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November 2009 is een projectvoorstel ingediend met als oogmerk conservering, digitalisering en
inventarisering van het bandenarchief van Radio Hoyer. Tijdens werkzaamheden in het archief
van Radio Hoyer is Tim de Wolf door Gwenny Visser (kleindochter van Horacio Hoyer, de
oprichter van het radiostation) geattendeerd op de collectie. Gezien de grote historische en
culturele waarde van de opnamen is conservering, ontsluiting en digitalisering gewenst.
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 – het projectvoorstel ingediend
bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor De Nederlandse Antillen en Aruba, het Prins
Bernhard Cultuurfonds (Nederland), de Mondriaan Stichting, het SNS Reaal Fonds en het
VSB Fonds.
Medio 2010 zijn berichten van toezeggingen ontvangen van Prins Bernhard Cultuurfonds
(Nederland en Nederlandse Antillen/Aruba) en de Mondriaan Stichting. Op 31 juli 2010 is door
projectleider Tim de Wolf het comité van aanbeveling ingelicht dat het project doorgang kan
vinden.
Verschepen collectie
Eind oktober is de De Wolf naar Curaçao vertrokken. De familie Hoyer hechtte er grote waarde
aan dat de verpakking en verzending door hem zouden worden begeleid. De waarde van
deugdelijke verpakking is, onmiddellijk nadat de banden verzendklaar waren gemaakt, gebleken.
Die avond schampte een orkaan Curaçao, hetgeen gepaard is gegaan met extreme regenval. De
dozen met banden – tien in getal – zijn door de toepassing van vochtwerende materialen een
goede bescherming gebleken voor de banden, ondanks dat de ruimte waarin de dozen stonden
opgesteld door lekkage aan het dak enige centimeters onder water is komende te staan.
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 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
arriveerde 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.
Voorbereiding transcriptie
Januari 2011 is (parttime) gestart met werkzaamheden aan het project. Een probleem waar
vrijwel onmiddellijk op is gestuit is de determinering van de op de banden gebezigde

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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Inpakken en verschepen collectie:

1.

2.

3.

4.

1. Inpakken van de banden in de studio van Radio Hoyer
2. Wijze waarop de banden zijn ingepakt: omgeven met noppenfolie, in waterdichte zak,
in doos, opgevuld met polystyreen ‘chips’.
3. Inladen van de dozen in de bescheiden doch doeltreffende huurauto.
4. De dozen in de loods op de luchthaven Hato van Curaçao. Een moeilijk moment; nu is
het wel en wee van de collectie in handen van de verscheper.
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sporentechniek. Deze is door Hoyer en zijn technici vrijwel nooit op de dozen aangegeven. De
banden kunnen volgens vol-, half- of kwartspoor systeem zijn opgenomen. Het onderscheid
tussen kwart- en half spoor is vrij eenvoudig vast te stellen. Tussen half spoor (stereo en 2x
mono) en (mono) volspoor is dit lastiger, terwijl aftasting volgens het juiste systeem voor
optimale transcriptie van belang is. Door de ontwikkeling van een eenvoudig hulpmiddel –
gedoopt de ‘spoorzoeker’ – is dit probleem ondervangen. 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. Inmiddels wordt de ‘spoorzoeker’ 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.
Een probleem met geluidsbanden – het is in het projectvoorstel al aangestipt – is dat de fysieke
omvang (en dus ook hoeveelheid) geen exacte indicatie vormt voor de totale speelduur. Toch
moest er met het oog op de projectbegroting een schatting worden gemaakt van de te verwachten
hoeveelheid werk. Op grond van spoeldiameters en aantekeningen op de dozen betreffende de
opnamesnelheid is een speelduur van één uur per band geschat. Gezien het aantal banden, 546
stuks, kan worden uitgegaan van een totale speelduur van 550 uur. Voorts moet rekening worden
gehouden met ‘meerwerk’ (tussentijds reinigen apparatuur, afregelen van de apparatuur op de
specifieke eigenschappen van de originele geluidsdrager, ‘editing’, montage, ‘normalizing’,
overschrijven naar externe harddisk etc.) Op grond van ervaring kan worden ingeschat dat de
speelduur met 2,5 moet worden vermenigvuldigd om tot een goede indicatie van de totale
transcriptieduur te komen. In dit geval dus 2,5 x 550 uur i.e. 1375 uur.
Bij het inpakken van de geluidsbanden is de studio van Radio Hoyer door enige medewerkers
nog eens goed nagezocht en zijn er her en der nog circa 50 geluidsbanden aangetroffen. Deze
zijn aan de collectie toegevoegd. Dit zou de totale transcriptietijd verhogen met 2,5 x 50 i.e.125
uur, i.e. in totaal 1500 uur. Met deze onverwachte uitbreiding van de collectie is in de begroting
(immers al voor verscheping gemaakt) geen rekening gehouden. Ten dele kan het meerwerk ten
laste van de post ‘onvoorzien’ worden gebracht.
Transcriptie
April 2011 is daadwerkelijk met de transcriptie van de banden begonnen.
De werkwijze is als volgend: Eén a twee dozen worden ontpakt. Banden met schimmel, extreem
vervuilde banden of banden met ernstige vochtschade worden geïsoleerd. De overige banden
worden door midden van de ‘spoorzoeker’ geselecteerd op spoortechniek en snelheid. Hierbij
openbaren zich soms ‘probleembanden’. Meestal komt het probleem voort uit een vervormde
drager waardoor de band geen goed contact maakt met de afspeelkop. Dit is in de meeste
gevallen door middel van aanvullende voorzieningen op de afspeelmachine te verhelpen. Soms
laat de gevoelige laag los van de drager. In deze spaarzame gevallen zal misschien blijken dat
transcriptie niet meer mogelijk is. In ieder geval worden de ‘probleembanden’ apart gelegd en
zullen deze in een later stadium van het project onder handen worden genomen.
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 en dient tevens als
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Wat men zoal aantreft:

5.

6.

7.

8.

9.

10.
5. vuil- en vochtschade
6. schimmel
7. vuil en vervormde drager
8. vervormde drager
9. desintegratie van drager en/of magnetische laag
10. eierschalen (van hagedis?)
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bestandsnaam voor de wav (geluids) files. Vervolgens worden de banden gegroepeerd op
snelheid en sporentechniek.
In het Hoyer archief zijn in de loop der jaren drie tot vier verschillende systemen om te
nummeren gebezigd. Nadat het gehele archief is geadministreerd zal worden gepoogd de
originele opbouw van het archief te reconstrueren. Indien mogelijk zullen de banden in hun
oorspronkelijke volgorde worden geplaatst.
Voor transcriptie wordt de meest geschikte machine gekozen en wordt deze voorzien van het
gewenste koppensysteem. Alle machines hebben verwisselbare koppenbruggen zodat vlot kan
worden overgeschakeld op de diverse systemen.
Vervolgens wordt de afspeelkop afgeregeld zodat deze de juiste stand heeft ten opzichte van de
modulatie. Staat de kop ‘scheef’, dan zal het geluid te weinig hoge tonen bevatten. Ideaal
gesproken staan de koppen ‘recht’, i.e. de kopspleet volkomen haaks op de band. De praktijk is
anders. Door achterstallig onderhoud, ondeskundige montage etc. etc. geraakt een kop veelal ‘uit
het lood’. 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.
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. 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 is de karakteristiek gewoon omschakelbaar. 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 kunnen ontstaan, maar dat kan desgewenst later alsnog worden gecorrigeerd.2
Digitalisering
In dit project vindt transcriptie plaats naar een digitaal formaat. De digitalisering geschiedt
(simultaan) volgens twee ‘normen’.
Allereerst de CD-norm, 44.1 kHz samplefrequentie 16 bit. Dit is wereldwijd de meest verspreide
digitale norm en verwacht mag worden dat nog vele decennia materiaal op dit formaat 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) en het volume wordt

2

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 hoge tonen
onderdrukt.
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Voorbereiding transcriptie:

11.

12.
11. De ‘spoorzoeker’, een ontwikkeling uit eigen stal voor het in kaart brengen van de
gebruikte sporentechniek.
12. De ‘spoorzoeker’ in gebruik; hier in combinatie met een vier-kanaals
amateurmachine.
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‘genormalized’ op -1 dB. Dit maakt deze opnamen meteen toepasbaar in uitzending, tevens
kunnen zij dienst doen als luisterkopie.
Ten tweede wordt een bestand gemaakt voor archivering op 96 kHz 24 bit. Dit is een meer
recente standaard, doch (nog) niet wijd verbreid. De resolutie is hoger dan die van de CD norm
en de geluidskwaliteit is theoretisch beter. De 96 kHz kopie blijft in ‘pure’ vorm bewaard. Er
wordt niet ‘genormalized’ aangezien dit (theoretisch) een vermindering in geluidskwaliteit geeft
en de geluiden om de opname heen (soms later wellicht voor belang voor nadere identificatie)
worden gehandhaafd.
Tijdens de transcriptie worden aantekeningen gemaakt betreffende taal, onderwerp,
geluidskwaliteit etc. van de opname. Ook wordt het piekniveau voor ‘normalizing’ genoteerd.
Deze gegevens worden in een later stadium aan de administratie van de banden toegevoegd.
Opslag van de bestanden vindt plaats op externe harddisks. Zo zullen de bestanden ook worden
afgeleverd. 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 met aangepaste
norm. Bij Radio Hoyer werkt men voor uitzending bijvoorbeeld graag met gecomprimeerde
(MP3) bestanden.
Stand van zaken.
Volgens het projectvoorstel van november 2009 zou op 1 juni 2010 worden gestart met de
werkzaamheden. Aangezien eerst eind juli 2010 de fondsenwerving kon worden afgesloten
spreekt het van zelf dat de startdatum later is komen te liggen. Deze is ongeveer een half jaar
opgeschoven, waarbij aanvankelijk part-time is gewerkt. Vanaf april 2011 is de digitalisering
gestart. Verwacht mag worden dat de einddatum van het project verschoven zal worden van de
geplande 31 mei 2012 naar 31 december 2012.
Zoals boven gemeld zouden 546 banden worden gedigitaliseerd. In de planning is geen rekening
gehouden met de circa 50 extra banden die ter elfder ure zijn aangedragen. Tegenover deze
uitbreiding staat dat op het moment van schrijven 59 banden zijn aangemerkt als ‘niet voor
transcriptie’. Het betreft uitzendingen die geen duidelijke relatie met Curaçao of de Antillen
hebben. Veelal zijn dit banden van de Spaanse transcriptiedienst SAVI of van Voice of America.
Momenteel zijn 472 banden ontpakt. Deze zijn alle voorzien van werkbon en zijn ingedeeld op
snelheid en spoortechniek. 296 banden zijn geadministreerd. Diverse gegevens van deze banden
zijn vastgelegd.3 220 banden zijn gedigitaliseerd. Naar schatting bevinden zich nog circa 150
banden in de (drie) niet ontpakte dozen. Er zijn 39 probleembanden voorlopig terzijde gelegd.
Banden met schimmel, 8 stuks, zijn geïsoleerd en zullen grondig worden gereinigd. Naar
verwachting zal de behandeling van de probleembanden en de beschimmelde exemplaren meer
tijd vragen.
3 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
8

De 220 gedigitaliseerde banden hebben geresulteerd in 769 bestanden met een totale grootte van
145 gigabyte (44,1 kHz norm) en 921 bestanden, totaal 458 gigabyte (96 kHz norm). In totaal
impliceert dit een speelduur van circa 235 uur.
Het aantal bestanden volgens 96 kHz norm is groter doordat door de omvang het signaal vaker
moet worden opgedeeld in aparte bestanden. Deze kunnen naderhand weer zonder veel moeite
onhoorbaar worden gemonteerd.
Geconcludeerd mag worden dat op grond van deze cijfers de inschatting van een speelduur van
gemiddeld één uur per band juist is geweest. De verschillen in speelduur lopen wel sterk uiteen.
Er zijn banden aangetroffen met een totale speelduur van zes uur. Daar staan reclamespots
tegenover met een duur van 30 seconden.
Voortgang
Zoals hierboven aangegeven is het onmogelijk bij geluidsbanden op voorhand de speelduur vast
te stellen. Om die reden is het ook niet mogelijk tijdens het project exact aan te geven welk
percentage van het werk is geschied. Op grond van de oorspronkelijke inschatting dat het project
550 uur aan materiaal zal opleveren kan men – met het oog op de circa 235 uur die nu is
gedigitaliseerd – stellen dat de werkzaamheden iets onder halverwege zijn gevorderd. Daar staat
tegenover dat de ‘probleembanden’ – die vermoedelijk wel wat extra tijd zullen vergen – worden
opgespaard voor de laatste fase van het project. Het is daarom veilig te stellen dat de
werkzaamheden zich ergens tussen een derde en de helft bevinden.
Het project staat – voor wat betreft reiniging, digitalisering en administratie van de banden –
gepland voor een duur van ongeveer 1600 uur. Dit is in de praktijk ongeveer een jaar werk. Deze
uren, dit is al in het projectvoorstel aangegeven, zullen gespreid worden over anderhalf tot twee
jaar. Op dit moment is circa 600 uur arbeid aan het project besteed. Op grond van deze cijfers
mag worden geconcludeerd dat de werkzaamheden op schema liggen en dat het project eind
2012 zal kunnen worden afgerond.
Financiën
De uitgaven in verband met het project tonen stand november 2011 het volgende beeld:
Reis- en verblijfkosten:
Logistiek:
Reinigen, digitaliseren, administratie:
Communicatie:
Materiaal:

€
€
€
€
€

1.000,1.025,30.000,100,1.000,-

Totaal:

€ 33.125,-

Op moment van schrijven is alleen – via het NAAM – van de Mondriaan Stichting een deel van
de subsidie ontvangen. Het gaat hier om een totaalbedrag van € 14.100,-. Stand november 2011
heeft het Bureau voor Audio Archeologie (waardoor het project wordt uitgevoerd) een vordering
van € 18.970,51.4 Onlangs is bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Curaçao een verzoek ingediend
4

De afwijking van € 54,49 van dit bedrag ten opzichte van het verschil van het kostenoverzicht en de ontvangen
subsidie ontstaat door afronding van de bedragen in het overzicht.
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tot betaling van de toegezegde € 5000,-. Het Prins Bernhard Fonds Nederland is gevraagd de
helft van de toegezegde € 20.000,- over te boeken. Het NAAM is verzocht bij de Mondriaan
Stichting aanspraak te maken op het tweede deel van de toegezegde € 30.000,-.
Hoewel het project nog niet tot halverwege is gevorderd is al wel het budget voor meer dan de
helft besteed. Zorgelijk is dit niet, daar een aantal van de kosten gezien moeten worden als
aanloopkosten en investeringen in materiaal. Projectleider Tim de Wolf heeft aangegeven dat –
ondanks dat de collectie banden wat omvangrijker blijkt te zijn dan aanvankelijk gepland – het
vrijwel zeker is dat het project binnen het gestelde budget zal kunnen worden afgerond. Gunstig
is dat de transcriptie iets sneller blijkt te verlopen dan de geplande 2,5 uur per 1 uur signaal.
Gunstig is dat de transcriptie iets sneller blijkt te verlopen dan de geplande 2,5 uur per 1 uur
signaal. Wel kan naderhand blijken dat het redden van ‘probleembanden’ extra tijd zal vergen.
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. In mei 2011 is door Tim de Wolf
een korte presentatie gehouden over het project tijdens het promovendiweekeinde van Prof. Dr.
Michiel van Kempen. Het wordt – aldus Tim de Wolf – de hoogste tijd dat een bloemlezing van
de banden naar Radio Hoyer wordt gestuurd zodat de luisteraars al een voorproefje kunnen
krijgen van de ‘schatkamer’.
Aangetroffen materiaal:
Dit brengt ons tenslotte bij misschien wel de belangrijkste vraag: wat is er uit het archief tot zo
ver tevoorschijn gekomen? In het projectvoorstel zijn al de nodige zaken opgesomd. Nu blijken
de opnamen ook daadwerkelijk in goede staat op de banden te staan. Prachtig is het programma
Sehu Literario Shell – een serie die rondom 1970 is uitgezonden – waarin Pierre Lauffer
voordraagt uit eigen werk. Interessante opnamen van Augusto Gressmann zijn aan het licht
gekomen, evenals ‘live’ registraties van ‘Boeis’ Haile en zijn Los Caporales. Welhaast
ontroerend is het interview dat een duidelijk geïmponeerde piepjonge Stella Priest afneemt met
de regionale ster Nestor Zavarce. Zavarce is dan – in 1960 – op het toppunt van zijn populariteit
door zijn hit El Pajaro Chogüi. De herdenking van de eerste verkeersvlucht naar Bonaire is
interessant. We horen onder andere de stem van de beroemde L.D. ‘Eldee’ Gerharts. Tevens zijn
er veel registraties van Eilandsraad- en Statenvergaderingen waarin diverse politici te horen zijn
die met ‘verve’ hun standpunt uiteen zetten. Aardig zijn ook de opnamen van Radio Nederland
Wereldomroep; poëzie en proza voorgedragen door Otto Sterman en het ‘huishoudelijk’
programma van Sonia Garmes. Van het Curaçaos Philharmonisch Orkest is een opname
aangetroffen van E Kas Ta Bon Traha in een arrangement van de dirigent Boskaljon. Ook zijn er
de nodige kinderprogramma’s vastgelegd. Een serie ‘masterclasses’ waarin Rudy Plaate
zangonderricht geeft aan de jeugd; verhaaltjes voorgelezen door Lucile Haseth. In de meer
officiële uitzendingen horen we Johan van der Walle en Gouverneur Debrot. De verwachting dat
het archief een goede afspiegeling van het maatschappelijk en cultureel leven op Curaçao zou
zijn is bewaarheid.

Stichting Geschiedenis Geluidsregistratie (in samenwerking met Tim de Wolf)
Amsterdam, november 2011
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