkt dat, stand 27 maart 2013, €40.745,43 is ontvangen. Aan
toegezegde fondsen rest ongeveer €14.831,65 (nog €4.831,6517 van het Mondriaan Fonds en
€10.000,- van het Prins Bernhard Cultuurfonds), zodat het totaal aan ontvangsten ongeveer
€55.577,08 zal bedragen.
De kosten voor het project zijn ruim boven het (verlaagde) budget uitgevallen. Verreweg het
leeuwendeel bestaat uit honorarium, hetgeen bij een arbeidsintensief project als het
onderhavige niet verrassend is. Tabel 10.2 toont dat de kosten van het project stand 27
maart 2013 een bedrag van €73.903,81 belopen. Hiervan bestaat € 70.366,67 (95%) uit
honorarium. Het totaal als honorarium oorspronkelijk begrote bedrag bedraagt €7.000,- +
€68.750,- + €3250,- = €79.000,- (zie tabel 10.3 en 10.4). Dit is 83% van het toen begrote
budget van €95.000,-. Dat deze verhouding is gewijzigd komt doordat – in de wetenschap
dat op een lager budget zou moeten worden gewerkt – drastische bezuinigingen zijn
toegepast. Hierbij is er uiteraard voor gewaakt dat de kwaliteit van het werk hier niet onder
heeft geleden.
Aan nog te verwachten kosten (tabel 10.2) moet gerekend worden op €10.000,-. De post
‘honorarium’ maakt met €8.000,- hier 80% uit van dit totaal. Transport van het archief naar
Curaçao, inklaring, verpakking en aanvullende kosten voor de distributie van de digitale
bestanden ‘consumeren’ naar verwachting nog €2.250,- (logistiek: €1.500,- en materiaal:
€750,-). Het Bureau voor Audio Archeologie De Wolf zal €250,- verrekenen voor de
overname van overtollig materiaal.
Feitelijk is ‘honorarium’, de meest omvangrijke post, met een geschat eindtotaal van
€78.366,67 (€70.366,67 + €8.000,-) binnen de oorspronkelijke begroting (€79.000,-)
gebleven (tabel 10.4 en 10.5). Helaas is – zoals hierboven gemeld – €40.000,- minder aan
subsidie ontvangen. In tabel 10.3 is de begroting volgens de ‘kaasschaafmethode’ aangepast.
Hierbij zijn alle posten tot ongeveer 58% van de oorspronkelijke bedragen verlaagd. Dit is in
feite fictief. Indien op voorhand een begroting met €55.000,- zou zijn opgesteld waren de
verhoudingen tussen de diverse posten anders gekozen. Desalniettemin geeft het een beeld
van de situatie. In tabel 10.4 is de opbouw van het honorarium (begroot en na ‘de
kaasschaaf’) getoond. In tabel 10.5 is te zien dat na ‘de kaasschaaf’ er naast op ‘honorarium’
ook een tekort is ontstaan op de post ‘materiaal’.
In tabel 10.5 blijkt dat het project (berekend met het totaal van de reële ontvangsten) met
een tekort van €28.076,70 zal moeten worden afgesloten. Dit tekort zal moeten worden
opgevangen door het Bureau voor Audio Archeologie De Wolf. In totaal is door De Wolf iets
meer dan 1407 uur aan werkzaamheden aan het archief besteed. Naar verwachting zal nog
160 uur aan werk moeten volgen (afhandeling administratie, werkzaamheden aan de
inventaris, controle digitale bestanden, verpakken en verschepen). In totaal komen de
werkzaamheden dan op 1567 uur.
Naar wij hopen zal er geen bezwaar tegen bestaan wanneer de posten waarin nog enig geld
resteert worden benut ter compensatie van de tekorten ten aanzien van het honorarium (en
uiteraard de andere posten met tekorten). Opgemerkt mag hier worden dat De Wolf geen
17

Dit bedrag is berekend door het ontvangen bedrag in mindering te brengen van de totaal toegezegde
€30.000,-.
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voorbereidingskosten heeft berekend daar over de betreffende periode geen exacte
urenadministratie is gevoerd (zie tabel 10.3 en 10.5).
Er zal dan totaal aan honorarium naar verwachting €50.039,94 kunnen worden uitgekeerd
(tabel 10.6). Dit is €28.960,06 minder dan het begrote honorarium van €79.000,- (tabel 10.3
en 10.4). Het honorarium valt met €50.039,94 wel hoger uit dan volgens het
‘kaasschaafbudget’ uitgekeerd zal moeten worden (€45.733,-) maar is weer belangrijk lager
(€28.326,73) dan de €78.366,67 (€70.366,67 + €8.000,-, zie tabel 10.2) die zou zijn betaald
wanneer de volledige subsidie was ontvangen (tabellen 10.3, 10.4 en 10.5). Het uurloon voor
De Wolf komt daarbij op €31,93. Hoewel een ongeplande en ongewenste verlaging van
€18,07 ten opzichte van het begrote uurtarief van €50,- kan niet worden gezegd dat het tot
een schandalig laag honorarium heeft geleid. De Wolf heeft bewust het risico genomen en
heeft zich dan ook geconfronteerd met de feiten akkoord verklaard met een lager
honorarium, temeer daar het project ook veel uren werk heeft gebracht.
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6. Publiciteit
Tijdens het verblijf van De Wolf op Curaçao in november 2010 is door Radio Hoyer en het
dagblad Amigoe uitgebreid aandacht besteed aan het project. Laatstgenoemde krant plaatst
op 28 oktober 2010 op pagina 5 een artikel naar aanleiding van een door De Wolf verzonden
persbericht. In de Ñapa (wekelijkse bijlage van de Amigoe) van 20 november 2010 is een
interview geplaatst dat Freda Keuker met Tim de Wolf naar aanleiding van het
bandenproject had.
In mei 2011 en 2012 is door Tim de Wolf een korte presentatie gehouden over het project
tijdens het promovendiweekeinde van Prof. Dr. Michiel van Kempen.
Twee maal zijn interessante muziekbestanden naar Radio Hoyer vooruit gezonden. De eerste
serie bevatte unieke opnamen van de in 1961 overleden troubadour Augusto Gressmann, de
tweede serie betrof een programma van ongeveer 4 uur, getiteld ‘Club Imaginario’ uit 1960.
Dit programma is destijds samengesteld uit banden met opnamen van orkesten. Deze
stukken worden door twee omroepers aan elkaar gepraat. Door hierbij applaus en de
geluiden van een keuvelend publiek in te mixen is de virtuele nachtclub gecreëerd. Leuk was
de reactie van Gwenny Visser (Radio Hoyer), na ontvangst van het materiaal: ‘Wij hebben de
CD ontvangen en het was een WAUW! Moment. Echt prachtig !’. Het voornemen is dat naar
aanleiding van het project een interview over het wel en wee zal worden afgenomen met
Tim de Wolf.
De overdracht van de bestanden (het totale gedigitaliseerde archief) zal geflankeerd worden
door een persbericht. Verwacht mag worden dat de media ruim aandacht zullen besteden
aan deze gebeurtenis. Gezien de verslechterde verhouding tussen kosten en budget zal
vermoedelijk van een persoonlijke overdracht moeten worden afgezien.
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7. Slotbeschouwing en ‘follow up’
Samenvattend kan worden gesteld dat het geluidsbandenarchief van Radio Hoyer geen
gemakkelijk archief is geweest om te digitaliseren. Er is niet gewerkt volgens vaste
professionele normen en er zijn allerlei bandsoorten toegepast. Een deel daarvan vertoonde
specifieke problemen, niet in de laatste plaats door de condities waaronder het archief is
bewaard. Desalniettemin is slechts een enkele band te slecht gebleken voor transcriptie. Het
project is met een kleine uitloop van circa 3 maanden binnen de gestelde tijd afgerond,
heeft meer uren archiefmateriaal opgeleverd (620 in plaats van de verwachte 550 uur) en dit
– ondanks dat de subsidie uiteindelijk lager was dan verwacht – binnen het budget, zij het
met een (min of meer geanticipeerd) offer van het Bureau voor Audioarcheologie. De
digitalisering is op tijd gekomen maar had, gezien de conditie van het archief, niet veel
langer op zich moeten laten wachten.
Het resultaat is 620 uur geluid van zeer diverse samenstelling, voor het overgrote deel
verband houdende met het leven op Curaçao in de jaren 1955 tot en met 1990. Verwacht
mag worden dat het materiaal gebruikt zal worden in radioprogramma’s en dat het zal
dienen als bron bij allerhande onderzoek.
In volgende projecten zal nog meer worden gepoogd bevestigingsmomenten en ‘deadlines’
in het oog te houden. Gelukkig zijn de participerende fondsen ruimhartig geweest wanneer
iets op dit gebied over het hoofd werd gezien. Lastig is wel dat door sommige fondsen het
moment van toezegging van de subsidie als het startmoment voor het project wordt
beschouwd. Voor de uitvoerder van het project is dit meestal niet zo. Vaak is deze dan nog in
de weer om bij andere fondsen toezeggingen te krijgen. De stopwatch wordt dan als het
ware ingedrukt terwijl de loper nog in de kleedkamer zit. Met goede communicatie zal het
echter mogelijk moeten zijn dit soort misverstanden te voorkomen.
Wat nu nog rest aan afsluitende werkzaamheden aangaande het Project conservering,
digitalisering en inventarisering bandenarchief Radio Hoyer is: het uitwerken van de
conceptinventaris, het aanvullen met gegevens van de transcriptiebonnen, controle van de
digitale bestanden (waar onder het nakijken van de exacte speelduur als onderdeel van de
metadata) herordening archief (plaatsing in archiefdozen en eventueel isoleren van
celluloseacetaat banden) en de verscheping van banden en harddisks naar Curaçao.
‘Follow up’ kan op twee manieren worden beschouwd. Tot welke activiteiten zal de
beschikbaarheid van het archief leiden? Hierboven zijn al enkele suggesties gedaan. Radio
Hoyer zal vele uitzendingen kunnen vullen met interessant historisch materiaal.
Onderzoekers kunnen politieke debatten analyseren en de politici van toen beter leren
kennen door hun stem. ‘Follow up’ kan ook betrekking hebben op nieuwe projecten van
vergelijkbare strekking. Hierbij valt te denken aan een digitalisering van de 110 lakplaten
(eigen opnamen) uit het archief van Radio Hoyer, digitalisering van de cassettebanden in het
archief van Radio Hoyer (opnamen van 1980 en later), digitalisering van het bandenarchief
van Hans ‘Suhandi’ Oosterhof (met opnamen uit Indonesië, Nieuw Guinea en Curaçao) en
een geschiedschrijving betreffende Radio Hoyer of de omroep op Curaçao in het algemeen.
Voorts bevindt zich op Aruba het geluidsbandenarchief van Radio Kelkboom. Eigenaar
Kelkboom is tot op heden niet van zins geweest zijn archief uit handen te geven. Mogelijk
kan hij met de resultaten van de digitalisering van het archief van Radio Hoyer op andere
27

gedachten worden gebracht. Ook dit archief zal veel interessant materiaal bevatten, zij het
dan vooral met betrekking tot Aruba.
Wij danken het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland en het Prins Bernhard Cultuurfonds
Caribisch gebied en het Mondriaan Fonds voor de financiële bijdragen aan dit project. Wij
zijn er zeker van dat met dit project een belangrijke bron voor verdere studie naar de
geschiedenis van de Nederlandse Cariben te beschikking is gekomen.

Stichting Geschiedenis Geluidsregistratie (in samenwerking met Tim de Wolf)
Amsterdam, mei 2013
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Bijlage I
beknopte geschiedenis van Radio Hoyer
Horacio Erasmo ‘Jacho’ Hoyer (1904-1987) is eigenaar van Hoyer’s Music & Sportsstore in de
Kerkstraat, Willemstad (Punda), Curaçao. Hier verkoopt hij, zoals de naam al doet vermoeden,
muziekinstrumenten, grammofoonplaten en sportartikelen. Geen vreemde keus voor de
muziekliefhebber en begenadigd tennisspeler die Hoyer is. In 1947 geeft Hoyer zijn eerste
grammofoonplaat uit.
Technische ontwikkelingen, maar vooral de economische voorspoed van het eiland, maken de
inrichting van een kleine studio mogelijk. Sinds het midden van de jaren dertig is compacte,
kwalitatief goede, opnameapparatuur voor het direct ‘snijden’ van grammofoonplaten op de markt.
De samenstelling van de opnameplaten is sinds genoemde periode belangrijk verbeterd. De platen
zijn nagenoeg vrij van ruis en bruikbaar onder allerlei klimatologische omstandigheden. Tijdens de
tweede wereldoorlog draait de Shell raffinaderij op Curaçao op volle toeren. De leveranties van
brandstof en smeermiddelen aan de geallieerden heeft werk en voorspoed op het eiland gebracht.
De in volgende jaren wereldwijd toenemende behoefte aan aardolieproducten en het toerisme dat
in de naoorlogse jaren tot ontwikkeling komt, leidt tot een gestaag groeiende stroom dollars die
Curaçao binnen vloeit. De verhoogt welstand en doet een koopkrachtig publiek ontstaan dat, naast
overigens ook de toeristen, belangstelling heeft voor lokale muziek op grammofoonplaat.
In 1948 start Hoyer met de uitgave van grammofoonplaten op meer professionele wijze. Op zijn
platenlabel ‘Hoyco’ brengt hij in de volgende paar jaren een rijke scharkering van Curaçaos repertoire
uit. Er worden ongeveer 75 platen uitgegeven.
Hoyer publiceert twee ‘cancioneros’, een mengvorm tussen tekstboek en platencatalogus en
verspreid posters om zijn fonografische producten aan te prijzen. Aanvankelijk worden de
plaatopnamen gemaakt in zijn winkel in de Kerkstraat. Bij grotere ensembles kan de schuifdeur die
winkel van woonkamer scheidt worden opengezet en ontstaat wat het plaatselijke dagblad Amigoe di
Curaçao in 1949 plechtig een ‘elastische’ studio noemt.
In 1952 richt hij aan het Julianaplein in een oud familiehuis, het pand waar Radio Hoyer nog immer is
gevestigd, een opnamestudio in. Het is deze studio die de basis vormt voor het radiostation, Radio
Hoyer, dat op 10 maart 1954 officieel met uitzending begint. De zender is commercieel van opzet,
hetgeen inhoudt dat geen subsidie van de overheid wordt ontvangen en de uitzendingen volledig
worden gefinancierd met opbrengsten uit reclameboodschappen.
De apparatuur is aanvankelijk bescheiden. Aanvang wordt gemaakt met een door de technicus Bosch
Verschuur aangepaste tweedehands zender. Als opnamemachines staat de Rek-O-Kut snijapparatuur
uit de opnamestudio ter beschikking alsmede een Philips EL 3540 taperecorder die ook al in de fase
van grammofoonplaatuitgave is gebruikt. Vermoedelijk is in deze eerste jaren ook een Webster
Chicago Webcor 210 taperecorder aangeschaft. In tegenstelling tot de Philips werkt de Webcor op
halfspoor. Hiermee kan een besparing op het gebruik van band worden gerealiseerd. Nadeel van de
activiteiten op radiogebied van Hoyer is wel dat de productie van grammofoonplaten tijdelijk stil
wordt gelegd en pas later (na 1960) op een laag pitje wordt voorgezet. Vermoedelijk hebben de
investeringen die Hoyer in zijn radiostation moest plegen dit zo gedicteerd.
Geïnvesteerd wordt er, blijkbaar vallen de uitzendingen in de smaak van het Antilliaans publiek. In
1956 wordt een Collins console aangeschaft en wordt een 1 kilowatt zender van de Lands Radio
Dienst in gebruik genomen. In 1957 worden twee RCA zenders in eigendom verworven en ingezet. Bij
het 5 jarig jubileum in 1959 wordt melding gemaakt van de inventaris: Taperecorders: 1x Berlant, 4x
Ampex, 4x ‘F.M.’, 4 Collins consoles, 2 Collins ‘remote consoles’, 2 RCA zenders, 2 Opnamekamers, 2
2
Snijtafels (voor opname van grammofoonplaten), 2 telexen, 20.000 m terrein, 1 stencilmachine en
een fotokopieerapparaat. Er zijn in 1959 13 personen ‘full time’ in dienst. In deze jaren is het
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vrouwelijk personeel van Radio Hoyer ‘steeds te herkennen aan de uniforme kleding, uitgevoerd in
18
een frisse, blauwe kleur’.
Uitbereiding van personeel en apparatuur is het gevolg van de groei van de activiteiten. Op 10 maart
1958 wordt de zender Radio Hoyer II officieel in gebruik genomen. In dat jaar worden ook
uitzendingen uit Bonaire verzorgd. Aldaar wordt onder leiding van een kleine groep medewerkers
onder leiding van dhr. Palman een soort hulpstudio opgezet waar met behulp van een Philips EL 3516
taperecorder bandopnamen worden gemaakt. Deze worden door Hoyer op Curaçao uitgezonden. De
activiteiten op Bonaire monden uit in een eigen zender voor het eiland, ‘Voz di Bonaire’ Radio Hoyer
III in 1961. Dat Aruba buiten het werkterrein van Hoyer valt komt doordat er – eveneens in 1954 –
aldaar twee lokale zenders in de lucht zijn gekomen; Radio Kelkboom en Voz di Aruba.
Halverwege de jaren zestig zijn de jaren van grote economische voorspoed op de Antillen voorbij. De
arbeidsonrust neemt toe als gevolg van loonmaatregelen en verlies van arbeidsplaatsen. De onvrede
culmineert in de onlusten die op 30 mei 1969 te Willemstad plaatsvinden. Met het vertrek van Shell
Curaçao in 1985 verdwijnt een van de grootste werkgevers van het eiland.
Economische verslechtering vanaf ongeveer 1965 betekent voor Radio Hoyer dat de verdiensten –
immers afhankelijk van reclame-uitzendingen – onder druk komen te staan. Daarnaast komen er in
de loop der jaren steeds meer lokale zenders op het eiland. De concurrentie tussen de stations is
hevig. Uiteindelijk zijn 17 station actief, alleen al op Curaçao. Versobering en bezuiniging treffen ook
Radio Hoyer. Desalniettemin – of misschien wel juist daardoor – schrijft het station geschiedenis door
rondom 1990 een zender in dienst te stellen die werkt op zonne-energie.
Op het moment van schrijven (maart 2013) is Radio Hoyer nog immer actief. De uitzendingen zijn nu ook
wereldwijd digitaal (via internet) te beluisteren.

Bron: Gedenkboek 5 jaar Radio Hoyer, 10 maart 1954 – 10 maart 1959 (Curaçao 1959), Wolf, Tim de
Discography of Music from the Netherlands Antilles & Aruba (Zutphen 1999)
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Gedenkboek 5 jaar Radio Hoyer, 10 maart 1954 – 10 maart 1959 (Curaçao 1959) p 114
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Interieur Hoyer Studio, 1959

Afb. 1.2

Afb. 1.1

Afb. 1.3

Afb. 1.4

Afb. 1.5

Afb. 1.1 : Yvonne Hoost met Ampex 350 taperecorder
Afb. 1.2: Myrna Sintjago bedient de platensnijmachine, rechts de Berlant taperecorder
Afb. 1.3: Eitel Hernandez achter Collins 212-B2 mixer console
Afb. 1.4: Omroepster Mildred Straker achter de Collins console
Afb. 1.5: Opname ‘in ’t veld’ met Rek-O-Kut R-8A mixer-versterker en Webcor 210 recorder
Afbeeldingen afkomstig uit: Gedenkboek 5 jaar Radio Hoyer, 10 maart 1954 – 10 maart 1959 (Curaçao 1959)
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Bijlage II
een korte uitleg van de techniek der magnetische geluidsregistratie
De opnamekop van een bandapparaat is in feite een elektromagneet. Een geluidsignaal, trillingen die
met behulp van een microfoon zijn omgezet in elektrische stroomvariaties, wordt via een versterker
naar de kop toegevoerd. Deze stroomfluctuaties, gevoerd naar het spoeltje van de opnamekop,
veroorzaken een wisselend magnetisch veld. Deze magnetische modulatie kan worden vastgelegd door
een magnetisch gevoelige band langs de kop te voeren. De band wordt, analoog met de trillingen van
het oorspronkelijk geluid, gemagnetiseerd.
De modulatie ligt in de vorm van onzichtbare streepjes met een verschillende mate van magnetisme
haaks op de lengterichting van de band. Dat dit zo is heeft te maken met de opbouw van de opnamekop
en de positie van de kopspleet. De kopspleet vormt een weerstand voor het in de kop opgewekte
magnetisme. Via de oxidelaag van de band zoekt het magnetisme een uitweg en de magnetisch
gevoelige deeltjes van de band worden op dat punt gemagnetiseerd. Er komt – onzichtbaar dus – een
magnetisch streepje dwars op de looprichting van de band te staan. Het wisselende magnetisme van de
kop plaatst ‘streepjes’ met een wisselende mate van magnetisme op de band. Deze wisselende
intensiteit is analoog met de naar de kop gevoerde spanningen, die weer het product waren van het op
te nemen geluid. Bij afspelen wekt het magnetisme op de band in de spoel van de weergavekop
elektrische stroompjes op, analoog met de modulatie. Wanneer deze stroompjes worden versterkt kan
19
de opname worden beluisterd.

Afb. 2.1 Schematische voorstelling van opnamekop (‘Sprechkopf’), modulerend op geluidsband.
‘Wechselstromquelle’ duidt op de stroomfluctuaties die vanuit de opnameversterker naar de opnamekop
worden gevoerd. ‘Tonband jungfräulich’ is de niet gemoduleerde (‘maagdelijke’) band. Rechts van de
kopspleet is de band gemoduleerd.
Naar: Junghans, Wolfgang, Magnetbandspieler Praxis, Radio Praktiker Bücherei 9, (München 1953) p14

Goed contact tussen band en opname- en weergavekop is voor een goede weergave van essentieel
belang. Voorts is de positie van de weergavekop ten opzichte van de modulatie op de band

19

Nijsen, C.G., Geluid op de band – een volledig handboek over de magnetische recording en zijn vele
mogelijkheden (Eindhoven 1963) p 13-15, Gobits, Nol, Herman Broekhuizen, Avonturen met een
bandrecorder (Purmerend, 1964) p 16-17, Hickman, R.E.B., Magnetic recording handbook – Theory,
Practice and Servicing of Domestic and Professional Tape and Wire Recorders (London, 1956) p 15-21
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doorslaggevend voor zuivere reproductie. Staat de spleet van de weergavekop niet parallel met de
modulatie dan treedt verlies van hoge tonen op.
Aan het bandtransport worden hoge eisen gesteld. Wordt de band niet met constante snelheid langs de
kop gevoerd dan zullen de snelheidsvariaties als ‘jengel’ bij weergave hoorbaar zijn. Capstan (de
aandrijving van de band, direct verbonden met een vliegwiel dat veelal indirect door middel van een
snaar door een elektromotor wordt aangedreven) en drukrol dienen precies te zijn gefabriceerd. Op het
vasthechten van residu en partikels van de band moet worden gelet. Dit geldt voor bandgeleiding maar
vooral ook voor de koppen.
De snelheid van de band ten opzichte van de koppen is constant, maar de voorraadspoel wordt steeds
verder afgewikkeld terwijl de opwikkelspoel steeds voller wordt en langzamer zal moeten gaan draaien.
Om dit mogelijk te maken, en tevens constant voldoende trekkracht op de band te houden om deze
tegen de koppen aan te drukken, is de aandrijving van de spoelen voorzien van slipkoppelingen of als
zodanig functionerende elektromotoren.
Dit alles maakt een taperecorder

20

tot een onderhoudsgevoelig en betrekkelijk ingewikkeld apparaat.

Afb. 2.2 Schematische voorstelling bandapparaat: MV= microfoonversterker, OV= opnameversterker, PK=
‘poetskop’ (verouderde term voor wiskop), OK= opnamekop, WK= weergavekop, WV= weergaveversterker G=
generator (blijft hier buiten beschouwing), 1= afwikkelspoel, 2= bandgeleiders, 3= bandspanner, 4= capstan, 5=
drukrol, 6= opwikkelspoel. De pijl geeft de looprichting van de band aan. NB: de afbeelding betreft de opbouw van
een oudere Europese machine. Hierbij ligt de gevoelige laag van de band naar de buitenzijde. Voor het principe
maakt dit geen enkel verschil.
Naar: AO 430 Geluid “in blik”, wekelijke studiereeks stichting IVIO actuele onderwerpen (Amsterdam, z.j. [1952])
p 11

20

Het woord ‘taperecorder’ vormt een goed alternatief voor bandrecorder, dat lelijk is doordat er twee talen in
worden samengevoegd. De term heeft rondom 1955, in de periode waarin de populariteit van het apparaat ras
toenam, enige pennen in beweging gebracht. De gekunstelde naam ‘bamafoon’ (band magnetofoon) is
gepropageerd maar heeft het niet gered. ‘Magnetofoon’ stuitte op auteursrechtelijke bezwaren vanwege de
claim van AEG. op ‘magnetophon’. ‘Magnefoon’ is ook gebruikt alsmede het eenvoudige ‘bandapparaat’. (zie
o.a. Pit, H.F., Magnetisch geluid (Haarlem, z.j. [c. 1955])
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Bijlage III
spoorsystemen
Op ¼ inch (6,35 mm) geluidsband (standaard audiotape, hetgeen in breedte kan variëren van circa 6,2
tot 6,4 mm) kunnen negen spoorsystemen voorkomen. Deze zijn in te delen in drie groepen: 1: volspoor,
2: halfspoor (halfspoor mono type I bovenspoor, halfspoor mono type I onderspoor, halfspoor mono
type II bovenspoor, halfspoor mono type II onderspoor) halfspoor stereo (type I), halfspoor stereo (type
II), 3: kwartspoor (kwartspoor mono, kwartspoor stereo)
Volspoor (enkelspoor)
Bij dit systeem wordt de gehele hoogte van de geluidsband ingenomen door één spoor(afbeelding 3.1).
Uit de aard der zaak is dit immer mono. Het systeem vindt zijn oorsprong in de eerste AEG
Magnetophon uit 1935. Voor professioneel gebruik is het systeem gedurende de gehele periode van
analoge magnetische registratie in gebruik gebleven.

Afb. 3.1, volspoor, naar: Koekoek, Hans L., Het Bandrecorderboek (Amsterdam, z.j. [c. 1965]) p 31
Halfspoor (tweespoor)
21

In 1948 is voor amateurgebruik het halfspoor systeem geïntroduceerd. Dit teneinde op één
geluidsband – toen een kostbaar artikel – meer speelduur te verkrijgen zonder de snelheid te verlagen
(hoe hoger de bandsnelheid, des te beter de geluidskwaliteit). Hierbij wordt een boven- en een
onderspoor toegepast (elk met een breedte van 2,3 mm), gescheiden door een neutrale zone.
Aanvankelijk bestaat tussen fabrikanten van geluidskoppen geen overeenstemming omtrent de
spoorindeling. Sommigen hanteren voor spoor 1 het bovenspoor, anderen het onderspoor. Rondom
1953 is bovenspoor (zoals afgebeeld in afbeelding 3.2) de norm geworden.

Afb. 3.2, halfspoor mono (normspoor), naar: Gobits, Nol, Herman Broekhuizen, Avonturen met een
bandrecorder (Purmerend, 1964) p 23
Evenmin is er overeenstemming over de exacte positie van de sporen op de band. Afbeeldingen 3.3 en
3.4 tonen de afwijkingen. De neutrale zone tussen de sporen kan variëren van 1 tot 1,65 mm. waarbij
22
soms ook boven en onder de sporen een neutrale zone is aangebracht.
21

Daniel, Eric D., Dennis Mee, Mark H. Clarck, Magnetic recording, the first 100 years (z.pl., [IEEE press] 1999) p
79
22
Vgl. Maaren, A. van, A. Brandon, Bandrecording, geluid en magnetisme (Bussum 1963) p 98; Hiller, Erwin, Das
Tonbandgerät (Minden z.j. [c. 1960]) p 29; Bussel, Wim van, Geluid op de band, de recorder, magnetisch,
elektrisch en mechanisch bezien (Deventer 1966) p 179; Pit, H.F., Magnetisch geluid (Haarlem z.j. [1954]) p 19,
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Afb. 3.3, halfspoor type I, naar: Hiller, Erwin,
Das Tonbandgerät (Minden z.j. [c. 1960]) p 29

Afb. 3.4 Halfspoor type II, naar: Bussel, Wim van,
Geluid op band de recorder, magnetisch, elektrisch
en mechanisch bezien (Deventer 1966) p 179

Bij de introductie van voorbespeelde stereo geluidsbanden in 1955 (door het Britse concern E.M.I.) is
23
het tweesporen stereo systeem geïntroduceerd (afbeelding 3.5). De gehele bandbreedte wordt nu
benut voor twee kanalen, het linker kanaal in het bovenspoor, het rechter in het onderspoor. Dit
systeem is na de introductie van stereo grammofoonplaten (en daarmede stereo ‘in de huiskamer’) in
1958 algemeen toegepast in professionele bandapparaten en betere amateurrecords. Door slechts één
kanaal te gebruiken kan met deze recorders uiteraard een halfspoor mono opname worden gemaakt.

Afb. 3.5, tweesporen stereo (type I) naar: Snel, D.A. Magnetische geluidsregistratie – theorie en praktijk
van het opnemen en weergeven (Deventer 1968) p 193

Afb. 3.6, tweesporen stereo (type II), naar: Het plezier van uw bandrecorder draait om Grundig
(Amsterdam 1969) p 39
Rondom 1962 is – min of meer stilzwijgend – een tweede systeem tweespoor-stereo geïntroduceerd dat
in lichte mate afwijkt van het systeem uit 1955 (afbeelding 3.6). De sporen zijn breder gemaakt. Dit
komt de signaal-ruisverhouding (en dus de geluidskwaliteit) ten goede. De neutrale zone tussen de
sporen is zeer smal. Hierdoor zal de overspraak tussen de kanalen groter zijn. Bij mono gebruik zou
daardoor het tegenspoor (onderspoor) hinderlijk hoorbaar kunnen zijn wanneer het bovenspoor wordt
afgespeeld. Dit ‘nieuwe’ systeem is dan ook louter geschikt voor stereo. De overspraak (matige
Hickman, R.E.B., Magnetic recording handbook – Theory, Practice and Servicing of Domestic and Professional
Tape and Wire Recorders (London, 1956) p 35 fig. 5. In laatstgenoemd werk is de neutrale zone tussen de
sporen slechts 0,38 mm. De indeling en vermelde afmetingen blijken echter onderling niet te kloppen.
23
Hickman, R.E.B., Magnetic recording handbook – Theory, Practice and Servicing of Domestic and Professional
Tape and Wire Recorders (London, 1956) p 153
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kanaalscheiding) is geen bezwaar, bij stereo wijkt het signaal in boven- en onderspoor weinig van elkaar
af.
Kwartspoor (vierspoor)
Het streven naar meer speelduur per band en economisch gebruikt van de band, met de noodzaak om
met de introductie van stereo twee kanalen op de band te moeten aanbrengen, leidt in 1958 tot de
24
introductie van het kwartspoor systeem (afbeelding 3.7). Hierbij liggen over de breedte van de band
vier sporen met een breedte van 1,1 mm. De neutrale zone tussen de sporen is 0,6 mm. Bij mono
gebruik kan de band vier maal de recorder doorlopen. Bij stereo kan de band (in tegenstelling tot
halfspoor stereo) worden gekeerd en kan de opname worden vervolgd.

Afb. 3.7, vierspoor mono en stereo, naar: Het plezier van uw bandrecorder draait om Grundig
(Amsterdam 1969) p 41

Het kwartspoor systeem stelt – aangezien het spoor zeer dun is – hoge eisen aan bandgeleiding en
kopcontact. Een kleine onrechtmatigheid leidt al tot fluctuaties in de geluidsterkte of een complete
25
‘drop out’ (kortstondige onderbreking van het geluid). Gezien deze risico’s en de als gevolg van de
geringe spoorbreedte optredende verliezen in geluidskwaliteit heeft het systeem slechts toepassing
gevonden in amateurapparatuur. Dat neemt niet weg dat vierspoor apparaten ook wel professioneel
zijn ingezet uit het oogpunt van besparingen op band, daar waar de geluidskwaliteit secundair is. Ook bij
Radio Hoyer is vierspoor veelvuldig gebruikt.

24

Snel, D.A. Magnetische geluidsregistratie – theorie en praktijk van het opnemen en weergeven (Deventer
1968) p 126
25
Snel, D.A. Magnetische geluidsregistratie – theorie en praktijk van het opnemen en weergeven (Deventer
1968) p 128-129
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Bijlage IV
bandsnelheid
Bandsnelheid en de breedte van de spleet in de opnamekop en de band zelf bepalen (naast
vanzelfsprekend microfoon, versterkers en andere elementen in de opnameketen) het frequentiebereik
van de opname. Met een bandsnelheid van 19 cm/sec en een kopspleet met een breedte van 10 micron
kan tot 13.000 Hz. worden weergegeven. Wil met dit frequentiebereik realiseren bij 9,5 cm/sec dan zal
26
de kopspleet maximaal 5 micron breed mogen zijn. De band moet in staat zijn om per seconde de
13.000 als magnetische modulatie op de band ‘afgevuurde’ ‘streepjes’ vast te leggen.
Naar mate geluidsband en geluidskoppen verbeterden kon de bandsnelheid worden verlaagd. Dit
betekende een besparing in geld en ruimte. Recorders konden compacter worden gebrouwd.
De eerste AEG Magnetophon in 1935 werkte met een bandsnelheid van 100 cm/sec. Deze kan al
spoedig worden verlaagd naar 77 cm/sec. Uiteindelijk zijn de snelheden genormaliseerd, uitgaande van
76,2 cm/sec (30 inch/sec) in een rekenkundige reeks met 2 als quotiënt. Zo zijn ontstaan: 38,1 cm/sec
(15 inch/sec), 19,05 cm/sec (7,5 inch/sec), 9,53 cm/sec (3¾ inch/sec), 4,75 cm/sec (1⅞ inch/sec) en 2,38
27
cm/sec (15/16 inch/sec). Gewoonlijk wordt gesproken van 76, 38, 19, 9.5, 4.75 en 2.4 cm/sec.
Tussenliggende snelheden komen incidenteel voor. Deze zijn ontstaan door: eigenwijze fabrikanten,
zelfbouwapparaten waarbij omwille van eenvoudige constructie de standaard is verlaten of is gekozen
voor een niet-constante bandsnelheid, opname op sterk vervuilde recorders, opname op defecte
recorders (ook kou, bij veerwerkaandrijving), opname op recorders voor een bepaalde netfrequentie in
een gebied waar deze netfrequentie niet van toepassing is.
De bandsnelheid van 76,2 cm/sec blijft voor professioneel gebruik (radio-omroep en platenstudio) tot
ongeveer 1953 de norm voor muziekopnamen. Daarna raakt 38,1 cm/sec ingeburgerd voor dit doel.
19,05 cm/sec. vindt vanaf rondom 1960 toepassing bij de radio-omroep voor de registratie van spraak.
Deze snelheid wordt in 1947 geïntroduceerd als snelheid voor Soundmirror BK 401, een van de eerste
amateurrecorders. Bij deze eerste generatie apparaten voor de huiskamer is ook 38,1 cm/sec. niet
ongebruikelijk, zoals de AEG AW 1 en de AEG AW 2. In de jaren vijftig – met het populariseren van de
magnetische registratie – worden de bandsnelheden lager. Rondom 1952 doet 9,5 cm/sec de intrede
voor amateurgebruik. Spoedig, rondom 1956, volgen de lagere snelheden. De meeste recorders zijn
28
uitgerust met twee of drie snelheden.

26

Snel, D.A. Magnetische geluidsregistratie – theorie en praktijk van het opnemen en weergeven (Deventer
1968) p 31-32
27
Snel, D.A. Magnetische geluidsregistratie – theorie en praktijk van het opnemen en weergeven (Deventer
1968) p 30-31
28
Bandrecording praktijk (Bussum, z.j. [c. 1955])
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Bijlage V
banddikte
In de loop der jaren heeft men gezocht naar verhoging van de speelduur van geluidsband. Aan een kant
heeft men dit bereikt door verlaging van de snelheid en verkleining van de spooroppervlakte (dus door
innovatie ten aanzien van het opname- en weergaveapparaat), anderzijds heeft men door het dunner
maken van drager en gevoelige laag bereikt dat meer bandlengte op een spoel van gegeven afmetingen
past.
Bij standaardband heeft de drager een dikte van 0,05 mm. Hierbij kan grofweg onderscheid worden
gemaakt tussen acetaatband en polyesterband. In tegenstelling tot acetaatband is polyesterband
onbreekbaar, het is echter niet rekvrij. Dit wordt tijdens de fabricage van geluidsband ondervangen door
de polyester film waaruit de drager wordt vervaardigd zowel in lengte- als in breedterichting voor te
rekken. Door de grote sterkte van polyester heeft men dit materiaal ongestraft dunner kunnen maken,
zonder dat de sterkte daaronder te lijden heeft. Zo zijn de ‘double play’ en ‘triple play’ banden ontstaan
met dunne drager en dunne gevoelige laag (dikte drager respectievelijk 0,035 en 0,025 mm). Hierdoor
29
kan – de naam zegt ’t al – twee tot drie maal zoveel meter band op een spoel.
Het gebruik van ‘double- en triple play’ band stelt bepaalde eisen aan de bandgeleiding van de recorder.
Daarnaast mag het inschakelen en stoppen van het mechanisme geen enkele ‘stress’ op de band
veroorzaken. De (polyester) band breekt weliswaar niet snel maar zij is licht en soepel en kan daardoor
vrij gemakkelijk tussen haspel en band worden getrokken. De band beschadigt dan, raakt verfrommeld
en/of wordt opgerekt totdat er soms niets meer rest dan een draad (die uiteraard niet meer kan worden
afgespeeld). Gebruik van genoemde dunne bandsoorten op professionele apparatuur is – gezien de
hogere bandtrek van deze apparaten en hun constructie gericht op de standaard-studioband – niet
aanbevelenswaardig.
Bij Radio Hoyer heeft men blijkbaar, met het oog op de verlangde verlengde speelduur, met enige
regelmaat ‘triple play’ banden toegepast. Bij deze banden zijn op diverse plaatsen beschadigingen
aangetroffen als gevolg van de bovenomschreven feiten. Verfrommelde band geeft hooguit enkele ‘drop
outs’ (korte onderbrekingen in het geluidssignaal). Ernstiger is wanneer de band zodanig is opgerekt dat
zij niet meer afspeelbaar is. Dit verschijnsel doet zich echter immer voor over een betrekkelijk geringe
lente en geeft dan een onderbreking van enkele seconden.
Bij de speelduur van de band speelt naast snelheid en sporentechniek het soort band een cruciale rol.
Ter oriëntatie: op de bij Hoyer vrijwel standaard gebruikte 18 cm. spoel gaat 360 meter standaard band,
540 meter ‘langspeelband’, 730 meter ‘extra langspeelband’ (‘double play’) en 1080 meter ‘triple
30
band’.

29

Bussel, Wim van, Geluid op de band, de recorder, magnetisch, elektrisch en mechanisch bezien (Deventer
1966) p 50-51
30
Peeters, sr. W, De magische band (Amsterdam 1961) p 11-12
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Bijlage VI
fouten in de positie van opname- en weergavekop
De modulatie bevindt zich als magnetische (onzichtbare) ‘streepjes’ haaks op de lengte van de band. De
spleet in de weergavekop (waarmee de band wordt afgetast) dient volkomen parallel met de ‘streepjes’
te staan. Staat de kop ‘scheef’ ten opzichte van de modulatie dan zal het geluid te weinig hoge tonen
bevatten. Omwille van de compatibiliteit dient de modulatie door de opnamekop volkomen haaks op de
band te worden gezet. Om dit te bereiken dient bij onderhoud de positie van opname- en
weergavekop(pen) te worden getest. Hiertoe zijn fabrieksbanden met 100% juist moduleerde tonen
verkrijgbaar.
Ideaal gesproken staan de koppen dus volkomen ‘recht’, i.e. de kopspleet staat volkomen haaks op de
band. De praktijk is anders. Door achterstallig onderhoud, ondeskundige montage, lostrillen van
bevestigingsschroefjes en dergelijke kan een kop ‘uit het lood’ raken. Opnamen – zelfs uit professionele
studio’s – zijn hierdoor niet altijd met een in de juiste positie staande kop gemaakt. Afregelen van de
afspeelkop op elke specifieke opname is dus voorwaarde om een optimale geluidskwaliteit te bereiken.

Afb. 6.1, kopstand ten opzichte van de modulatie op de band. Naar: Gobits, Nol en Herman Broekhuizen,
‘Avonturen met een bandrecorder’ (Purmerend 1964) p 119-120
Afbeelding 6.1 illustreert het probleem. Hierbij is uitgegaan van een gecombineerde
opname/weergavekop zoals in amateurrecorders lange tijd gebruikelijk was.
Wanneer de band maar op een recorder met een overeenkomstige fout wordt afgespeeld is geen
kwaliteitsverlies hoorbaar. De op recorder K op zich foutief gemoduleerde band K klinkt op recorder K
toch prima. Dit geldt eveneens voor M en G (bovenste afbeelding) waarbij moet worden opgemerkt dat
kop M goed staat en band M dus ook goed is gemoduleerd. Het probleem ontstaat wanneer – zoals
aangegeven in de onderste afbeelding – Band G op recorder K wordt afgespeeld, Band K op recorder M
en band M op recorder G. De positie van de kopspleet ten opzichte van de modulatie is onjuist. Zoals
opgemerkt, dit kan worden verholpen door de positie van de afspeelkop in te stellen op de positie van
de modulatie op de band (instellen azimuth). Veel recorders hebben een aparte opnamekop en
weergavekop. Het probleem van foutieve azimuth (van opnamekop en/of weergavekop) kan zich dan
binnen één apparaat manifesteren.
Bij mono opnamen moet de instelling van de kopstand op het gehoor geschieden. Bij stereo opnamen
kan de fase van de kanalen worden gecontroleerd en kan zo een optimale instelling worden verkregen.
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Bijlage VII
opnamekarakteristieken zoals toegepast bij geluidsband
In de loop der jaren zijn er wereldwijd voor magnetische registratie (dus opname op geluidsband)
diverse opnamekarakteristieken gebruikt. Dit houdt in dat bij opname standaard een bepaald deel van
het frequentiegebied wordt versterkt of verzwakt. Om bij weergave tot de oorspronkelijke toonbalans
te komen moet de juiste correctie worden toegepast. Begin jaren vijftig zijn uiteindelijk twee normen
vastgelegd. In Europa wordt gewerkt volgens de IEC, CCIR of DIN curve, in de Verenigde Staten volgens
de NAB (vroeger NARTB) curve. Per snelheid wordt de curve aangepast. Dit vanwege het verlies van
hoge tonen dat inherent is aan het gebruik van lagere snelheden. Als voorbeeld 38 cm/sec. Bij de NAB
opnamekarakteristiek vindt onderdrukking van de hoge tonen plaats vanaf 3150 Hz, terwijl de lage
frequenties (beneden 50 Hz) worden opgehaald. Bij de IEC curve worden alleen – boven de 4500 Hz) de
31
hoge tonen onderdrukt.

Het land van fabricage van de gebruikte apparatuur is geen absolute indicatie voor de in het
elektronisch circuit toegepaste karakteristiek. Bij professionele apparatuur is op bestelling zowel IEC als
NAB leverbaar en soms kan de karakteristiek gewoon worden omgeschakeld. Op Curaçao, en meer
specifiek bij Hoyer, waar Europese, Amerikaanse en Japanse apparatuur door elkaar heen wordt
gebruikt, kunnen beide karakteristieken naast elkaar voorkomen. Bij transcriptie van de Hoyer banden
wordt standaard gewerkt met de IEC curve, tenzij absolute zekerheid bestaat dat met NAB is gewerkt.
De IEC curve is vrijwel universeel. De correctie in de hoge tonen is vrijwel gelijk met NAB. Het
voornaamste verschil tussen de curven is dat bij IEC de manipulatie in het lage tonen – zoals toegepast
bij NAB curve – ontbreekt. Hierdoor kan eventueel bij afspelen een teveel aan lage tonen ontstaan,
maar dat kan desgewenst later alsnog worden gecorrigeerd.

31

Arian Jansen, A universal NAB to IEC playback equalization converter for reel to reel recorders. October 17,
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Bijlage VIII
‘probleembanden’ (desintegratie van geluidsbanden), verschijnselen, oorzaak, oplossingen
Hieronder volgt een bespreking van de diverse problemen die zich bij de transcriptie van geluidsbanden
uit het archief van Radio Hoyer hebben voorgedaan. Naast uitleg van de oorzaak van het probleem is
ook melding gemaakt van de remedie.
Het loslaten van de gevoelige laag van de drager is meestal een gevolg van vocht. Hierdoor is blijkbaar
een bindend component uit de laag verdwenen waardoor deze de hechting met de drager verliest.
Meestal doet het verschijnsel zich slechts in de eerste meters band op de spoel voor. De windingen in
dit eerste deel zijn vaak iets los gekomen en hier heeft vocht kunnen inwerken op de magnetische laag.
Het loslaten van de laag gebeurt spontaan – bij het afspelen van de band valt deze meteen van de
drager zodra de spoel wordt afgewonden. Herstel is redelijkerwijs onmogelijk. Aangezien het probleem
zich in de meeste gevallen in de eerste meters op de spoel voordoet is dit vaak het deel waar de band
nog niet gemoduleerd is. Lijmen van de gevoelige laag op de drager is theoretisch mogelijk maar door de
breekbaarheid van de gevoelige laag zonder drager in de praktijk vrijwel ondoenlijk.
‘Droge rot’, het loslaten van lassen, is veelvuldig bij de Hoyer banden vastgesteld. Het wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door chemische verandering in de lijmstof. Deze verslijmt en verdroogt. De
remedie is eenvoudig. De band wordt heen en weer gespoeld en waar lassen breken worden deze door
nieuwe lassen vervangen. Aan de kwaliteit van de band doet dit meestal geen afbreuk. Soms hebben
uitvloeiende lijmstoffen de band op een klein oppervlak aangetast. Herstel van de lassen kan een
arbeidsintensief klusje blijken te zijn. Bij sommige banden zijn rondom de dertig lassen vervangen.
Het doordrukken van het geluidssignaal (kopieereffect, overdracht van de magnetisering van de ene
32
laag van opgespoeld band op de naburige lagen), door Charles genoemd in combinatie met het aan
elkaar kleven van de windingen, kan beschouwd worden als een combinatie van slechte hechting tussen
gevoelige laag en drager gepaard aan (of als gevolg van) het ‘sticky tape syndrom’. Over de gehele
lengte van de band desintegreert de gevoelige laag. Deze wordt hierdoor plakkerig. Bij een deel van de
laag is de hechting aan de oorspronkelijke drager zwakker geworden dan de hechting aan de drager van
de voorgaande winding. Bij afspelen worden daardoor delen uit de gevoelige laag getrokken. Deze
losgerukte delen zijn als ‘pre-echo’ hoorbaar. Verbetering kan soms worden bereikt op de manier
waarop ook het ‘sticky tape syndrom’ kan worden bestreden (het ‘bakken’ van de band, zie hieronder).
Hoe succesvol dit kan zijn toont afbeelding 10 (pagina 13). Duidelijk is te zien waar bij afwinden het
syndroom is vastgesteld. De band is gestopt en is ‘gebakken’. Na deze behandeling kan de band soms
zonder verder probleem worden afgespeeld.
Naast dit doordrukken als gevolg van fysieke defecten aan de band komt ook magnetisch doordrukken
van het signaal voor. Dit kan het gevolg zijn van overmodulatie of slechte isolerende eigenschappen van
33
de drager. Bij dunne band (met lange speelduur) zal het verschijnsel zich eerder voordoen. Hoge
34
temperaturen werken het doordrukken in de hand. De magnetische vorm van doordrukken kan vrij
vaak bij (oudere) bandopnamen worden vastgesteld. Het effect is echter meestal zo gering dat het niet
hinderlijk is.
Het uitrekken van geluidsband kan het gevolg zijn van mechanische overbelasting van de band. Soms
wordt de oppervlakte hierbij tot een draad samengetrokken. Een toename van de lengte van de band
kan de oorsprong ook vinden in chemische veranderingen in de drager. Laatstgenoemde oorzaak wordt
hieronder besproken onder ‘fysieke vervorming van de drager’.
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Fysieke vervorming van de drager doet zich als verouderingsproces vooral voor bij banden met een
acetaat drager. Twee vormen zijn gesignaleerd: longitudinale en transversale fysieke vervorming.
De eerste versie is zichtbaar doordat de band enigszins verwrongen op de spoel zit (afbeeldingen 8.1 en
8.2). Dit is het gevolg van opname door vocht. Een polyester drager is 30 maal minder hygroscopisch
dan cellulose-acetaat. Laatstgenoemde neemt tot 9% vocht uit de omgeving op, eerstgenoemde 0,3%.
35
Acetaatband wordt hierbij 1% langer, polyester slechts 0,07%. De band neemt dus toe in lengte, doch
deze zit opgespoeld en de ‘groeiende’ band zoekt zich een uitweg. Bij afspelen is dit – ondanks het
dramatisch voorkomen – over het algemeen geen probleem.
Lastig is de tweede vorm, transversale vervorming (afbeelding 8.3). Deze komt vaak voor in combinatie
met het ‘vinegar syndrom’. Door het uitdampen van bepaalde stoffen (soms weekmakers) uit de drager
o
36
– mogelijk een gevolg van het feit dat acetaatband bij relatief lage temperaturen (50 C) al zacht wordt
– wordt de band stug en vervormt deze. Hierdoor ontstaat onvoldoende kopcontact. Meestal kan dit
worden opgelost door het fabriceren van hulpmiddelen waardoor de druk van de band op de kop wordt
verhoogd (extra aandrukviltjes) of de band (ook door verhoging van druk en/of trekkracht) meer egaal
te maken. Een probleem dat zich hier kan voordoen is dat de krachten, nodig om tot een goed
kopcontact te komen, hoger zijn dan de band of het loopwerk van de recorder aankunnen. Een goed
contact tussen band en afspeelkop is essentieel voor het bereiken van de best mogelijke
37
geluidskwaliteit. Een afwijking van duizendste millimeters speelt hier al een rol. Het uit zich in de
meest milde vorm in een verlies van hoge tonen, het leidt in zwaardere vormen tot een “fladderende”
weergave en kan bij extreme fysieke vervorming van de band leiden tot het totaal wegvallen van het
geluid.
De transversale fysieke vervorming openbaart zich soms pas op het moment dat de band van de spoel
wordt gewikkeld. De spanning heeft zich in het materiaal opgebouwd maar de vervorming vindt pas
plaats nadat de druk van de band (met het opheffen van de opgespoelde situatie) verdwijnt. Door de
vervorming wordt de band niet strak en evenwijdig op de contraspoel gewonden waardoor het lijkt alsof
de band in volume ‘explodeert’. In de meeste gevallen kan het probleem door strak opwinden worden
opgevangen, in een enkel geval zal de bandlengte na transcriptie over twee spoelen moeten worden
verdeeld.
Verzwakking van de drager ontstaat door het uiteenvallen van polymeren; de bouwsteen van het
materiaal. In extreme gevallen kan de band de druk niet meer aan die nodig is om tot voldoende
kopcontact te komen. Theoretisch is het mogelijk een dergelijke band te ‘verdoeken’ (het aan de
achterzijde aanbrengen van een versteviging). Dit is een delicaat en tijdrovend procedé dat –
economisch gezien – alleen in uiterste noodzaak kan worden toegepast. In de collectie van Radio Hoyer
is één band aangetroffen die om reden van verzwakking aftastproblemen heeft gegeven. Door zeer
voorzichtig te werken, druk op de band waar mogelijk te voorkomen en veel herstel van breuk, kon deze
band toch worden gedigitaliseerd.
Het ‘sticky tape syndrom’ doet zich voor bij banden die – tussen 1975 en 1990 – zijn vervaardigd volgens
een nieuwe receptuur. In het bindmiddel voor de ijzeroxide is polyurethaan toegepast. Dit materiaal
blijkt op den duur hygroscopisch en het opgenomen vocht doet de gevoelige laag plakken. Dit doordat
het water de urethaanmoleculen naar de oppervlakte van de magnetisch gevoelige laag drijft. Hierdoor
ontstaat een plakkerig laagje dat zich vasthecht aan allerlei delen van de bandloop en zelfs de
weerstand van de band zo kan doen toenemen dat de gelijkloop wordt ondermijnd. De remedie is de
o
band te ‘bakken’ op een temperatuur van 50 C gedurende vier tot zes uur. Vocht in de gevoelige laag
wordt door het opvoeren van de temperatuur uit de emulsie gedreven. Zo kan de oorspronkelijke
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Afb. 8.1

Afb. 8.2

Afb. 8.3

Afb. 8.4
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toestand worden hersteld. Gedurende een periode van elke weken blijft de band stabiel en kan deze
38
worden gekopieerd.
Piepende banden is een verschijnsel dat verwant is aan het In literatuur over taperecording nu en dan
39
vermelde ‘stick-slip’ verschijnsel. Het is een bijgeluid met een ietwat trillend karakter. Het verschijnsel
is te vergelijken met het effect wanneer met een vochtige vinger snel langs de bovenkant van een half
gevuld wijnglas wordt gewreven. Door de wrijving ontstaat een toon. De oppervlaktegesteldheid van de
band speelt hierbij een rol. Mogelijk is er hier sprake van een beginnend of gestabiliseerd ‘sticky tape
syndrom’ en/of is het bindmiddel van de gevoelige laag aanleiding. Soms ontstaat het verschijnsel mede
40
door een aandrukviltje. Bij het afspelen van sommige banden ontstaat dit piepend geluid. Via de kop is
deze mechanisch veroorzaakte piep zelfs hoorbaar in het elektronisch signaal, en dus ook in de (digitale)
kopie die bij transcriptie van de band wordt gemaakt. Na enige experimenten is gebleken dat dit piepen
kan worden voorkomen door bepaalde stilstaande delen in de bandloop te voorzien van lagering
waardoor de wrijving tussen band en geleider nihil wordt.
Afscheiding van de in de magnetische laag aanwezige smeermiddelen is een gevolg van (gedeeltelijke)
desintegratie van de magnetisch gevoelige laag. In veel bandtypen is aan deze laag een component
toegevoegd dat een smerende werking heeft op die plaatsen waar de band langs stilstaande onderdelen
(bandgeleiders en koppen) van de machine loopt. Doel is zowel de onderdelen van de recorder als de
41
band te vrijwaren van overbodige slijtage. Tevens – zo wordt althans veelal door de fabrikant vermeld
– wordt door het smeermiddel ook het contact tussen kop en band verbeterd. Het desintegratieproces
is zichtbaar als een schimmelachtige ‘waas’, een witte substantie in mycelium-achtige vertakkingen, die
over de (opgespoelde) band ligt (afbeelding 8.4). Reiniging van de band (voorzichtig spoelen waarbij de
band tussen een absorberend materiaal (doek of papier) wordt geleid) is afdoende gebleken om de
band voor transcriptie geschikt te maken. In het Hoyer archief heeft het verschijnsel zich alleen
voorgedaan bij Agfa-Gevaert banden van de transcriptiedienst van Radio Nederland Wereldomroep die
rondom 1987 zijn vervaardigd.
In één geval is geconstateerd dat afscheiding vanuit de gevoelige laag is ingevreten op de afspeelkop. In
een enkele geval is de substantie dus corrosief/agressief. Soms verhardt de substantie zich op de kop,
maar kan deze met enige moeite met alcohol, zonder blijvende schade, worden verwijderd.
Onduidelijkheid omtrent de positie van de gevoelige laag is vastgesteld bij bepaalde typen van het merk
Maxell. Het probleem is dat de verwarring omtrent de juiste positie van de band ten opzichte van de
kop bij opname is ontstaan. Dit heeft aanleiding gegeven tot (ver)gissing. Hierdoor is de opname
gemaakt met de verkeerde (ongevoelige) zijde naar de kop toe. Het gevolg is dat de opname zwak is
(waardoor de signaal-ruisverhouding verslechterd is) en er geen hoge tonen zijn geregistreerd. De
opname kan (en is) gedigitaliseerd maar de kwaliteit is slecht.
Extreem onjuiste stand van de opnamekop. De noodzaak van het afregelen van de stand van de
weergavekop (azimuth) op de (eventueel foutieve) positie van de modulatie op de band is hierboven al
besproken. In de meeste gevallen is het inregelen geen probleem. Anders wordt het wanneer de positie
van de modulatie zodanig ‘scheef’ is dat een juiste kopstand buiten het bereik van de
instelmogelijkheden van de recorder valt. In die enkele gevallen is door het treffen van speciale
voorzieningen aan de recorder bereikt dat de weergavekop voldoende scheef kon worden gesteld.
Naast fouten in de azimuth kunnen ook fouten in de hoogte van de kop ten opzichte van de band
optreden. In afbeelding 8.5 en 8.6 zijn een paar voorbeelden zichtbaar. Afbeelding 8.5 toont fouten bij
een (overigens ook scheef staande) volspoor kop. Aangezien op deze wijze niet de gehele band van
38
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modulatie wordt voorzien verslechtert de signaal-ruisverhouding. Treedt verkeerde positionering op bij
de wiskop dan bestaat de mogelijkheid dat een oude opname slechts ten dele wordt gewist. Deze zal
dan bij afspelen (wanneer de weergavekop goed is gepositioneerd) door de nieuwe opname hoorbaar
zijn.
In afbeelding 8.6 wordt spoormenging getoond. De effecten zijn vergelijkbaar met de volspoor-situatie;
een deel van de oude opname (of het ‘tegenspoor’) zal hoorbaar zijn in de opname.
In afbeelding 8.7 wordt geen fout getoond maar kan de positie van de sporen bij half- en
vierspoorsregistratie goed worden vergeleken. Zo kan worden gezien dat bij halfspoorregistratie over
een eerdere vierspoorsopname heen, maar ook bij vierspoorsopname over een halfspoorsopname heen
de kans bestaat dat een deel van de oude opname nog tussen of onder de nieuwe sporen hoorbaar is.
Hetzelfde geldt uiteraard wanneer een volspooropname door een half- of kwartspooropname wordt
overschreven. De resten van een ouder spoor zullen zich niet openbaren bij afspelen met je juiste
spoorsysteem. Ze kunnen er echter wel zijn, en dit kan van waarde zijn bij het traceren van zoveel
mogelijk informatie. Eén en ander is wel afhankelijk van de afmetingen van de wiskop. Het gewiste
spoor is wat breder dan het spoor van de uiteindelijk op de band geplaatste modulatie. De reden is
duidelijk, op deze wijze wordt voorkomen dat overspraak van resten een eerdere opname hoorbaar zal
zijn.

Afb. 8.5 verkeerde positie volspoor kop, naar: Gobits, Nol, Herman Broekhuizen, Avonturen met een
bandrecorder (Purmerend, 1964) p 122

Afb. 8.6 verkeerde positie kwartspoor kop, naar: Gobits, Nol, Herman Broekhuizen, Avonturen met een
bandrecorder (Purmerend, 1964) p 123

Afb. 8.7 halfspoor en vierspoor, positie op de band,naar: Hiller, Erwin, Afb. 3.4 Halfspoor type II, naar:
Bussel, Wim van, Das Tonbandgerät (Minden z.j. [c. 1960]) p 29
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Bijlage IX
voorbeelden per rubriek van onderwerpen, personen en evenementen die zijn aangetroffen in het
bandenarchief van Radio Hoyer

-

Algemeen
Groetenprogramma (Antilliaanse arbeiders Ford Amsterdam) 1965
Tambufeesten
Wijsheden voor de dag (Pater Brenneker)

-

Artiesten en bands
Combo C (band)
Los Caporales (trio/kwartet)
Los Carinos (Aruba) ( band)
Interview met Maria Theresa Chacin (internationaal bekend zangeres)
Boy Dap (zanger, meervoudig ‘tumbakoning’)
Estrellas del Caribe (band)
Vilma Frederik (zangeres)
Augusto Gressmann (componist, troubadour)
Interview met Tito Guizar (internationaal bekend Latijns-Amerikaans musicus)
Conjunto Happy Boys (band)
Valentino ‘Tata’ Leonard en conjunto (band)
Koor van de Misa Algre o.l.v. Simon, 1968
Albert Palm (pianist, componist)
Rudy Plaate (o.a. zangles programma’s voor de jeugd)
Hortance Sarmaat (zangeres)
Conjunto San José (band)
Los Vigilantes (trio)
Interview door Stella Pries met Nestor Zavarce (zingt in de uitzending loflied op Curaçao) 1960.

-

Bekende personen
Carlito Belion (verteller)
Nicolaas ‘Cola’ Debrot (arts, schrijver, gouverneur)
Raymundo Debrot (cineast en programma-maker)
Sonia Garmers (schrijfster van kinderverhalen en kookboeken)
Lucille Haseth
Horacio Hoyer (oprichter-eigenaar Radio Hoyer)
Shon ‘Wein’ Hoyer (dichter-historicus, vader van Horacio Hoyer)
Pierre Lauffer (schrijver, dichter, voordrachtskunstenaar)
Kees Martina (voordrachtskunstenaar)
Otto Sterman (voordrachtskunstenaar)
Johan van de Walle (journalist, hoofd West0Indisch programma Radio Nederland Wereldomroep)

-

Geestelijk leven
Pater Brenneker
Monseigneur Holterman
Misa Mariachi (mis geïntegreerd met niet-kerkelijke muziek)
Ds. Mietes
Mis vanuit Rustoord (pater Brenneker)

-

Evenementen
Eerste steenlegging televisiestudio 1960
Eerste steenlegging Antilliaanse Verffabriek en Amstel brouwerij 1960
Opening 21 mei 1961 Radio Hoyer III (Voz di Bonaire)
25 jaar luchtverbinding Bonaire – Curacao (met de stem van L.D. ‘Eldee’ Gerharts en optreden van het
muziekensemble Gracioso).
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-

Opening ‘drive-in’ theater 1965
Rouwdienst gevallenen brugramp 1967
Curaçaodag 1968
Opening Centro Pro Arte 1968
Overdracht van de A.L.M. door de K.L.M. 1969
Opening Julianabrug 1973
Opening Coney Island 1975 (een onderneming van Angel Job)
Eerste steenlegging Hogeschool (Universiteit van de Antillen) 1976
Sluiting Texas Instruments 1976
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Bijlage X
financiën
Tabel 10.1: ontvangsten en te verwachte ontvangsten subsidies Project conservering, digitalisering en
inventarisering bandenarchief Radio Hoyer (stand 27 maart 2013)
Ontvangen (stand 27 maart 2013):
NAAM (Mondriaan Fonds)
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
Prins Bernhard Cultuurfonds
Totaal

€ 25.168,35
€ 5.577,08
€ 10.000,------------------- +
€ 40.745,43

€ 40.745,43

Te verwachten ontvangsten (circa):
Mondriaan Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Totaal

€ 4.831,65*
€ 10.000,------------------- +
€ 14.831,65

Totale ontvangsten (circa)

€ 14.831,65
------------------- +
€ 55.577,08

* Dit bedrag is berekend door het ontvangen bedrag in mindering te brengen van de totaal toegezegde
€30.000,-.
Tabel 10.2: kosten en te verwachte kosten Project conservering, digitalisering en inventarisering
bandenarchief Radio Hoyer (stand 27 maart 2013)
Kosten:
Reis- en verblijfkosten:
Logistiek:
Honorarium (reinigen, digitaliseren, administratie):
Communicatie:
Materiaal:
Totaal:

€ 1.007,58
€ 1.393,24
€ 70.366,67
€
111,59
€ 1.024,73
----------------- +
€ 73.903,81

€ 73.903,81

Te verwachten kosten (circa):
Logistiek:
Honorarium (administratie, inpakken, verschepen)
Materiaal:
Afrekening overname overtollig materiaal
Totaal:
Totale uitgaven (circa)

€ 1.500,€ 8.000,€
750,€
250,----------------- +
€ 10.000,-

€ 10.000,------------------ +
€ 83.903,81
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Tabel 10.3: Oorspronkelijk begroot budget (November 2009) en aangepast budget (c. 58% volgens
kaasschaaf methode)

Voorbereiding
Reis – en verblijfskosten
Logistiek
Reiniging (conservering)
Digitalisering
Administratie en ontsluiting
Communicatie
Materiaal
Onvoorzien
Totaal

oorspronkelijk

aangepast

€ 1.000,€ 3.000,€ 5.000,€ 7.000,€68.750,€ 3.250,€ 500,€ 2.000,€ 4.500,------------- +
€ 95.000,-

€ 580,€ 1.740,€ 2.894,€ 4.052,€39.800,€ 1881,€ 290,€ 1.158,€ 2.605,------------- +
€ 55.000,-

oorspronkelijk

aangepast

€ 7.000,€68.750,€ 3.250,------------- +
€ 79.000,-

€ 4.052,€39.800,€ 1881,------------- +
€ 45.733,-

Tabel 10.4: Opbouw post ‘honorarium’

Reiniging (conservering)
Digitalisering
Administratie en ontsluiting
Totaal ‘honorarium’

Tabel 10.5: Aangepast budget met koerswinst en afrekening overtollig materiaal; totale kosten (gemaakt
en nog verwacht) en verschil
budget
Voorbereiding
Reis – en verblijfskosten
Logistiek
Honorarium*
Communicatie
Materiaal
Onvoorzien
Koerswinst
Afrekening overtollig materiaal
Totaal

€
580,€ 1.740,€ 2.894,€ 45.733,€
290,€ 1.158,€ 2.605,€
577,08
€
250,----------------- +
€ 55.827,08

kosten
€
0,€ 1.007,58
€ 2.893,24
€ 78.366,67
€
111,59
€ 1774,73
€
0,€
0,-€
250,---------------- +
€ 83.903,81

verschil
€
580,€
732,42
€
0,76
- € 32.366,70
€
178,41
-€
616,73
€ 2.605,€
577,08
€
500,----------------- +
- € 28.076,70

*De post ‘honorarium’ is opgebouwd uit de posten ‘reiniging’ (conservering), digitalisering en
administratie en ontsluiting (respectievelijk: €4.052,-, €39.800,-, €1881,-).
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Tabel 10.6: Overzicht uiteindelijk uit te keren honorarium
Totale ontvangsten (circa)
Afrekening overname overtollig materiaal
Totaal (circa)
Reis- en verblijfkosten:
Logistiek:
Communicatie:
Materiaal:
Logistiek (verwacht)
Materiaal (verwacht)
Totaal kosten ex honorarium
Rest als honorarium (circa)

€ 55.577,08
€
250,------------------ +
€ 55.827,08
€ 1.007,58
€ 1.393,24
€
111,59
€ 1.024,73
€ 1.500,€
750,----------------- +
€ 5.787,14

€ 55.827,08

€ 5.787,14
----------------- € 50.039,94
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Bijlage XI
Inhoud Compact Disc:
Bijgaande CD bevat een bloemlezing van circa 70 minuten samengesteld uit materiaal dat in het
bandenarchief van Radio Hoyer is aangetroffen. Bij de selectie is de nadruk gelegd op muziek en de
geschiedenis van Radio Hoyer.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Hector Cabera (zang met harp) muzikaal fragment uit ongedateerd interview van Helen Hoyer met
Hector Cabera. Cabera speelt en zingt een speciaal voor zijn bezoek aan Curaçao vervaardigde
compositie.
Station call, Ted Koetsier (circa 1961). Ted Koetsier is vele jaren een vaak gehoorde omroeper bij Radio
Hoyer.
‘Lanta Federico’, Augusto Gressmann en Erquimedes Candelaria (circa 1955). Een voor beide
troubadours typerende opname, evenals overigens track 25 ‘Mama’.
Johan van der Walle spreekt in de studio van Radio Hoyer met Horacio Hoyer en de medewerkers Myrna
Sintjago, Stella Priest, en Mildred Straker (circa 1960)
Conjunto Happy Boys o.l.v. Valentino ‘Tata’ Leonard, zang: Vilma Blokpoel-Frederik (circa 1956). Het
orkest van ‘Tata’ Leonard behoort in de eerste jaren van Radio Hoyer tot de vaste medewerkers.
Interview Nestor Zavarce door Stella Priest (september 1960). Zavarce heeft in deze periode een hit met
zijn liedje ‘El Pajaro Chogui’. Het fragment laat een loflied op Curaçao horen.
‘Raphaela’ (vermoedelijk) Conjunto San José (ongedateerd)
Reportage opening Antilliaanse Verffabriek met St. Vincensiusharmonie. Stella Priest, uitzending i.s.m.
Radio Caribe, (circa februari/maart 1961).
Arubaans jeugdconjunto Los Casino’s (vermoedelijk) bestaande uit: Francis Kelly, Jossy Brokke, Shirley
Vokerts, Humparey Kelly, Louis Bruges, (december 1960)
Voetbalwedstrijd Curaçao-Suriname (24 november 1968). Opvallend is de eigenaardige wijze waarop
het commentaar op de wedstrijd wordt doorregen met reclameboodschappen.
Ted Koetsier roept Nederlandse voetbaluitslagen om (1960). Blijkbaar worden bij Radio Hoyer ook de
Nederlandse voetbaluitslagen uitgebreid vermeld.
25 jaar luchtverbinding Curaçao-Bonaire (21 december 1959) m.m.v. het Bonairiaanse ensemble
Grasioso.
Groetenprogramma, (voor uitzending op 29 augustus 1965), Stella Priest vanuit Nederland (opname
Benny Vreden Producties Hilversum). Regelmatig wordt via Radio Hoyer ‘bursalen’ de mogelijkheid
geboden hun stem in een groet aan het thuisfront te laten horen.
Hoyer Car Club met Los Caporales, reclame Nord ijskasten. Ensemble bestaande uit: ‘Boeis’ Haile, ‘Nilo’
Flemming, ‘Fanfa’ Flemming en Robert ‘Bobby’ Hieroms (circa 1963).
‘Doctoor’ Da Costa Gomez bij de aanvaarding van het Statuut (1954)
Verkiezingsleus Democratische Partij (ongedateerd)
Vergadering Eilandsraad, tirade tegen de Democratische Partij (circa 1967)
Vergadering Staten, oplaaiende emotie bij Statenlid (5 december 1969)
‘Everybody Thinks I’m Very Ugly’, vermoedelijk Conjunto San José (ongedateerd)
Groetenprogramma Antilliaanse werknemers Ford Nederland, uitgezonden Radio Hoyer I 25 december
1965. Opname: Scriptofoon, Amsterdam.
Kerstzang met gitaar (21 december 1976)
Rouwdienst op 11 november 1967 in de Fortkerk voor de slachtoffers van de brugramp, 6 november
1967.
Muziek di Zumbi (ongedateerd, vermoedelijk circa 1975). Naast de door Hoyer rondom 1950 op Hoyco
(handelsplaten) uitgebrachte stukken is weinig tot niets bekend aan opnamen van dit folkoristische
genre.
Reclame Ella’s Flowershop (circa 1975)

51

25. ‘Mama’, Augusto Gressmann en Erquimedes Candelaria (circa 1955). Een van de vele liedjes met
loftuitingen voor moeder. Dit genre werd vooral rondom Moederdag uitgezonden.
26. Toespraak Gouverneur Nicolaas ‘Cola’ Debrot bij de aanvang van 1969
27. Sehu Literario Shell, programma van Pierre Lauffer (draagt voor uit eigen werk) uitzending 12 mei 1969
28. Aflevering uit de reeks Morde Supla, in deze serie komt Pater Paul Brenneker met wijsheden voor de dag
(circa 1975). Aangetroffen zijn twee banden waarop pater Brenneker enige tientallen ‘oneliners’ heeft
ingesproken. Deze zijn vermoedelijk per één of twee stuks dagelijks uitgezonden ter overdenking. Hier
vraagt hij zich af wat vrouwen in de boemelaar (parandero) zien en toont hij begrip voor de vrouwen die
hun ‘parandero’ verlaten.
29. Conjunto San José (ongedateerd)
30. Horacio Hoyer bij het 20 jarig bestaan van Radio Hoyer (maart 1974)
31. Ted Koetsier haalt herinneringen op aan de eerste jaren van Radio Hoyer (maart 1974)
32. Hans ‘Suhandi’ Oosterhof feliciteert Horacio Hoyer bij het 20 jarig bestaan van Radio Hoyer (maart 1974)
33. Johan van der Walle mijmert over de noodzaak van audio-archiefvorming (12 maart 1969).
34. ‘Bottom Baily’, Combo C (circa 1970). Combo C bestaat op dat moment vermoedelijk uit: Carlos ‘Kai’ St.
Jago, Ricardo ‘Kayua’ Blanken, Marco Puente of Carol Senchi, Jan Clara, Morgan ‘Bòkò’ Hill, Stanley
Reinillia en mogelijk ook Yay Lourens en Kayochi Salsbach als aanvulling of vervanging.
35. Reclame Salas sportartikelenwinkel, opname: Publicidad Antiyano (circa 1972)
e
36. Zangles door Rudy Plaate, 1 aflevering (5 september 1981). In een serie van acht wekelijkse lessen
doceert Rudy Plaate zang aan een groep kinderen in de studio. Thuis kunnen kinderen de lessen volgen
via de radio.
37. Reclame Salas sportartikelenwinkel, opname: Publicidad Antiyano (circa 1972)
38. Jingle Radio Hoyer I, II en III (circa 1990)
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