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Inleiding 

 
Het geluidsbandenarchief van Radio Hoyer is in de periode 2010-2014 gedigitaliseerd en 
ontsloten. Het bevat voor het merendeel opnamen gemaakt door Radio Hoyer op Curaçao 
uit de periode 1954-1990.  
 
Bij vluchtige oriëntatie of het archief voor de speciefieke vraag, interesse of het doel 
relevant materiaal kan bevatten leze men vooral eerst  Samenvatting van de inhoud van het 

archief (volgende bladzijde). Daarna vormt het trefwoorderegister een mogelijkheid om snel 
een idee te krijgen van de inhoud van het archief. Met het doorlezen van Nuttige informatie 

voor het gebruik van dit archief als geheel kan men in korte tijd een goed idee verkrijgen van 
diverse aspecten van het archief. 
 
Achtergrondinformatie betreffende Radio Hoyer, het bandenarchief op zichzelf en 
technische aspecten kan worden aangetroffen in de bijlagen. Hoewel het zeker niet strikt 
noodzakelijk is deze stukken te lezen kan zodoende – al dan niet betreffende bepaalde 
onderdelen – meer inzicht worden verkregen in de technische achtergronden van het archief 
en de  gang van zaken bij de digitalisering.    
 
Graag wil ik opmerken dat de werkzaamheden mogelijk zijn gemaakt door financiële 
ondersteuning van het Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds (Nederland) en het Mondriaan Fonds. 
 
Joan Rouffaer ben ik veel dank verschuldigd voor het kritisch oog waarmee hij de concept-
inventaris heeft doorgenomen op taalkundige- en schrijffouten.   
 
Tim de Wolf 
(Bureau voor Audio Archeologie) 
 
maart 2014 
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Nuttige informatie voor het gebruik van dit archief 
 
Naam: Geluidsbandenarchief Radio Hoyer 
 
Periode: circa 1952 - 1996 
 
Omvang:  613 geluidsbanden verpakt in: 23 dozen 43,5 x 22,5 x 22,5 cm. , 2 dozen 46,5 x 

36,5 x 36,5 cm. 
 
Omvang digitaal: luisterbestanden: 44.1 kilohertz (kHz) 16 bits: 325 GB, 1555 bestanden 

archiefbestanden: 44.1 kHz 16 bits: 132 GB, 810 bestanden, 96 kHz 24 bits: 1,23 TB, 
1958 bestanden. Dit is inclusief eventuele SFK-bestanden. Nadere uitleg van de 
bestandnamen volgt onder Bestandsnamen, bestandtypen en werknummers.   

 
Omvang in uren signaal: 549 uur (alleen luisterbestanden) 
 
Taal: hoofdzakelijk Papiamento en Nederlands, incidenteel Spaans en Engels 
 
Soort archiefmateriaal:  Spoelen met geluidsband (magnetofoonband), spoeldiameter 

varierend van 7 cm. tot en met 26 cm. 
 
Archiefbewaarplaats: in fysieke vorm: nader te bepalen 
 In digitale vorm: Archivo Nashonal Korsou 
 Digitale kopieën zijn aanwezig bij: Radio Hoyer (Curaçao) en Bureau voor Audio 

Archeologie (Dalweg 58 3762 AL Soest, Nederland) 
 
Samenvatting van de inhoud van het archief: Geluidsopnamen muziek en gesproken woord 

gerelateerd aan de (Nederlandse) Antillen, hoofdzakelijk Curaçao, incidenteel Bonaire 
en Aruba. Het archief bestaat voor het grootste deel opnamen vervaardigd door Radio 
Hoyer op Curaçao. Daarnaast bevinden zich in het archief programmatranscripties 
vervaardigd door de West Indische afdeling van Radio Nederland Wereldomroep 
bestemd voor uitzending op de Antillen en Suriname. Voorts bestaat een deel uit 
programmatranscripties door derden, niet gerelateerd aan de Antillen. Alleen de 
‘items’ die verband houden met de (Nederlandse) Antillen zijn gedigitaliseerd. Echter, 
alle bestanden staan in deze inventaris ten minste beknopt beschreven. 

 
Archiefvormer: Horacio Hoyer en Radio Hoyer, Plasa Horacio Hoyer 21, Willemstad, Curaçao. 
 
Geschiedenis van de archiefvormer: Op initiatief van Horacio Hoyer begint Radio Hoyer op 

10 maart 1954 als commercieel station (middengolf) haar uitzendingen met als 
voertaal Papiamento. Het station vormt een tegenhanger voor de publieke Curaçaose 
Radio Omroep (Curom) die sinds 1934 in de lucht is. De Curom zendt hoofdzakelijk uit 
in de officiële landstaal Nederlands en is wat betreft de programmering hoofdzakelijk 
gericht op de Europese inwoners. Maart 1958 wordt Radio Hoyer II in gebruik 
genomen. Dit is een meer ‘culturele’ zender met uitzendingen in het Nederlands. Mei 
1961 beginnen de uitzendingen van Radio Hoyer III ‘Voz di Bonaire’. Dit zijn 
uitzendingen van en voor de bewoners van het eiland Bonaire. In de jaren zeventig 
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komt Radio Hoyer IV als F.M. station in de aether. Een meer uitgebreide geschiedenis 
van Radio Hoyer is opgenomen in bijlage I. 

 
Reden archiefvorming: Het archief is ontstaan met een tweeledig doel: het bewaren van 

uitzendingen die van historisch belang zijn en/of het bewaren van uitzendingen voor 
herhaling op een later tijdstip. Daarnaast zijn banden bewaard voor hergebruik. Door 
het geleidelijk in onbruik raken van de geluidsband als drager zijn zo soms 
uitzendingen zonder specifiek doel behouden. De oudste banden die in het archief zijn 
opgenomen stammen van voor de oprichting van Radio Hoyer. Deze zijn vervaardigd 
door Horacio Hoyer in het kader van de uitgave van zijn Hoyco grammofoonplaten. 

 
Geschiedenis van het archiefbeheer: De betrekkelijk moeilijke toegankelijkheid van 

geluidsband heeft er toe geleid dat vele jaren is afgezien van het tijdrovende 
afluisteren en selecteren. Aanvankelijk is bij Radio Hoyer het archief voorzien van een 
nummersysteem en ontsluiting. In de loop der jaren zijn diverse nummersystemen 
aangebracht waarbij ook reeds eerder genummerd materiaal in de nieuwe 
nummerreeks is opgenomen. Hierdoor zijn dubbele reeksen ontstaan en de 
oorspronkelijke ordening blijkt niet te reconstrueren. Wel blijkt tot op zekere hoogte 
een bepaalde logica in de oude reeksen waarneembaar. In bijlage 3 wordt hierop 
nader ingegaan. Het archief is bij Radio Hoyer enige malen verplaatst en heeft in de 
loop der jaren te lijden gehad van stof en vochtoverlast. In enkele gevallen heeft dit 
nadelige gevolgen gehad voor de geluidskwaliteit van de banden.    

 
Ordening van het archief: Daar de oorspronkelijke ordening van het archief niet blijkt te 

reconstrueren (zie bijlage 3) is overgegaan tot chronologische ordening van het 
materiaal. Hierbij zijn – in analogie met de oorspronkelijke reeksen in de nummering – 
drie groepen gecreërd: 1: opnamen vervaardigd door Horacio Hoyer of Radio Hoyer 
(inventarisnummers 1 t/m 487), 2: Banden vervaardigd door Radio Nederland 
Wereldomroep (inventarisnummers 488 t/m 557), 3: Banden van ‘vreemde’ herkomst 
(inventarisnummers 558 t/m 619). Chronologische ordening blijkt goed mogelijk (zie 
bijlage 3.3).  

 
In enkele gevallen zijn op de banden opnamen van uiteenlopende opnamedata 
aangetroffen. Deze zijn chronologisch geplaatst op de laatst gemaakte opname. De 
overige opnamen zijn beschouwd als ‘restopname’ (overblijfselen van eerdere 
registraties, meestal incompleet). In een enkel geval, wanneer de herkomst van een 
opname niet dezelfde is, zijn twee inventarisnummers toegekend. Dit geldt alleen de 
inventarisnummers 238 / 507, 271 / 510 en 285 / 511 waarbij door Radio Hoyer aan de 
achterzijde van een ‘item’ van Radio Nederland Wereldomroep een opname is 
gemaakt. 

 
Niet in alle gevallen is datering op de dag of de maand nauwkeurig mogelijk. De ‘circa’ 
dateringen zijn geplaatst voor de exacte dateringen. ‘Circa 1970’ komt voor ‘1970’ of 
‘januari 1970’. ‘Circa februari 1970’ komt voor ‘3 februari 1970’. Bij een verondersteld 
jaar is achter het jaar een vraagteken geplaatst. Deze zijn achter de (meer) exacte 
dateringen in dat jaar geplaatst. ‘1970 ?’ staat dus achter ‘24 december 1970’. 
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Voortschrijdend onderzoek na het toekennen van de inventarisnummers heeft er toe 
geleid dat een aantal nummers in foute chronologie blijken te zijn opgenomen. Deze 
zijn niet omgenummerd daar de administratieve gevolgen hiervan te ingrijpend zouden 
zijn geworden. Dit betreft de inventarisnummers: 33, 61, 139, 207, 264, 265, (355, 
ongenummerd naar 418), 382, 418, 470, 474, 546, 557. Deze nummers zijn bij ‘datum:’ 
voorzien van de notitie ‘chronologisch onjuist geplaatst’.  

 
Inventarisnummer 132 is, als ‘vreemde’ band (Voice of America) ten onrechte tussen 
de Hoyer opnamen geplaatst. Dit omdat de band gezien de slechte toestand niet 
gemakkelijk kon worden afgeluisterd en is verondersteld dat het een Hoyer opname 
was op een ex Voice of America band. Naderhand is echter gebleken dat het de 
originele opname is. Ook de door reclamebureaus buiten de Antillen op band 
aangeleverde reclameboodschappen (inventarisnummers  464 t/m 487) zouden 
kunnen worden beschouwd als ‘band van ‘vreemde’ herkomst’. Een deel hiervan is 
echter specifiek gericht op Curaçao en mogelijk vervaardigd in opdracht van Radio 
Hoyer. Voorts zitten in de categorie Hoyer opnamen ook banden die (naar soms pas 
later duidelijk werd) elders zijn opgenomen voor gebruik in Hoyer programma’s (de 
groetenprogramma’s inventarisnummers  75 en 79) of banden die vermoedelijk bij de 
Curom zijn opgenomen (inventarisnummers 46, 72 en 140) en de openingsceremonie 
van Trans World Radio (inventarisnummers 141 t/m 143). 

 
Digitalisering van het archief: De banden zijn na aankomst uit Curaçao ontpakt en voorzien 

van een werknummer. In deze fase zijn afspeelsnelheid en sporentechniek vastgesteld 
met behulp van de ‘spoorzoeker’ (zie bijlage 4.2) en zijn deze aangegeven op een 
werkbon die aan de band is toegevoegd (los in doos). Na eventuele reiniging zijn de 
banden gedigitaliseerd. Dit is simultaan geschied volgens twee normen: 44.1 kHz 16 bit 
(CD norm) en 96 kHz 24 bit (een hogere resolutie).  

 
Nadere informatie over de digitalisering kan worden aangetroffen in bijlage 4. 

 
Bestandsnamen, bestandtypen en werknummers: De geluidsbestanden zijn opgeslagen als 

WAV-formaat, wereldwijd de meest verspreide norm voor audiobestanden. De 
bestanden zijn niet gecomprimeerd. Vooral bij de 44.1 kHz bestanden zal vrijwel altijd 
een flankerend SFK-bestand worden aangetroffen. Dit is een hulpbestand dat door het 
gebruikte geluidsbewerkingsprogramma Sony Sound Forge automatisch wordt 
aangemaakt.  Het WAV-bestand kan hierdoor sneller worden geopend. Eventueel 
kunnen de SFK-bestanden bij het kopiëren van de geluidsbestanden achterwege 
blijven. De omvang van de SFK-bestanden is echter relatief klein zodat de ruimtewinst 
gering zal zijn. 

 
Nadat vrijwel alle banden zijn gedigitaliseerd is de chronologie bepaald en zijn de 
banden voorzien van een inventarisnummer. Het werknummer is echter gehandhaafd 
in de naam van de geluidsbestanden en in die van de eventuele JPG bestanden waarin 
bij de banden behorende documentatie is vastgelegd.  
 
In enkele gevallen is een nieuw werknummer toegekend. Deze mutatie staat 
aangegeven in de inventaris. In een enkel geval, zowel in de 44.1 kHz ‘basisbestanden’ 
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als in de 96 kHz reeks, kunnen de betreffende bestanden onder het oude werknummer 
voorkomen. Bij de 44.1 kHz luisterbestanden is immer het nieuwe werknummer ook 
toegekend aan het bestand. 
 
De bestandsnamen hebben gedurende het project een uitbreiding ondergaan. De 
eerste bestandsnamen bestaan slechts uit het werknummer en soms de toevoeging 
44.1-16 of 96-24. Naderhand is, om vergissingen te voorkomen, hier een zeer korte 
omschrijving en de datum van digitalisering aan toegevoegd. Soms zijn ter 
onderscheiding van andere versies termen toegekend als ‘mont’ (gemonteerd), ‘norm’ 
(‘normalized’) of een judicium als ‘beter’. Ook zijn soms verwijzingen naar de gebruikte 
apparatuur in de bestandsnaam opgenomen (zoals GX220, GX221, TC377 en RdL) of is 
de benutte frequentie-afspeelcurve aangegeven (IEC). Bij sommige (vroege) 96 kHz 24 
bit bestanden wordt het werknummer in de bestandnaam voorgegaan door het woord 
‘band’. 
 

Aanwijzingen voor de gebruiker: Zoeken kan door de inventaris door te nemen (eventueel 
voor een bepaald tijdvak) of via het trefwoordenregister. De beschrijving van de 
opname is onderverdeeld in categorieën die voor zichzelf spreken. In de categorieën 
‘titelgegevens op doos’ en ‘titelgegevens op spoel’ is in principe de exacte tekst die is 
aangetroffen overgenomen, inclusief eventuele fouten. Tekst tussen vierkante haakjes 
zijn opmerkingen ter verduidelijking of omschrijving en vormen dus geen onderdeel 
van de oorspronkelijke aanduidingen of gegevens.  

 
De categorie ‘drager’ vraagt enige toelichting. Hierin zijn technische gegevens 
betreffende de band opgenomen die voor een beperkt aantal gebruikers van belang 
kan zijn. Achtereenvolgens, gescheiden door schuine strepen, treft men hier aan: 
diameter van de spoel / snelheid in centimeters per seconde (c/s.) waarop de 
opname(n) zijn gemaakt / sporentechniek (volspoor, half en/of kwart, mono (m) of 
stereo (s)) / datum (of data) transcriptie / merk en/of type aangegeven op doos / merk 
aangegeven op de spoel / werknummer. 
 
In enkele gevallen is documentatie bij de banden aangetroffen. Wanneer dit het geval 
is is dit aangegeven in de inventaris bij de specifieke band. Deze documentatie is als 
JPG-bestand raadpleegbaar. 

 
De datum (of data) transcriptie vormen samen met het werknummer een ingang op de 
eigen aantekeningen van het Bureau voor Audio Archeologie (dat zorg heeft gedragen 
voor de digitalisering). De informatie in deze eigen aantekeningen is voor het grootste 
deel in de beschrijvingen verwerkt. Desalniettemin kan het wenselijk zijn op deze 
interne notities te kunnen teruggrijpen. Voor raadpleging hiervan dient met het 
Bureau voor Audio Archeologie contact te worden opgenomen.   

 
Openbaarheidsbeperkingen: geen  
 
Beperkingen van het gebruik: Beperkingen van het gebruik gelden in verband met de 

auteursrechten voor gebruik in radio-uitzending en/of vermenigvuldiging op welke 
wijze dan ook. Er is toestemming vereist van de rechthebbenden. Hiertoe kan men zich 
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wenden tot de beheerder van het archief en/of Radio Hoyer. Voor verwerking van 
informatie uit het archief in geschreven vorm is (ook bij publicatie) geen bezwaar. 

 
Aanvraaginstructie: te bepalen door de beheerder van het archief 
 
Citeerinstructie: te bepalen door de beheerder van het archief 
 
Verwant materiaal: Dit geluidsbandenarchief is een onderdeel van het archief van Radio 

Hoyer. Uit de periode 1948-1960 resten nog circa 100 lakplaten (eigen opnamen) die 
naar verwachting in de toekomst zullen worden gedigitaliseerd en worden ontsloten. 
Voorts rest er (globaal) uit de periode 1975 – 2000 een archief van enige honderden 
compactcassettes. Er wordt naar gestreefd ook dit materiaal voor gebruik beschikbaar 
te maken. 

 
Aanwijzingen voor de archiverende instantie: In principe dienen alleen 44.1 kHz 

gebruikerskopie-bestanden aan de gebruiker ter beschikking te worden gesteld, liefst 
op zo een wijze dat geen wijzigingen in de bestanden kunnen worden aangebracht. 
Met het oog op het zoeken naar bepaalde gegevens en passages is het van belang dat 
de gebruiker op diverse plaatsen in het bestand zijn luistersessie kan beginnen of 
beëindigen. Om die reden is verstrekking op CD niet handig. Kopieën van de gevraagde 
bestanden kunnen bijvoorbeeld op een datastick de gebruiker in de studiezaal ter 
hand wordt gesteld. Deze kunnen worden beluisterd in een eenvoudig 
geluidsbewerkingsprogramma. De gebruiker kan eventueel zelf merktekens in het 
bestand plaatsen (belangrijke passages of als ‘boekenlegger’). Na gebruik kunnen de 
bestanden van de stick worden gewist of wordt de stick voor een volgend bezoek 
bewaard. Op deze wijze hebben abusievelijk door de gebruiker aangebrachte 
wijzigingen in de bestanden of het per ongeluk wissen van bestanden geen gevolgen. 
De oorspronkelijke bestanden blijven immers in deze procedure in ieder geval 
onaangetast.  
 
Ter voorkoming van onrechtmatigheden met auteursrechten dient er voor te worden 
gewaakt dat gebruikers geen digitale kopie voor gebruik buiten het archief 
vervaardigen.  
 
Het is overigens raadzaam van de bestanden één of meerdere ‘back ups’ te maken en 
deze vooral niet op één locatie te bewaren. 

 
De 44.1 kHz ‘basisbestanden’ dienen, ter voorkoming van vergissingen, niet aan 
regulier gebruik te worden onderworpen. Op deze bestanden moet hooguit bij 
uitzondering en met een specifieke reden – zoals bijvoorbeeld een fout of 
beschadiging in de gebruikerskopie – worden teruggevallen. 

 
Gebruik van een hoofdtelefoon is in een studiezaal natuurlijk wenselijk. Echter, ook 
dan kan nog geluid de concentratie van de andere bezoekers verstoren. Het verdient 
dus aanbeveling voor het beluisteren van de geluidsbestanden een aparte ruimte in te 
richten.   
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De banden met 18 cm. spoel zijn op volgorde van inventarisnummer in de dozen 
geplaatst. Banden van andere spoelmaat zijn in aparte dozen ondergebracht. Via de 
plaatsingslijst (bijlage 8) kan worden bepaald in welke doos een specifiek 
inventarisnummer is ondergebracht. De gebruiker zal uiteraard geen gebruik dienen te 
maken van de originelen en het archief dienen te raadplegen via de digitale bestanden. 
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inventaris 
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Opnamen vervaardigd door (of in opdracht van) Horacio Hoyer / Radio Hoyer  
 
inv nr 1 
onderwerp Curaçaos Philharmonisch Orkest / Surinaams Philharmonisch Orkest 
datum c. 1952 / 1954 
omschrijving:  Band met 1. kopie van plaat, vermoedelijk eigen opname Hoyer Curaçaos 

Philharmonisch Orkest, arrangement van Boskaljon van het 
kinderliedje/volkswijsje ‘E Cas Ta Bon Traha’ (bestand a1: 1 op 1 kopie, a1 r: 
kopie ontdaan van tikken en met enige equalizing (minder ruis)  
2. kopie bandopname Surinaams Philharmonisch Orkest / a2: Surinaams 
Philharmonisch Orkest / registratie Surinaams Philharmonisch Orkest 
waarschijnlijk opgenomen 8 oktober 1954. Mogelijk met medewerking van  
Arnold Juda (piano) en Harry U-A-Sai (viool) (zie Amigoe 9 oktober 1954, ook 
enige informatie m.b.t. het orkest in Aruba Esso News 23 oktober 1954 p 6).   

Titelgegevens op doos: [oorspronkelijke Voice Of America opname van 12-7-70 is gewist, 
over titelgegevens papieren plaktape met:] 2 Surinaams Philharmonisch 
Orkest ± 1955 onder leiding van dirigent: Eddy Wessels. [hierbij aangetekend:] 
opgenomen ± 15 jr geleden in loods Rijkseenheidboulevard - 1 Curacaose 
Philharmonisch Orkest ± 1954 onder leiding van dirigent Theodor Boskaljon - 
"E Cas E Cas Ta Bon Traha" gearrangeerd door Th. Boskaljon.[op doos 
aangetekend:] 1971 [kopie uit 1971] 

Titelgegevens op spoel: I Curacaose Philharmonisch Orkest onder leiding van Dirigent 
Theodor Boskaljon ± 1954 "E cas e cas ta bon traha" gearrangeerd door Th. 
Boskaljon - II Surinaamse Philharmonisch Orkest ± 1955 onder leiding van 
Eddy Wessels. 

Opmerkingen: band tordeert en piept, piep op band alleen wanneer er signaal is 
archiefnummer Hoyer: 10 A 
nummer op spoel: No. 10 A 
drager:  18 cm / 19 c/s / ¼ s / 17-9-2011 / Audiotape - Voice of America / - / 436 
bestand: 436 A 1 RdL / 436 A 1 r met eq RdL / 436 A 2 RdL 
tijdsduur: a1: 3.18 / a1r: 3.14 / a2: 10.26 
  
inv nr 2 
onderwerp Verhalen vertelt door Kees (Ornelio) Martina / reclames / handelsplaten  
datum 11-4-1955 
omschrijving:  A en B: Kees Martina vertelt verhalen, A. start met restopname conjunto 

(enkele seconden) B. kant verhaal geillusteerd met tambu van 
grammofoonplaat A. met reclames van Colgate tandpasta en Pall Mall 
sigaretten (19 c/s) restopname conjunto met aankondiging (Hermanos 
Montoya) handelsplaten (Nube Gris, Zuid Amerikaans gitaar trio,  
vermoedelijk Celia Cruz met ‘Bulundanga’)(9,5 c/s) B. reclame Lustre Cream 
shampoo, op 9,5 c/s reclame voor Grundig radio (verkrijgbaar bij Metropolis, 
C.T.C., Music & Sports Store Otrabanda) en Westinghouse Refrigirator 
(importeur Elga)(van lakplaat) vermoedelijk gesproken door Ted Koetsier. 
Vervolg Amerikaanse handelsplaten. 

titelgegevens op doos: Cuenta pa Kees Martina [in deksel:] Ornelio Martina - 1. 2 parti Intiga 
di Amor 7,5 r.p.m. [sic] 11-4-55 - 2 1 parti Amor den Corsow a antes [?]- 1 
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[met aanduiding dat het de b-kant betreft] 2 parti Amor den Corsow a antes - 
2. 3 parti Amor den Corsow a antes [op achterzijde doorheengeschreven] : 
Tape Pater Brenneker 

titelgegevens op spoel: Historianan di bida real - Kees Martina 
opmerkingen: probleemband, plakt en gevoelige laag laat in bepaalde sectoren van de band 

los of heeft losgelaten (band bestaat uit verschillende bandsoorten). 
Beschadigingen band te horen in gerommel en ploppen, op B kant pre-echo. 
Ten dele overgezet met ‘spoorzoeker’ waarbij de meest gave delen van de 
band zijn benut. Doordat tijdens opname bij Hoyer de regeltafel ‘open’ heeft 
gestaan is in de opname soms het scherp zetten van de gebruikte 
grammofoonplaten (tambu en reclames) te horen.  

archiefnummer Hoyer: No. 42 A 
nummer op spoel: No. 42 A  
drager:  18 cm / 9,5+19 c/s / ½ m  / 8+9+14-11-2013 / Irish 211 RPA plastic base / 

ORRadio / 499 
bestand: 499 A 1 conjunto IEC 44-16 9-11-2013 / 499 A 2 Martina IEC 44-16 14-11-2013 

mont eq norm / 499 A 3 handelsplaten IEC 44-16 9-11-2013 / 499 B 1 Martina 
IEC 44-16 9-11-2013 mont en norm / 499 B laatste deel 9.5 IEC kwart 44-16 9-
11-2013 norm mont eq 

tijdsduur: a1: 00.16 / a2: 29.04 / a3: 04.44 / b1: 27.57 / b2: 07.01    
  
inv nr 3 
onderwerp Verhalen vertelt door Kees (Ornelio) Martina, reclames, restopnamen met 

kerstzang, kerstwensen, onbekend conjunto, poëzie, privé opnamen in Hoyer 
studio, horoscoop, fragment kinderprogramma. 

datum 1955 (restopnamen 1954?) 
omschrijving:  Kees Martina vertelt verhalen, met reclames, laatste deel zwaar 

overgemoduleerd. Met reclames. Aan B-kant oospronkelijke volspoor 
opnamen die ten dele (conjunto-opname) door halfspoor keerzijde zijn 
gewist: 1. kerstzang door koor o.a. Heilige Nacht en Ora Solem, 2. kerst en 
nieuwjaarswensen (1954) in Engels, Nederlands en Papiamento van Britannia 
limonade fabriek, distributeur van Orange Crush en Old Colony (regeltafel met 
krakende potmeter) 3. onbekend conjunto, volgens doos ‘onbekend nummer 
door een groep die op Curacao was’ er wordt in Spaans over Papiamento 
gezongen. De trompet klinkt als de Curaçaose trompetist Carlos Martinez. 4. 
Piano en poëzie van radio (Maria Penon de Abbad) (vervormd, jengel, met 
fading) 5. (start deel slechte band) Vervolg als halfspoor opname op 9,5 c/s: 
informele privé opname in studio enige vrouwen waaronder de omroepsters 
Vilma (vermoedelijk Lourens) en Emma Savans, kinderen en o.a. Eitel 
(vermoedelijk Hernandez) en vermoedelijk Horacio Hoyer, komische zang 
door Tony Sadél. 6. (9,5 c/s halfspoor) horoscoop, fragment in Nederlands, 
rest in Papiamento, gelezen door man met ietwat dreigende stem. 7. 
Fragment kinderprogramma (in bestand samen met b6). Met inliggend 
titelgegevens op papier van Hoyer Car Club (gescand). 

titelgegevens op doos: Cuenta pa Kees Martina [in bodem doos geschreven:] 1. 1 parti 
Destino y un paar di bitter - 2. 2do parti [bovenstaande titel aangehaald] - 3. 1 
parti Intigu di Amor [?] [losliggend etiket:] Poesias Kees Martina - [op papier in 
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doos:] Side I cuenta KEES MARTINA 'DESTINO Y UN PAAR DI BITTER" prome 
parti Intriga di Amor - Side II 1. ALGUN CANTICA DI PASCU - 2. "Deseonan di 
pascu y aña nobo” - 3. UN NOMERO DESCONOCIDO DI UN AGRUPACION CU A 
BINI CORSOU - 4.  PIANO-NOMMER - 5. POESIA - DOÑA MARIA PENON DE 
ABBAD [achterzijde papier:] logo Radio Hoyer Curacao N.A. Car Club's Journal 
local and international news. Year: Date: Number: [blijkbaar basispapier voor 
Radio Hoyer Car Club nieuwsbrief].  

titelgegevens op spoel: 2 Prome parti di Intriga di Amor 
opmerkingen probleemband, tordeert, gevoelige laag laat los in bepaalde sectoren van de 

band (band bestaat uit diverse bandsoorten). Op ongeveer helft spoel plakt 
gevoelige laag een achterkant, waardoor echo. Delen van band i.v.m. positie 
gevoelige laag op achterzijde band deze aan achterzijde afgetast. Kopstand 
wijzigt, soms overmodulatie en jengel. 

archiefnummer Hoyer: No. 43 A 
nummer op spoel: No. 43 A 
drager:  18 / 9,5+19 / vol+½ m / 8+11+13+15-11-2013 / Irish 211 RPA plastic base / 

ORRadio [etiket ontbreekt] / 554 
bestand 554 A Martina IEC 44-16 11-11-2013 mont en norm / 544 B 1 kerst vol IEC 44-

16 15-11-2013 mont en norm / 544 B 2 kerstwensen vol IEC 44-16 15-11-2013 
mont en norm / 544 B 3 conjunto IEC 44-16 15-12-2013 / 544 B 4 piano + 
poezie Spaans IEC 44-16 15-11-2013 / 554 B 5 melig prive in studio IEC 44-16 
15-11-2013 / 554 B Horoscoop IEC 44-16 8-11-2013 norm en mont 

tijdsduur a: 26.25 / b1: 6.45 / b2: 5.17 / b3: 2.33 / b4: 3.53 / b5: 12.39 / b6: 15.06 
documenten: 554 titellijst 1 / 554 titellijst 1 Car Club verso 
  
inv nr 4 
onderwerp: Stukken gespeeld door Conjunto Estrellas del Caribe  
datum c. 1956 
omschrijving:  2x Nos Tera, een bolero, El Saxofon 
titelgegevens op doos: Himno di Corsou toca pa Estrellas del Caribe 
titelgegevens op spoel: Himno di Corsou cu Estrellas del caribe 
opmerkingen: modulatie zwak (signaal/ruis verhouding slecht), El Saxofon was een populair 

rummer c. 1954 en is o.a. gespeeld door Flor de Oro en uitgebracht in dat jaar 
op ‘Musika’ grammofoonplaat. Dit met feit volspoor opname (op Philips EL 
3540) indiceren een vermoedelijke opnamedatum c. 1954 

archiefnummer Hoyer: no. 7 A 
nummer op spoel: geen 
drager:  18 / 19 / vol / 11-4-2012 / Irish / - / 21 
bestand 21 IEC 
tijdsduur 12.14 
  
inv nr 5 
onderwerp: ‘Mama’ gespeeld door Augusto Gressmann en vermoedelijk Erquimedes 

Candelaria en/of ‘Sjaki’ de Windt  
datum c. 1956 
omschrijving:  Mama, 3 takes, no. 2  afgebroken, no 3. gitaar erg op voorgrond 
titelgegevens op doos: Hugo Gressman 
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titelgegevens op spoel: Agusto [sic] Gresmann Mama 
opmerkingen: in doos resten van ingeplakte notitie, helaas verwijderd 
archiefnummer Hoyer: 16 
nummer op spoel: geen 
drager:  18 / 19 / ½ m / 26-5-2011 / Audiotape type 1251 / Audiotape / 193 
bestand 193A 
tijdsduur 7.21 
  
inv nr 6 
onderwerp: Diverse stukken door Conjunto Happy Boys o.l.v. ‘Tata’ Leonard met zang van 

Vilma Frederik 
datum c. 1956 
omschrijving:  Los Dos? No Llora; Happy Boys, Vilma Frederik, ook commercials (Pico di Oro) 

en enige mislukte opnamen (experimenten microfoonopstelling, zanger 
microfoon uit, oversturing in mengtafel). Op eind nog klein stukje 
(restopname) van (vermoedelijk) Augusto Gressmann 

titelgegevens op doos: Muziek di Estrellas y Leonard 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen kopstand niet kritisch, brede spleet opgenomen, hard opgenomen nu en dan 

enige oversturing in mengtafel, omgenummerd van 204 naar 201 
archiefnummer Hoyer: 19-A 
nummer op spoel: No 19-A 
drager:  18 / 19 / vol / 10-12-2012 / Irish Professional Grade 211 RPA Green Band 

plastic base / Webster Chicago / 201 
bestand 201 Estrellas en Leonard IEC 44-16 13-12-2013 montage en norm 
tijdsduur 34.46 
  
inv nr 7 
onderwerp Stukken gespeeld door Augusto Gressmann en vermoedelijk Erquimedes 

Candelaria en/of ‘Sjaki’ de Windt, duet Augusto en Magdala (dochter) 
Gressmann / (vermoedelijk) Conjunto San Jose 

datum c. 1956 
omschrijving:  Opnamen van Gressmann, Lanta Federico en Pidi Tata, div. mislukte takes met 

enige opmerkingen van vermoedelijk Gressmann, duet met dochter Magdela 
is op 19 cm / A2  originele opn. van San Jose o.i.d. helaas zijn de stukken veelal 
incompleet. o.a. A Ti. Opname (op 9.5 c/s) deels gewist door opname 
Gressmann. Kant B opname vermoedelijk Conjunto San Jose, met reclame. 
Eerste 4,5 minuut van B kant zijn overstuurd, dit is in een apart bestand 
geplaatst. Kopstand wijzigt steeds, vandaar dat bestand B montage is ontstaan 

titelgegevens op doos: Agusto [sic] Gressman "Mama" 
titelgegevens op spoel: Gressmann Shi Maria - Mama - no mishi - afblijven 
opmerkingen op doos notitie 'opg. Md' [opgenomen op minidisk?]; vermoedelijk originele 

tape Lanta Federico en Pidi tata. Zwak signaal (op 9,5) er door heen. 
archiefnummer Hoyer: 261-A / tape 8 
nummer op spoel: geen 
drager:  18 / 9,5 / 19 / ½ m / 22-4-2012 / Soundcraft Golden Tone 1,5 mil acetate / 

Scotch / 363 
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bestand 363 A-1 IEC (Gressman) / 363 A-2 IEC  / 363 B montage IEC / 363 start B 
vervorming 

tijdsduur a1: 16.39 / a2: 28.44 / b1: 47.49 / b2: 4.38 
  
inv nr 8 
onderwerp: Stukken door Augusto Gressmann en vermoedelijk Erquimedes Candelaria 

en/of ‘Sjaki’ de Windt  
datum c. 1956 
omschrijving:  Gressmann zingt met begeleiding van trio 
titelgegevens op doos: Gressmann 1 Mama 2 Lanta Federico 
titelgegevens op spoel: Gressman - Mama y Fedjai 
opmerkingen: strook aangezet 
archiefnummer Hoyer: 189-A 
nummer op spoel: 189 A 
drager:  18 / 19 / ½ m / 19-4-2012 / Audiotape / Audiotape / 248 
bestand 248 IEC 
tijdsduur 9.42 
  
inv nr 9 
onderwerp Gedichten voorgedragen door Stanley Cras afgewisseld met traditionele 

Antilliaanse muziek van grammofoonplaat 
datum c. 1956  
omschrijving item:  Gedichten voorgedragen door Stanley Cras 1939 – 8 maart 2012. Cras 

was aldus artikel in Amigioe 28-7-1973 van 1955 tot en met 1957 actief bij 
Hoyer. Cras werkt ook later (c. 1983) voor Radio Hoyer. Toch datering opname 
op c. 1956 gezien gebruik van de zeer oude grammofoonplaten. 

titelgegevens op doos: Poesias Stanley Cras: 1. Awaceru - Pierre Lauffer - Cas Coral, 2. Mi 
Venus - S.S. Cras - Noche Buena, 3. Balia bari - Pierre Lauffer - Sabi ban cas di 
bobo, 4. Ruman nos ta - Ornelio (Kees) Martina - Pan Angelical, 5 29 di 
december - Pierre Lauffer - La Encantadora 6. Un carta na un negra - Pierre 
Lauffer - Triste pensamiento - teman - high speed - Stanley Cras 

titelgegevens op spoel: [inliggend vel:]  Radio Hoyer Journal [op achterzijde in typoscript] 
bericht dat Boekhandel Salas iedere vrijdag van 7 uur tot 7.15 uur via Hoyer 
twee een programma met Curacaose gedichten aanbiedt m.m.v. Stanley Cratz 
[sic]. // opmerkingen  

archiefnummer Hoyer: no. 216-A 
nummer op spoel: geen 
drager:  - / 9,5 / ½ m / 26-4-2011/ Scotch 3M / Scotch 3M / 66 
bestand 66A 
tijdsduur 14.58 
  
inv nr 10 
onderwerp Klanken carillion, mogelijk dat van Spritzer en Fuhrman 
datum c. 1956 
omschrijving item: Carillion, speelt o.a. oude nl. Liedjes, Piet Hein, Zag Twee Beren, Mogelijk 

carillion Spritzer en Fuhrman. Amigoe 6 december 1954 p 2 bericht nieuw 
pand voor Spritzer en Fuhrman waar carillion van 13 klokken zal worden 
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aangebracht, dat in de loop van de komende week zal worden geïnstalleerd. 
Amigoe 28 mei 1968 p 3 bericht dat Spritzer en Fuhrman een nieuw carillion 
heeft geïnstalleerd ter vervanging van het oude dat vele jaren heeft 
gefunctioneerd. Dit carillion kan worden aangedreven door een bandsysteem 
met melodie. Gemeld wordt dat ook oud-Nederlandse melodien daar bij zijn, 
alsmede oude Curacaose composities. Er zijn 23 klokken. Waarschijnlijk is 
deze opname van het eerste carillion. 

titelgegevens op doos: Tape no. 36 CARILLON 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: strook aangezet, jengel, weinig hoog, brom, piept (niet in opname); oude 

spoor er doorheen (carillion) of achtergrondgeluiden; kopstand niet kritisch 
dus opname met brede spleet, vermoedelijk kopie want brom blijft ook na 
uitschakeltik. Jengel wordt geleidelijk minder.  

archiefnummer Hoyer: tape 34 
nummer op spoel geen 
drager: 13 / 19 / ½ m / 5-7-2013 / Irish empty reel / Audiotape / 347 
bestand 347 A Carillion IEC 44-16 24-12-2012 norm 
tijdsduur 7.53 
  
inv nr 11 
onderwerp Curaçaos Philharmonisch Orkest 
datum c. 1956 
omschrijving:  kopie van lakplaat met opname van Curaçaos  Philharmonisch Orkest. Amigoe 

23-3-1968 p 4:  In 1943 heeft Rudolf Boskaljon een symfonie gecomponeerd, 
waaraan hij de naam Curaçao Symphonie heeft gegeven en waaraan hij op 31 
dec. van dat jaar de laatste hand heeft gelegd. Als motieven voor deze 
symfonie heeft hij gekozen: voor het eerste gedeelte het spelletje “Luna cu 
solo laga mi pasa, con todo mi yiu cu Dios a dunami”, voor het tweede 
gedeelte het Curacaos volkslied “Nos terra ta barranca” en voor het derde 
gedeelte het spelletje “E cas e cas ta bon traha”. In de Amigoe van 21-6-44 
wordt uitvoering van de Curaçao Symfonie gemeld, ibidem 11-2-48 p 2 wordt 
het stuk weer genoemd. 

titelgegevens op doos: Curacaosch Philharmonisch Orkest -  [in ander handschrift:] OK - hoef 
[sic] niet 

titelgegevens op spoel: Curacaosch Philharmonisch orkest 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 10-A 
nummer op spoel 10-A 
drager:  18 / 19 / ½ m / 1-9-2011+5-7-2013 / Scotch 111 / - / 247 
bestand 247 2 RdL edited 
tijdsduur 3.17 
  
inv nr 12 
onderwerp Serafina Trinidad leest lofdicht op Radio Hoyer 
datum 1956 
omschrijving:  Meisje dat lofdicht op Radio Hoyer opleest / Serafina Trinidad (5 jaar) leest 2 

gedichtjes over Radio Hoyer bij twee jarig bestaan in 1956 
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titelgegevens op doos: onleesbaar 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: gelijk aan werknummer 75 
archiefnummer Hoyer: X27 
drager:  7 / 9,5 / ½ m / 28-4-2011 / Irish / - (USA) / 74 
bestand 74A 
tijdsduur 2:41 
  
inv nr 13 
onderwerp Serafina Trinidad leest lofdicht op Radio Hoyer 
datum 1956/1958 
omschrijving:  Meisje dat lofdicht op Radio Hoyer opleest / bij 2 (75 1 A) en 4 jarig bestaan 

en opening Radio Hoyer II (75 2 A) , 10-3-1956 en 1958 
titelgegevens op doos: Josefin Trinidad 2+4 jarig bestaan R.H. 10/3/56 …. 10/3/58 
titelgegevens op spoel: Josefin Trinidad 2 + 4 jarig bestaan R H I  
opmerkingen:met binnenin los briefje waarop: Josefin Trinidad - 2 + 4 jarig bestaan - Radio 

Hoyer - 10/3/56 - 10/3/58 
archiefnummer Hoyer: X33 
drager: 7 / 9,5 / ½ m / 28-4-2011 / Irish / - (USA) / 75 
bestand 75-1 A / 75-2 A 
tijdsduur a1: 1.22 / a2: 2.14  
  
inv nr 14 
onderwerp Trio Madrigales / Madrigal de Aruba 
datum c. 1957 
omschrijving:  Opname Arubaans trio, bezetting aldus Amigoe 26-11-1956: Mario Croes, 

Kubito Angelica,  Fortunato Werlman, ibidem 10-12-1956 vermeldt als leider 
Pedro Yrausquin 

titelgegevens op doos: Trio Los Madrigales [op inliggend briefje:] Trio Madrigal de Aruba - 
Jovito Angela - Mario Croes y Facundo Werleman - 1. Lagrimas de amor - 
bolero - 2. La mal pagadora - ranchera - 3. Navidad - bolero - 4. Canaveral - 
son - 5. La Huella del Anillo - bolero - 6. Pa'que me serve la vida - 7. La 
Malaguena 

titelgegevens op spoel: Trio Madrugal 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 22 / tape 40 
drager:  13 / 9,5 / ½ m / 16-7-2012 / Irish brown band No. 195 plastic base recording 

tape / - (made in USA) / 540 
bestand 540 IEC 16-44 16-7-2012 
tijdsduur 30.09 
  
inv nr 15 
onderwerp Preek dominee Mietes, Stella Priest programma ‘Seis of cincu’ 
datum c. 1958 
omschrijving:   preek Ds. Mietes over het lijden van Jezus en onze schuld aan hem, dat wij 

slecht leven en hoe een atoomoorlog dreigt. Restspoor op rand van de band: 
programma ‘Seis of cincu,’ Stella Priest in gesprek met twee heren. Een van de 
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heren fungeert als tolk voor een Nederlands sprekende gast. Er wordt o.a. 
gesproken over de enorme hoeveelheid post die het programma ontvangt. 
(Zie ook ‘Gedenkboek 5 jaar Radio Hoyer 10 maart 1954 – 10 maart 1959’ p 86 
en 87) 

titelgegevens op doos: Ds. J. Mietes I 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen in restspoor, geheel bovenaan de band, op 9,5 c/s. conversatie in Papiamento 

en deel in Nederlands, Stella Priest met mannelijke gast die alleen Nederlands 
spreekt. Mannelijke medepresentator fungeert als tolk. Probleemband door 
dit spoor. Ontladingen van slechte condensator of slecht microfooncontact 
hoorbaar in preek Mietes.  

archiefnummer Hoyer: tape 26 / X 19 
drager:  13 / 9,5 / ½ m / 28-2-2013 / Irish brown brand no. 195 / Irish /  545 
bestand 545 A Ds Mietes IEC 44-16 28-2-2013 ok / 545 rand 3 Restopname GX220 44-

16 28-2-2013 
tijdsduur a1: 27.32 / a2: 6.14 
  
inv nr 16 
onderwerp Kerkdienst door Mgr. Holterman vanuit Kathedrale kerk Pietermaai 
datum 19-10-1958 
omschrijving item registratie kerkdienst Pietermaai, uitzending door Voz di Aruba, 

Curom, Radio Caribe en Hoyer 1 en 2 / B kant afgebroken 
titelgegevens op doos: 1ste H. mis van Mgr. Holterman - als bisschop v. Willemstad - 19-10-

58 / h. Mis opgedragen door Mgr. Holterman (als bisschop v. Willemstad) 
titelgegevens op spoel: Mis opgedragen door Mgr. Holterman (als bisschop v. Willemstad) 
opmerkingen Met brief in typoscript in Papiamento met aan/afkondiging mis op 20-10-68, 

toen deze, zo blijkt uit de tekst, in herhaling werd uitgezonden. Enige 
achtergrondinformatie: Eerste pontificale mis van ZHE Mgr. Holterman als 
eerste bisschop van Willemstad na zijn installatie op 18 oktober 1958. Groot 
koor zingt achtstemmige mis van Hendrik Andriessen, daarna een uitzending 
van de manifestatie in het Rif stadion van 19 oktober 1958.   

archiefnummer Hoyer: 70A 
drager:  18 / 9,5 / ½ m / 24-5-2011 / Irish / Irish / 209 
bestand 209A beter / 209B 
tijdsduur a: 01:04:03 / b: 00:15:58 
  
inv nr 17 
onderwerp Opening Synagoge / Conjunto Satelites 
datum [19-2-1959] 
omschrijving:  Amigoe 19-2-1959 meldt opening Synagoge. a2: (waarschijnlijk rest van 

eerdere opname) muziek uitzending, reclame door omroepers, met o.a. Boy 
Magarita en Juan Margarita en Conjunto Satelites, o.a. calypso ‘Oh Darling’, 
porro ‘Mi Galito’. Naam Conjunto Satelites wijst m.b.t. datering op kort na 
oktober 1957, lancering 1e satelliet Spoetnik. 

titelgegevens op doos: Opening synagoge [op rug toegevoed: No 1] 
titelgegevens op spoel: opening synagoge # 1 [ligt los in doos] 
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opmerkingen Vuil, probleemband, fysiek vervormd. Kleine delen van gevoelige laag van 
band zijn losgekomen.  

archiefnummer Hoyer: 82 A 
drager:  18 / 9,5 / ½ m / 11-1-2013 / Irish green brand professional recording / Irish / 

475 
bestand 475 A Opening Synagoge IEC 44-16 11-1-2013 montage en norm / 475 A 2 2 

muziek IEC 44-16 11-1-2013 norm 
tijdsduur a1 33.12 / a2: 11.00 
  
inv nr 18 
onderwerp Opening Antilliaanse Verffabriek 
datum 30-10-1959 
omschrijving:  Registratie van de openingsplechtigheid van de Antilliaanse verffabriek, o.a. 

Stella Priest als verslaggeefster. Diverse toespraken met uitgesproken 
verwachtingen voor de toekomst. 

titelgegevens op doos: 30 okt 1959 - Opening Antilliaanse verffabriek 
titelgegevens op spoel: opening Antilliaanse verffabriek 
opmerkingen: aan begin brokkelt magnetische laag van drager 
archiefnummer Hoyer: 84A 
drager:  18 / 9,5 / ½ m / 11-5-2011 / Scotch 111 plastic / Scotch / 148 
bestand 148A 
tijdsduur 44.54 
  
inv nr 19 
onderwerp 25 jaar luchtverbinding Curaçao-Bonaire, Credit Union 
datum 12-1959 
omschrijving:  Reportage van de viering van 25 jaar luchtverbinding Curacao-Bonaire; 

gesprek met Lopez Ramierez, toespraak Abraham namens bestuurscollege, 
met Conjunto Gracioso, uitzending uit Zeebad Hotel (Flamingo Beach Club) 
lunch aangeboden door handelsmaatschappij Bonaire, 21 genodigden met 
DC6B naar Bonaire, met o.a. financiers hotel, Linnartz, I.C. Debrot (minister 
cultuur en opvoeding) ook spreekt raadslid L.D. (‘Eldee’) Gerhards / B. circa 
eerste 17 min. Nederlandse handelsplaten (geen kopie gemaakt) dan opname 
met verhaal over Credit Union, een soort hoorspel, conversatie tussen man en 
vrouw.  

titelgegevens op doos: 25 Jaar verbinding K.L.M. Bonaire-Curacao 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: op 14 min. enig gerommel.  
archiefnummer Hoyer: 135-A 
drager:  18 / 19/9.5 / ½ m / 24-4-2012 / Scotch 120 / Philips / 460 
bestand 460 A IEC montage / 460 B IEC 
tijdsduur a: 26.21 / b: 22.20 
  
inv nr 20 
onderwerp 25 jaar luchtverbinding Curaçao-Bonaire 
datum 12-1959 
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omschrijving:  Vervolg van reportage van de viering van 25 jaar luchtverbinding Curaçao-
Bonaire. 

titelgegevens op doos: 25 jaar verbinding K.L.M. Bonaire-Curacao 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: met o.a. L.D. ‘Eldee’ Gerhards 
archiefnummer Hoyer: 136-A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 31-5-2011 / Scotch 111 /  Scotch / 195 
bestand 195A 
tijdsduur 31.22 
  
inv nr 21 
onderwerp 25 jaar luchtverbinding Curaçao-Bonaire 
datum 12-1959 
omschrijving:  Vervolg van reportage van de viering van 25 jaar luchtverbinding Curacao-

Bonaire. Toespraak L.D. ‘Eldee’ Gerhards, over (gemeenschappelijke) 
geschiedenis K.L.M. en Bonaire. Verhaal over de vlucht met Oehoe (Oriool) 
door Verhoeven, ook gezagvoerder van de Snip 

titelgegevens op doos: 25 jaar verbinding K.L.M. Bonaire-Curacao 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen 1e 9 min. blijkt opname over andere toespraak heen te zijn gezet, modulatie 

hier minder. Kan ook nieuwe start zijn want spreker verwijst naar toespraak 
Gerhards 

archiefnummer Hoyer: 137-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 3-9-2011 / Scotch 111 / Scotch / 304 
bestand 304 A RdL 
tijdsduur 13.14 
  
inv nr 22 
onderwerp Hortance Sarmaat zingt Navidad, Madrecita (wals gecomponeerd door Helen 

Hoyer), Nos Pais. Nieuwsbericht door Ted Koetsier 
datum kerst 1959 of 1960(?) 7-10-1960 (nieuwsbericht) 
omschrijving:  Reclame voor Hoyco LP met kerstliederen (Hoyco 104); Hortance Sarmaat 

zingt: Navidad, Madrecita (wals van Helen Hoyer, woorden Hortance Sarmaat) 
Nos Pais (wals van H.D. Schenker) // 161 A 2: fragment Ted Koetsier 
(restopname) leest nieuws (voor 7-10-1960) en voetbaluitslagen.  

titelgegevens op doos: Hortence Sarmaat y Trio - inclui: wals "Madrecita" - composicion: 
Helen Hoyer - Letras: Hortence Sarmaat - 1. cantica di pascu - 2 madrecita - 3 
nois [sic] pais - h.d. schenker 

titelgegevens op spoel: madrecita y nos pais hortans 
opmerkingen In twee delen laagfrequent gerommel in signaal, waarschijnlijk ontladingen 

condensator bij opname. Ongelijk volume, ‘waaieren’, nu en dan sterke ruis.  
Twee bestanden Hortance Sarmaat, bij 'rest' is tussen markers 1 en 3 en 5 en 
6 de laagfrequente distorsie in zekere mate verwijderd.  

archiefnummer Hoyer: 250-A 
drager: 18 / 19+9,5 / ½ m / 2-1-2013 / Scotch / Scotch / 161 
bestand 161 2 A Hortance Sarmaat IEC 44-16 8-12-2013 norm / 161 2 A Hortance 

Sarmaat IEC 44-16 8-12-2013 rest / 161 A 2 Ted Koetsier IEC 44-16 2-1-2013 
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tijdsduur a1: 11.25 / a1 rest: 11.25 / a2: 11.28 
  
inv nr 23 
onderwerp Jose Casseres met Conjunto Estrellas del Caribe 
datum 1959-6/1960 
omschrijving:  Casseres, Ai Ta Mi Danki (uitgebracht in 1959 op handelsplaat Benarsa 2005 B, 

dit blijkt echter een andere opname). A1: Casseres + Estellas del Caribe, één 
nummer, klassiek stuk (afgebroken), 3. Rock-achtig Noord Amerikaans stuk 
'My baby ain't my baby anymore' (afgebroken) gaat verder op 9.5, A2: stuk 
van handelsplaat (salonmuziek, viool) A3: drumsolo / B: fragmenten van 
handelsplaten, deels op 9,5 c/s. gewoon als geheel op 19 c/s. gekopieerd daar 
deze eigenlijk niet van belang zijn.  

titelgegevens op doos: Piezanan Jose Casseres y Estrellas del Caribe [inliggend briefje in 
handschrift:] Tape no. 28 - I Ay ta mi danki. 3 min. - a. Noord-Am. Muziek - II 
Diverse Noord + Zuid Am. Dansmuziek 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen Kortstondig snelheidsremming hoorbaar. N.B. Jose Casseres is van juni 1960 

tot medio 1962 niet op Curaçao. 
archiefnummer Hoyer: 98  / tape 47 op spoel: 71 
drager: 13 / 19+9.5 / ½ m / 21-5-2012 / Scotch 111 / - / 358 
bestand a1: 358 A 1 RdL 2152012 / a2: 358 A 2 RdL / a3: 358 A 3 RdL 44-16 2152012 / 

B: 358 B RdL 44-16 2152012 
tijdsduur a1: 6.01 / a2: 1.19 / a3: 13 sec / b: 7.22 
  
inv nr 24 
onderwerp Eerste steenlegging T.V. studio Berg Arrarat / Verhaal door Jossy Kleinmoedig 

/ Mariachi met afkondiging door Stella Priest, Myrna St.Jago omroepster  
datum 13-1-1960 
omschrijving: In toespraak bij steenlegging T.V. studio worden o.a. Horacio Hoyer en Thomas 

Henriquez genoemd als pioniers. Veel storing door wind in microfoon, a2: Jos 
Kleinmodig (begint ergens in het verhaal) vertelt verhaal in Papiamento, op 
ca. 4 min. kerstzang van plaat, ‘In Excelsis Deo’,  a3: mariachi, afkondiging 
door Stella Priest van programma met Mexicaanse muziek, omroepster was 
Myrna St.Jago. De Amigoe van 13-1-1960 bericht m.b.t. de eerste steenlegging 

titelgegevens op doos: Steenlegging T.V. 
titelgegevens op spoel: Steenlegging berg arrarat TV 
opmerkingen vuil, moeilijk kopcontact, wind in microfoon 
archiefnummer Hoyer: 260-A 
drager: 18 / 9,5 + 19 / ½ m / 3-1-2013 / Scotch high output / Irish / 15 
bestand a1: 15 A Steenlegging TV IEC 44-16 3-1-2013 a2: 15 A 2 2 Kerst IEC 44-16 3-1-

2013 a3: 15 A 3 Mariachi IEC 44-16 3-1-2013 
tijdsduur a1: 23.17 / a2: 6.15 / a3: 6.11 
  
inv nr 25 
onderwerp Eerstesteenlegging verffabriek (met o.a. Albert Palm) en opening Antilliaanse 

Amstel Bierbrouwerij door Prins Bernhard. Toespraak J.A.J. Sprock en Ir. van 
Marwijk Kooij. Reportage door Eithel Hernandez.  
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datum 23-1-1960 
omschrijving:  Ceremonie omtrent opening verffabriek; muziek door Albert Palm, (ook, zo 

blijkt uit commentaar, opnamen door Polygoon Profilti). De brouwerij is in 
negen maanden gebouwd en kan het eerste brouwsel produceren.  

titelgegevens op doos: 1ste Steenlegging verffabriek & Amstelbrouwerij - Prins Bernhard - 23 
yanuari 1960 

titelgegevens op spoel: Eerste steenlegging verffabriek & Amstelbrouwerij - z.k.h. Prins 
Bernhardt [sic] 

opmerkingen Kwaliteit matig door wind in microfoon en piepgeluiden op band die 
waarschijnlijk bij opname zijn ontstaan. Er zijn snelheidwijzigingen (vrij snel) 
die duiden op vuil bij opnamerecorder, band klinkt bij reporter te snel, band 
blijkt ook bij opname te hebben gehaperd. Het gepiep houdt op waar de band 
weer (ongebruikt) netjes op de spoel zit. Laatste 10 minuten item 
piepgeluiden en muziek (1e deel) in zware ondermodulatie. 

archiefnummer Hoyer: 83-A 
drager:  18 / 9,5 / vol / 17-7-2012 / Irish green band - professional No. 211 / Irish / 473 
bestand 473 IEC 16-44 17-7-2012 norm en edit 
tijdsduur 33.47 
  
inv nr 26 
onderwerp Boy Dap zingt ‘E Djaka’, waarschijnlijk met Lluvia Musical / fragment 

platenprogramma / nieuwsberichten en klassieke muziek  
datum 2-1960 
omschrijving item: Naar aanleiding van een uitzending met de tumba ‘E Djaka’ zijn in 

februari 1960 polemieken ontstaan in de Amigoe. Bezwaar was het 
dubbelzinnig taalgebruik. Radio Hoyer heeft de uitzending gestaakt en de 
uitvoerende band Lluvia Musical, niet meer gecontracteerd. Dit kan een 
opname van de gewraakte uitvoering zijn. De tekst lijkt af te wijken van die op 
de handelsplaat. Gezongen wordt o.a. van ‘e djaka’ (de rat) ‘cu su rabu largu / 
stompi / stijf (de rat met zijn grote / stompe / stijve staart), ‘pushi buska 
djaka’ (de poes zoekt de rat). Lied gaat, in nauwelijks bedekte termen, over 
hoe de vrouw des huizes bij afwezigheid van haar echtgenoot de buurman 
(djaka) ontvangt. Na de opname lijkt er enige consternatie te zijn en wordt er 
gezegd ‘tuma mi coral mesora’. Met restopnamen platenprogramma (koor en 
omroeper) en nieuwsberichten en restopname klassieke muziek (o.a. 
koorzang, van handelsplaat). De Anglo/Amerikaans sprekende nieuwslezer 
spreekt na opname nog informeel met Stella Priest (‘would you care for a 
cigarette, Stella?).  

titelgegevens op doos: "E Djaka" canta pa Boy Dap - esun cu nan a canta tirando palabra 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: De band is bros, 'kantelt' na enige seconden. Snelheid lijkt iets te hoog, af en 

toe piepgeluid van ‘gespannen’ band, oproepster na ‘Djaka’ opname 
vervormd. 

archiefnummer Hoyer: tape 22 
drager: 13 / 9,5 / ½ m / 25-9-2013 / Scotch 111 / Scotch / 48 
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bestand 48 Djaka IEC 44-16 25-9-2013 mont en norm / 48 Djaka IEC 44-16 25-9-2013 
fragment platenprogramma / 48 fragment nieuws en klass muziek IEC 44-16 
25-9-2013  

tijdsduur a1: 5.18 / a2: 2.37 / a3: 1.57 
  
inv nr 27 
onderwerp Kerkklokken voor overlijdensberichten / Johan van de Walle interviewt 

Horacio Hoyer, Stella Priest, Myrna St. Jago en Mildred Straker over Radio 
Hoyer 

datum 2/3 1960 
omschrijving:  (A) (9,5 c/s) Opname van kerklokken, mogelijk op Curaçao, gemanipuleer met 

microfoon hoorbaar, daardoor ook pieken. B.  (19 c/s) Johan van der Walle 
interviewt Horacio Hoyer, Myrna St.Jago, Stella Priest over Radio Hoyer met 
station calls door Myrna en Stella in diverse talen, over RH 1, aantal uren 
uitzending per dag, Hoyer vertelt over RH 3 die dat jaar gaat komen, Mildred 
Straker, 19 jaar, gaat naar RNW, doet ook station call. Van de Walle spreekt 
hoe hij in 12 uur op Curaçao is aangekomen, verhaal over KLM en over 
Surinaamse Zanderij vliegveld, over Curaçao, Dennert, Braam. Van de Walle 
wil van zijn reis verslag gaan doen, over de vooruitgang, de groei van nieuwe 
naties in de West. Hij is van mening dat in de 7 jaar dat hij er niet was veel is 
veranderd. Spreekt o.a. er over dat er een groot hotel is bijgekomen. Tot slot 
wordt een opname van een ensemble gedraaid die volgens Van de Walle ‘één 
van de laatste muzikale prestaties van Curaçao’ is.  De plaat is niet nader 
geidentificeerd maar lijkt, te oordelen aan ruis en tikken, van een 45 
toerenplaat te komen. / 370A2 (9.5 c/s) Van de Walle spreekt bij 6 jaar Radio 
Hoyer, over Nederlandse omroep-pionier Idzerda en algemene Curaçaose en 
Nederlandse omroepgeschiedenis (niet compleet). Uit de Amigoe van 29-3-
1960 blijkt dat Mildred Straker ongeveer tegelijk met Van de Walle , eind 
maart 1960, naar Nederland is vertrokken. De items met Van de Walle zijn 
blijkbaar restopnames want ze worden niet op de doos vermeld. 

titelgegevens op doos: Kerkklokken (voor overlijdings-berichten)  
titelgegevens op spoel: kerkklokken 
opmerkingen: In doos briefje met in handschrift 'kerkklokken''. Band plakt rondom oude 

plakkers, lijm lijkt zich te hebben verspreid, hierdoor op enkele kleine plaatsen 
gevoelige laag weg. Na 4.30 min overmodulatie en vervorming, volume wordt 
verlaagd. In 44.1 kHz versie is volume aangepast en gemonteerd; op aanloop 
strook staat geschreven: 9A KGW. De band heeft enige fysieke vervorming. 

archiefnummer Hoyer: 73 A 
drager: 18 / 9,5+19 / ½ m / 11-5-2012 / Scotch 111 plastic / Scotch / 370 
bestand a: 370 A IEC / b1: 370 B 1 IEC / b2: 370 B 2 IEC 
tijdsduur a: 9.23 / b1: 9.58 / b2: 8.52 
  
inv nr 28 
onderwerp Johan van de Walle spreekt met Jonckheer en Kroon 
datum 2/3-1960 
omschrijving item A. Van der Walle spreekt met Jonckheer en Kroon. Minister Algemene 

Zaken en tijdelijk Verkeer en Vervoer. Er zal een 7e minister komen die 
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Verkeer en Vervoer zal overnemen. Vliegveld Hato is klaar, de terminal moet 
nog worden gemoderniseerd. B. Morning Melodies Programma met 
grammofoonplaten (niet compleet), aankondiging in Papiamento programma 
Voces Femininas (Stella Priest), reclame Sunil, stationcalls Hoyer, vervolgens 
aankondiging programma Musica Folklorica di Venezuela.  Datering op grond 
van berichten in de Amigoe, o.a. die van 29-3-1960. Van de Walle is februari-
maart 1960 op Curacao, landingsbaan Hato wordt (zo meldt men c. 1958) in 
1960 aangepast aan nieuwe vliegtuigen. 

titelgegevens op doos: Vraaggesprek Hr. v/d Walle met min Kroon & Jonckheer 
titelgegevens op spoel: Gesprek v/d/ Walle Kroon & Jonckheer 
opmerkingen: band tordeert licht; spoel slecht, gebroken en bros, band op meerdere malen 

geplakt, delen van gevoelige laag laten los, soms is dit hoorbaar, oorzaak 
onduidelijk. 

archiefnummer Hoyer: 90-A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 25-4-2011 / Scotch 200 / Audiotape / 26 
bestand 26A / 26B 
tijdsduur a: 7.31 / b: 7.49 
  
inv nr 29 
onderwerp Gedichten n.a.v. Moederdag door Jossy Kleinmoedig.  
datum 8-5-1960 (of 1966) 
omschrijving:  Gedichten i.v.m. moederdag, door Jossy Kleinmoedig, Cornelia Maduro (op 

Aruba) gedicht opgedragen aan moeder op Curacao Maria Luisa Maduro en 
broers/zusters Oscar, Freddy, Eddy, Conny; moederdaggezang door onbekend 
trio (La Paloma) komt van (acetaat?) plaat. Datering op grond van bandtype, 
Hoyer gebruikt midden jaren 60 veel Soundcraft, Moederdag 1960 valt op 8 
mei, in 1966 ook. 1960 meest waarschijnlijk gezien gebruik (slechte) 
acetaatplaat. 

titelgegevens op doos: Poesia Dia di Mama - Jossy Kleinmoedig 
titelgegevens op spoel: poesia Jossy Kleinmoedig - 8 Mei dia di mama 11 02 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 26 tape 49 
drager: 13 / 9,5 / ½ m / 12-4-2011 / Soundcraft plus 100 / Soundcraft / 54 
bestand 54A 
tijdsduur 5.15 
 
inv nr 30 
onderwerp Johan van de Walle in gesprek met Ted Koetsier (op verlof in Nederland) 
datum 6-1960 
omschrijving:  Uitzending van Radio Nederland Wereldomroep (RNW) aangeboden aan 

Radio Hoyer, Johan van de Walle presenteert RNW opname van het 
Concertgebouworkest (zit ook in opname) en interview met Ted Koetsier, op 
verlof in Nederland. Dit alles als cadeau i.v.m. opening radiozender door 
Hoyer op Bonaire. Koetsier feliciteert de heer Hoyer en de bevolking van de 
Antillen hiermee in het Papiamento. 

titelgegevens op doos: [op rug] Programma t.g.v. Opening Radio Hoyer Bonaire (v.d. Walle & 
Koetsier) [op front] 134.577/1 - 7,5 ips - 40' - Programma bestemd voor 
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opening nieuwe zender op Aruba [doorgehaald, in handschrift: Bonaire] 
m.m.v. Heer J. v.d. Walle en Ted Koetsier 

titelgegevens op spoel: v.d. Walle & Koetsier - programma opening Hoyer 3 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 32 A 
drager: 18 / 19 / vol / 14-4-2012 + 22/23-12-2012 / - / Agfa / 435 
bestand 435 RNW ivm Bon IEC 44-16 22-12-2012 montage en norm 
tijdsduur 41.16 
  
inv nr 31 
onderwerp Wilhelmus / Handelsplaten (in hoofdzaak Nederlandstalig) en (restopname) 

Amerikaans met aan- afkondiging / sport (Hoyer II) met afkondiging door Ted 
Koetsier /  Voz di Bonaire nieuwsbericht en aankondiging Conjunto Gracioso 
door vrouw  

datum 6-1960 
omschrijving:  Wilhelmus van handelsplaat / lichte muziek ca. 1960 zonder commentaar, 

hoofdzakelijk Nederlands repertoire, matige technische kwaliteit, restopname 
deel van lp met instrumentale muziek (deel) betere kwaliteit. / Laatste stuk 
kant A op 4,75 c/s. sport (Hoyer II) met afkondiging door Ted Koetsier. / kant B 
Voz di Bonaire nieuwsbericht en aankondiging Conjunto Gracioso door vrouw 
met landelijke geluiden op de achtergrond.  

titelgegevens op doos: voz di bonaire [in binnenzijde doos: 'hymnos']  
titelgegevens op spoel: Palman 609 [onleesbaar] 
opmerkingen Waarschijnlijk opgenomen door Palman met de door Hoyer op Bonaire 

gebruikte Philips EL 3615 recorder. Spoortechniek en snelheden duiden op 
gebruik van dit apparaat. Datering op grond van opening Hoyer III en origineel 
inventarisnummer Hoyer.  

archiefnummer Hoyer: tape 27 
drager: 13 / 4,75 + 9,5 / ½ m / 25-9-2013 / Irish 5-inch empty reel / - / 543 
bestand 543 A Wilhelmus IEC 44-16 25-9-2013 / 543 A2 handelsplaten IEC 44-16 25-9-

2013 / 543 sport op 4,75 IEC 44-16 25-9-2013 edit en norm / 543 aank Voz di 
Bonaire via RH I IEC 44-16 25-9-2013 

tijdsduur a1: 1.08 / a2: 26.47 / a3: 10.17 / b: 1.00 
  
inv nr 32 
onderwerp Toespraak Maduro in verband met opening Radio Hoyer III 
datum 6-1960 
omschrijving:  Slechte kopieën van handelsplaten, geen transcriptie, echter wel van 

toespraak hr. Maduro i.v.m. opening Hoyer III 
titelgegevens op doos: geen 
titelgegevens op spoel: Toespraak Hr. Maduro t.g.v. opening R. Hoyer 3 
opmerkingen: enige brom 
archiefnummer Hoyer: tape 15 
drager: 13 / 9,5 / ½ m / 20-7-2012 / Scotch 120 A 6 / BASF (groen) / 544 
bestand 544 Maduro IEC 16-44 20-7-2012 
tijdsduur 9.32 
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inv nr 33 
onderwerp Gesprek met gezaghebber Anton van Hesteren via Radio Hoyer III vanwege 

eerste verjaardag van het station, gesprek van Martina met Van Hesteren 
datum 6-1961 (chronologisch onjuist geplaatst) 
omschrijving:  Opgenomen in studio Voz di Bonaire, gesprek met gezaghebber Van Hesteren, 

dankwoord vanwege zijn verdiensten bij de oprichting van Hoyer III Voz di 
Bonaire, interview door Martina met Van Hesteren, met stationcalls 

titelgegevens op doos: Entrevista gezaghebber A. v. Hesteren via R.H. 3 - Bonaire 
titelgegevens op spoel: Entrevista gezaghebber A.v. Hesteren 
opmerkingen: enige brom, kwaliteit goed, iets oversturing en microfoon ver van sprekers 
archiefnummer Hoyer: tape 245, 41 
drager: 13 / 9,5 / ½ m / 20-7-2012 / Scotch 111 / Scotch / 546 
bestand 546 van Hesteren IEC 16-44 20-7-2012 
tijdsduur 5.45 
  
inv nr 34 
onderwerp Nestor Zavarce bezoekt studio Radio Hoyer, zingt en wordt geïnterviewd door 

Stella Priest 
datum 9-1960 
omschrijving:  Nestor Zavarce bij Radio Hoyer, gesprek met Stella Priest. Vermoedelijk de 

originele band (in het Hoyer archief komen meerdere opnamen van dit 
gesprek voor). Gesprek wanneer en waar hij zal optreden. Die avond is dat 
West End en volgende dag in Hotel Curaçao Intercontinental. Zavarce zingt 
met begeleiding, onder meer een lied in Papiamento. / A2 uitslag Olympische 
spelen o.i.d. ranglijst op het einde, o.a. reclame hoorbaar van 78 lakplaat van 
Gilette scheermes. A2 is restopname. Begin ander programma, uitslag 
dominowedstrijden op Curacao. Veel lokale namen en wijken, er wordt 
blijkbaar op wijkniveau gespeeld. is op 19 c/s. A3 is op 9,5 c/s, vermoedelijk 
Conjunto Estrellas del Caribe. 1 band, 2 kort stuk, A3: over Chappotin in 
Papiamento, internationaal nieuws ca. 1960. 

titelgegevens op doos: Presentashon di Nestor Zavarce den studio di radio Hoyer - 
presentashon: Stella Priest - Anja 1960 

titelgegevens op spoel: n.v.t. [betreft sport, oude opname en is moeilijk leesbaar] 
opmerkingen: Zavarce kort overgemoduleerd, vermoedelijk originele opname, spoor lijkt 

wat vreemd op de band te liggen. 
archiefnummer Hoyer: 28 A,  253 
drager: 18 / 9,5+19 / ½  m / 4-3-2013 / Irish green band No 211 / Scotch / 362 
bestand 362 A Zavarce IEC 44-16 4-3-2013 beter norm en limit (hand) / 362 A 2 sport 

domino IEC 44-16 4-3-2013 /  362 A 3 band en nieuws IEC 44-16 4-3-2013 
tijdsduur a1: 22.54 / a2: 8.56 / a3: 5.35 
  
inv nr 35 
onderwerp Nestor Zavarce bezoekt studio Radio Hoyer, zingt en wordt geïnterviewd door 

Stella Priest / Reportage tour van Nestor Zavarce bij aankomst op Curaçao / 
Muziekstuk ‘Corrie Coco’ door onbekende band / restopname afkondiging 
Radio Hoyer 

datum 9-1960 
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omschrijving: (vermoedelijk) kopie van leeuwendeel van inventarisnummer 34.  A1: 
reportage aankomst Nestor Zavarce in Willemstad, interview met Boy 
Mensing van West End theater (waar hij zal optreden) en manager van 
Zavarce (in Spaans) die enige feitjes over de artiest vertelt. Rijtoer door 
Willemstad in convertible, dan twee stukken van Zavarce van plaat. 19 c/s. / 
A2 corrie coco, op 9.5 c/s.  / A3 afkondiging Radio Hoyer in Engels van 
Wereldnieuws, afgesloten met mars van (krakende) plaat 

titelgegevens op doos: Llegada Nestor Zavarce - transmicion for di Hato - Hotel Interc. / 
Entrevista con Nestor Zavarce 

titelgegevens op spoel: Yegada Nestor Zavarce 
opmerkingen: bevat schakeltikken 
archiefnummer Hoyer: 29-A 
drager: 18 / 9,5+19 / ½ m / 23-4-2012 / Scotch 111 / Irish / 361 
bestand a1: 361 A-1 IEC / a2: 361 A-2 IEC / a3: 361 A-3 IEC 
tijdsduur a1: 15.34 / a2: 5.54 / a3: 0.57  
  
inv nr 36 
onderwerp Conjunto San José 
datum 25 oktober 1960 
omschrijving: Titels zijn gelijk aan handelsplaten van Conjunto San Jose uit 1962 en 1965, dit 

lijken echter studio opnamen afwijkend van de plaat. Datering lastig door 
tegenstrijdige informatie. No No Consumi is 1965 op plaat uitgebracht door 
San Jose, op de spoel staat 25-10-1960. Kant A bevat: 1. No no consumi - 2. 
Ata e castigu (afgebroken). Afgebroken doordat aan de B kant van de band 
een opname is gemaakt in volspoor die de opname op de A zijde ten dele (van 
achteren) heeft gewist. Kant B bevat: 1. Renunciacion - 2. Ban Ban Serene - 3. 
een niet geïdentificeerde bolero 4. No no consumi (met ruis). 

titelgegevens op doos: [doorgehaald:] Over Nederlandse allerdaagse dingen vergeleken met 
Amerika [ingeplakt briefje (achterzijde kaartje bandopname Curom):] Conj. 
Estrellas del Caribe - Side 1 - 1. No no consumi - 2. Ata e castigu - 
[doorgehaald] 3. Bolero ?? (Linda?) - Side II - 1. Renunciacion - 2. Ban ban 
Serene - 3. Bolero ?? - 4. No no consumi 

titelgegevens op spoel: 25-10-60  
opmerkingen: Op 5.54 valt geluid nagenoeg weg, gewist door opname aan de andere kant. 

Signaal keert op 06.40 terug maar is tegenspoor. Ruis, pre echo, kopspleet 
opvallend breed, mogelijk kopieën van grammofoonplaten. Datum mogelijk 
misleidend of van Curom opname die is gewist 

archiefnummer Hoyer: [op achterzijde doos] tape 35 / 98, tape 35 
drager:  13 / 19 / vol / 14-4-2012 / Scotch / Scotch / 354 
bestand a: 354 IEC / b: 354-2 IEC 
tijdsduur a: 6.47 / b: 11.45 
  
inv nr 37 
onderwerp Los Casinos (Aruba) / Philip Morris Show 
datum 12-1960 of 12-1962 
omschrijving:  A1: Los Casinos: lijst met inliggende titels klopt niet. Met aankondigingen, o.a. 

Trupial. Er is een deel van de uitzending gewist, dan wel een rest van een 
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eerdere opname van Los Casinos overgebleven. Enige nummers incompleet, 
zes compleet, soms herhalingen, soms dan in betere geluidskwaliteit. Met 
signature-tunes. Geluid dof. A2: Tirela (slechts 40 sec.) afkondiging 
beeindiging, signature tune en algehele afkondiging. (betere kwaliteit dan a1). 
A3: Noord-Amerikaans programma, de Philip Morris Country Show 
(restopname). Los Casinos zijn Aldus de Amigoe dec. 1960 en dec. 1962 op 
Curacao  

titelgegevens op doos: Los Casinos (Aruba) [inliggend vel met diverse gegevens] titels, 
uitvoerenden] Shirley Volkerts, Jossy Brokke, Los Wois Wois, [vermoedelijk 
opgenomen in Roxy (Willemstad, Curaçao)] I. One man band, II Conjunto 
Juvenil "Los Casinos", mogelijk ook aantekeningen van omroeper. Totaal 3 
vellen. Vel 1 [reepje papier]: Tape "Los Casinos" Aruba, vel 2 [kladblaadje]: I 
One man band, II Cohunto Juvenil "Los Casinos" 1. Aruba (wals) canta Shirley 
Volkerts - 2. Nostalgia, Jossy Brokke Jr. - 3 Diana, Shirley Volkers [sic] - 4 
Navegando por el rio, Jossy Brokke - 5 Pipipirigua (golpe), Shirley - 6. Cristina, 
Jossy - 7 Chapanta (golpe), Shirley [achterzijde]: Vete - Trupial [doorgehaald], 
En la tardecer - Jossy Brokke - Pipipinigua (golpe) , Shirley Volkerts [derde vel, 
gelinieerd A4]: 3 meses de experiencia - direcor: Folkerst y Kelly - Conjunto 
juvenil "Los Casinos' [doorgehaald is Conjunto de 5 niños] 11 hasta 15 años de 
edad - Thema Musical - 1. Aruba (vals) den voz di Shirley Volkerts pa henter e 
pueblo di corsow - 2. Nostalgia (vals) / den voz di Jossy Brokke Jr. - 3. Diana 
(concion norteamericana) den voz di Shirley Volkerts pa complace señorita [in 
andere pen/handschrift: Keta] Croes na Aruba - 4. Navegando por el rio (vals) 
den voz di Jossy Brokke - Pipipirigua' (golpe) - 5. Pipipirigua den voz di Shirley 
Volkerts pa complace Los Wois Wois na Aruba [in ander handschrift en pen: y 
puablo di Curac,ao] - 6 Cristina (vals), Jossy Brokke jr. - [doorgehaald: thema 
musical] 7 Chaparita (golpe) , Shirley Volkerts - Mañana a las 6.30 p.m. Roxy 
[achterzjde] [doorgehaald; thema Musical - 1 . Aruba cantadora Shirley] - Gran 
interpretenan di musica folklorica venezolano y antillano 

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: wijkt van kop, mn. hoorbaar in start   
archiefnummer Hoyer: 191-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ M / 11-1-2013 + 17-1-2013 / Rival Tape plastic base / - / 14 
bestand 14 A 1 Los Casinos IEC 44-16 11-1-2013 /14 A 2 Los Casinos IEC 44-16 11-1-

2013 / 14 A 3 Philip Morris Country Show IEC 44-16 11-1-2013 
tijdsduur a1: 21.48 / a2: 1.57 / a3: 20.42 
  
inv nr 38 
onderwerp Conjunto Estrellas del Caribe 
datum 6 december 1960 
omschrijving:  Doos is vermoedelijk niet de juiste, de titels lijken niet te kloppen. Band bevat 

diverse stukken w.o. bolero door Clovis Bazur (2), Diana (Paul Anka hit 1957) 
(3), Engels gezongen stuk (5), vocalist klinkt als Blijden, ‘Cana Young’ (6), 
tumba van Manuel Salsbach, vocalist Clovis Bazur (6). De Amigoe van 13-2-
1961 toont een foto van Estrellas del Caribe met ‘Moonlight Serenade’ (zie 
titels doos) op muziekstandaard. A1: 8 stukken, sommige zeer lang en met 
soli, 'live', aankondigingen. 
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titelgegevens op doos: Estrellas del Caribe 1960 [op twee inliggende vellen papier 
(gescand):] 1. Ay Nikita (cha cha cha) Edwin Thomasa - Ivonnen Lucos - Dita 
Lucos [dit alles doorgehaald] 2. Moonlight Serenade (fox) Marlène Tim - Rene 
Samson, 3. El Mundo se va Acabar (plena) Edwin Thomasa 4. Es Muy Facit 
(bolero) Rene Samson - Swinda Daal - Ivy Sporkslede, Olga Liberia, 5. Que 
tienes, titiha (guaracha) Boy Dap - Eugenio Didiez - compleanos hoy Marelva 
Pappie y Roy Trinidad - despues di e thema - Bolero canta pa Rene Samson 
titula "Esta Niche" [?] [vel twee]: 1. Pedro y Quijano (danzon cha) tres voces -  
Bazaar del Arte 6-12-'60 - 2. Ausencia (bolero) [onleesbaar] Gatierez Rene 
Samson - Dorris - Agnes - Eveline - Livian - Mills, 3. Fin di Ana (tumba) Edwin 
Thomasa - Yvonne Priest, 4. Hinca den saca nobo (tumba plena) Boy Dap - 
Olga Liberia Laura Liberia, Edna Girigori - Leticia Hoost [onleesbaar].  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Vele namen van vrouwen op doos vermoedelijk aanvragers verzoekjes of de 

personen voor wie de stukken zijn aangevraagd. Bestand 400 A IEC montage 
en norm bij ‘marker’ 1 (9.35 min.) c. 10 sec. stilte verwijderd. Tot marker 2 
(22.47 min.) ter aanpassing -3,5 dB (i.v.m. oversturing in deel daarna dat 
harder is opgenomen) 

archiefnummer Hoyer: 1035 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 23-4-2012 / Scotch 190 extra play / Scotch / 400 
bestand 400 A IEC montage en norm 
tijdsduur 41.21 
documenten: 400 titellijst 1 / 400 titellijst 2 
  
inv nr 39 
onderwerp muziek van Hector Cabera / pianospel van Helen Hoyer 
datum c. 1960 
omschrijving: Traditionele Venozelaanse / Antilliaanse muziek, o.a. Dalia, harp-rasp-

maracas-bas (1e nummer) bas, harp, klavia (2e nummer). Hector Cabera: 
Venozelaanse zanger (13-2-1932 - 8-6-2003). Na ‘marker’ op 6.31 min.: Helen 
Hoyer op piano (als kind/amateur). A2: Restopname: resten van bulk gewiste 
uitzending, dramatisering van geschiedenis Castro op Cuba, waarschijnlijk 
opgenomen kort na machtsgreep Castro. 

titelgegevens op doos: Hector Cabera - Helen Hoyer 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Doos aangetast door vocht / band neigt te vervormen (fysiek) laatste deel 

band sterk doorgedrukt verhaal over communisme op Cuba in Spaans 
(volspoor). Hierop opname globaal gedateerd. 

archiefnummer Hoyer: 207-A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 40693 / Audiotape / Audiotape / 187 
bestand 187A / 187 A 2 
tijdsduur a: 10.01 a2: 5.02 
  
inv nr 40 
onderwerp Zang door jongerenkoor (Peter Stuyvesant College ?) / Programma over 

Chopin 
datum c. 1960? 
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omschrijving item: Nos tera en andere liederen, Nederlands/Antilliaans  jongerenkoor, lied 
'Wij van de A.M.S.’. De A.M.S. is 1955/1960 Algemene Middelbare School, 
onderdeel van Peter Stuyvesant College, A2: (halfspoor) over Chopin, op 
achtergrond lijkt verbouwing plaats te vinden, onbekende spreker in 
Nederlands, uitzending voor jeugd, spreker tutoyeert luisteraars, het is een 
jongerenprogramma. De aangekondigde uitvoering van de Polonaise in A-flat 
door Jose Iturbi is een opname van 1949 die enige malen (RCA) is her-
uitgebracht.  

titelgegevens op doos: Himno di Corsou Canta [op rug in handschrift: 'fatima'] 
titelgegevens op spoel: Himno di Corsou canta 
opmerkingen overmodulatie in start (gecorrigeerd op 44.1 Hz. versie) / halfspoor (437 A2) 

ruis en brom / 437 A 2 IEC heette aanvankelijk (door fout) 358 A RdL 
archiefnummer Hoyer: 8 A  / 8A 
drager:  18 / 9,5 + 19 / 9,5 ½ m + 19 vol / vol: 14-4-2012 + ½: 11-5-2012 / Scotch 111 / 

Irisch / 437 
bestand 437 IEC / 437 A 2 IEC 
tijdsduur a1: 5.32 / a2: 7.01  
  
inv nr 41 
onderwerp Opening Bonaire Toeristen Bureau op Curacao 
datum na 30-12-1960, waarschijnlijk 1961 
omschrijving:  Opening Bonaire Toeristen Bureau op Curacao, verslaggeving door Stella 

Priest. Diverse personen uit de Bonairiaanse toeristenwereld, o.a. Linnartz, 
geestelijk vader van het Bonaire Hotel. Opname na dood Julio Abraham (30-
12-1960). A2. Handelsplaten, afkondiging programma van Heineken (sponsor) 
B. Programma Radio Hoyer met handelsplaten, met reclames, film in Roxy, 
Birgin di Media Noche, ook nieuwsberichten. Vermoedelijk restopname, 
genoemde film draait in Roxy 5 november 1959, zie Amigoe 5-11-1959. 

titelgegevens op doos: Opening Bonaire Touristen Bureau op Plaza PIAR [zelfde tekst op 
inliggend briefje in handschrift] 

titelgegevens op spoel: opening bonaire toeristen bur. 
opmerkingen A1. geluidskwaliteit zeer matig, geen hoog, B. 1e 5 minuten delen gevoelige 

laag van band, wordt geleidelijk beter. Vermoedelijke oorzaak: vocht.  
archiefnummer Hoyer: 592 
drager:  26 / 9,5 / ½ m / 2-9-2012 / Scotch Low Print / Audiotape / 596 
bestand 596 A 1 Bon tour bur IEC 44-16 2-9-2012 norm / 596 A 2 Heineken IEC 44-16 

2-9-2012 / B 596 B programma IEC 44-16 2-9-2012 
tijdsduur a1: 1.03.12 / a2: 5.32 / b: 1.25.47 
  
inv nr 42 
onderwerp Club Imaginario, fictieve nachtclub met diverse bands 
datum 1961 
omschrijving: Twee afleveringen van een uitzending uit een fictieve nachtclub. In de studio 

zijn Hoyer opnamen van diverse bands (niet op plaat uitgebracht) door 
omroepers (Carlos Nahr en Norman Suarez) aan elkaar gepraat en is 
geroezemoes ingemixt. Een deel van deze opnamen is op banden in het 
archief aangetroffen. In de eerste aflevering optredens van Estrellas del 
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Caribe o.l.v. Edgar Supriano met als zangers Alejandro ‘Yandi’ Frans, Boy Dap, 
Rene Samson en Edwin Thomasa, Conjunto San José o.l.v. Manuel Salsbach 
met als zangers José Rosales, Yeyo Colderon en Clovis Bazur, Trio Los 
Vigilantes bestaande uit Boy Provence, Roberto Palm en Antonio Palm. In de 
tweede aflevering is Trio Los Vigilantes vervangen door Conjunto Jovenes del 
Caribe o.l.v. Henny van Velzen met als zangers Raymundo Minguel en 
Wilfredo Bonefacio. De uitzendingen worden afgesloten met Nos Tera, 
gezonden door koor. 

titelgegevens op doos: Club Imaginario - Aña 1961 
titelgegevens op spoel: cabaret - Club Imaginario - Aña 1961 
opmerkingen: Interessante opnamen van vele lokale bands, opnamen afkomstig van diverse 

sessies en wisselend van geluidskwaliteit. Kopstand blijkt over de opname te 
wijzingen. Dit heeft deels met bandgeleiding en vuilafzetting te maken en is 
bestreden. Band poeiert. Van de gebruikte opnamen van de orkesten is ook 
ten minste een deel als originelen in archief aangetroffen. ‘Rateltje’ in 
‘announcer’-microfoon. 31-7-2013 omgenummerd van werknummer xxx en 
xxxx naar 605. 

archiefnummer Hoyer: 589 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / 15+16+17-10-2012 / Audiotape 1/4"x2500 on 1 1/2 mil plastic 

film - type 2551-HF / Scotch / 608 
bestand 608 A 1 Club Imaginario montage 44-16 16-10-2012 / 608 A 2 Club Imaginario 

montage 44-16 16-10-2012 / b1: 608 B 1 Club Imaginario montage 44-16 6-12-
2013 / 608 B 2 Club Imaginario montage 44-16 15-10-2012 

tijdsduur a1: 3.00.51 / a2: 52.55 / b1: 2.55.55 / b2: 47.16 
  
inv nr 43 
onderwerp Trio Los Vigilantes 
datum 29 april 1961 
omschrijving item: Ca. 18 stukken, inclusief ‘signature tune’ (herkenningsmelodie), 

oversturing 
titelgegevens op doos: Trio Los Vigilantes [inliggend: briefje met bezetting en titels met per 

nummer ook de personen voor wie het is aangevraagd. Blijkbaar notities voor 
een verzoekprogramma. Vermelde titels: (3 sessies)] I: 29-4-'61, Boy 
Provence, Roberto y Antonio Palm Abrazama, Un consejo, Lloraremos Los Los, 
Desendando, Estoy Hecho Tierra, II: Boy Provence, Robert Y Antonio Palm: 
Convencida, Maria Dolores, Lloraremos Los Dos, Ambrazame, Din Bo Mi Ta 
Perdi, III: Boy Provence, Hector Gressman y Antonio Palm: Un Nuevo Amor, 
No, Pobie Del Pobie, Estrellita Del Sur, Mi Triunfo Y Fracaso 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: overstuurd, band fysiek vervormd, tordeert, af en toe hoorbaar 
archiefnummer Hoyer: 1043 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 15-5-2012 / Rival Tape (Peerless) / geen (made in USA) / 422 
bestand 422 A IEC 
tijdsduur 1.00.34 
  
inv nr 44 
onderwerp Opening Radio Hoyer 3 - 21 mei 1961 - Mr. I.C. Debrot 
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datum 21 mei 1961 
omschrijving:  Toespraak Mr. I.C. Debrot i.v.m. opening Radio Hoyer III met o.a. loftuitingen 

aan het adres van de initiatiefnemer Horacio Hoyer. 
titelgegevens op doos: Opening Radio Hoyer 3 - 21 mei 1961 - Mr. I.C. Debrot 
titelgegevens op spoel: opening Radio Hoyer 3 
opmerkingen: Band heeft in begin beschadiging (in elkaar gedraaid) tordeert. Band zeer dun, 

tot draad samengetrokken op sommige plaatsen, daardoor draait de band om 
en komt gevoelige laag aan verkeerde kant van de band. Ook blijkt de band 
tijdens opname te hebben geslipt. Hoewel band nieuwer oogt dan 1961 en in 
doos van 1976 zit vermoedelijk toch originele ‘triple play’ band. Aangegeven 
datum klopt op zich niet met opening Hoyer III maar band bevat wel degelijk 
toespraak met o.a. loftuitingen aan het adres van de initiatiefnemer Horacio 
Hoyer.  

archiefnummer Hoyer: tape 31 
drager: 13 / 19 / ½ m / 25-9-2013 / Radio Nederland-Agfa / Scotch / 57 
bestand 57 Debrot 21-5-1961 IEC 44-16 25-9-2013 
tijdsduur 6.50 
  
inv nr 45 
onderwerp Eerste verjaardag Radio Hoyer III ‘Voz di Bonaire’ / Interview Sultan Batiste, 

leider van The Golden Rock Steelband (1957) 
datum 6-1961 (1957) 
omschrijving:  O.a. Emma Pourier, dank aan Palman en Hoyer en gezaghebber voor 

medewerking tot stand komen Radio Hoyer III. Palman heeft veel van zijn vrije 
tijd in de verwezenlijking van de zender gestopt alsmede Eddy Sillé en Sylvano 
Cecilia als assistenten van Palman. Banden werden aanvankelijk door Palman 
c.s. op Bonaire opgenomen en via het schip Ronnie van Bonaire naar Curaçao 
verscheept. Diverse medewerkers worden bedankt. O.a. Conjunto Gracioso en 
stem Palman, matig gemoduleerd. B1. Nieuws en muziek, Nieuws in Engels. 
B2. Interview met Sultan Batiste, één week eerder teruggekeerd met de 
Golden Rock Steelband, over hoogtepunt eerste dag, bezoek aan Paleis 
Soestdijk, zeer enthousiast over Juliana 'simplicity is the essence of true 
greatness' zeer enthousiast publiek in Europa. Interview stopt opeens, is 
restopname 

titelgegevens op doos: Prome aniversarion "Voz di Bonaire" 
titelgegevens op spoel: Prome aniversario Voz di Bonaire 
opmerkingen Gevoelige laag laat eerste meters los en valt van de drager. Band/kopcontact 

matig maar is voldoende. Jengel op band en in koorzang hymno. Band is 
breekbaar. B. kopstand zeer schuin, wijzigt na ca. 10 min.  

archiefnummer Hoyer: 34 A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 29-1-2013 / Irish green band professional recording tape / 

Scotch / 489 
bestand 489 A 1e verjaardag Voz di Bon IEC 44-16 29-1-2013 montage / 489 B Nieuws 

in Engels + interview Sultan IEC 44-16 29-1-2013 montage 
tijdsduur a: 50.11 / b: 21.26 
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inv nr 46 
onderwerp Nieuwjaars toespraak waarnemend gouverneur Chr. Winkel en Isa 
datum 31-12-1961 (waarschijnlijk) of 1-1-1962 
omschrijving: Waarschijnlijk bandopname Curom. Nieuwjaars toespraak waarnemend 

gouverneur Chr. Winkel (die op 9-8-1962 zou overlijden, zie Amigoe 10-8-
1962) . Isa houdt tevens toespraak, dit namens Jonckheer die aldus gezegd 
ziek is. Wordt afgesloten met Antilliaans Volkslied vanaf 78 rpm lakplaat. 

titelgegevens op doos: Nieuwsjaarstoespraak 1962 Gouverneur etc. 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Delen gevoelige laag laten in begin los, band komt enigszins moeilijk van spoel 

door vochtschade, geluid beverig, wordt beter, schade alleen in volkslied en 
slechts klein deel toespraak. Aanvankelijk opgeslagen als 296, werknummer 
later gewijzigd in 298, daarna in 293. Op kopie slechtste deel van start (in 
muziek) weggelaten. 

archiefnummer Hoyer: 238 A 
drager: 18 / 19 / vol /  21-12-2012 / Scotch 111 plastic all purpose / Scotch / 293 
bestand 293 2 nw jr toespr 1962 IEC 44-16 21-12-2012 norm+knip 
tijdsduur 18.27 
  
inv nr 47 
onderwerp Conjunto San José en Trio Los Tres Amigos 
datum c. 1961? 
Omschrijving:  A1. Conjunto San José met Yeyo Calderon, Robert Maduro, Antony Pietersz. 

Diverse stukken, o.a. ‘Pachanga’ en jazzy stuk, met veel soli en van lange duur. 
Met afkondiging.  A2. Los Tres Amigos. A3. piano met zang, 'Twee ogen zo 
blauw' in Spaans, dof, A4. Conjunto San José met afkondiging, geluid matig, 
A5. 'En Paris el baile chachacha’ en ‘Lolo’ (titels onbekend), Bula Riba (Ta sina 
mes). B1: o.a. Bai Cu Jancho, signature tune. Bai Cu Juancho is september 
1960 op handelsplaat verschenen. Antony Pieters zit 1961/62 bij het orkest. 
a1: 1x fading sound nummers: Soy Marinero, bolero, etc. Lijkt ten dele 
herhaling van A1. B2:  signature tune, diverse stukken w.o. ‘Hura me’ en 
bolero ‘Birgen’. Item start niet bij begin.  

titelgegevens op doos: Conj. San Jose + Trio Los Tres Amigos 
titelgegevens op spoel: -   
opmerkingen dof, veel bas, veel gemanipuleer aan volume, vuil, af en toe resten van oude 

opnames (in veel betere kwaliteit) band lijkt op alle opnamen beetje voor de 
spleet te torderen (bij opname) kopstand regelmatig gewijzigd. 

archiefnummer Hoyer: [ronde blauwe sticker] 47 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 26-5-2011 / Scotch 190 / Scotch / 243 
bestand 243A 1 / 243A 2 / 243A 3 / 243A4 / 243A 5 beter norm / 243B 1 / 243B 2 
tijdsduur a1: 17.22 / a2: 4.54 / a3: 1.04 / a4: 8.50 a5: 16.09 / b1: 17.30 / b2: 31.37 
  
inv nr 48 
onderwerp Tambu, Cas di Benny 
datum [c. 1961?] 
omschrijving: Tambufeest, vermoedelijk in of nabij het huis Benny Martis. (In 1991 wordt 

Benny Martis, 'rei di tambu'. Martis is dan echter al een tambu-veteraan.) Op 
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ca. 40 min. aankondiging dat de tambu direct wordt uitgezonden vanuit 
Clubhuis Jong Colombia. Gespeeld worden o.a. Polis Ladron en Ban Pasa Un 
Rondoe als tambu. B. Vervolg tambu. Datering op grond van oorspronkelijke 
Hoyer inventaris nummer en bandtype. 

titelgegevens op doos: Polis Ladron - Tamboe - High Speed 
titelgegevens op spoel: Tambu - Cas di Benny - Polis Ladron 
opmerkingen: aantekeningen op aanloopstrook, start met enorme vervorming, klein stukje 

begin op 19cm / B. slechte opn. Grote dynamiekverschillen en vervorming, er 
lijkt ook een los contact te zijn geweest. Wisselingen in volume, wordt 
naderhand beter, vervorming. Had nummer 248, omgenummerd  naar 252. 

archiefnummer Hoyer: 242 A 
drager: 18 / 19+9,5 / ½ m / 5-9-2011+6-9-2011 / Scotch [afgeplakt] / Kodak / 252 
bestand 252 A 1 RdL / 252 A 2 RdL / 252 B 1 RdL / 252 B 2 RdL 
tijdsduur a1: 1.57.34 / a2: 1.22.36 / b1: 1.57.58 / b2: 1.21.36 
  
inv nr 49 
onderwerp Tambu, Cas di Mosa Sta. Rosa 
datum [c. 1961?] 
omschrijving: Registratie van uitzending van feest met klassieke tambu. O.a.: ‘No molestia 

mi’ op melodie van ‘Democraat mi ke ta, Panama mi ke bai’. Gemeld wordt 
dat gespeeld wordt in Cas di Mosa Sta. Rosa, met aankondigingen en overleg 
(soms) van de musici. Datering op grond van oorspronkelijke Hoyer inventaris 
nummer en bandtype (opvolgend met voorgaande item).  

titelgegevens op doos: Tamboe 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Overmodulatie, Iets dof, enige ruis 
archiefnummer Hoyer: 243-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 16-7-2012 / Scotch standard length 111 / - / 552 
bestand 552 IEC 16-44 16-7-2012 
tijdsduur 3.14.16 
  
inv nr 50 
onderwerp Tambu 
datum [c. 1961?] 
omschrijving item: O.a. Ban Ban Pasa un Rondo als tambu. Mogelijk een kopie van (delen 

van) voorgaande twee banden. Datering op grond van oorspronkelijke Hoyer 
inventaris nummer en bandtype (opvolgend met voorgaande item). 

titelgegevens op doos: Tamboe Benny na [doorgehaald, onleesbaar, op rug:] Tamboe na 
mosa polis ladron 

titelgegevens op spoel: Tamboe na mosa  m [of di?] constancia 
opmerkingen: geluid dof, brom 
archiefnummer Hoyer: 244-A, zie ook werknummer 248 (oud) 252 (nieuw) 48 (inv. nummer) 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 16-7-2012 / Scotch triple length 290 / Scotch / 476 
bestand 476 IEC 16-44 16-7-2012 
tijdsduur 1.04.52 
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inv nr 51 
onderwerp 10 jarenplan Curaçao, beraadslagingen Bestuurscollege / Muziekprogramma 

met handelsplaten 
datum 23-2-1962 
omschrijving:  10 jarenplan Curaçao, over o.a. bevolkingsaanwas op de Antillen. Men 

verwacht een stijging van 125.000 inwoners op Curaçao naar 153.000. Er 
moeten arbeidsplaatsen worden gecreëerd . B muziekprogramma o.a. 
cowboyliedjes, opvallend is slechte technische toestand van de platen. Met 
aan- en afkondigingen van Radio Hoyer. 

titelgegevens op doos: Uitzending 10 jarenplan - radio Hoyer 2 (Bestuurscollege) - Vrijdag: 23 
februari [onleesbaar (1962)] - 10.30 A.M. 

titelgegevens op spoel: [etiket deels verloren en van spoel] …lan (Bestuurscollege) … 23 
februari 1962 … M. 

opmerkingen: A. In begin enige vervorming door oversturing ergens in opname keten. Dit 
wordt na enige minuten (op 3.15) gecorrigeerd, losse partikels op 2.15. B. 
Deel zwaar gemoduleerd op band, signaal is vervormd in opname. 

archiefnummer Hoyer: 235 [A] 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 15-5-2012 / Scotch 200 / Soundcraft / 371 
bestand 371 A IEC / 371 B IEC 
tijdsduur a: 31.21 / b: 38.24 
  
inv nr 52 
onderwerp Los Caporales, Rudy Plaate 
datum 16 maart 1962 
omschrijving: A. Los Caporales met ‘Popo’ Ricardo. Diverse liederen, 1. over Brion, 2. Cada 

dia di siman, 3. Himno y Bandera, 4. Dia di bo dia. 5. Wederom lied over Brion 
Tussendoor resten van de vorige opnames (reclames) 16 maart 1962 ca. 14 
nummers B. Caporales met aankondigingen Radio Hoyer, ‘Boeis’ Haile, 
Flemming, Robert Hieroms, ‘Popo’ Ricardo, restopname Rudy Plaate met 
Respeta Polis (als tune van het programma Hoyer Car Club). 

titelgegevens op doos: Lluvia Musical - Caporales Popo Ricardo 16-3-62 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band heeft wel originele scotch aanloopstroken en signaal klopt met 

omschrijving op doos, spoel vermoedelijk niet origineel.  
archiefnummer Hoyer: tape 63 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 8-4-2011 / Scotch 190A / Maxell / 5 
bestand 05A / 05B 
tijdsduur a: 45.54 / b: 40.29 
  
inv nr 53 
onderwerp Conjunto San José 
datum 5 mei 1962 
omschrijving: beide kanten Conjunto San José 
titelgegevens op doos: Conjunto San Jose 
titelgegevens op spoel: Perlas del Caribe [inliggend vel:] Conjunto San Jose, Manuel Salsbach, 

Jose Rosales y Yeyo Calderon, [met titels, tweede briefje datum 5-5-'62]  
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opmerkingen: A. Start zeer slecht, enig gerommel in microfoonaansluiting, nummer na Mata 
Dale (een pambiche) beschadigingen hoorbaar,  op de band echter geen 
oorzaak te zien. 

archiefnummer Hoyer: 1037 
drager:  18 / 9,5 / ½ m / 25-4-2011 / Scotch 111-12 / - / 30 
bestand 30A / 30B 
tijdsduur a: 43.22 / b: 22.04 
  
inv nr 54 
onderwerp Opening Centro Coöperatieve Vereniging (Spaar- en krediet Vereniging) Credit 

Union met o.a. Orfeon Crescendo (Frank Davelaar) en monseigneur 
Holterman 

datum 25 mei 1962 
omschrijving:  Opening Centro Coöperatieve Vereniging (Spaar- en krediet Vereniging) Credit 

Union, dankwoord mr. Hendering (?) geschenk aangeboden aan Mr. 
Henriquez voor bewezen diensten. Optreden koor o.l.v. Frank Davelaar, 
Orfeon Crescendo, rede monseigneur Holterman. Reporter noemt aan het 
begin de datum. 

titelgegevens op doos: Opening Centrum Credit Union 
titelgegevens op spoel: Opening Centrum Credit Union 
opmerkingen: Credit Union afdelingen werden her en der over de wereld opgericht door 

ondernemers voor ondernemers.  
archiefnummer Hoyer: 214-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 3-9-2011 / Irish empty reel / Audiotape / 314 
bestand 314 a RdL 
tijdsduur 58.51 
  
inv nr 55 
onderwerp Reclameboodschap Democratische Partij 
datum 4 juni 1962 
omschrijving: Reclameboodschap, oproep om op de Democratische Partij te gaan stemmen. 

Vermoedelijk gemaakt voor omroepauto van Democratische Partij o.i.d. 
titelgegevens op doos: Marcha di Democraat - 4-6-62 
titelgegevens op spoel: Democraat 4-6-62 
opmerkingen: Oproep op D.P. te gaan stemmen (Jonckheer) doorspekt met muziek van de 

D.P. In doos ook nog kaartje van S.A.V.I. Hit Parade de Espana 2 juli 1969, met 
lijst van titels en achtergrondinformatie. 

archiefnummer Hoyer: 236A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 25-5-2011 / Audiotape type 1251 / Audiotape / 198 
bestand 198A 
tijdsduur 14.43 
  
inv nr 56 
onderwerp Speech president der Verenigde Staten Kennedy i.v.m. plaatsing raketten door 

de Sovjet Unie op Cuba. 
datum 10-1962 
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omschrijving: Cuba Crisis, speech Kennedy over raketten op Cuba. B. resten volspoor 
signaal, pompend, waarschijnlijk door bulkwisser (geen kopie gemaakt). 

titelgegevens op doos: Declaracion Pres. Kennedy [in doos twee losse briefjes met zelfde 
titel][op bodem doos enige notities w.o. 'tene corsow limpi' [oudere opn.?]] 

titelgegevens op spoel: -  
opmerkingen: heeft fading, gevoelige laag band laat los aan begin, na 19 minuten volume 

opeens harder (is aangepast).  
archiefnummer Hoyer: 223-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 1-5-2012 / Irish empty reel / Audiotape / 428 
bestand 428 A IEC 
tijdsduur 31.47 
  
inv nr 57 
onderwerp Uitzending Radio Nederland Wereldomroep bestemd voor Nieuw Guinea / 

Spaanstalige opnamen 
datum dec. 1962 / 1-7-1968 
omschrijving: A1: Uitzending Radio Nederland Wereldomroep bestemd voor westelijk 

Nieuw Guinea, aanvang (Merck toch hoe sterck) nieuwsberichten en 
zendersluiting (met fading) blijkt tussen Sinterklaas en 31 dec. 1962 te zijn 
opgenomen. A2: programma in Spaans, 3 items, 1 gesprek tussen twee 
vrouwen, 2. nieuws of achtergronden nieuws, 3. Idem, commentator in 
Spaans uit New York? Mogelijk is het Spaanse item uit 1968 

titelgegevens op doos: Programma-emancipacion - 105 anta 1/7/68 - kombersashon riba 
pelikula - R.H.I 

titelgegevens op spoel: transmision di hulanda - morto di wilhelmina 
opmerkingen Oorspronkelijke volspoor opname op 19 cm. waar later halfspoor 9,5 opname 

voor deel overheen is gezet. Hierdoor oorspronkelijke volspoor opname voor 
grootste deel halfspoor-onderspoor geworden. Als zodanig gekopieerd. 9,5 
cm. opname RNW nieuwsberichten, kort na overlijden Wilhelmina (c. dec. 
1962)  

archiefnummer Hoyer: 103A, [ronde blauwe sticker] 52 / 226A 
drager: 18 / 9,5+19 / ½ m / 25-5-2011 / Scotch 111 / Audiotape / 232 
bestand 232A 1 / 232A 2 
tijdsduur a1: 23.33 / a2: 18.23 
  
inv nr 58 
onderwerp Uitvaart Koningin Wilhelmina, herdenkingsceremonie Curaçao  
datum 8 december 1962 
omschrijving:  Herdenking Koningin Wilhelmina op Curaçao; met o.a. Ds. Mietes? 
titelgegevens op doos: Transmicion Wilhelmina Park 
titelgegevens op spoel: Transmicion di Wilhelmina Park 8-12-62 duracion 50 min. 
Opmerkingen: Gevoelige laag brokkelt af, tordeert, vuil. Kopstand wijzigt, band wordt 

geleidelijk aan beter, enig gesputter hoorbaar door slechte condensatoren in 
opname-circuit of wind in microfoon. Kopstand wordt opeens zeer scheef en 
volume wijzigt, vervorming. Er wordt gesproken van ‘awa ceru’ en ‘forte 
brisa’. Dat kan de bijgeluiden verklaren. Montage vol aangepast / 186 (was 
tijdelijk xxx151212) 
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archiefnummer Hoyer: 213 A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 15-12-2012 / Audiotape type 1251 / Scotch / 186 
bestand 186 Wilhelmina IEC 44-16 15-12-2012 montage en norm 
tijdsduur 46.26 
  
inv nr 59 
onderwerp Kopieën op band van enige Hoyer opnamen op lakplaat. W.o. Shon ‘Wein’ 

Hoyer en (vermoedelijk) Albert Palm en lied m.b.t. Martin de Porres 
datum 24 december 1962 
omschrijving: Kopieën van 78 toeren eigen opnamen op lakplaat van Horacio Hoyer; loflied 

op de heilige Martin de Porres die op 6 mei 1962 (aldus wikipedia) 'canonized' 
was door de paus. 1. Martin de Porres 2. Shon ‘Wein’ Hoyer 3. zang met gitaar 
'Vivir cu amor' (?) 4. piano (Palm, Albert?) 

titelgegevens op doos: Grabaciones - Martin de Porres - Masserca bo mi ois [?] - Sjon Wein 
Hoyer - Rosito - Julido Penon - Para que amar - A. Palm [op doos geschreven 
notities betreffende voorgaande opname, Tr. West voor Hoyer (deel 1) 24-12-
'62] 

titelgegevens op spoel: -  
opmerkingen: archiefnummer Hoyer:   
drager: 13 / 9,5 / ½ m / 24-7-2012 / Agfa / TDK Synchrotape / 510 
bestand 510 hist opn volume lager IEC 16-44 24-7-2012 
tijdsduur 13.01 
  
inv nr 60 
onderwerp Juancho Martina leest verhaaltjes 
datum c. 1962? 
Omschrijving:  Drie bestanden met elk 2 stukken (verhaaltjes), twijfels over datering gezien ¼ 

spoor opname. 
titelgegevens op doos: Conta Cuenta cu Juancho Martina, Tape no. 3. 1. Compa Morkoi ku 

kompa Bina, 2. Cha Tiger - Compa Cacho I compa Baboen, 3. Compa Tiger a 
gana muri, 4. Mama Bientu (mucha mala mucha), 5. Gerardo (cuenta di 
oloshi), 6. Compa Cabritoe y Cha Tiger. 

titelgegevens op spoel: Conta Cuenta no. 3 - Juancho Martina 
opmerkingen: Volume wisselt, band bevat marker tapes; in 3 bestanden, afhankelijk van  

sporentechniek en snelheid. Datering op grond van Amigoe 1962, Martina 
leest voor Telecuracao. 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5+19 / ¼ m + ¼ s / 9-5-2011 / Agfa PE65 / Agfa / 146 
bestand 146A 1 / 146A 2 / 146A 3 
tijdsduur a1: 17.58 / a2: 21.43 / a3: 12.58 
 
inv nr: 61 (zie ook 69) 
onderwerp: Los Caporales met George Groenendaal 
datum: 8 maart 1964 (chronologisch onjuist geplaatst)  
omschrijving: Los Caporales, mogelijk kopie van eerder opgenomen band 

(televisieoptreden) inv. nr. 69. Sporentechniek wijst naar meer recente kopie. 
Op 28.45 stuk door George Groenendaal. B kant wordt abrupt afgebroken 
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(afgebroken deel wel aanwezig op inv. nr. 69). Brief in doos vermeld: ‘opname 
Telecuraçao’. 

titelgegevens op doos: Los Caporales via television [op voorkant] Los Caporales via 
Telecuracao [inliggend briefje: opname telecuracao  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Vermoedelijk kopie van inv. nr. 69. Snelheid wijkt af (is lager) en er zijn 

verschillen in frequentiekarakteristiek en dynamiek. Doos zat om band 
werknummer 561 (inv. nr. 425). Band blijkt zeer vochtig te zijn geweest. 
Signaal in start zacht maar vervormd, wordt na 30 sec. beter. Vervorming in 
regeltafel bij opname? Gevoelige laag brokkelt van drager. 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ¼ s / 15-10-2013 / National standard tape RT-7 / Audiotape / 402 
bestand: 402 A Caporales RdL 44-16 15-10-2013 mont en norm / 402 B Caporales RdL 

44-16 15-10-2013 norm 
tijdsduur: a: 35.45 / b: 2.04 
  
inv nr: 62 
onderwerp: Toespraak gezaghebber Bonaire, E.J.E. Morkos, 9 januari 1963 
datum: 9 januari 1963 
omschrijving: Gezaghebber van Bonaire Morkos, dan recent benoemd, vertelt via Hoyer III 

(Voz di Bonaire), over zijn persoonlijk leven (voornamelijk over zijn politieke 
carriere). Plannen als gezaghebber Bonaire / in onderspoor nieuws Hoyer in 
het Spaans. Eerste deel modulatie zwak 

titelgegevens op doos: Toespraak gezaghebber Bonaire E.J.E. Morkos 9-1-'63 
titelgegevens op spoel: A: [onleesbaar] B: Toespraak gezaghebber Bonaire 9-1-63 
opmerkingen: spoor 2 op 9,5 c/s; probleem band, gevoelige laag laat los, plakt ook, mogelijk 

door lassen. Op band storing, gerommel, 'tsjiep' geluiden, treden 
onregelmatig op. Kwaliteit blijft redelijk. 

archiefnummer Hoyer: 118 A 
drager: 18 / 9,5+19 / ½ m / 41235 / TDK Synchrotape / Scotch / 302 
bestand: 302 A Morkos 9-1-1963 IEC 44-16 22-11-2012 / 302 A onderspoor Hoyer 

nieuws IEC 44-16 22-11-2012 
tijdsduur: a1: 23.23 / a2: 16.33 
  
inv nr: 63 
onderwerp: Vergadering vertegenwoordigers werkgevers en werknemers K.W.G. in Hotel 

Curaçao Intercontinental / uitzending met handelsplaten 
datum: ca.  mid 1963? 
omschrijving: Titel K.W.G. vermoedleijk fout aangegeven, is CFW of PWFC . Congres 

werkgevers-werknemers (georganiseerd door H.J.(?) Jansen, met zaaldiscussie 
met o.a. Ciro Kroon, aardig relativerend verhaal met strekking: arbeiders die 
gaan praten zijn voor de ondernemer als een machine die gaat praten, het 
'bruha effect'. Kroon prijst de vakbonden maar ook de ondernemers, ook zij 
hebben zich aangepast. Diverse andere sprekers, o.a. van Shell o.a. Ong A 
Kwie B. Radiouitzending Hoyer met handelsplaten, deel 1 kopie handelsplaten 
(met vrij lange pauze tussen de nummers), 2 Amerikaanse  muziek met 
vrouwelijke omroeper met station calls, vermoedelijk begin tot midden jaren 
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60. o.a. ‘I can't stop loving you’ van Ray Charles (hit in 1962) en Paul Anka’s 
‘Eso beso’ (hit februari 1963). 

titelgegevens op doos: Vergadering gehouden in Hotel Cur Interc K.W.G. - 2 hora - high 
speed 

titelgegevens op spoel: Vergadering van Werkgevers - Werknemers gehouden in Hot. Cur. 
Int. 

opmerkingen: a. Wat haperend geluid, wordt beter, wel steeds soort oscillerende toon. 
archiefnummer Hoyer: 584 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / Scotch 111 / Ampex / 591 
bestand: 591 A soc partners IEC 44-16 30-8-2012 / 591 B 1 handelsplaat IEC 44-16 31-8-

2012 / 591 B 2 programma IEC 44-16 31-8-2012  
tijdsduur: a: 2.02.48 / b1: 8.06 / b2: 1.50.00 
  
inv nr: 64 
onderwerp: Band met stemproef i.v.m. sollicitatie Hans ‘Suhandi’ Oosterhof bij Radio 

Hoyer 
datum: juli 1963 
omschrijving: Stemproef Hans Oosterhof (Suhandi), met nieuwsbericht over Turkse kolonel 

Ydemi (of Idemi), Romme kabinetsformateur [juli 1963], uitbarsting vulkaan 
Gudury Abung, vermoedlijk restopnamen: fragment van Island International 
Club, opname uit Biak met Suhandi in Engels, Maleis en Nederlands. 
Bijgevoegd is sollicitatiecorrespondentie met Hoyer. B1 op 19, evenals A, 
verhaal uit Nieuw Guinea, B2 Suhandi draait oude opnamen (plaat) en zingt 
mee met de Persil plaat 'Wat ieder meisje weten moet' van Louis Davids, 
uitzending 'geluidsjagers' met oude platen, eigen opnamen Suhandi 
(vermoedelijk Radio Veronica opname). 

titelgegevens op doos: Oosterhof J.P.C. stemproef [achterzijde doos:] J.P.C. Oosterhof -
onleesbaar adres [Dordrecht] [diverse doorgehaalde gegevens betreffende 
oude, gewiste, opnamen] Voor Radio Hoyer: 19 cm. spoor I Stemproef 1. 
Engels, 2. Nederlands, 3. Copie oud programma - Spoor II stemproef 1. Prog. 
2. Frans 3. Duits 4. gedeelte lunchprogramma 5. gedeelte progr. 9,5 cm. 
[inliggend correspondentie tussen 'Suhandi' Oosterhof en Radio Hoyer m.b.t. 
de solllicitatie van Oostsrhof bij Hoyer, eerste brief 20 maart 1963, pasfoto 
Oosterhof (alle stukken gescand)]  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 82 / tape 33 / 82 
drager: 13 / 9,5+19 / ½ m / 8-5-2012 / Scotch 111 / Scotch / 349 
bestand: 349 A IEC stemproef Suhandi / 349 B 1 IEC stemproef Suhandi / 349 B 2 IEC 

stemproef Suhandi 
tijdsduur: a: 14.56 / b1: 12.10 / b2: 5.38 
documenten: 349 Oosterhof - RH 1963-3-20 / 349 Oosterhof - RH 1963-5-3 1 / 349 

Oosterhof - RH 1963-5-3 2 / 349 Oosterhof - RH 1963-5-3 3 / 349 Oosterhof - 
RH 1963-5-3 4 / 349 Oosterhof - RH 1963-5-3 5 / 349 Oosterhof - RH 1963-5-3 
bijlage foto gr / 349 Oosterhof - RH 1963-5-3 bijlage foto / 349 Oosterhof - RH 
1963-5-22 / 349 Oosterhof - RH 1963-6-14 / 349 Oosterhof - RH 1963-9-4 / 
349 RH - Oosterhof 1963-4-24 concept / 349 RH - Oosterhof 1963-4-24 /  349 
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RH - Oosterhof na 22-5-1963 1 / 349 RH - Oosterhof na 22-5-1963 1 verso / 
349 RH - Oosterhof na 22-5-1963 2 / 349 RH - Oosterhof na 22-5-1963 2 verso 

  
inv nr: 65 
onderwerp: Inzegening nieuwe jaar door Monseigneur Holterman, reportage Pater 

Brenneker 
datum: 31 december 1963 
omschrijving: Tambu hoorbaar, schakelen lijnverbinding hoorbaar, reportage vanaf 

Brionplein, huis Holterman, reportage door Pater Brenneker, met geluiden 
vuurwerk. Holterman geeft zegen door vuurwerk heen, met geschreeuw 'bon 
aña', daarna de (78 toeren Arubaanse ‘Padú Records’) handelsplaat ‘E bieuw a 
laga cai’ en op eind ‘Noche del Paz’ (eveneens ‘Padú’ handelsplaat) met 
jengel. 

titelgegevens op doos: [op rug in typoscript] Tape graba 31 Dec. 1963. M. Holterman na 
Brionplein - [in handschrift op front] E tape aki ta pa graba [onleesbaar] Pap 
Pater Brenneker 31 December 1963]  

titelgegevens op spoel: [doorgehaald] Pater Brenneker - Ampex 
opmerkingen: tordeert in begin echter niet in deel dat van belang is. Bandbreuk op 31 min. 

band is zwak, breekbaar 
archiefnummer Hoyer: 175-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ (dun) m / 3-1-2013 / Audiotape type 1251 / Scotch / 190 
bestand: 190 A Brenneker 31-12-63 IEC 44-16 3-1-2013 
tijdsduur: a: 32.08 
  
inv nr: 66 
onderwerp: Gesprek over de Antilliaanse schrijver Luis Enrique Daal door B. de Jong  
datum: 1963-1964 ? (eerder gedateerd op: ‘vermoedelijk circa 1981’ op grond van 

sporentechniek en geluidskwaliteit (slorige opname met tikkende klok)), 
bandsoort is echter rondom 1967 bij Hoyer in gebruik. Daarbij lijkt te worden 
opgemerkt dat Daal 44 jaar oud is. Daal is geboren 5-10-1919, de opname zou 
dan van 1963-1964 zijn. 

omschrijving: A. B. de Jong praat over Luis Enrique Daal / B. rest volspoor, sterk 
doorgedrukt, in Spaans, vermoedelijk onvolledig wissen door ‘bulkeraser’. Op 
eind kwaliteit redelijk en klink aardig ‘muzakje’ dat o.a. in Nederland in 1973 
werd gebruikt in de Barend Servet Show 

titelgegevens op doos: Charla tocante Luis Enrique Daal (escritor antillano) pa B. de Jong 
titelgegevens op spoel: [enige moeilijk leesbare opschriften: Riba drs. Luis … y su poesia [?]] 
opmerkingen: in tegenspoor: volspoor opname op 19 c/s in Spaans, sterk doorgedrukt, had 

eerst bestandnaam 433 A-2 IEC, 5-8-2013 gewijzigd in 432 A-2 IEC. 
archiefnummer Hoyer: 93-A 
drager: 18 / 9,5+19 / ½ m + vol / 26 en 29-4 en 7-5-2012 /  Soundcraft plus-100 / 

Audiotape / 432 
bestand: 432 A IEC / 432 A-2 IEC 
tijdsduur: a: 20.50 / b: 8.57 
  
inv nr: 67 
onderwerp: Kerstprogramma met grammofoonplaten gepresenteerd door ‘Boeis’ Haile. 
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datum: c. 1963? 
omschrijving: ‘Boeis’ Haile draait grammofoonplaten met kerstmuziek, voice-over wat te 

zacht en hoor klok tikken. Datering op grammofoonplaten wijst op periode 
1960/1965. Twee uitzendingen en resten programma met zeer geringe 
modulatie en door elkaar 

titelgegevens op doos: Programma di pascu cu Boeis Haile 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Band heeft zeer veel lassen. Door chemische inwerking plaktape heeft 

magnetische laag op de lassen losgelaten. I.v.m. dubbel nummer 
omgenummerd van 236 naar 286.  

archiefnummer Hoyer: 166-A / [ronde blauwe sticker] 46 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 30-5-2011 / - / Scotch /  286 
bestand: 286A 
tijdsduur: 1.01.06 
  
inv nr: 68 
onderwerp: Programma ter nagedachtenis van Carlos Gardel 
datum: 1964 
omschrijving: Programma ter nagedachtenis van de tango-zanger Carlos Gardel, met 

levensbeschrijving en grammofoonplaten; met ‘Adios Muchachos’ opname 
van Felip ‘Boeis’ Haseth begeleid door de Italiaanse pianist Bruno Carantoto 
[?], vermoedelijk unieke Hoyer opname. 

titelgegevens op doos: Programma na memoria - di Carlos Gardel 1964 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: enige distorsie door tikken (los contact bij opname?) verder tijdens 

presentatie op achtergrond rinkelende telefoons hoorbaar. 
archiefnummer Hoyer: tape 99 
drager: 15 / 9,5 / ½ (dun) m / 20-7-2012 / M.S.S. Recording Co. LTD / M.S.S. / 529 
bestand: 529 Gardel IEC 16-44 20-7-2012 
tijdsduur: 19.08 
  
inv nr: 69 (zie ook 61) 
onderwerp: Los Caporales met George Groenendaal, geluid van televisieoptreden 
datum: 8 maart 1964 

omschrijving: Optreden Los Caporales, er wordt gesproken over 'televidentes' 
(televisiekijkers), dus vermoedelijk opname geluid van t.v. uitzending. met 
George Groenendaal (zingt o.a. in Duits). Er wordt gesproken van 10-jarig 
bestaan Radio Hoyer (‘overmorgen, de 10e’). Opname dus vermoedelijk 8 
maart 1964, Groenendaal zingt ook in Nederlands, laatste twee nummers 
Santa Clara, Den Bo Man, Curazon di mama. Die avond zijn ook in het 
programma opgetreden fanfare Prins Bernhard en Los Caiquetios. Opname 
wordt afgebroken 

titelgegevens op doos: Hector Posaru + Los Caporales - [in ander handschrift:] Grabacion 
Malu - Los Caporales via television 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Vermoedelijk origineel waarvan inv. nr. 61 kopie is. Snelheid wijkt af (is hoger) 

en er zijn verschillen in frequentiekarakteristiek en dynamiek. Zat met 
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gevoelige laag naar buiten, mogelijk daarom opschrift 'grabacion malu', klinkt 
o.k., start op 9,5 c/s wordt omgeschakeld naar 19 c/s, mono spoor 3, 1e deel 
klinkt beetje dof.  

archiefnummer Hoyer: 247-A / [blauwe sticker] 48 
drager: 18 / 9,5+19 / ¼ m (spoor 3) / 1-6+3-6-2011 / Philips / Philips / 225 
bestand: 225A beter 
tijdsduur: 34.36 
  
inv nr: 70 
onderwerp: Afscheid hoofd Landsradiodienst Van Haaren 
datum: 29 september 1964 
omschrijving: Afscheid van het hoofd der Landsradiodienst Van Haaren 
titelgegevens op doos: 29-9-'64 Afscheid van den heer Van Haren [sic] directeur 

landsradiodienst 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Enige fysieke beschadiging van de band, nu en dan intermitterende storing 

(onderbrekingen), vermoedelijk voor slecht contact microfoon of in 
lijnverbinding. ‘Vreemde’ radiozender door opname heen, mogelijk door 
diodewerking slecht contact. Enige oversturing op de band.  

archiefnummer Hoyer: 234 A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 28-2-2013 / Soundcraft triple play / Soundcraft / 500 
bestand: 500 A afscheid Van Haaren IEC 44-16 28-2-2013 norm 
tijdsduur: 2.11.05 
  
inv nr: 71 
onderwerp: Programma met handelsplaten, met aan- en afkondigingen, ten dele 

kerstrepertoire 
datum: 14 december 1964 
omschrijving: Programma met handelsplaten, met hier en daar aan- en afkondigingen en 

station calls; Antilliaanse muziek afgewisseld met internationaal (kerst). Met 
in diverse talen wetenswaardigheden over de Antillen, propaganda voor 
Newark News Radio Club. 

titelgegevens op doos: Programma Newark News Radio Club RH. II. Maandag 14-12-'64 3.00-
5.00 A.M. [er doorheen geschreven:} high speed [inliggend papier met de 24 
gespeelde platen. Mogelijk ook ten dele eigen opnamen Hoyer] 

titelgegevens op spoel: Newark News radio Club - maandag 14-12-'64 3.00-5.00 A.M. - R.H. 2 
opmerkingen: Band heeft aan zijkant witte aanslag (weekmaker). Ook na reiniging blijft witte 

substantie op capstan komen, echter niet op de kop. Enige vervorming 
(overmodulatie) snelheid lijkt op eind te hoog. Er treedt jengel op (op de 
band) en snel wisselende verschillen in modulatie. Vermoedleijk opname 
gemaakt op vervuilde recorder.  

archiefnummer Hoyer: 594 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / 8-10-2012 / Scotch 3M / Irish / 586 
bestand: 586 Newark IEC 44-16 8-10-2012 
tijdsduur: 1.55.40 
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inv nr: 72 
onderwerp: Toespraak Gouverneur Debrot / restopname Curom uitzending 
datum: 1 januari 1965 
omschrijving: 506: Toespraak Gouverneur Debrot; 506 2a: aankondiging optreden Curom 

koor, Fatimakerk Suffisant. 506-2b: programma in Spaans: dixieland (Drie 
schuintambours)  met ingemixte Spaanse zang, komische uitzending in het 
Spaans. 

titelgegevens op doos: Toespr. Z.E. Gouverneur v/d Ned. Antillen Mr. N. Debrot - 20'12" - 
begint met: 'Wilhelmus', eindigt met 'Antilliaans Volkslied' - datum uitzending: 
1 januari '65 tijd: 12.30 uur [inliggend twee briefjes in typoscript met aan- en 
afkondiging in Nederlands en Papiamento] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: opname Curom, technicus: Pietersz.; kwaliteit matig m.u.v. Curomkoor; 

pompende fading in opname. 
archiefnummer Hoyer: tape 92 
drager: 15 / 19 / vol / 20-6-2012 / Agfa PE31 / Agfa Gevaert / 506 
bestand: 506 44-16 IEC 20-6-2012 / 506-2 a 44-16 IEC 20-6-2012  / 506-2 b 44-16 IEC 

20-6-2012 
tijdsduur: a: 20.07 / b1: 2.18 / b2: 5.53 
  
inv nr: 73 
onderwerp: Lancering Gemini 4 
datum: 3 juni 1965 
omschrijving: Reportage lancering Gemini 4 met afkondiging door Radio Hoyer 
titelgegevens op doos: Lancering - Gemini #4 - 2 astronauten (1 uit de cabine gegaan - side II 

v/d band) - uitzending voice - of america - 3-6-'65 - duurde 4 dagen 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: kopstand zeer scheef, kwaliteit band matig. 
archiefnummer Hoyer: 578 
drager: 26 / 9,5 / ½ (dun) m / 30-10-2012 / Soundcraft / Audiotape / 584 
bestand: 584 A 1 IEC Gemini 4 44-16 30-10-2012 / 584 B 1 (rev) IEC Gemini 4 44-16 30-

10-2012 
tijdsduur: a: 2.34.07 / b: 1.47.50 
  
inv nr: 74 
onderwerp: President Johnson (U.S.A.) Persconferentie extra interventie in Vietnam 
datum: 28 juli 1965 
omschrijving: Toespraak president Johnson 28-7-1965, persconferentie over extra 

interventie in Vietnam, koude oorlog, op eind Stars en Stripes. 
titelgegevens op doos: President Johnsons speech etc. at a news conference c. 45 min. 28-7-

'65 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: veel fading (atmosferische storing in radio-ontvangst), daarom moeilijk 

kopstand te bepalen. Meestentijds, dof.  
archiefnummer Hoyer: 113 A 
drager: 18 / 9,5 / ¼ m / 15-4-2011 / Ferrodynamics / geen / 17 
bestand: 17A-2 
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tijdsduur: 42.58 
  
inv nr: 75 
onderwerp: ALM groetenprogramma, presentatie Stella Priest / Gesproken (persoonlijke) 

brief Hans ‘Suhandi’ Oosterhof als Pietje Vitamien. 
datum: 29 augustus 1965 
omschrijving: 2x aankondiging ALM programma door Stella Priest. Op 3.18 begint in 

bovenspoor: vreemd gesproken bericht van Hans ‘Suhandi’ Oosterhof aan A. 
van der Meulen, 2e Sweelinckstraat, Den Haag. Ook andere 
aanvraagjes/verzoekjes. ‘Suhandi’ noemt zich Pietje Vitamien. Dit is een door 
hem in zijn Veronica tijd gebruikt typetje. In een in memoriam over Suhandi 
van Willem van Kooten beschrijf Van Kooten de werkwijze. Suhandi maakte 
een opname en speelde deze op 2x de snelheid af. De eigenaardige manier 
van inspreken, die ook hier hoorbaar is, is nodig om bepaalde woorden toch 
goed verstaanbaar te houden. In onderspoor rest Stella Priest met het ALM 
groetenprogramma. Dit is oorspronkelijk een volspoor opname die door de 
opname van ‘Suhandi’ in het bovenspoor half spoor (non-compatible) is 
geworden. In het groetenprogramma veel klachten over het weer, informele 
presentatie Stella Priest, op achtergrond wachtende beursalen hoorbaar die 
met elkaar praten en lachen. Reclame voor o.a. Iglo diepvriesprodukten, 
afgewisseld met Colombiaanse [?] muziek. 

titelgegevens op doos: [op sticker van Benny Vreden Produkties, Peerlkamplaan 5 - postbus 
181 Hilversum - tel. 02950-15953] Radio Hoyer Willemstad Curacao 
[doorgehaald: Prog ramma Stella Priest nr. 9 voor uitzending op zondag, 29 
augustus 1965, van 17.30 - 18.00 uur] A.L.M. Programma 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Oorspronkelijk programma met Stella Priest is ten dele halfspoor bovenspoor 

gewist, rest van oorspronkelijk volspoor. De oorspronkelijke opname is 
onderspoor afgetast en daarna gecombineerd (gecompleteerd) met het 
volsoor deel. Enige fysieke vervorming, verschil in ruisniveau, dit alleen in 
gesproken woord deel, belangrijk verschil in kwaliteit muziek/gesproken 
woord. Montage half/vol op 9.55. Tijdelijke werknummers GN00129412 IEC / 
GN00129412 B IEC montage 2 5-8-2013 hernoemd 609A en B. Blijkt ook 
werknummer GN001-4-5-2012-IEC en GN001-7-5-2012-IEC te hebben gehad 

archiefnummer Hoyer: 263-A 
drager: 18 / 19 / ½ m + vol / 29-5-2012, 4-5-2012, 7-5-2012 / Agfa Magnetonband 

Leerspule 18 / Agfa /  609 
bestand: 609 A IEC / 609 B IEC 
tijdsduur: a1: 9.41 / a2: 29.42 
  
inv nr: 76 
onderwerp: Bezoek Paus aan de Verenigde Staten 
datum: 4 oktober 1965 
omschrijving: Bezoek Paus aan USA, enige oversturing, lijnverbinding in Spaans met hier en 

daar fading. Dunne langspeel band. 
titelgegevens op doos: Bishita papa na America 4-10-'65 
titelgegevens op spoel: bishita di Papa VI na America 4/10/65 
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opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 176 A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m (dun) / maart 2013 / Soundcraft / Audiotape / 170 
bestand: 170 A Paus in USA IEC 44-16 1-3-2013 / 170 B Paus in USA IEC 44-16 1-3-2013 
tijdsduur: a: 2.58.10 / b: 1.56.54 
  
inv nr: 77 
onderwerp: Bezoek Paus aan de Verenigde Staten / Muziek van Estrellas del Caribe, Rene 

Samson, Hubert Fernandes 
datum: 4 oktober 1965 
omschrijving: bezoek Paus aan Noord Amerika. / muziekopnamen Estrellas del Caribe 
titelgegevens op doos: Bishita di Papa Pablo 6 na Merca 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Doos aangetast door vocht; zeer slechte geluidskwaliteit, opname van radio 

met ‘fading’, Spaans commentaar, band ook slecht, drager vervormd (vocht) 
later verbetert geluidskwaliteit, commentaar in Spaans en Engels. Geen Hoyer 
commentaar of reclame. / B kant Estrellas del Caribe met Rene Samson en 
Hubert Fernandes, in start geluid enigszins doorgedrukt, geluid wordt 
geleidelijk aan zachter. Na op circa 10.45 vrijwel verdwenen. 

archiefnummer Hoyer: 177-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 26-9-2013 / Soundcraft / Soundcraft / 192 
bestand: 192 A Paus USA IEC 44-16 26-9-2013 / 192 B Rene Samson IEC 44-16 26-9-

2013 
tijdsduur: a: 1.04.11 / b: 16.15 
  
inv nr: 78 
onderwerp: Eerste uitzending Eilandsraad Vergadering, over o.a. aanbesteding bouw 

Hilton Hotel 
datum: 8 november 1965 
omschrijving: Eilandsraadvergadering over o.a. aanbesteding bouw Hilton. 
titelgegevens op doos: Prome transmission di Eiland-vergadering 8-11-65 / [op rug:] 

Vergadering eilandsraad vanuit statenzaal, uitgezonden door R.H. II - 8-11-65 
[in binnenzijde doos geplakt: p. 3 en 4 van La Prensa van 8-11-1965 met o.a. 
artikel beraadslagingen m.b.t. Hilton Hotel] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ (dun) m / 17-1-2013 / Soundcraft / Audiotape / 346 
bestand: 346 A Eilandsverg 8-11-1965 IEC 44-16 17-1-2013 
tijdsduur: 1.35.45 
  
inv nr: 79 
onderwerp: Groetenprogramma Antilliaanse werknemers Ford - Nederland 
datum: december 1965 
omschrijving: Door particulier bedrijf (Scriptofoon) verzorgde opname voor uitzending via 

Radio Hoyer, nieuwjaarswensen Antilliaanse arbeiders van de Ford 
automobielfabriek te Amsterdam. 
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titelgegevens op doos: Groetenprogramma Antilliaanse werknemers Ford - Nederland - 19 
c/s. volspoor - Tijdsduur: 30 min./32 sec. - - "Scriptofoon" Gulden 
Winckelplantsoen 40 - Amsterdam - telefoon (020) 12.40.42 - - "Scriptofoon" 
vindt voor u de juiste toon [in handschrift:] R.H. I 25-12-'65 1.15 uur 

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: Zeer problematische band, ongeveer 30 lassen laten los en band lijkt verder 

op spoel meer breekbaar te worden en is op het einde bijna niet te hanteren. 
Kodak fabricaat. Leeuwendeel van band op grote spoel (26 cm.) en alle lassen 
en zwakke plekken geplakt. Wordt naar eind toe vermoedelijk door verzuring 
(acetaat) zeer breekbaar, neigt naar torderen en weglopen uit bandgeleiding. 
In verband met de vele pauzes i.v.m. werk tijdens transcriptie ook de 96 kHz 
versies geknipt (en daardoor ca. 25 min. korter). Klein deel band op 
oorspronkelijke spoel gelaten, ander deel (dat ten gevolge van torderen en 
breekbaarheid niet meer teruggespoeld kan worden) op grote (26 cm. spoel) 
gelaten als 79B. 

archiefnummer Hoyer: 268-A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 31-1-2013 / Philips, bobine vide / Philips [met daarop Kodak 

band] / 558 
bestand: 558 Groetenprogramma IEC 44-16 31-1-2013 norm en montage 
tijdsduur: 30.05 
  
inv nr: 80 
onderwerp: Max de Castro en Arthuro Jessurun spreken over het ‘drive-in’ theater op 

Curaçao 
datum: 15 december 1965 
omschrijving: Uitleg over voordelen van het drive-in theater en de opzet ervan. Met o.a. 

Max de Castro en Arthuro Jesserun. 
titelgegevens op doos: Apertura Drive-In Theater 15-12-65 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Slordige opname met onderbrekingen, niveauverschillen en vervorming 
archiefnummer Hoyer: 85 / tape 28 / 85 
drager: 13 / 9,5 / ½ m/ 3-9-2011 / Soundcraft / Soundcraft /  335 
bestand: 335 A RdL 
tijdsduur: 28.41 
  
inv nr: 81 
onderwerp: Heilige Mis, Kerst in Psychiatrisch Ziekenhuis Rustoord met populaire muziek 

(traditionele Antilliaanse ritmen) en zang 
datum: 25 december 1965 
omschrijving: Pater Brenneker, zang met gitaar en koor, preek in Papiamento en Nederlands 
titelgegevens op doos: Misa di Pascu na Rustoord 25 di December 1965 - prome sacraficio di 

Misa, cu koor # comparta pa guitara y cuarta cantando canticanan di Pascu na 
Papiamentu cu melodianan popular y ritmo Antillano (manera wals, tumba, 
sacerdote: Brennecker Rector di Rustoord [slecht leesbaar door vochtschade] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band fysiek vervormd 
archiefnummer Hoyer: 158 A 
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drager: 18 / 9,5 / ½ m / 2-1-2013 / Soundcraft / Soundcraft /  110 
bestand: 110 A Kerstmis  Rustoord 1965 IEC 44-16 2-1-2013 
tijdsduur: 51.44 
  
inv nr: 82 
onderwerp: Gezongen Tijdsaanduiding, Engelstalig 
datum: c. 1965 
omschrijving: Amerikaanse tijdsaanduiding 
titelgegevens op doos: The Time kopie 
titelgegevens op spoel: The Time 
opmerkingen: Originele spoel vervormd, spoel schoongemaakt en band teruggeplaatst op 

originele spoel na transcriptie. Matige band, bij start delen gevoelige laag 
weg. Vermoedelijk door Hoyer gemaakte kopie 

archiefnummer Hoyer: - / A 233 / -  
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 16-4-2011 / Scotch 220-24 / Scotch / 22 
bestand: 22A 
tijdsduur: 31.30 
  
inv nr: 83 
onderwerp: Kopieën van handelsplaten 
datum: c. 1965 
omschrijving: Band met kopieën van LP's, Spaans en Engels repertoire, c. 1955-1960. 
titelgegevens op doos: Piezanan Graba [inliggend vel met titelgegevens (gescand)] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: voor Curacao/Antillen/Aruba geen belang, kopie van plaat. Doos aangetast 

door vocht 
archiefnummer Hoyer: 204-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / geen transcriptie / Sound Craft / Audiotape / 189 
bestand:  n.v.t.  
tijdsduur:  n.v.t.  
documenten: 189 titellijst 1/ 189 titellijst 2 
  
inv nr: 84 
onderwerp: Hoorspel ‘Sorry, Wrong Number’ 
datum: c.1965? 
omschrijving: Thriller hoorspel in Engels, 'Sorry wrong number'. Als hoorspel in 1948 voor 

het eerst uitgebracht, later ook als film.  
titelgegevens op doos: Sorry wrong number 
titelgegevens op spoel: sorry wrong number [plakker ligt los in doos] 
opmerkingen: eigenlijk geen belang voor Antillen, vermoedelijk door Hoyer gemaakte kopie 
archiefnummer Hoyer: 27 
drager: 13 / 19 / ½ m / 15-5-2012 / Irish empty reel / geen (USA) / 359 
bestand: 359 A IEC 
tijdsduur: 15.45 
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inv nr: 85 
onderwerp: Bokswedstrijd Clay tegen Cooper, slotbeschouwing en nieuws door Hans 

‘Suhandi’ Oosterhof 
datum: vermoedelijk mei 1966 
omschrijving: Bokswedstrijd, uitzending uit USA, daarna samenvatting in Nederlands door 

Hans ‘Suhandi’ Oosterhof en bespreking van het wereldnieuws 
titelgegevens op doos: Boxeo/Wedstrijd - Clay vs. Cooper 
titelgegevens op spoel: Casius Clay / Cooper 
opmerkingen: fading, opname van radio 
archiefnummer Hoyer: 133 A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 5-9-2011 / Soundcraft / Soundcraft / 249 
bestand: 249 A RdL 
tijdsduur: 35.30 
  
inv nr: 86 
onderwerp: Feestmis voor pastoor Ellis, 12½ jarig jubileum, Pater Brenneker als 

verslaggever, met Mariachi, Aguinaldo, moderne kerkmuziek, Koor Zuid 
Bonam 

datum: 8 mei 1966 
omschrijving: Feestmis voor pastoor Ellis, 12½ jarig jubileum, Pater Brenneker als 

verslaggever, met Mariachi, Aguinaldo, moderne kerkmuziek, Koor Zuid 
Bonam. Aanwezig is ook Monseigneur Holterman. Ellis (?) spreekt met zwaar 
Nederlands accent Papiamento en zingt niet geheel zuiver. Informatie op doos 
lijkt niet geheel juist te zijn. 

titelgegevens op doos: Misa na Buena-Vista 8/5/66 pa pastoor Ellis su 12 1/2 aña pader side I 
+ II [doorgehaaldMisa na Brievengat 14/8/88 [onleesbaar] side II 

titelgegevens op spoel: sacraficio di misa na buena-vista pa pastoor Ellis 8/5/66 (12 1/2 
pader) 

opmerkingen: Band is fysiek vervormd en neigt van kop. Enige ontladingen hoorbaar op c. 36 
en 38.30 min. .5-8-2013 bestand omgenummerd naar 611, dus van 
xxx10012012 Mis Buena Vista 1966 IEC 44-16 11-1-2013 naar 611 Mis Buena 
Vista 1966 IEC 44-16 11-1-2013 

archiefnummer Hoyer: 157 A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m /11-1-2012 / Soundcraft standard / Soundcraft / 611 
bestand: 611 Mis Buena Vista 1966 IEC 44-16 11-1-2013 
tijdsduur: 1.04.53 
  
inv nr: 87 
onderwerp: Receptie 25 jaar Club de Leon (of Olean) / Aankomst prinses Beatrix 
datum: 7-1966 
omschrijving: A . (9.5) Receptie 25 jaar Club de Leon (of Olean), piano (vervormd) Wilhelmus 

en Nos Tera / B. Aankomst prinses Beatrix (met o.a. Van Hesteren) 
titelgegevens op doos: [op inliggend briefje:] Tape no. 35 - I Wilhelmus y Nos - Tera gespeeld 

op piano - samen 1 1/2 min. 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: bestandsnaam gewijzigd van 353 naar 352 30-7-2013 
archiefnummer Hoyer: tape 48 
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drager: 13 / 9,5+19 / ½ m / 15-5-2012 / Irish empty reel / geen (USA) / 352 
bestand: 352 A bovenspoor IEC / 352 A onderspoor 2 IEC 
tijdsduur: a: 2.25 / b: 1.19  
  
inv nr: 88 
onderwerp: Herdenking onafhankelijkheid van Venezuela / Van de Walle over pater 

Donders,  nieuwsberichten, gesprek met ‘The Blue Daimonds’ 
datum: 5 juli 1966 
omschrijving: Herdenking onafhankelijkheid Venezuela (1830) met Doctor Jiminez, cultureel 

attache (?) Van Venezuela op Curacao. Jiminez-Jepes, lezing over Venozelaans 
orkest met 78 toerenplaten "La Pecenia Mavores" (?) / Restopname Radio 
Nederland Wereldomroep (is aangeduid in bestanden als b) (die al op band 
stond voor opname items m.b.t. Venezuela) Joh. Van der Walle over pater 
Donders, 'progressief' katholiek uit de 19e eeuw, missionaris in Suriname. 
Over Tilburg als progressief Katholiek centrum in 19 e eeuw, postzegel 
uitgekomen ter nagedachtenis van 100 jaar Suriname paters redemptoristen, 
daarna nieuwsbericht over George Harrisons huwelijksreis op Jamaica, 
muziekfestival in Trinidad, Blue Diamonds net terug uit Indonesië, gesprek 
met Blue Daimonds. 

titelgegevens op doos: Diamars 5 di - Juli 1966 - 7.30 p.m. - Venezolano [op binnenzijde 
doos] West 752 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Eerste deel band m.b.t. Venezuela is slecht opgenomen, vervorming ergens in 

opname circuit, veel gemanipuleer aan volumeknoppen. Volspoor in dit deel 
heeft in bovenste deel geen signaal.  

archiefnummer Hoyer: tape 90 / - / 14 [waarschijnlijk ex RNW nummer] 
drager: 15 / 19 / vol / 20-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 [vermoedelijk ex] Radio 

Nederland / Agfa / 514 
bestand: 514 a 44-16 IEC 20-6-2012 / 514 b 44-16 IEC 20-6-2012 
tijdsduur: a: 12.15 / b: 16.25 
  
inv nr: 89 
onderwerp: Finale wereldkampioenschap voetbal Groot Britannië - Duitsland / 

bokswedstrijd Cassius Clay tegen Brian London 
datum: 30 juli 1966 voetbal / 6 augustus 1966 bokswedstrijd 
omschrijving: A. Bokswedstrijd Clay-London / B voetbalwedstrijd, Groot Britannië tegen 

Duitsland. Beide opnamen vanaf radio ontvanger met fading gemaakt. 
titelgegevens op doos: Final wereldkampioen voetbal/Football 1966 - 30/7/66 - Boxeo - 

Cassius-Clay vs. Brian London 
titelgegevens op spoel: side I Aki banda tin e partido di foorball - I aki banda e pelca entre 

Clay y Brian London 
opmerkingen: Kwaliteit band matig tot slecht 
archiefnummer Hoyer: 132-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 1-5-2012 + 4+5-2012 / Soundcraft / Soundcraft /  340 
bestand: 340 A IEC / 340 B IEC 
tijdsduur: a: 21.16 / b: 1.48.45 
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inv nr: 90 
onderwerp: Discussie betreffende verbinding met veerpont tussen Venezuela en Curaçao / 

verzoekplatenprogramma Radio Nederland Wereldomroep 
datum: c. 10-1966 
omschrijving: Discussie betreffende verbinding met een pont tussen Venezuela en Curaçao. 

In Amigoe blijkt dat de kwestie speelt in de periode 1965-1966. Op moment 
van opname is de dienst operationeel. Datering: Amigoe 8-2-1966 p 3 
verwacht oktober 1966 opening, ibidem 10-9-1966 meldt zakenlieden die 
i.v.m. met de verbinding bij elkaar komen. Ibidem 8-11-1966 getouwtrek 
tussen Curaçao en Aruba, de boot lijkt er dan te zijn. /  2e deel Radio 
Nederland Wereldomroep verzoekplatenprogramma gericht op Suriname. Dit 
RNW deel (ten dele gewist) is gezien de stijl van presenteren en de gedraaide 
platen ca. 1965 

titelgegevens op doos: Transmision for di Casa Venezuela (Reunion tocante ferryboats) 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 15 cm spoel in 18 cm doos 
archiefnummer Hoyer: 109 A 
drager: 15 / 19 / vol /  17-4-2012 / Soundcraft triple play mylar 3600 ft / Agfa / 429 
bestand: 429 IEC / 429-2 IEC 
tijdsduur: a1: 8.50 / a2: 8.00 
  
inv nr: 91 
onderwerp: Herdenking Doctor Da Costa Gomez via Telecuraçao / restopname muziek 
datum: 24 november 1966 
omschrijving: Herdenking Dr. Da Costa Gomez. Diverse personen belichten aspecten uit het 

leven van de ‘Doctoor’, onder begeleiding van de Mars Funebre (2e  deel van 
de 2e pianosonate van Chopin). / restopname muziek, klein stukje, mogelijk 
Curaçaos.  

titelgegevens op doos: Tributo na Dr da Costa Gomez - dia 24 di november 1966 - na 
Telecuracao 

titelgegevens op spoel: Tributo na Dr. da Costa Gomez - dia 24 november 1966 - na 
telecuracao [sticker 'Spritzer' overgeplakt] 

opmerkingen: Restopname muziek: 38 c/s kwartspoor in sporen 2 en 4 (non-compatible, 
tegengestelde richting). Mogelijk rest van volspoor opname. 31-7-2013 
werknummer omgenummerd van 604 naar 607, daar 604 al als Radio 
Nederland Wereldomroep opname bleek te bestaan. 

archiefnummer Hoyer: 548 A [A is doorgehaald] 
drager: 26 / 19+38 / vol + ¼ s / 28-10-2013 / Scotch for professional use / Scotch / 

607 
bestand: 607 Tribuut Dr Da Costa Gomez 44-16 28-10-2013 / 607 Muziek kwart verso 

rev corr norm IEC 44-16 1-11-2013 
tijdsduur: a1: 42.44 / a2: 00.44 
  
inv nr: 92 
onderwerp: (vermoedelijk) Zangwedstrijd omroepers Radio Hoyer, Norman (Suarez?), 

Hubert, Rafaël (Salas?) 
datum: c. 1966 
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omschrijving: Mogelijk een zangwedstrijd van drie omroepers van Radio Hoyer, o.a. 
vermoedelijk Norman Suarez en Rafaël Salas. Gezongen wordt o.a. ‘Gonna get 
along without you now’. Liedje uit 1951, o.a. door Theresa Brewer op de plaat 
gezet, in 1964 in ‘semi-carribean style’. Vermoedelijk eerst daarna populair in 
Caribisch gebied. De stukken die worden gezongen hebben sfeer, de 
geschoolde en ook weer (voor zang)ongeschoolde stemmen hebben karakter. 
Datering op grond van Hoyer inventarisnummer en Caribische versie van 
gemeld stuk. Gezongen worden: a1: 2 x zelfde nummer, man met gitaar, a2: 
andere man met gitaar, ‘Gonna get along without you now’ a3: mogelijk man 
van a1 weer met gitaar, een nummer, wat ook op a1 staat. a4: andere man 
met piano. 

titelgegevens op doos: Contest locutores cantantes - contest locutores (norman-hubert) 
rafael 

titelgegevens op spoel: Grabaciones de las canciones cantadas por norman, hubert, rafael 
opmerkingen: modulatie verticaal ongelijk - in doos briefje met tekst [handschrift]: 'als het 

goed is dan leeg'; kop lijkt bij opname niet goed gestaan te hebben in hoogte / 
verschillen in volume en klank. Eerst als  ¼  gedetermineerd, later als ½. 

archiefnummer Hoyer: 258A / [blauwe ronde sticker] 19 / 258A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 10-5-2011 + 22-5-2011 / Soundcraft / Scotch /  119 
bestand: 119A 1 / 119A 2 / 119A 3 / 119A 4 
tijdsduur: a1: 4.25 / a2: 1.34 / a3: 1.59 / a4: 3.15 
  
inv nr: 93 
onderwerp: Reportage huwelijk Prinses Margriet met mr. Pieter van Vollenhoven 
datum: 10 januari 1967 
omschrijving: Verslaggeving huwelijk Margriet en Pieter van Vollenhoven, Nederlandse 

Radio Unie verslaggevers Hans van Zijl, Cees van Drongelen, Henk van Hoorn, 
‘ja woord’ op ca. 1 uur; enige ongeregeldheden, sneeuwballen gooien en 
vuurwerk, geen provo's. Afkondiging door ‘Suhandi’, uitzending in 
samenwerking met NRU, gesponsord door Fatum. Markers op ‘ja woord’ en 
‘Suhandi’. 

titelgegevens op doos: Reportage huwelijk hkh Margriet en mr. Pieter, huwelijk 10-1-67 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Vermoedelijk ook aanwezig in Nederland 
archiefnummer Hoyer: 123A / tape 83 / 123A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 12-4-2011 / soundcraft / - / 2 
bestand: 02A 
tijdsduur: 1.34.42 
  
inv nr: 94 
onderwerp: Reportage huwelijk Prinses Margriet met mr. Pieter van Vollenhoven 
datum: 10 januari 1967 
omschrijving: reportage huwelijk Prises Margriet en Mr. Pieter van Vollenhoven 
titelgegevens op doos: Huwelijk van Prinses Margriet - en Mr. Piet van Vollehoven [sic] 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: fading, opname van radio, kwaliteit redelijk 
archiefnummer Hoyer: 122-A 
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drager:  - / 9,5 / ½ m / 9-8-2012 / Audiotape / Audiotape / 563 
bestand: 563 huw pr Margriet RdL 16-44 9-8-2012 
tijdsduur: 59.40 
  
inv nr: 95 
onderwerp: Bokswedstrijd Cassius Clay tegen E. Terrel 
datum: 6 februari 1967 
omschrijving: Uitzending bokswedstrijd, opname van radio met fading, piep in geluid / b. 

vervolg, met morse er door heen en fading 
titelgegevens op doos: Cassius Clay vs E. Terrel - 6/2/67 
titelgegevens op spoel: Cassius Clay vs. E. Terrel 1+2 6/2/67 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 134-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 1-5-2012 / [overgeplakt] / - / 455 
bestand: 455 A IEC / 455 B IEC 
tijdsduur: a: 1.01.50 / b: 17.16  
  
inv nr: 96 
onderwerp: Helen Hoyer in gesprek met Tito Guizar 
datum: maart 1967 
omschrijving: Helen Hoyer in gesprek met Tito Guizar, Mexicaanse zanger, over zijn 

bezoeken aan Curaçao, film en grammofoonplaten, lange carriere, eerste 
platen nog op 78 rpm. Zijn meest recente lied op dat moment: 'El deretio de 
naces'. Gesproken wordt ook over Janvier Solis, dan 1 jaar dood. Dit klopt met 
datering, is overleden in 1966 opname zou van 1967 moeten zijn. Maart 1967 
is Guizar blijkens Amigoe op Curacao. 

titelgegevens op doos: Entrevista Tito Guizar - Helen Hoyer 
titelgegevens op spoel: Entrevista Tito Guizar 
opmerkingen: duidelijk hoorbaar limiter, automatische volumeregeling, beetje ruis af en toe 

en af en toe tikjes. 
archiefnummer Hoyer: 294-A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 13-7-2012 / Scotch 3M / Audiotape / 487 
bestand: 487 IEC 16-44 13-7-2012 
tijdsduur: 9.47 
  
inv nr: 97 
onderwerp: Bespreking arbeidsvoorwaarden door Hoyer of Royer (vakbond) en Sprock 

(werkgevers), plannen oprichting Curaçaose Sociaal Economische Raad 
datum: 22 maart 1967 
omschrijving: Bespreking arbeidsvoorwaarden door Hoyer of Royer (vakbond) en Sprock 

(werkgevers) en ook over de SER, PWFC Hr. Jansen. Discussie over het in leven 
roepen van overlegorganen tussen werkgevers en werknemers zonder 
overheid, als een soort tussenorgaan, ongeveer te vergelijken met de 
Nederlandse Sociaal Economische Raad (SER) maar beperkter, als 
adviesorgaan. Congres vereniging voor het bedrijfsleven op Curacao. Datering 
op grond van treffer in Amigoe op Sprock en Congres / kant b eindigt aardig 
vlot stukje ‘muzak’. 
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titelgegevens op doos: Prome Reunion Congreso di BEI 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Enige fysieke vervorming van band op spoel, 'wringen', moeilijke band, ratel in 

modulatie, tordeert enorm, brom, slechte opname, geknetter, geplop, 
schakeltikken 

archiefnummer Hoyer: 119-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 23-1-2013 e.v. / Audiotape / geen / 285 
bestand: 285 A Discussie SER IEC 44-16 18-1-2013 montage en norm / 285 B 3 Discussie 

SER IEC 44-16 18-1-2013 norm en montage 
tijdsduur: a: 55.12 / b: 21.48 
  
inv nr: 98 
onderwerp: Toespraak minister Isa over o.a. Stanley Brown en houding onderwijzers. 
datum: 17 mei 1967 
omschrijving: Toespraak Isa, deel vermoedelijk niet compleet, begint op einde. Kritiek op 

Stanley Brown en op houding van onderwijzers die veel invloed hebben op de 
jeugd. Zou met de zogenaamde ‘Knalpotaiffaire’ te maken kunnen hebben die 
toen speelde. (In ‘De Knalpot’ schoolkrant van het Peter Stuyvesant College, 
zouden opruiende teksten zijn gepubliceerd). 

titelgegevens op doos: geen 
titelgegevens op spoel: Toespraak - Minister - Isa 17-5-'67 
opmerkingen: strook aangezet; brom, storing tv. 
archiefnummer Hoyer: tape 16 
drager: 13 / 9,5 / ½ m / 24-7-2012 / Audiotape / geen / 569 
bestand: 569 Isa IEC 16-44 24-7-2012 
tijdsduur: 18.30 
  
inv nr: 99 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad of Staten 
datum: mei/juni-1967 
omschrijving: In tegenstelling met opschrift opname Eilandsraad of Staten. Uit vergadering 

blijkt dat deze eind mei begin juni heeft plaatsgevonden. 
titelgegevens op doos: [op rug] Diferente programma - [op front] Discurso Consulado 

Venezolana - [onleesbaar]bre devuluacion del Bolivar - [onleesbaar]ciones - 
Voice of America - propeganda Muebles Venezolanos - declamacion (sra.) 

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: vuil, vervormd, weinig modulatie 
archiefnummer Hoyer: 239-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 3-1-2013 / Audiotape type 1251 / Audiotape / 152 
bestand: 152 A St of Eil verg IEC 44-16 3-1-2013 
tijdsduur: 36.40 
  
inv nr: 100 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 30 juni 1967 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: Vergadering Eilandraad 30-6-'67 
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titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Band tordeert enorm, soms 'drop outs' of bijna drop outs, A: distorsie, start 

op ca. 10 min. stopt na ca. 18 min. Distorsie komt en gaat steeds weer voor 
enkele minuten, begint steeds met tik (plop), af en toe geknetter, ondanks 
zeer moelijke band redelijk en bruikbaar resultaat. Leek ¼ spoor, bleek ½.  

archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 9,5 / ½ m (dun) / 17-1-2013 / Audiotape 1200 ft 1,5 mil acetate base 

Type 1251 / - / 18 
bestand: 18 A Eilandsverg 30-6-1967 IEC 44-16 17-1-2013 / 18 B Eilandsverg 30-6-1967 

IEC 44-16 17-1-2013 
tijdsduur: a: 1.00.55 / b: 1.00.52 
 
inv nr: 101 
onderwerp: Diverse interviews, o.a. Three Voices (manager Nieuwkerk, Norman 

Bernadina, Lesley Vos, Gilbert Wout, Tobias Lampe, Andries Seinpaal, St. Jago 
/ gedichten / Toastmasters / gesprek over herstel aan burg St. Annabaai. 

datum: 7-/8-1967 
omschrijving: Diverse interviews o.a. met de Three Voices, Nieuwkerk (manager), Norman 

Bernadina (zang)., Lesley Vos (zang), Gilbert Wout (1e gitaar), Tobias Lampe 
(2e gitaar), Andries Seinpaal (bas) vervangt Humphrey Balochi, St. Jago (bas). 
vermoedelijk opname uit Venozelaanse programma 'Cita del Noche'./ A2 
Venozelaanse gedichten, / A3 interview met Maduro van de Toastmasters, 
Rosa Virginia Chacin, El Puentes, gesprek met Hr. Renkema (in Nederlands), 
werkt aan herstel Julianabrug. 

titelgegevens op doos: Tape archivo de entrevistas - no usar, no borrar. Rafael Salas. 1. 
Entrevistas con "The Three Voices' 7-67, 2. Poesias Venozelanos: Carlos Parra 
Bernal 7-67, met opgave van titels (6), 3. Entrevista "Toast masters" sr. 
Roberto Maduro, 7-67, 4. Entrevista con Rosa Virginia Chacin y Chelique 
Sarabia, 6-67, 5. Entrevista obre "Los puentes" 8-67 

titelgegevens op spoel: Entrevistas Rafael Salas 
opmerkingen: band bestaat uit diverse typen tape, bij vermoedelijke opname uit 'Cita del 

Noche' vreemde microfoon gebruikt, karakter/klankkleur afhankelijk van de 
spreekafstand. Enige vervorming / derde deel (vanaf Toastmasters) lijkt met 
andere recorder te zijn opgenomen (kopstand anders) 

archiefnummer Hoyer: 108A / tape 67 [blauwe ronde sticker] / 108A 
drager: 18 / 19+9,5 / ½ m / 25-5-2011 / geen / geen (USA) / 213 
bestand: 213A 1 / 213A 2 / 213A 3 
tijdsduur: a1: 11.48 / a2: 10.58 / a3: 24.16 
  
inv nr: 102 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad, aan- en afkondiging ‘Suhandi’ 
datum: 7-8-1967 
omschrijving: a. afkondiging door ‘Suhandi’, tune Edgar Palm loopt door, snelheid wordt 

verlaagd (of snelheid bij opname verhoogd) transanscriptie gestaakt ivm 
handelsplaat. ; afkondiging ‘Suhandi’ en nieuwe aankondiging door ‘Suhandi’ 
veel hoog, grammofoonplaat klinkt goed, microfoonwerk ‘Suhandi’ bevat 
distorsie, fraaie klassieke wijze van aan/afkondiging, tune. Op 1.30.26 
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overgang van snelheid (verschil in karakteristiek en volume) b. veel hoog 
pieken (clippen) door vermoedelijk klappen op microfoon.   

titelgegevens op doos: Vergadering eiland-raad - 7-8-'67 - maandag 7-8-'67 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Azimuth is op diverse momenten tijdens de opname gewijzigd. Kop van 

opnamerecorder leek speling gehad te hebben, of schuine doorvoer ten 
gevolge van vuil op capstan (ongelijke bandtrek). Redelijkerwijs niet mogelijk 
de optimale kwaliteit van de opname te verkrijgen. Resultaat nu echter 
zondermeer bruikbaar en goed te verstaan.; spoor a oscillatie in signaal. 
Clipping door vermoedelijk losse verbinding tijdens opname, gebrom en 
oscilleren, soms daardoor clip.   

archiefnummer Hoyer: 580 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / 6-9-2012 / Soundcraft Plus-50 / geen / 579 
bestand: 579 A eilandsraad IEC 44-16 6-9-2012 montage / 579 B eilandsraad IEC 44-16 

6-9-2012 montage  
tijdsduur: a: 1.46.02 / b: 3.14.16 
  
inv nr: 103 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 31-8-1967 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel: Vergadering eiland 31-8-'67 - Radio Hoyer II 
opmerkingen: kwaliteit goed 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 26 / 9,5 / ½ m (dun) / 21-9-2012 / geen doos / Audiotape / 577 
bestand: 577 A IEC 44-16 21-9-2012 
tijdsduur: 1.28.10 
  
inv nr: 104 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad of Staten 
datum: 2-10-1967 
omschrijving: vergadering eilandsraad of staten 
titelgegevens op doos: Vergadering eiland of staten op 2 oktober - Vergadering 2-10-'67 - 4 

hora 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Band zat met gevoelige laag naar buiten, zeer veel lassen, blijft niet in 'baan', 

super long play band niet geschikt voor professioneel gebruik, band ontspoort 
op spoel en zet zich vast tussen spoel en bulk tape. Dit leidt tot beschadiging 
band (klein stukje verloren gegaan). Opname heeft zeer veel hoog en brom. 
Nu en dan pieken en vervorming (in 44 kHz deel deze ‘getemperd’). Kopstand 
varieert  over hele band. Band zit over de hele lengte slecht op spoel. Lagen 
liggen wel op elkaar maar band ziet er verfrommeld uit. b,. kant ook wijziging 
kopstand, kwaliteit is beter. Na 16.36 komt ‘Whispering’ er door heen met 
Radio Hoyer II aankondigingen. De opname van de vergadering is er zwak 
doorheen te horen maar redelijkerwijs niet meer te verstaan. De opnamen 
blijken daadwerkelijk door elkaar te lopen, het is geen kwestie van aanpassing 
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sporen. Storing verdwijnt weer. Laatste uur kant b is in orde. Mogelijk zending 
Hoyer die door lijnverbinding komt. B2 eerste deel fragmenten en 
herhalingen, band neigde te draaien.  

archiefnummer Hoyer: 575 
drager: 26 / 9,5 / ½ m (dun) / 20 en 21-9-2012 (16-9-2013 genormaliseerd)/ Scotch / 

Scotch / 581 
bestand: 581 A 1 IEC 44-16 20-9-2012 / 581 A 2 IEC 44-16 20-9-2012 / 581 B 1 IEC 44-16 

20-9-2012 / 581 B 2 IEC 44-16 20-9-2012 / 581 B 3 IEC 44-16 20-9-2012 
tijdsduur: a1: 2.59.36 / a2: 1.10.22 / b1: 40.47 / b2: 1.41.41 / b3: 1.58.16 
 
inv nr: 105 
onderwerp: Rouwdienst in Fortkerk voor gevallenen brugramp / 25 jarig bestaan Club 

Belion (?) / aankomst Prinses Beatrix / Radio Middernachtsroep 
datum: 6-11-1967 
omschrijving: a: bovenspoor rouwdienst, preek door pastoor en dominee, namen van de 

slachtoffers genoemd; a: bovenspoor (rest vorige opname?) 25 jarig bestaan 
Club Belion (?) Wilhelmus op piano / onderspoor: deel reportage aankomst 
Prinses Beatrix / deel 19 c/s halfspoor religieuze uitzending, Radio 
Middernachtsroep Paramaribo, preek door Wim Malgo, evangelist, daarna 
nog begintune en aankondiging Tweede uitzending 

titelgegevens op doos: 11-11-'67 - Rouwdienst in - de fortkerk voor - gevallenen - brugramp 
6-11-67 

titelgegevens op spoel: [op aanloopband] Uitzending rouwdienst gevallenen bru… 
opmerkingen: herdenking op 9,5 c/s onderspoor (leek 14-11-2012 ¼ maar is ½) en op 

volspoor religieus programma, in onderspoor Radio Middernachtsroep, rest 
van oude opname. Goede kwaliteit. Was ooit volspoor (?).  

archiefnummer Hoyer: 72 / tape 46 / No. 72 
drager: 13 / 9,5+19 / ½ m / 22-11-2012 / Soundcraft plus-100 / geen / 353 
bestand: 353 A Rouwdienst brugramp IEC 44-16 22-11-2012 / 353 A bovenspoor IEC / 

353 A onderspoor 2 IEC /  353 A ondersp Middernachtsroep IEC 44-16 21-11-
2012 

tijdsduur: a1: 31.19 / a2: 2.25 / a1 onderspoor: 1.19 / a2 onderspoor: 15.41 
  
inv nr: 106 
onderwerp: Opening Antillean Color Labratories (El Louvre kleurenfotolaboratorium) 

Fokkerweg 
datum: 15-11-1967 
omschrijving: a. Receptie opening Kodak laboratorium, met o.a. gesprek met mevrouw 

Fatheringham. Item start met start oude opname (Radio Middernachtsroep)  
b. (onderspoor, rest van volspoor) Wim Malgo evangelist te Alphen aan de 
Rijn, aflevering van Radio Middernachtsroep 

titelgegevens op doos: 15-11-67 opening antillian color laboratories el louvre fokkerweg 76 
titelgegevens op spoel: opening Antillian color laboratories 15-11-'67 
opmerkingen: band tordeert - Soundcraft band met blauwe achterkant. Dof geluid (in start) 

19 c/s deel, jengel, af en toe hoorbaar dat het slechte band is door soort 
fading. Kopie op gewijzigde snelheid ter ondervanging van 
geleidingsproblemen. 
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archiefnummer Hoyer: 76 / tape 23 / 76 
drager: 13 / 19+9,5 / ½ m (onderspoor) met tegenspoor / 28-1-2013 / Soundcraft 

Plus-100 / Soundcraft / 44 
bestand: 44 A El Louvre color lab 1967 IEC 44-16 25-1-2013 norm en montage / 44 B 

Radio Middernachtsroep IEC 44-16 28-1-2013 
tijdsduur: a1: 29.26 / a2: 15.01 
  
inv nr: 107 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad (debat over uitkering nabestaanden brugramp) 
datum: 20-11-1967 
omschrijving: debat over uitkering aan nabestaanden brugramp 
titelgegevens op doos: Uitzending Eilandsvergadering maandag 20-11-67 
titelgegevens op spoel: Eilandsraadvergadering 20-11-'67 
opmerkingen: geluid verzwakt nu en dan, valt weg of wordt zachter in onregelmatig 

intermitterende korte periodes oorzaak in deformatie band? Probleem 
verdwijnt na ca. 10 á 15 min. fysieke vervorming band is daar minder maar 
niet afwezig. 

archiefnummer Hoyer: 583 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / 1-9-2012 / Soundcraft Plus-50 / Soundcraft / 578 
bestand: 578 A eilandsraad IEC 44-16 1-9-2012 / 578 B eilandsraad IEC 44-16 1-9-2012 
tijdsduur: a: 3.13.08 / b: 1.21.19 
  
inv nr: 108 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 1-12-1967 
omschrijving:  
titelgegevens op doos: Eiland Vergadering 1-12-'67 
titelgegevens op spoel: vergadering - donderdag 30-11-'67 - 1-12-'67 -

eilandsraadvergadering - 1-12-'67 
opmerkingen: Band heeft witte uitslag, afscheiding tijdens afspelen. ‘Clipping’ door slagen 

met hamer op tafel. Op 25 min. enige minuten dat gevoelige laag loslaat, 
hoorbaar (stotteren en minder hoog) b. band poeiert op capstan. Bestand 580 
A heette eerst tijdelijk ‘580 of zo A’ en is naderhand genormaliseerd. 

archiefnummer Hoyer: 582 
drager: 26 / 9,5 / ½ m (dun) / 10 en 11-9-2012 / Scotch / Audiotape / 580 
bestand: 580 A eilandsraad 44-16 10-9-2012 / 580 B 1 eilandsraad 44-16 10-9-2012 

mont en norm / 580 B 2 eilandsraad 44-16 10-9-2012 mont en norm 
tijdsduur: a: 3.06.42 / b1: 2.28.54 / b2: 1.45.58 
  
inv nr: 109 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad, debat over ‘Knalpotaffaire’ 
datum: 7-12-1967 
omschrijving: debat Eilandsraad over de ‘Knalpotaffaire’, b. vervolg over ‘Knalpotaffaire’ , 

debat over provo’s en leraren die er uit zien als provo's. Men acht dit slecht 
voor de jeugd. 

titelgegevens op doos: [doorgehaald: Programma H.M. Friesland, afdraaien maandag 4-12-
67 etc.] Tape vergadering 7-12-'67 
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titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Sprongen op geluid in band. Slecht deel in band met overlangse beschadiging. 

B, vreemd intermitterende uit en infaden, zit op band, gedemagnetiseerd? 
Wordt geleidelijk beter.  

archiefnummer Hoyer: 581 / 25 / - 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / 5-9-2012 / Scotch / - / 582 
bestand: 582 A 1 eilandsraad IEC 44-16 5-9-2012 / 582 B eilandsraad IEC 44-16 5-9-

2012 
tijdsduur: a1: 2.09.10 / b: 3.08.08 
  
inv nr: 110 
onderwerp: Katholieke kinderdienst met medewerking van Shon Thelma van Uytrecht 
datum: c. 1967  
omschrijving: Katholieke kinderdienst, nader gedetermineerd met Amigoe van 29-5-1967 p 

5, meldt dat Thelma van Uytrecht uit Curacao op bezoek is in de kapel van 
Alto Vista en o.a. het Rozenhoedje heeft gebeden. 

titelgegevens op doos: Shon Thelma - mariabeeld - rozenhoedje 
titelgegevens op spoel: Sjon Telma 
opmerkingen: Er is sprake van drie opnamen. De eerste opname is technisch de beste, de 

twee andere zijn kopieën (met minder hoog) van deze eerste opname, 
bovendien missen 2 en 3 een korte inleiding door de zuster. Dit feit is leidend 
geweest bij de indeling van de digitale bestanden in drie stuks. Matige 
opname geluids technisch gezien, band met veel lassen, tikjes, geluid wordt 
steeds slechter. Opname nu en dan vervormd, vermoedelijk door bandrek 
opnamerecorder die niet geschikt was voor deze (dunne) langspeelband. 

archiefnummer Hoyer: 174 A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 20-5-2011 / Scotch 290 / Scotch / 168 
bestand: 168A 1 / 168A 2 / 168A 3 
tijdsduur: a1: 59.29 / a2: 59.09 / a3: 59.09 
  
inv nr: 111 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 10-1-1968 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: Reunion 10-1-68 
titelgegevens op spoel: Vergadering 10-1-68 Eiland - tape cora - Eiland Vergadering 10/1/68 

[onleesbaar, afgescheurde sticker] -1-1962 
opmerkingen: Band is hier en daar aan randen verfrommeld, onderbreking van 12 minuten 

op band a1. a2. Op 2.21 min. radio door vergadering heen. Ook op kant b dit 
verschijnsel. 

archiefnummer Hoyer: 591 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / 24 en 25-9-2012 / Scotch pro pack / Scotch 
 592 
bestand: 592 A1 IEC 44-16 24-9-2012 / 592 A2 IEC 44-16 24-9-2012 / 592 A3 IEC 44-16 

24-9-2012 / 592 B 1  IEC 44-16 25-9-2012 /  592 B 2  IEC 44-16 25-9-2012 
tijdsduur: a1: 2.25.27 / a2: 3.00.00 / a3: 51.42 / b1: 3.11.13 / b2: 3.18.59 
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inv nr: 112 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 11-1-1968 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: vervolg Eiland vergadering 11-1-'68 high speed 
titelgegevens op spoel: Vergadering 11-1-'68 R.H.II [doorgehaald] cinta corra - 6 ora 
opmerkingen: A. Op 50 min. vervorming en piepend geluid, mogelijk door slechte 

bandgeleiding bij opname. Enige vervorming door verticaal uitzetten band. 
Snelheid loopt op 1 uur 29 op doordat opnamerecorder te langzaam is gaan 
lopen. Piep verdwijnt, kwaliteit is redelijk. Band komt moeilijk los van 
opgespoelde deel (met rukjes en tikjes). Op 2 uur 44 koorzang door de 
opname heen. Dit zit ‘in’ de opname en is vermoedelijk ontstaan door 
diodeontvangst in een slecht contact. Ook sprongen in geluid (op de band). B. 
Na 5 min distorsie, piep/ruis vervorming die opeens wegvalt. Radioontvangst 
door opname, vermoedelijk ook vuile opnamerecorder en (of met gevolg) 
vibrerende band. Het radiosignaal neemt toe en overheerst uiteindelijk. Band 
heeft op b kant bovenaan getordeerd deel. Clipt door klap op de tafel, bij 
sluiten vergadering.  
Distorsie gevolg van gebruik te dunne band op 26 cm spoel en lage snelheid. 
De combinatie van de benodigde krachten (bandrek) en dunne drager is 
slecht. 

archiefnummer Hoyer: 587 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / 14-8-2012 en 15-8-2012 / Scotch / Scotch / 594 
bestand: 594 A 1 eilandsraad IEC 44-16 14-8-2012 / 594 A 2 eilandsraad IEC 44-16 14-8-

2012 / 594 A 3 eilandsraad IEC 44-16 14-8-2012 / 594 B eilandsraad IEC 44-16 
15-8-2012 

tijdsduur: a1: 3.00.55 / a2: 3.00.05 / a3: 27.16 / b: 2.13.18 
  
inv nr: 113 
onderwerp: Interview met Maria Theresa Chacin, o.a. over Los Honda 
datum: 4-3-1968 
omschrijving: Maria zingt mee met haar eigen plaat en is hoorbaar enthousiast over de 

muziek, (o.a. 'waauw' na trompetsolo). Ook over Los Honda en hun 
gemeenschappelijke plaat. zingt ‘Tu’ van haar nieuwste plaat. 

titelgegevens op doos: Entrevista Maria T. Chacin, 4-3-'68 
titelgegevens op spoel: entrevista M.T. Chacin 
opmerkingen: iets overspraak in (blanco) tegenspoor, kop hoogte opnamerecorder niet 

goed? Sporentechniek onduidelijk, leek ½ m (dun), na tweede ‘check’ 
behandeld als ¼. 

archiefnummer Hoyer: - / tape 32 / - 
drager: 13 / 9,5 / ¼ m / 13-4-2011 / Soundcraft / Soundcraft / 52 
bestand: 52A 
tijdsduur: 16.45 
  
inv nr: 114 
onderwerp: Misa Alegre o.l.v. Richard Simon met, met preek / Koor o.l.v. Frank Davelaar 

met Livio Hermans en zang Hubert Beckers 
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datum: 8-3-1968 
omschrijving: Misa Alegre, A. met preek over de theorie 'God is dood', koor o.l.v. Richard 

Simon in Shell ontspanningscentrum, via lijnverbinding / B. zang Hubert 
Beckers, piano Livio Hermans, Koor Frank Davelaar, op laatste stuk 
radiosignaal (van toen) door opname. 

titelgegevens op doos: Koor di Misa Alegre Bao di direcion Hr. Simon na occasion di prome 
lustrum di Shell Werkn. Recreatie Centrum 8/3/68 [op rug] Misa Alegre Prome 
Lustrum Shell W.R. Centrum 

titelgegevens op spoel: Misa Alegre I Lustrum di Shell Werkn. Centrum 
opmerkingen: Dof, geen hoog, signaal is na oversturing op ca. 9.35 belangrijk lager / B. dof 
archiefnummer Hoyer: 161-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 26+29-4-2012 / Scotch 111 / Scotch / 467 
bestand: 467 A IEC / 467 B IEC 
tijdsduur: a: 47.40 / b: 57.24 
  
inv nr: 115 
onderwerp: Verhaaltjes voor kinderen vertelt door Carlito Belion (Floranus?) 
datum: 10-3-1968 
omschrijving: Carlito Belion vertelt verhaaltjes, karakteristieke verteller, herhaalt steeds: 

‘scucha mi, tende mi’ met (kant B) af en toe muziek (tambu) tussen de 
verhaaltjes door. Heet volgens Amigoe 23-1-1973 Carlito Floranus.   

titelgegevens op doos: Carlito Belion - Cuenta 
titelgegevens op spoel: Bellion - Carlito Bellion - prog 25-2-68 [doorgehaald] [onleesbaar] 10-

3-68 
opmerkingen: rest oud spoor Carlito op kant 1, ooit volspoor of rest eerdere opname? 

Verdwijnt weer .Is 9,5 c/s B: Carlito 19 c/s, halfspoor. Data op spoel zijn 
vreemd want Savi banden zijn minder oud. Vermoedelijk geen originele doos. 

archiefnummer Hoyer: 321-A 
drager: 18 / 19+9,5 / ½ m / 19-4-2012 / Scotch 3M 215-18 (ex SAVI) / Scotch / 300 
bestand: 300 A IEC / 300 A-2 IEC / 300 B IEC 
tijdsduur: a1: 19.29 / a2: 5.40 / b: 20.35 
  
inv nr: 116 
onderwerp: Interview met pianist Niedielsky 
datum: 22-3-1968 
omschrijving: kort gesprek over o.a. Chopin 
titelgegevens op doos: Entrevista cu Pianista Niedielsky - 22-3-'68 
titelgegevens op spoel: Niedielsky pianista (entrevista) 22-3-68 
opmerkingen: rumble, te veel laag, dof 
archiefnummer Hoyer: 283-A / tape 82 / 283-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 20-4-2012 / Ampex Q11 / Audiotape / 369 
bestand: 369 IEC 
tijdsduur: 15.05 
  
inv nr: 117 
onderwerp: Verslag voetbalwedstrijd Jong Colombia tegen Nederlandse Antillen 
datum: 24-3-1968 
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omschrijving: Jong Colombia tegen Nederlandse Antillen B. met afkondiging en 
nieuwsberichten 

titelgegevens op doos: Football: side I + II - Jong Colombia vs Alianza - San Salvador - 24-3-'68 
- 30.000 Fanatico 

titelgegevens op spoel: Jong Colombia - Alianza - Side I + II - 24-3-'68 
opmerkingen: fading, opname van radio, band heeft in begin bij opname gehaperd, versneld, 

klinkt nu geremd. / B: nieuwsbericht met rommelende airco 
archiefnummer Hoyer: 131-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 7-8-2012 / Scotch 111 / Scotch / 493 
bestand: 493 A sport IEC 44-16 7-8-2012 / 493 B sport IEC 44-16 7-8-2012 
tijdsduur: a: 1.04.41 / b: 43.02 
  
inv nr: 118 
onderwerp: Reporatge begrafenis dr. Martin Luther King 
datum: 1-4-1968 
omschrijving: reportage begrafenis Martin Luther King 
titelgegevens op doos: Begrafenis - Dr. Martin Luther - King  -  4 gestorven April 1968 - Leeg - 

Band kapot in het midden 
titelgegevens op spoel: Begrafenis 5 april 1968 - Dr. Martin Luther King 
opmerkingen: 1e deel band dun. Meer hoog na enige tijd. Band is verfomfaaid en geeft in 

lichte mate poeder af. Is soms dunner vermoedelijk door omgeslagen rand. 
Onderste deel vertoont golvingen. 13-7-2013 bestand ‘normalized’. 

archiefnummer Hoyer: 588 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / 29-10-2012 / Soundcraft Plus-100X / Scotch / 590 
bestand: 590 A IEC Martin Luther King 44-16 29-10-2012 
tijdsduur: 2.05.20 
  
inv nr: 119 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad, debat over nut uitzenden vergaderingen 
datum: 19-4-1968 
omschrijving: Gesprek Eilandsraad over belang uitzending vergadering in democratisch 

proces. Blijkt dat uitzending eerder (11 april 1968) is mislukt door technisch 
falen van Radio Hoyer. Over hoe dit te voorkomen, de gevolgen ervan etc.  

titelgegevens op doos: Vervolg - Eilandsraad - Vergadering - 19-4-'68 - (1ste vergadering 
o.l.v. Drs. Leito) - high speed  

titelgegevens op spoel: R.H.II  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 595 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / 13-8-2012 / Audiotape / geen / 595 
bestand: 595 A eilandsraad IEC 44-16 13-8-2012 
tijdsduur: 1.18.14 
  
inv nr: 120 
onderwerp: Reportage begrafenis senator Robert S. Kennedy 
datum: 8-6-1968 
omschrijving: reportage begrafenis senator Robert S. Kennedy 
titelgegevens op doos: Begrafenis Senator Robert S. Kennedy - 8 juni 1968 
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titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: fading, matige kwaliteit / A 2 13-7-2013 enig ‘editing’ en is ‘normalized’. 
archiefnummer Hoyer: 100-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 10-5-2012 / Scotch 111 / Scotch / 412 
bestand: 412 A 2 IEC / 412 B IEC 
tijdsduur: a: 1.05.31 / b: 59.40 
  
inv nr: 121 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 20-6-1968 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad  
titelgegevens op doos: Eiland Vergadering 20/6/68 high speed 
titelgegevens op spoel: 20-6-'68 - eilandver- gadering - R.H.II 
opmerkingen: Nu en dan, soms langdurig, muziek door signaal heen (Tipico Sta. Rosa?). 

Kwaliteit afgezien van muziek erdoor goed. / 13-7-2013 A en B editing en 
‘normalized’. 

archiefnummer Hoyer: 585 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / A 7-9-2012 en B 10-9-2012 / Audiotape / - / 587 
bestand: 587 A eilandsraad IEC 44-16 7-9-2012 / 587 B eilandsraad IEC 44-16 7-9-2012  
tijdsduur: a: 3.15.47 / b: 3.15.45 
  
inv nr: 122 
onderwerp: Uitzending over emancipatie van slaven 
datum: 1-7-1968 
omschrijving: In Papiamento uitzending over de emancipatie slaven, Lamberto Castro. 

Uitzending geïllusteerd met tambu en muziek di zumbi van Hoyco 
handelsplaten (78 toeren).  

titelgegevens op doos: Transmicion entiero di Wilhelmina (Holanda) - Transmission di 
Hulanda morte di Wilhelmina 

titelgegevens op spoel: Programma Libertad iosanta - 1-7-'68 Radio Hoyer I 
opmerkingen: I.t.t. opschrift doos geen uitvaart Koningin Wilhelmina. 
archiefnummer Hoyer: 226-A / - / 103-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 24-4-2011 / Audiotape type 1251 / Scotch / 32 
bestand: 32A 
tijdsduur: 34.31 
  
inv nr: 123 
onderwerp: Herdenking emancipatie slaven 1863, met o.a. Gezaghebber Beaujon, Nan 

Franco, Pierre Lauffer, Dr. Paula, rabbijn Abrami, dominee Gerbrandy, 
monseigneur Holterman 

datum: 1-7-1968 
omschrijving: Viering emancipatiedag, tot c. 1 uur 06 lijnverbinding (slecht) herdenking 

vanaf slavernijmonument dan, in betere geluidskwaliteit, voortzetting 
emancipatieprogramma. O.a. spreken: Gezaghebber Beaujon, voorlezen 
proclamatie Krol 1863 opheffen slavernij, mw. Nan Franco over 
voorgeschiedenis opheffen slavernij, Pierre Lauffer, Dr. Paula, gesproken 
woord omlijst met pianostukken uit Souvenir de Curacao van Wim Statius 
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Muller. Sandra Martina (jeugd) zingt met begeleiding van 'Boeis' Haile en trio, 
compositie van Haile, 'Historia de Monseigneur Niewindt' ook nog Nos Patria 
door Sandra en trio. Tevens spreken o.a. referenda Makenbach, op B. Rabbi 
Abrami, dominee Gerbrandy (over emancipatie in 1968), en Monseigneur 
Holterman. Vermoedelijk geluid van t.v. uitzending. 

titelgegevens op doos: Emancipacion 105 anja - 1-7-'68 - programma: telecuracao - horecaf - 
bond cristian - speed tog [?] high riba low 

titelgegevens op spoel: Programma Emancipacion - 105 anja 1/7/68 - Tele Curacao - Horecaf 
y cristian Bond 

opmerkingen: band geeft enig poeder af 
archiefnummer Hoyer: 590 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / 29-10-2012 / - / Audiotape / 597 
bestand: 597 A IEC Emancipacion 44-16 29-10-2012 / 597 B IEC Emancipacion 44-16 29-

10-2012 
tijdsduur: a: 2.11.22 / b: 24.21 
  
inv nr: 124 
onderwerp: Herdenking overlijden Albert Palm 
datum: 10-7-1968 
omschrijving: Uitzending ter nagedachtenis van het overlijden Albert Palm, 10 jaar eerder. 

Bevat plaatopnamen met spel van Albert Palm van Hoyer die niet als 
handelsplaat zijn uitgebracht, o.a. 'La India' (compositie Horacio Hoyer) / B 
kant kopieën van platen bestemd voor uitzending aan andere zijde band + 
uitvoering Stille Nacht 

titelgegevens op doos: Programma especial dedica na memoria di Albert Palm - 25 min, 
speed 7,5 - pasa dia 10-7-68 / side 2 speed 7,5 I. Deborah (valse) (R. Th. Palm) 
Palm + Henkel, II. Para que Amor (Albert Palm) Albert Palm (piano), III. 
Ramillete (Albert Palm) Albert Palm (piano), IV La India (Horacio Hoyer) Albert 
Palm (piano), V. Stille Nacht - Albert Palm (piano)  

titelgegevens op spoel: Progr. Albert Palm - Dia: 10-7-68 - 10 ana di su morto - 2 (dos) 
opmerkingen: Met opnamen van Albert Palm, archiefopnamen Hoyer, nimmer op plaat of 

anders uitgebracht. (Deborah (Palm + Henkel) is niet gespeeld door Albert en 
wel als handelsplaat uitgebracht.) 

archiefnummer Hoyer: 245A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 25-5-2011 / Scotch / Scotch / 208 
bestand: 208A / 208B 
tijdsduur: a: 24:27 / b: 17.27 
  
inv nr: 125 
onderwerp: Dia di Corsow (Curaçaodag) met o.a. Tipico Sta. Rosa, The Young Ones, Pierre 

Lauffer, Kees Martina / Herdenking Brion, vervolg Dia di Corsow 
datum: 26-7-1968 
omschrijving: a: Dia di Corsow met Tipico Sta Rosa (Remailo), een steelband, The Young 

Ones, ‘brassband’ in klank gelijkend op Orquesta Concordia; b: Brion 
herdenking, (datering op grond van Amigoe 27-7-1968) deel poezie 
programma i.v.m. Dia di Corsow (met storing) met Kees Martina, Paul, Pauline 
en Pierre Lauffer,  Donny Zimmerman. Deel (restopname?) Vergadering 
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Eilandsraad of Staten (tussen 25.13 en 39.22 (met onderbrekingen), vervolg 
Dia di Corsow programma met stuk van Stanley Bonefacio over Tula, over 
Charles Maduro, Pierre Lauffer etc. stuk Tambu, benta, Cah'I orgel, loopt af, 
niet compleet  

titelgegevens op doos: Celebracion Curacao-dag 26-7-'68 - programma curom + radio hoyer - 
#1 [op rug:] Dia di Corsou - 26-7-'68 - Curom - Pierre Lauffer - R. Hoyer - 
Round Table Int. [in doos:] Programma Curom: Pierre Lauffer, Kees Martina, 
Paulien [Lauffer?], Paul [Lauffer?] Donny Zimmerman - Celebracion Dia di 
Corsow di Round Table International - Programa compila pa S. Bonefacio - Cu 
obranan di: Guillermo Rosario - E. Juliana - Kees Martine- - Cu cooperacion di: 
Grupo Folkl. "Nos Corsow" - Caha di Orgel - R.A. Pieter - Tipico Santa Rosa - 
Sexteto Habanero - Conj. Melodia '57 - The Young Ones - The Ventures 

titelgegevens op spoel: 26-7-1968 - Dia di Corsou - Curom - Round Table Int 
opmerkingen: Bestandsnaam gewijzigd van 363 naar 368. A: gerommel aan microfoon, 

technisch slordig maar als geheel goed te beluisteren, op eind jengel. A: 
slechte opname met brom en fluittoon dit verdwijnt na 25.13. B nieuw 
bestand op 4-7-2012 i.v.m. plaatsen extra marker. 

archiefnummer Hoyer: 101-A / tape 69 / 101-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 22+24-11-2012 / Scotch 111 standard length / Scotch / 368 
bestand: 368 A Dia di Corsow 26-7-1968 IEC 44-16 24-11-2012 / 368 B Dia di Corsow 

26-7-1968 IEC 44-16 24-11-2012 
tijdsduur: a: 1.08.43 / b: 1.04.19 
  
inv nr: 126 
onderwerp: Dia di Corsow (Curaçaodag) 
datum: 28-7-1968 
omschrijving: Dia di Corsow 1968, evenementen uit de geschiedenis van Curaçao worden 

verteld door omroeper Radio Hoyer (sterk articulerend). 
titelgegevens op doos: Programma Dia di Corsou 26-7-68 
titelgegevens op spoel: Programma 26 juli 1968 Dia di Corsou Radio Hoyer I 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 102-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / - / Scotch 111 / - / 25 
bestand: 25 A Dia di Corsow 1968 IEC 44-16 30-12-2012 
tijdsduur: 35.21 
  
inv nr: 127 
onderwerp: Kerkdienst, huwelijksinzegening van Bertha Hart, kerk van Coromoto  
datum: 4-8-1968 
omschrijving: Kerkdient en huwelijksvoltrekking in Papiamento en Duits 
titelgegevens op doos: Misa enlace matrimonial Srta B. Hart via R.H. II 4-8-'68 / Misa di 

Coromoto [ten dele in Duits] 
titelgegevens op spoel: Misa enlace matrimonial Bertha Hart via Radio Hoyer II 4-8-'68 
opmerkingen: Band bestaat uit 3 verschilende merken tape. Geconstateerd dat band met 

blauwe achterzijde (2e deel) zodanig fysiek is vervormd dat deze zonder 
speciaal hulpmiddel niet te draaien is. Druk nodig voor voldoende kopcontact 
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leidt tot (te) veel kracht op verzwakte band. Band weer in goede volgorde op 
spoel gezet met rood markeringstape er tussen. 

archiefnummer Hoyer: 159 A / [blauwe ronde sticker] 13 / 159-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 8-1-2013 + 28-1-2013 [1e deel gedaan] / Scotch 111 / 

Soundcraft / 222 
bestand: 222 A Mis in Duits IEC 44-16 28-1-2013 norm en montage  
tijdsduur: 53.33 
  
inv nr: 128 
onderwerp: Reportage wedstrijd, opening stadion SUBT, dominee Gumbs 
datum: 1-9-1968 
omschrijving: Reportage wedstrijd, lijnverbinding valt af en toe weg, Dominee Gumbs 
titelgegevens op doos: Apertura Stadion - Subt - 1-9-'68 
titelgegevens op spoel: Apertura Stadion SUBT (Tribuna) - 1-9-'68 
opmerkingen:  Achterste deel band bevat veel lassen. Deze 'lassen' blijken stukje 

aanlooptape te zijn met aanduidingen van liedjes die eerst blijkbaar op de 
band hebben gestaan. Dit geeft uiteraard korte pauzes in de nieuwe opname. 
Het zijn stukken geweest van Los Tropicales.  

archiefnummer Hoyer: 265-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 29-4-2012 / Gevasonor / - / 446 
bestand: 446 IEC 44-16 5-8-2013 montage 
tijdsduur: 1.14.22 
  
inv nr: 129 
onderwerp: Opening Centro Pro Arte m.m.v. o.a. ‘Suhandi’, uitreiking Cola Debrotprijs aan 

Gorsira / delen uit Esta Ricu Nos Bida Ta 
datum: 6-9-1968 
omschrijving: Openingsprogramma Centro Pro Arte met toespraken o.a. ‘Suhandi’, en 

diverse hoogwaardigheidsbekleders en gevarieerd aanbod aan artiesten, Fred 
Kaps, Tobi Rix; uitreiking Cola Debrotprijs aan violist Gorsira, B. gevarieerd 
programma met o.a. stukken uit de show Esta Ricu Nos Bida Ta (als onderdeel 
opening?) op c. 18 min. ongeveer 1 minuut geen signaal ,calypso achtige zang,  
voorts gezang door man (wordt duet met vrouw).  

titelgegevens op doos: Apertura - Schouwburg - "Centro-Pro-Arte" - 6-9-'68 
titelgegevens op spoel: Apertura - "Centro Pro Arte" 
opmerkingen: ; brom A. reporter omroeper dof / B. begin dof, uitreiking prijs beter, 

overstuurd 
archiefnummer Hoyer: 121-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 17-6-2012 / Scotch 111 / Scotch / 492 
bestand: 492 A IEC 16-44 17-7-2012 /  492 B IEC 16-44 17-7-2012 
tijdsduur: a: 1.04.37 / b: 46.10 
  
inv nr: 130 
onderwerp: Opening mobiele bank van Maduro & Curiels Bank op Westpunt 
datum: 19-10-1968 
omschrijving: Reprotage opening mobiele bank op Curacao vanaf restaurant Janchi 

Christiaan op Westpunt, m.m.v. Tipico Sta Rosa o.l.v. Compa Chi, Lionel 
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Capriles van M.C.B., Eitel Hernandez, Gezaghebber Beaujon en diverse 
gedeputeerden.  

titelgegevens op doos: Apertura Mobile-Bank Maduro-Curiels Bank 19/10/68 na Westpunt 
Restaurant di Jan Christiaan 

titelgegevens op spoel: Apertura mobile bank Maduro+Curiels Bank - Gezaghebber Beaujon 
y Lionel Capriles na Westpunt 18/10/68 na Jan Christiaan 

opmerkingen: doos aangetast door vocht / brom, rateltje 50 Hz 
archiefnummer Hoyer: 281-A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 30-5-2011 / Scotch / Scotch / 185 
bestand: 185A 
tijdsduur: 22:57 
  
inv nr: 131 
onderwerp: Opening droogdok Curaçao 
datum: 7-11-1968 
omschrijving: plechtigheid bij opening droogdok op Curacao.  
titelgegevens op doos: uitzendingen - 2e dok ceremonie - 7/11/68 
titelgegevens op spoel: ceremonie 2e dok 7/11/68 
opmerkingen: Veel storing wind in microfoon, ratel op band. Stopt op 55.56, dan c. 18 sec 

geen signaal en dan nog even marsmuziek. Band staat bol, tordeert in begin, 
windt slecht op spoel.  

archiefnummer Hoyer: 271 A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 11-5-2011 / - / Audiotape / 157 
bestand: 157A 
tijdsduur: 56.15 
  
inv nr: 132 
onderwerp: Eerbetoon aan Pablo Casals 
datum: 22-11-1968 
omschrijving: Spaanstalige opname, hommage aan Pablo Casals 
titelgegevens op doos: [in handschrift] Homenaje Maestro Espanol Pablo Cassals [sic] [in 

typoscript:] Christmas Special no. 24 11/22/68. Hoyer archiefnummer 
waarschijnlijk toen toegekend.] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: waarschijnlijk geen belang Antillen/Aruba, opname van Voice of America. Is 

aanvankelijk voor Hoyer opname aangezien maar hoort feitelijk thuis in 
categorie ‘banden van vreemde herkomst’ (inventarisnummer 588 en hoger). 

archiefnummer Hoyer: 304 A 
drager: 18 / 19 / vol /  Voice of America / - / 490 
bestand: geen transcriptie 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 133 
onderwerp: Verslag voetbalwedstrijd Antillen tegen Suriname 
datum: 24-11-1968 
omschrijving: Verslag van een voetbalwedstrijd Antilliaans elftal tegen Suriname in 

Suriname. Het verslag is doorspekt met reclameboodschappen. 
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titelgegevens op doos: Voetbal - Suriname v.s. Antillas - 24/11/68 in Suriname 6-0 
titelgegevens op spoel: Voetbal 24/11/68 Suriname - Antillas 
opmerkingen: matige geluidskwaliteit, opgenomen van aethersignaal (met distorsie) 
archiefnummer Hoyer: 272 A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 12-5-2011 / Scotch / Scotch / 155 
bestand: 155A 2e versie / 155B 
tijdsduur: a: 1.02.45 / b: 1.02.43 
 
inv nr: 134 
onderwerp: Maanlanding Apollo 8 
datum: 27-12-1968 
omschrijving: maanlanding Apollo 8, geen specifiek Curacaos commentaar / B. commentaar 

in Nederlands dat uitzending Voice of America m.b.t. aankomst Apollo 8 
wordt gerelayeerd. Kan Hoyer of RNW uitzending zijn, aankondigingen 
amateuristisch, volgt na klasieke plaat, orgel en koor 

titelgegevens op doos: Moonflight Apollo 8 21 t/m/ 27 dec. '68 
titelgegevens op spoel: Moonflight Apollo 8 - 21 Dec. 68 - 27 Dec. '68 
opmerkingen: voor Curacao/Antillen/Aruba geen, internationale gebeurtenis, elders beter 

vastgelegd // had waarschijnlijk door typfout filenaam 124B, filenaam 
aangepast 

archiefnummer Hoyer: 278-A, tape 68 
eventueel tweede nummer [blauwe ronde sticker] 10 
nummer op spoel 278-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / deels geen transcriptie, 16-7-2011 wel trans deel Nederlandse 

aankondiging / Scotch 290 / Scotch / 214 
bestand: 214 B deel RdL 
tijdsduur: b: 2.04 
  
inv nr: 135 
onderwerp: Reportage terugkeer Apollo 8 
datum: 27-12-1968? 
omschrijving:  
titelgegevens op doos: n.v.t. 
titelgegevens op spoel: terugkeer 27 Dec. - Apollo 8 flight No. 2 [in rood] vervolg 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 279-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / geen transcriptie / geen doos / Audiotape / 237 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 136 
onderwerp: Interview dhr. Christiaan van Travel Bureau 
datum: c. 1968 
omschrijving: Vraaggesprek, datering op grond van Amigoe, advertentie van het bureau in 

31-7-1968. 
titelgegevens op doos: Vraaggesprek Hr. Christiaan - van Travel Bureau 
titelgegevens op spoel: Vraaggesprek - Hr. Christiaan - travel Bureau - Stella - en - Norman //  
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opmerkingen: bestand foutief geadministreerd als ‘343 A IEC’ maar was ‘437 A 2 IEC' 
genoemd. Is nu 348 A.  

archiefnummer Hoyer: 24 
drager: 11 / 9,5 / ½ m / 11-5-2012 / Emitape / - / 348 
bestand: 348 A IEC 
tijdsduur: 4.14 
  
inv nr: 137 
onderwerp: Show met de zanger Raphaël 
datum: c. 1968 
omschrijving: Spaanstalige show met platen van de Spaanse zanger Raphaël en ander 

repertoire. Uitgezonden door Radio Hoyer (maar niet door het station 
opgenomen), geeft aardig tijdsbeeld. Over zijn bezoek aan de USA en feit dat 
Cuba hem niet meer wil ontvangen i.v.m. politiek. Datering o.a. gezien 
populariteit Raphael rondom 1968. (o.a. deelname songfestival). Klopt ook 
ongeveer met Hoyer inventarisnummer. 

titelgegevens op doos: Radio Americas "El Show de la Nueva Ola" 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: tordeert in begin, bovenzijde spoor geen signaal, verder in orde. Hoort feitelijk 

thuis in categorie ‘banden van vreemde herkomst’ (inventarisnummer 588 en 
hoger). 

archiefnummer Hoyer: 195 A 
drager: 18 / 19 / vol /  16-4-2012 of 20-4 / Scotch 201 / Scotch / 364 
bestand: 364 IEC 
tijdsduur: 23.14 
  
inv nr: 138 
onderwerp: Kopie handelsplaat met resten van voorgaande opnamen 
datum: c. 1968 
omschrijving: kopie van handelsplaat, B: resten opname na ‘bulkeraser’. Datering op grond 

van Hoyer inventarisnummer.  
titelgegevens op doos: Tape Calypso Nobo Lord Kitchener - speed 7 1/2 - 1. Get up and get, 

2. 67, 3. Panorama Night, 4. Grenadian May, 5. Take you meat out me rice, 6. 
Tobago Lolipop, 7. Yankee gone, 8. No more Calypsong 

titelgegevens op spoel: Calypso Lord Kitchener 
opmerkingen: 15-5-2012; geen kopie i.v.m. handelsplaat, band vuil (gereinigd) 
archiefnummer Hoyer: 194-A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 10+15-5-2012 / Soundcraft triple play 3600 ft / Audiotape / 

365 
bestand: geen transcriptie 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 139 
onderwerp: Telefoongesprek met ‘Papa’ Godett 
datum: 1969-1992, vermoedelijk c. 1980 (chronologisch onjuist geplaatst) 
omschrijving: Gesprek via telefoon met ‘Papa’ Godett (niet compleet). Godett is boos op 

Radio Hoyer en wil niet meer in de uitzending. Eerst probeert Nederlands 
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sprekende vrouw (Anneka of Anneke? (Anneke van Arkel?)) hem er toch toe 
te bewegen, dan volgt nog poging door vlot Papiamento sprekende man 
(Chaco?) die Godett goed lijkt te kennen. Ook hij krijgt Godett echter niet niet 
op andere gedachten. Godett is van mening dat Hoyer hem schade heeft 
berokkend. 

titelgegevens op doos: Papa Godett - Anneka - Chaco 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: gevoelige laag brokkelt af, vuil, geeft poeder af. Datering rondom 1980 is 

gezien volspoortechniek waarschijnlijk correct. 
archiefnummer Hoyer: B 386 
drager: 18 / 19 / vol mono / 24-12-2012 / Nightsong, the radio and television 

commission of the Southern Baptist Convention / - (made in USA) / 169 
bestand: 169 Godett IEC 44-16 24-12-2012 
tijdsduur: 3.36 
  
inv nr: 140 
onderwerp: Nieuwjaarsrede 1969 Gouverneur Debrot 
datum: 1-1-1969 
omschrijving: in Nederlands, Papiaments en Engels, vooraf en na Nederlands en Antilliaans 

volkslied 
titelgegevens op doos: Nieuwjaarsrede 1969 zijne exc de gouverneur 
titelgegevens op spoel: nieuwjaarsrede gouverneur 
opmerkingen: Geluid ‘waaiert’ terwijl band in orde lijkt. Band ‘danst’, lijkt te smal. 

Vermoedelijk opname Curom, hoort daardoor feitelijk thuis in categorie 
‘banden van vreemde herkomst’ (inventarisnummer 588 en hoger). 

archiefnummer Hoyer: 270-A 
drager: 18 / 19 / ½ s (met nogal overspraak tussen de sporen) / 12-4-2011 / Scotch / 

Scotch / 23 
bestand: 23A 
tijdsduur: 19.33 
  
inv nr: 141 
onderwerp: Openingsplechtigeheid Trans World Radio Bonaire 
datum: 4-1-1969 
omschrijving: openingsplechtigheid nieuwe studio TWR. [inliggend vel met:] Grand Opening 

Concert - with preliminaries - tape no. 1 - Jerome Hines - Trans World Radio  
titelgegevens op doos: Apertura studio nobo Trans World Radio Bonaire, 4-1-69 
titelgegevens op spoel: Apertura studio nobo Trans World Radio 4/1/69, tape no. 1 Jerome 

Hines 
opmerkingen: Werknummer gewijzigd van 132 naar 250. Opname TWR, hoort feitelijk thuis 

in categorie ‘banden van vreemde herkomst’ (inventarisnummer 588 en 
hoger). 

archiefnummer Hoyer: 273-A 
drager: 18 / 19 / vol /  25-8-2011 / Morning Chapel Hour [oorspronkelijk pre-recorded 

religieus programma] / - / 250 
bestand: 250 IEC 
tijdsduur: 30.04 
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inv nr: 142 
onderwerp: Openingsplechtigeheid Trans World Radio Bonaire 
datum: 4-1-1969 
omschrijving: openingsplechtigheid nieuwe studio TWR 
titelgegevens op doos: Apertura studio nobo Trans World Radio Bonaire 4/1/69 #2 [inliggend 

vel:] Grand Opening Concert with Preliminaries tape No. II Jerome Hines Trans 
World Radio 

titelgegevens op spoel: geen [of verbleekt] 
opmerkingen: enige tordering in start band, hoorbaar in aanvang applaus. Opname TWR, 

hoort feitelijk thuis in categorie ‘banden van vreemde herkomst’ 
(inventarisnummer 588 en hoger). 

archiefnummer Hoyer: 274-A / [ronde blauwe sticker] 41 / 274-A 
drager: 18 / 19 / vol / 29-1-2013 / Morning Chapel Hour / - / 131 
bestand: 131 nogmaals Ap TWR 4-1-1969 # 2 IEC 44-16 29-1-2013 
tijdsduur: 30.51 
  
inv nr: 143 
onderwerp: Openingsplechtigeheid Trans World Radio Bonaire 
datum: 4-1-1969 
omschrijving: openingsplechtigheid nieuwe studio TWR 
titelgegevens op doos: Apertura studio nobo Trans World Radio Bonaire, 4-1-69 # 3 

[inliggend papier met:] Official Opening Concert - with preliminaries - Tape no. 
III - Jerome Hines - Trans World Radio [aan achterzijde enige onbegrijpelijke 
telexberichten] 

titelgegevens op spoel: Tape no. 3 - Jerome Kern [op achterzijde titel gewist programma: 
back to the bible] 

opmerkingen: 44.1 1e sec. oude opn. + testtoon weggeknipt. Opname TWR, hoort feitelijk 
thuis in categorie ‘banden van vreemde herkomst’ (inventarisnummer 588 en 
hoger). 

archiefnummer Hoyer: - / - /  275A 
drager: 18 / 19 / vol / 25-8-2011 / Audiotape / - / 311 
bestand: 311IEC 
tijdsduur: 31.52 
  
inv nr: 144 
onderwerp: Overdracht A.L.M. door K.L.M. in Centro Pro Arte, sprekers o.a. Ciro Kroon, G. 

van der Wal, m.m.v. Los Ecos en Tobi Rix  
datum: 1-3-1969 
omschrijving: vanuit Centro Pro Arte met o.a. Ciro Kroon, G. van der Wal president directeur 

K.L.M. en diverse functionarissen, optreden van Los Ecos en Tobi Rix 
titelgegevens op doos: Officieele overdragen van A.L.M. door K.L.M. Centro Pro Arte op 1 

maart 1969 
titelgegevens op spoel: officieele overdrachtvan A.L.M. door K.L.M. op 1 maart 1969 in 

Centro Pro Arte 
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opmerkingen: brom, op eind (c. 1.39.30 min.) in piano ter begeleiding van Toby Rix jengel 
hoorbaar op band. Vermoedelijk veroorzaakt door gebruik van dunne band op 
(te) oud model recorder.    

archiefnummer Hoyer: 300-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 23+26-4-2012 + 10-5-2012 / Scotch 111 / Sony / 343 
bestand: 343 IEC gemonteerd 
tijdsduur: 2.09.30 
  
inv nr: 145 
onderwerp: Autobiografische lezing Johan van de Walle  
datum: 12-3-1969 
omschrijving: Lezing over persoonlijk leven Van de Walle op Curaçao en het culturele leven. 

Van de Walle vertelt over zijn tijd op Curacao bij de krant Amigoe di Curaçao, 
de staatkundige toestand en karakter van de Antillen, de cultuur. Lezing voor 
de Stichting Antiliaanse Identiteit. Spreekt ook over de grammofoonplaten 
uitgegeven door Hoyer, over Lex Vervuurt, Padu Lampe, tegenstrijdige 
engagement in fam. Lampe: Padu had veel meningsverschillen met zijn vader, 
muziek traditioneel houden of ook moderne invloed toelaten? Omschrijving 
studio Hoyer. Er was kritiek op opnamen, zowel technisch als muzikaal. Hij 
pleit voor oprichting van een eigen archief op de Antillen van o.a. deze platen. 
Ook over Julian Coco en over de schrijvers Tip Marugg en Boelie van Leeuwen. 

titelgegevens op doos: Lezing Hr. J. van der Walle - 12/3/69 - schrijver en tevens (directeur) 
van de wereldomroep - afd. Transcriptie chef -  titel "Achter de Spiegel" - in de 
Chessroom van de Hotel Curacao Intercontinental  

titelgegevens op spoel: lezing j van der - walle 12/3/69 - hotel curacao int. 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 295A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 25-11-2011 /  Scotch / Scotch / 199 
bestand: 199A 
tijdsduur: 44.20 
  
inv nr: 146 
onderwerp: Paasspel, programma Risas y Alegria, Stanley Bonefacio  
datum: maart/april 1969 
omschrijving: a1: Paasspel, dood Christus in Papiamento met Engelstalige uitvoering van de 

Mattheus Passion als achtergrond. A2: programma Risas y Alegria (komisch) B. 
aankondiging door omroeper die in 1969 ook hoorbaar is bij de uitzendingen 
van Sehu Literario Shell (Pierre Lauffer). Dit wijst – met de gebruikte Kodak 
band – op 1969. Bonefacio is ook betrokken bij de toneelgroep Bulundanga. In 
de Amigoe van 16-4-1969 wordt gesproken van wekelijkse radioprogramma's.  

titelgegevens op doos: Risas y Alegria I Stanley Bonifacio + II <side I y eu> + Pasion Di Cristo + 
(Caminda di Cruz) time 45 speed 3 3/4 / [rugzijde] Pasio di Cristu pa Stanley 
Bonifacio 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Kodak band met fysiek vervorming. 2e deel op band restopname? (andere 

kopstand)  
archiefnummer Hoyer: 182 A 
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drager: 18 / 9,5 / ½ m / 18-1-2013 / Kodak No 31A12 / Kodak / 145 
bestand: a1: 145 A 1 Passiespel IEC 44-16 18-1-2013 / a2: 145 A 2 Via mobilofoon IEC 

44-16 18-1-2013 montage en norm / b: 145 B hoorspel voor de jeugd IEC 44-
16 18-1-2013 

tijdsduur: a1: 50.07 / a2: 9.16 / b: 1.02.22 
  
inv nr: 147 
onderwerp: Vergadering Staten 
datum: 14-4-1969 
omschrijving: Gesproken wordt o.a. over concurrentie door ‘fruterias’ t.o.v. de café's bij 

verkoop bier. ‘Fruterias’ kunnen goedkoper zijn. Ook over verlofregeling 
ambtenaren. 

titelgegevens op doos: Statenvergadering 14-4-'69 
titelgegevens op spoel: No. 1 statenver. 14/4/69 [op b kant:] Jose Rosales K.W.G. move 
opmerkingen: goede kwaliteit, band heeft op ongeveer kwart van de lengte opeens een 

versmalling (door trekbelasting?).  
archiefnummer Hoyer: geen [verloren gegaan door vochtschade?] 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 4-9-2011 / Scotch 290 triple length / TDK synchrotape / 306 
bestand: 306A 1 RdL / 306A 2 RdL / 306B1 / 306B2 
tijdsduur: a1: 2.00.56  a2: 52.43, b1: 1.58.28 b2: 55.31 
  
inv nr: 148 
onderwerp: Vergadering Staten m.b.t. onlusten 30 mei 1969, o.a. ministers R. Isa en Bikker 
datum: 1-6-1969 
omschrijving: Debatten in de Staten Curacao n.a.v. de onlusten op 30 mei 1969 
titelgegevens op doos: Statenvergadering (onlusten op Curacao 30 mei 1969, declaracio di 

minister R. Isa, minister justicia, minister Bikker, minister soc. zaken. 22 polis 
herida, 57 civil, (y 2 morto), 322 preso, 30 auto kimu, [onleesbaar], 43 negosi, 
10 cas, [onleesbaar] 14 muhe plunder, 100 helden y [onleesbaar] 90 negoshie 
levamente distrui.  

titelgegevens op spoel: Staten Vergadering (onrust op Curacao 30 mei) vergadering 17/6/69) 
opmerkingen: goede kwaliteit, dunne band, in start vervormd tot draad, af en toe variatie in 

snelheid merkbaar, vermoedelijk fout opnamerecorder (was niet geschikt 
voor deze dunne ‘triple play’ band). 

archiefnummer Hoyer: tape 98 / B 140 [ook nummer 22] / - 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 11-5-2011 / Reeves Soundcraft / Reeves Soundcraft / 123 
bestand: 123A 1 / 123A 2 / 123B 
tijdsduur: a1: 1.59.56 / a2: 1.12.34 / b: 16.25 
  
inv nr: 149 
onderwerp: Vergadering Staten 
datum: 25-6-1969 
omschrijving: Vergadering Staten  
titelgegevens op doos: Statenvergadering 25/6/69 volmacht verkiezing 5 sept 1969 # 1 
titelgegevens op spoel: Statenverkiezingen 25/6/69 afschaffing volmacht 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: A 530 



76 
 

drager: 18 / 9,5 / ½ m / A 30-12-2012, B 31-12-2012 / Scotch 290 triple length / Scotch 
 559 
bestand: 559 A Statenverg 25-6-69 IEC 44-16 30-12-1012 / 559 B Statenverg 26-6-69 

IEC 44-16 31-12-2012 
tijdsduur: a: 59.04 / b: 59.18 
  
inv nr: 150 
onderwerp: Vergadering Staten 
datum: 25-6-1969 
omschrijving: Vergadering Staten, over  misbruiken volmachten, oneigelijk verkrijgen van 

handtekeningen, misstanden, mensen laat men tekenen zonder dat ze weten 
waarvoor. Ze denken bijvoorbeeld een verzekering af te sluiten. 

titelgegevens op doos: Statenvergadering 25/6/69 - volmacht verkiezingen 5 sept. - K.G.W. - 
# II 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: fysiek vervormd in begin, tordeert, normaal afspelen gaat, enig ‘waaieren’, 

enige ontladingen van condensatoren   
archiefnummer Hoyer: A 529 
drager: 18 / 9.5 / ½ m / 5-1-2013 / Scotch 111 / Audiotape / 282 
bestand: 282 A Statenverg 25-6-1969 IEC 44-16 5-1-2013 
tijdsduur: 43.50 
  
inv nr: 151 
onderwerp: Minister-president Sprockel over de verkiezingen van 5 september 1969 
datum: 2-9-1969 
omschrijving: Minister-president Sprockel over de verkiezingen van 5 september 1969 
titelgegevens op doos: Minister Pres. Sprockel - over Verkiezing 5 sept. - 2-9-'69 
titelgegevens op spoel: Minister Pres. Sprockel - 2/9/69 over verkiezing - 5 sept 
opmerkingen: hoorbaar oude opname (piano) door gesproken woord heen 
archiefnummer Hoyer: 286-A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 20-4-2012 / Audiotape type 1251 /  Scotch / 344 
bestand: 344 IEC 
tijdsduur: 17.50 
  
inv nr: 152 
onderwerp: Openbare vergadering m.b.t. staking 
datum: 3-12-1969 
omschrijving: vergadering 
titelgegevens op doos: Strike - openbare vergadering - op - 3 december 1969 - niks 
titelgegevens op spoel: Strike - openbare vergadering - 3-12-'69 - side one nr III / nr. IV side 

two 
opmerkingen: Dynamiek band groot door stoten tegen tafel en getik tegen microfoon. 

Inliggend kaartje van S.A.V.I. (eerdere opname)  
archiefnummer Hoyer:  
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 24-5-2011 / Scotch / Scotch / 242 
bestand: 242A 
tijdsduur: 12:03 
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inv nr: 153 
onderwerp: Akkoord van Kralendijk 
datum: 5-12-1969 
omschrijving: Raadsvergadering, Akkoord van Kralendijk, debat over goedkeuring 
titelgegevens op doos: Verg. Salaris [onleesbaar] voorstel. Op doos: #2 Reonion 5/12/69 - 

Salario Voorstel  [oorspronkelijke opname gewist, titel: Curacao - Hit Parade 
Espanol, in handschrift: Gedr. 28 juni - op achterzijde in handschrift: gedraaid 
5/7/69 zondag 9.00 t/m 9.30, in dos kaartje van SAVI met technische 
gegevens opname, (vervaardigd op 30-4-69) alsmede sticker van Scotch]  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: SAVI opname gewist door Hoyer opname 
archiefnummer Hoyer: 13 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 7-5-2012- / SAVI / Scotch 175-2 / - / 458 
bestand: 458 A IEC / 458 B IEC 
tijdsduur: a: 54.56 / b: 54.52 
  
inv nr: 154 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 11-12-1969 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: Eilands vergadering op 11 december 1969 VI + VII [inliggend kaartje 

van SAVI, 8-5-'69 - Club Musical Pipa no. 32 
titelgegevens op spoel: Eilandsvergadering 11-12-'69 - side one nr. VI- side two nr. VII 
opmerkingen: begint ver op de band  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 28-9-2011 / Scotch / - / 434 
bestand: 434 A RdL / 434 B RdL 
tijdsduur: a: 45:26 / b: 47.47  
  
inv nr: 155 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 11-12-1969 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad  
titelgegevens op doos: Eiland Vergadering op 11 december 1969 VIII + IX 
titelgegevens op spoel: Eiland-vergadering 11-12-'69 side one-VIII - side two-IX [inliggend 

kaartje Savi, 16-5-'69, Club Musical Pipa no. 33 + twee a4tjes tekst uitzending 
SAVI] 

opmerkingen: vuil, eind A begin B band over c. 15 cm. in elkaar gedraaid, gegevens stonden 
als werknummer 463, bestand heet 464, bestandsnaam zo gelaten 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 28-9-2011 / Scotch / Scotch / 464 
bestand: 464 A RdL / 464 B RdL 
tijdsduur: a: 48:50 / b: 48.44 
  
inv nr: 156 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 22-12-1969 
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omschrijving: Vergadering Eilandsraad , discussie over verhoging bustarieven en 
motorrijtuigenbelasting, discussie over effecten op lonen en prijsspiraal, 
voorstel Evertsz. 

titelgegevens op doos: Eilandsraadvergadering op 22 december '69 [op achterzijde:] 
Gedraaid 13/7/69 R.H. I 9.30/10.00 [dit slaat vermoedelijk op de 
oorspronkelijke opname van SAVI, waarvan inliggend nog titelgegevens] 

titelgegevens op spoel: eilandvergadering 22-12-'69 - side one / side two 
opmerkingen: snelheid aanvankelijk te langzaam, opnamerecorder heeft bij aanvang 

opname te snel gelopen. 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 1-9-2011 / Scotch / Scotch / 301 
bestand: 301 A RdL / 301 B RdL 
tijdsduur: a: 49:57 / b: 50.03 
  
inv nr: 157 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 22-12-1969 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: Eiland-vergadering op 22-12-69 
titelgegevens op spoel: Eilandsvergadering - 22-12-'69 
opmerkingen: A en B experimenteel tegelijk gekopieerd, later conventioneel. 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 11-7-2012 / Scotch / Scotch / 555 
bestand: 555 A 44-16 IEC 11-7-2012 / 555 B 44-16 IEC 11-7-2012 
tijdsduur: a: 1.04.03 / b: 1.04.02 
  
inv nr: 158 
onderwerp: Inzegening 1970 door Monseigneur Holterman 
datum: 31-12-1969 
omschrijving: inzegening van 1970 en heilwens door Monseigneur Holterman, met reporter 

en vuurwerk, start abrubt en eindigt zo ook maar op zich compleet 
titelgegevens op doos: Bendicion di Obispo Holterman, bispo di ana nobo 1970 na misa di 

santa familia en[onleesbaar] di brionplein palacio di obispo (revolution 30 di 
mei 1969) 

titelgegevens op spoel: bendicion di obispo Holterman na misa di sta familia 1970 
opmerkingen: bestand heeft foutief 44 als naam gekregen, vermoedelijk verward met 

Hoyernummer 44. Bestand is 5-8-2013 omgenummerd naar 52 
archiefnummer Hoyer: - / tape 44 / -  
drager: 13 / 19 / ½ m (dun) / 13-4-2011 / Scotch 111 / Scotch / 51 
bestand: 51A Holterman 
tijdsduur: 6.16 
  
inv nr: 159 
onderwerp: Sehu Literario Shell, Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk 
datum: c. 1969 
omschrijving: Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk, b. over de dood van Tula. 
titelgegevens op doos: Programma Sehu Literario Shell - Pierre Lauffer 
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titelgegevens op spoel: [onleesbaar] 
opmerkingen: band zit verkeerd op spoel (a=b en vv). 24-7-2013 A/B aanduiding aangepast 

in filenaam 
archiefnummer Hoyer: 27 
drager: 18 / 19 / ½ m / 30-12-2012 / Kodak 12P36 / Agfa / 12 
bestand: 12 A Pierre Lauffer IEC 44-16 30-12-2012 / 12 A Pierre Lauffer IEC 44-16 30-

12-2012 
tijdsduur: a: 26.38 / b: 28.59 
  
inv nr: 160 
onderwerp: Sehu Literario Shell, Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk 
datum: 1-4-1969 
omschrijving: Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk 
titelgegevens op doos: No I - San Antoni - Sehu' Literario Shell - [doorgehaald:] "Poi den mi 

djogodo" [] - Programma Shell Cur. NV. - Na encargo di Pierre Lauffer - No 1  2 
April '69 - No. 2  9 April '69 

titelgegevens op spoel: "Foi den mi Djogo" 1-2 - Progr. Shell - No 1 "Foi den mi djogobo" 
opmerkingen: band tordert licht, af en toe gestommel, lage dreunen, die verband lijken te 

houden met de fysieke vervorming van de band.  
archiefnummer Hoyer: B 128 
drager: 18 / 19 / ½ m / 17-7-2012 / Audiotape type 7 PB / - / 284 
bestand: 284 A IEC 16-44 17-7-2012 / 284 B IEC 16-44 17-7-2012 
tijdsduur: a: 28.26 / b: 24.55 
  
inv nr: 161 
onderwerp: Sehu Literario Shell, Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk 
datum: 1-4-1969 
omschrijving: Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk 
titelgegevens op doos: Sehu Literario Shell - progr. Shell Cur. N.V. - Na encarto di Pierre 

Lauffer - No. 5 21-4-'69, No. 6 23-4-'69 
titelgegevens op spoel: Sehu literario Shell - prog. No. 5 y 6 
opmerkingen: fysieke vervorming band, laatste deel vreemde distorsie (korte onderbreking) 
archiefnummer Hoyer: [ronde blauwe sticker] 2 
drager: 18 / 19 / ½ m / 24-5-2011 / Scotch 111 / - /  227 
bestand: 227A / 227B 
tijdsduur: a: 27.57 / b: 28.55 
  
inv nr: 162 
onderwerp: Sehu Literario Shell, Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk 
datum: 12-5-1969 
omschrijving: voordracht van Pierre Lauffer uit eigen werk 
titelgegevens op doos: Sehu literario Shell - Pierre Lauffer - Dialuna y Diarazon - RH I - No. 11 

12/5/69 - No 12 14/5/69 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 43 
drager: 18 / 19 / ½ m / 12-5-2011 / Scotch / Scotch / 128 
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bestand: 128A / 128B 
tijdsduur: a: 28.15 / b: 27.41 
  
inv nr: 163 
onderwerp: Sehu Literario Shell, Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk 
datum: 21-5-1969 
omschrijving: Pierre Lauffer draagt voor uit eigen werk / B. over quarta gekocht bij Thomas 

Henriquez en daarop zou hij Neshi Maribomba hebben gecomponeerd. Wordt 
gemeld dat Lauffer de Cola Debrot prijs heeft gewonnen. 

titelgegevens op doos: Sehu Literario Shell - Pierre Lauffer - Dialuna y Diarazon RH1 - No. 13 
21/5/69 - No 14 28/5/69 [in handschrift] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: vuil, hoor kant a en b aanlopen spoel op opname. Kant a en b gaan tegen eind 

te snel lopen, gevolg slippende opname recorder (?), wordt pas goed 
hoorbaar in eindtune. 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ m / 22-4-2012 / Scotch 111 / Scotch / 410 
bestand: 410 A IEC / 410 B IEC 
tijdsduur: a: 27.45 / b: 26.29 
  
inv nr: 164 
onderwerp: Sehu Literario Shell, Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk 
datum: 9-6-1969 
omschrijving: Sehu Literario Shell, Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk 
titelgegevens op doos: Sehu Literario Shell - Pierre Lauffer - Dialuna y Diarazon RH1 - No. 15 

9/6/69 - No 16 11/6/69 [bijgeschreven 'shosho'] =2 (18)[in handschrift] 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: band is Kodak maar zit op Scotch spoel; fysieke conditie zeer slecht. 

Gekopieerd met speciale voorzieningen. 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ m / 8-1-2013 / Kodak type 31 A / Scotch / 503 
bestand: 503 A 2 Lauffer IEC 44-16 8-1-2013 / 503 B Lauffer IEC 44-16 8-1-2013 
tijdsduur: a: 29.04 / b: 26.54 
  
inv nr: 165 
onderwerp: Sehu Literario Shell, Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk 
datum: juni/juli '1969 
omschrijving: Pierre Lauffer draagt voor uit eigen werk 
titelgegevens op doos: Programa Shell - Sehu' Shell = Pierre Lauffer = No. 19 - No. 20 - no. 3 

Mi ta kansa 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band is breekbaar en tordeert enorm, ruikt. Gaat niet meer terug op spoel 

doordat windingen niet strak tegen elkaar komen. Alleen af te spelen met 
speciale voorziening, muziek jengelt, band wordt steeds minder vlak. Dit 
wordt c. 10 min. na start hoorbaar. Bestand uit diverse bestanden 
opgebouwd. (Tijdelijke nummering xxx). Was 236 moet zijn 286. 31-7-2013 
besloten deze 236 werknummer te houden en andere 236 tot 286 te maken 
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archiefnummer Hoyer: B 129 / tape 100 / - 
drager: 18 / 19 / ½ m / 20-4-2012 + 23-4-2012 + 27-9-2012 + 3-10-2012 (en eerder) / 

Kodak type 31A12 / Kodak / 236 
bestand: 236 A OK Lauffer Shell IEC 44-16 3-10-2012 / 236 B OK Lauffer Shell IEC 44-16 

3-10-2012 
tijdsduur: a: 28.36 / b: 30.39 
  
inv nr: 166 
onderwerp: Sehu Literario Shell, Pierre Lauffer leest voor uit eigen werk 
datum: juli/aug 1969 
omschrijving: Pierre Lauffer draagt voor uit eigen werk 
titelgegevens op doos: Programma Pierre Lauffer 3 - Sehu Lit. Shell - Prog. No. 25 - No 26 

[met enige onduidelijke aantekeningen op doos, nrs. 26 t/m 32, met bij 28 de 
notitie 'life'] [met inliggend briefje met de aankondiging zoals deze is 
opgenomen in de tune. Op achterzijde tekst van een politiek lied tegen de 
democratische regering. Het is de onderste helft van een a4 vel] 

titelgegevens op spoel: Sehu Literario Shell - Pierre Lauffer 
opmerkingen: Geen in/uitfaden, stukjes band zonder modulatie in bestand gelaten i.v.m. het 

eventueel nemen van een ‘fingerprint’ bij geluidsrestauratie. 
archiefnummer Hoyer: 310-A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 20-4-2012 / Scotch 111 / Scotch / 457  
bestand: 457 A IEC / 457 B IEC 
tijdsduur: a: 26.37 / b: 25.34 
  
inv nr: 167 
onderwerp: Diverse opnamen door Publicidad Antiyano van Rudy Plaate, reclame Salas 

Sportshop, Please Hold On en Contigo  
datum: 1969/1970 
omschrijving: Reclame Salas door Rudy Plaate en muziekopnamen; o.a. Please Hold On 

(mastertape voor plaat?) a: 4x reclames Salas en divers restmateriaal 
(kwartsoor stereo 19) / B zijde (half stereo 38) : Please Hold On en Contigo, 
uitgebracht op ERMA 41, aug./sept. 1969. b1 is complete opname met in 
laatste seconden tegenspoor dat hoorbaar wordt daar door de Salas reclames 
deze opname aan de andere zijde is 'geraakt'. b2 is correctie, mono, signaal 
tegenspoor er uit. 

titelgegevens op doos: 12 nummers begeleiding Rudy Plaate grabashon  - velosidad 7 1/2 
durashon - graba na Publicidad Antiyano in volgorde opname niet in volgorde 
L.P. 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Door opname reclames zijn volspoor (muziek) opnamen aan andere zijde voor 

een deel gewist. Deze volspoor muziektracks zijn voor zover mogelijk volspoor 
afgetast, echter door opname met kwart spoor mono tegenspoor is een klein 
deel half spoor afgetast. Had tijdelijk nummer GN002. Band klinkt dof, veel 
laag, weinig hoog, enige oversturing door gerammel op microfoon. 

archiefnummer Hoyer: geen 



82 
 

drager: 18 / 19+38 / ¼ m + ½ s / 19 cm deel 12-7-2011, 38 deel 5-7-2011 (ook als 
data: 28-4-2011+5-7-2011+13-7-2011+15-7-2011 (19 ¼ mono) 38 vol op 
17+18-7-2012 / Philips LP 18 / Philips / 78 

bestand: 78 A RdL laag beter norm edit / 78 1 IEC / 78 B 2 mono en gecorrigeerd IEC 16-
44 18-7-2012 

tijdsduur: a1: 6.40 / b1: 7.46 / b2: 4.05   
 
inv nr: 168 
onderwerp: Combo San José 
datum: 1969/1970 
omschrijving: Lichte muziek door lokale band. ‘Julia’ (in 1972 als handelsplaat uitgebracht 

door Gran Combo op het label Palacio), Mi Cai De Las Nubes uitgebracht als 
handelsplaat c. 1969/1970 op het label La Flor door hieronder aangegeven 
artiesten. 

titelgegevens op doos: Opnamen combo San Jose' - grabashon stereo - velosidad 7 1/2 c ps - 
durashon 40 min. - graba na Publicidad Antiyano - San Jose Intern [inliggend 
vel papier (achterzijde muziekpapier) (gescand) met titelgegevens:] 1) Julia 
(tumba) Clovis Bazur - 2) Trata de Recordar (bolero) Clovis y Mafalda - 3) Pinar 
de Rio (Guajira) Mafalda - 4) Amoroso (bolero) Mafalda - 5) La Cumbanchera 
de Belen (guaracha) Maf. - 6) La Tumba (tumba) Clovis Bazur - 7) Me cai de las 
nubes. - 8) Un tabla lo Bula (Tumba) Hildo Martis - 9) Volvere (Bol) Maf. - 10) 
Groovy Carnaval (tumba) Maf) [opmerking in handschrift:] Dit is een opname 
op Dualtrack. Het optimale kwaliteitsgeluid wordt slechts verkregen bij 
afspelen op een 2 sporen stereo-recorder. Bij afspelen op 4 sporen recorder 
zal een der kanalen zwakker doorkomen. Op een fulltrack machine zal de 
dynamiek aanzienlijk minder zijn (doos en notitie gescand).  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: opname Publicidad Antillano, goede kwaliteit stereo, Philips band, opname 

vermoedelijk door ‘Suhandi’.  
archiefnummer Hoyer: 1042 [oranje sticker] 
drager: 18 / 19 / ½ s / 17-7-2012 / Philips LP 18 / Philips / 562 
bestand: 562 IEC San Jose 16-44 17-7-2012 
tijdsduur: 37.11 
documenten: 562 titellijst / 562 doos / 562 notitie voorzijde 
  
inv nr: 169 
onderwerp: Reclame voor A.L.M. ‘Tir un tek tours’ 
datum: 1969-1970 
omschrijving: Reclame voor 'Tir' un tek' tours, een aanbieding om voor een relatief laag 

bedrag drie dagen (2 nachten) op een ander benedenwinds eiland te 
verblijven. Amigoe 12-6-1970 bevat reclame hiervoor, ook 27-8-1969 

titelgegevens op doos: nvt 
titelgegevens op spoel: A.L.M. [onleesbaar] 
opmerkingen: ruis 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 6 / 19 / ¼ s (of 2x m) / 19-5-2012 / geen doos / Standard / 403 
bestand: 403 A 2 IEC 
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tijdsduur: 1.12 
 
inv nr: 170 
onderwerp: Vergadering Staten 
datum: 26-2-1970 
omschrijving: over onafhankelijkheid Antillen, met o.a.Ciro Kroon, Croes (Betico?) en 

Stanley Brown. 
titelgegevens op doos: 26-2-70 statenvergadering op 26-2-70 omtrent bezoldiging van de 

griffie v.d. staten en het instellen van een parlementaire commissie met 
betrekking staatkundige positie van de Ned. Antillen 

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 13-4-2011 / Scotch / Scotch / 36 
bestand: 36A / 36B 
tijdsduur: a: 1.01.17 / b: 8.45 
  
inv nr: 171 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 27-2-1970 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad  
titelgegevens op doos: Eilandsvergadering - op - 27-2-'70 - Diverse punten - w/o Lening 2 

miljoen gulden - ten laste v/h Eilandgebied Curacao [inliggend vel betreffende 
voorgaande opname doorslagpapier met in typoscript hit parade 26 augustus 
1969 (Spaans) met gegevens betreffende de liedjes] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 6-8-2012 / Scotch 175-12 / Scotch / 485 
bestand: 485 A Eilandsraad IEC 16-44 6-8-2012 
tijdsduur: 48.56 
  
inv nr: 172 
onderwerp: Vergadering Staten 
datum: 10-3-1970 
omschrijving: Vergadering Staten, eedsaflegging waarnemend gouverneur 
titelgegevens op doos: Statenvergadering - op - 10-3-'70 - omtrent - benoeming van - Leito 

tot waarnemend gouverneur [inliggend kaartje SAVI (oorspronkelijke opname) 
en doorslag in typoscript met hitparade 23 september 1969 met enige 
gegevens in Spaans (gegevens bij SAVI opname)] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 24-7-2012 / Scotch / Scotch / 574 
bestand: 574 gecorrigeerd IEC 16-44 24-7-2012 
tijdsduur: 16.18 
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inv nr: 173 
onderwerp: Apollo 13 
datum: 17-4-1970 
omschrijving: Verslaggeving lancering Apollo 13 
titelgegevens op doos: Salida y Boyada di Apollo 13  17-4-'70 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Spaanse verslaggeving.  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ m / kant 1 23-5, kant 2 24-5-2012 + 2e maal 18-2-2013 / Reeves 

Soundcraft / Scotch /  418 
bestand: 418 A RdL 44-16 2352012 / 418 B RdL 44-16 2352012 
tijdsduur: a: 1.02.42 / b: 30.27 
  
inv nr: 174 
onderwerp: interview met schrijver De Jongh van 'E Dia di mas Historiko', roman omtrent 

opstand 30 mei 1969 
datum: 5-1970 
omschrijving: Interview n.a.v. verschijnen boek van De Jongh 'E Dia di mas Historiko', roman 

omtrent opstand 30 mei 1969, het boek verschijnt mei 1970 
titelgegevens op doos: E dia di mas historiko - Interview ku sr. Eddy de Jongh pa Hoyer I 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 45 
drager: 18 / 19 / ½ m / 13-5-2011 / Scotch / Scotch (3M) / 116 
bestand: 116A 
tijdsduur: 8.50 
  
inv nr: 175 
onderwerp: Aankondiging verandering programma i.v.m. overlijden minister Amador Nita 
datum: 17 of 18-6-1970 
omschrijving: aankondiging wijziging programma i.v.m. dood minister van sociale zaken 

Amador Paulo Nita 
titelgegevens op doos: Fallicimento di su Excelencia A.P. Nita - solamente aankondiging 
titelgegevens op spoel: Fallicimento di su Excelencia A.P. Nita 
opmerkingen: bestand had werknummer 112, is vernoemd op 31-7-2013 naar 122 
archiefnummer Hoyer: tape 96 / X-1 [ook nummer 23] / - 
drager: 18 / 19 / ½ m / 20-5-2011 / Scotch 175-12 / Scotch / 122 
bestand: 122A 
tijdsduur: 0.46 
  
inv nr: 176 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 1-7-1970 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad  
titelgegevens op doos: Eilandsraad vergadering van woensdag 1 juli 1970 (emancipaptie) 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: begint abrubt, vrij ver op de band, geblaas in microfoon 
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archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 1-5-2012 / Scotch 220-24 / Scotch / 336 
bestand: 336 A IEC 
tijdsduur: 9.13 
  
inv nr: 177 
onderwerp: Rede gezaghebber Kibbelaar  
datum: 1-8-1970 
omschrijving: Kibbelaar spreekt i.v.m. met zijn benoeming tot gezaghebber en spreekt over 

de moeilijke tijd voor Curaçao. 
titelgegevens op doos: Gezaghebber Kibbellaar op 1 Augsutus 1970 T.V. en radios omroepen 

[sic] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: brom, eerste stukje ontbreekt (opname (op band zelf) te laat gestart) 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 30-5-2011 / - / Scotch / 206 
bestand: 206A 
tijdsduur: 26.27 
  
inv nr: 178 
onderwerp: Verslag ‘baseball’ wedstrijd 
datum: 19-10-1970 
omschrijving:  
titelgegevens op doos: Baseball - Cuba Campeon Mundial - Juvenil vs. Antillas - 19-10-70 
titelgegevens op spoel: Baseball / Cuba Campeon Mundial Juvenil vs. Antillas 19-10-70 
opmerkingen: vervorming door oversturing, geluidsniveau is (al dan niet bedoeld) gewijzigd 

op 5 punten tijdens de opname. Op 4 opeenvolgende punten is het volume 
verlaagd, op 57.07 (‘marker’ 5) is het weer verhoogd. In bestand zijn op deze 
punten door ‘markers’ aangegeven gebieden ‘normalized’ op -1 dB.  

archiefnummer Hoyer: 284-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 1-5-2012 / - / Scotch / 453 
bestand: 453 A IEC vol aangepast 
tijdsduur: 59.43 
  
inv nr: 179 
onderwerp: Muziek door cah’i orgel en wiri 
datum: 22-11-1970 
omschrijving: Cah'I orgel en wiri, 7 stukken 
titelgegevens op doos: [Oorspronkelijk programma van Voice of America] 'Short Features 

No. 40, 11/22/70', [in handschrift op doos:] Statenvergadering 29-12-70 II  
[deze staat echter niet op de band. De band bevat een opname van Cah'I 
Orgel en Wiri] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band heeft enige fysieke vervorming, met name In start 
archiefnummer Hoyer: A 496 [?] 
drager: 18 / 19 / ¼ m (met heel zacht in spoor 3 ook signaal. Dit is echter niet 

meegekopieerd) / 1-8-2011 / Audiotape - Voice of Amerika / - / 303 



86 
 

bestand: 303A RdL 
tijdsduur: 29.21 
  
inv nr: 180 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 9-12-1970 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad , op c. 42 min. protest tegen Nederlands als voertaal 

in raad 
titelgegevens op doos: Eiland Vergadering - 9 december - 1970 I - Radio Hoyer II 
titelgegevens op spoel: Eilandsraad - 9 dec '70 
opmerkingen: slechte opname, tordeert licht, kwaliteit zeer matig, verstaanbaar maar 

vreemde distorsie, alsof in microfoon geblazen wordt, B idem, bestand edit en 
onder zelfde naam gesafed 24-7-2013 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 18-7-2012 / Audiotape / Audiotape / 496 
bestand: 496 A IEC 16-44 18-7-2012 / 496 B IEC 16-44 18-7-2012 
tijdsduur: a: 55.02 / b: 56.28 
  
inv nr: 181 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 14-12-1970 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad  
titelgegevens op doos: Eilandsraad 14-12-'70 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: op enkele plaatsen pieken, klappen tegen tafel 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 24-5-2011 / Audiotape - Voice of America / Scotch / 184 
bestand: 184A / 184B 
tijdsduur: a: 54.24 / b: 55.18 
  
inv nr: 182 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 14-12-1970 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad  
titelgegevens op doos: Eilandsraad - 14-12-'70 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Band is los (zonder doos) aangetroffen, nabij werd doos aangetroffen die als 

origineel is beschouwd. Geluidskwaliteit goed.  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 9-8-2012 / Audiotape / Audiotape / 504 
bestand: 504 A eilandsraad RdL 44-16 9-8-2012 / 504 B eilandsraad RdL 44-16 9-8-2012 
tijdsduur: a: 50.15 / b: 49.46 
  
inv nr: 183 
onderwerp: Muziek door Combo C  
datum: c. 1970 
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omschrijving: Acht opnamen van Combo C. Opname is gedateerd op aanwezigheid van het 
nummer Bottom Baily dat 1970/1971 door Angel Job wordt uitgebracht. 

titelgegevens op doos: Combo C [divers doorgehaald in handschrift, slaat vermoedelijk niet 
op Combo C opname] [binnenzijde doos:] Combo C - The Sea and Me - Bottom 
Baily - Cerca del Mar - Fire fire - T.O.P. - Cadina - Ojos Verdes - Perfidia 
(descarga) 

titelgegevens op spoel: Combo C 
opmerkingen: ruis maar goede geluidskwaliteit, jengel in laatste twee nummers (neemt toe), 

linker kanaal dof/veel laag. ‘Candida’ lijkt te jengelen maar wordt beter. 
Laatste nummer lagere modulatie. Jengel op diverse recorders te 
constrateren maar deze blijkt te verschillen. Vermoedelijk gladde band (die 
overigens ook poeder afgeeft) die bij opname heeft geslipt en dit bij weergave 
op sommige recorders weer doet. Om deze reden kopie van 3-11-2012 
afgekeurd.  

archiefnummer Hoyer: No 316-A 
drager: 18 / 19 / ¼ s / 29-10-2013 / Scotch 290 / Emitape / 424 
bestand: 424 A TB10XD Combo C 44-16 29-10-2013 mont 
tijdsduur: 29.43 
  
inv nr: 184 
onderwerp: Populaire muziek met drums, orgel en elektrische gitaar 
datum: c. 1970 
omschrijving: populaire muziek met drums, orgel en elektrische gitaar, zo te horen ca. 1970. 

Amor Scondi (op doos geschreven maar niet aangetroffen op band) is rondom 
1967 hit 

titelgegevens op doos: [Amor scondi - Los Dos] 
titelgegevens op spoel: [Terra de Buana - Los Avaka (of Buana)] 
opmerkingen: NAB en IEC vergeleken, geen wezenlijk verschil. Spoel gebroken. 
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: - / 19 / vol / 30-6-2011 / - / - /76 
bestand: 76A IEC 
tijdsduur: 4.10 
  
inv nr: 185 
onderwerp: Uitzending muziek van cah’i orgel vanuit Club Deportivo Sta. Rosa 
datum: c. 1970 
omschrijving: Opname van cah'i orgel; uitzending vanuit Club Deportivo Sta Rosa. Adres 

wordt genoemd (maar moeilijk te verstaan). Met rasp. Geen datering kunnen 
toepassen behalve op grond van sporentechniek. 

titelgegevens op doos: Caha di Orgel 
titelgegevens op spoel: caha di orgel 
opmerkingen: opname vrij dof 
archiefnummer Hoyer: 199 A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 5-9-2011 / Scotch triple length / Scotch / 253 
bestand: 253 A RdL 
tijdsduur: 43.49 
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inv nr: 186 
onderwerp: Handelsplaten, ‘Tape di Helen’ 
datum: c. 1970 
omschrijving: Spaanse popmuziek op handelsplaten c. 1970, vermoedelijk privéband van 

Helen Hoyer 
titelgegevens op doos: Kantikanan di Pasku etc. Tape di Helen [in klein handschrift 

toegevoegd:] e bandana a brua den otro! [inliggend vel: titelgegevens op 
papier van radio Juventud de España]  

titelgegevens op spoel: Tape di Helen 
opmerkingen: handelsplaten 
archiefnummer Hoyer: 34-A, tape 3 / [ronde blauwe sticker] 27 / 34-A 
drager: 18 / 19 / ½ m / geen transcriptie / Audiotape 1251 / - / 166 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 187 
onderwerp: Handelsplaten 
datum: c. 1970 
omschrijving: Handelsplaten, divers Zuid Amerika 
titelgegevens op doos: Piezanan Graba [inliggend vel]: Piezanan Graba – 1. Sonora 

Matancera – canta Elliot Romero – 2. Ramon Ropain su piano y ritmo – 3. 
Johnny Ventura y su combo 

titelgegevens op spoel: 1. Sonora Matancera – 2. Ramon Ropain su piano y ritmo – 3. Johnny 
Ventura y su combo 

opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 203 A 
drager: 18 / 9,5 / ½ / geen transcriptie / Kodak type 31A / Soundcraft / 373 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 188 
onderwerp: verhalen vertelt door Ornelio ‘Kees’ Martina 
datum: c. 1970? 
omschrijving: A: Noticia Lokal met diverse berichten, daarna een verhaal / B: verhaal. 

Datering op grond van Hoyer inventarisnummer. Amigoe bericht (22-10-
1975): Kees oftewel mr. Ornelio Martina heeft al tijd niets van zich laten 
horen.  

titelgegevens op doos: Kees Martina - Historianan ranca for di - Bida real: - I Destino y un 
paar di bitter, II No sconde bo amor 

titelgegevens op spoel: side two: “nosconde bo amor” kees martina - historia di ranca for di 
bida real kees martina - side one “destino y un paar di bitter” 

opmerkingen: matige geluidskwaliteit, band zit verkeerd op spoel; begint kant II. Hard 
gemoduleerd. Aanvankelijk voorzien van werknummer 554, blijkt 8-8-2013 
band werknummer 207 te zijn. 25-5-2011 eerste kopie (afgekeurd). 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ m / 26-9-2013 / Kodak 12P36 / - / 207 
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bestand: 207A Kees Martina IEC 44-16 26-9-2013 / 207B Kees Martina IEC 44-16 26-9-
2013 

tijdsduur: a: 20.00 / b: 24.04 
  
inv nr: 189 
onderwerp: Proclamatie Prins Carnaval 1971 
datum: 1-2-1971 
omschrijving: proclamatie Prins Carnaval 1971, tumba Bashé wordt genoemd. Op doos 

latere datum dan opnamedatum band (doos niet origineel).   
titelgegevens op doos: Escenario Musical No. 24 - 12/10/72 
titelgegevens op spoel: Proclamacion - Prins Sillie - Carnaval - 1971 - Prins Alegria - Pancho 

Armonia [?] - No. 2 
opmerkingen: vies, brokkelt door vieze plek op band (chemische reactie) 
archiefnummer Hoyer: A 540 
drager: 18 / 19 / ½ m / 2-1-2013 / Audiotape (Voice of America) Escenario Musical No. 

24 - 12/10/72 / geen (made in USA) / 111 
bestand: 111 A Proclamatie Carnaval 1971 IEC 44-16 2-1-2013 
tijdsduur: 4.31 
  
inv nr: 190 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 8-2-1971 
omschrijving: beraadslagingen in de eilandsraad 
titelgegevens op doos: Eilands-Vergadering 8-2-71 [en gegevens gewiste Voice of America 

programma van 4/27/70] 
titelgegevens op spoel: Eilandsverg. 8-2-71 
opmerkingen: mono, spoor 1 (a) en 2 (b). Probleemband, staat bol waardoor vooral met 

spoor 1 kopcontact is bemoeilijkt. Hierdoor is in de start (kant A) en einde 
(kant B) circa 20 sec. niet hoorbaar.  

archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 9,5 / ¼ m / 17+18-10-2013 + 1-11-2013 / Voice of America - Audiotape 

type 1251 / - / 204 
bestand: 204 A Eilandsraad IEC 44-16 18-10-2013 norm en mont / 204 B Eilandsraad IEC 

44-16 18-10-2013 norm en mont 
tijdsduur: a: 1.04.11 / b: 1.04.20  
  
inv nr: 191 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 30-6-1971 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: I - Eilands vergad - 24-6-71 - + Eilandsvergad - 30-6-'71 
titelgegevens op spoel: Eilandsverg - 24-6-71 I  
opmerkingen: 1e deel van de band zeer veel distorsie en vervorming, bijna niet te verstaan. 

Dit wordt na enkele minuten plotseling beter, bij start nieuwe opname, Bij 
overmodulatie 'blazend' geluid, waarschijnlijk overbelasting microfoon. 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 8-8-2012 / Scotch / Scotch / 482 
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bestand: 482 A eilandsraad RdL 44-16 8-8-2012 
tijdsduur: 2.04.27 
  
inv nr: 192 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 2-7-1971 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad  
titelgegevens op doos: Eilandsverg. - 20 jarig bestaan - 2-7-71 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band zit mogelijk andersom op spoel A is B en v.v. 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / A: 9,5 + B: 19 / ½ m / 9-8-2012 / Audiotape [ex Voice of America] / 

Audiotape / 484 
bestand: 484 A eilandsraad RdL 44-16 9-8-2012 / 484 B eilandsraad RdL 44-16 9-8-2012 
tijdsduur: a: 9.60 / b: 30.32 
  
inv nr: 193 
onderwerp: Opening vakbondshuis C.F.W. 
datum: 3-7-1971 
omschrijving: Nieuw vakbondshuis, opnening met o.a. gasten uit Nederland 
titelgegevens op doos: Apertura Casa Sindical 3 di July 1971 - 1 channel 3 3/4 
titelgegevens op spoel: Voz di C.F.W. 6 juni [doorgehaald] 30 mei '71 - Apertura casa sindical 

3/7/71 
opmerkingen: band fysiek vervormd, gevoelige laag brokkelt af, veel laag 
archiefnummer Hoyer: 292-A / [blauwe ronde sticker] 15 / 292-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 31-5-2011 / Audiotape type 1200 / - / 224 
bestand: 224A / 224B 
tijdsduur: a: 56.46 / b: 32.59 
  
inv nr: 194 
onderwerp: Congres C.F.W. met Grupo Folklorico Nos Corsow, Las Chicas Ritmicas, Groep 

van Juancho Schmidt 
datum: 20-7-1971 
omschrijving: Opname van congres C.F.W. m.m.v. Grupo Folklorico Nos Corsow, Las Chicas 

Ritmicas, Groep van Juancho Schmidt 
titelgegevens op doos: #1 Congreso C.F.W. Apertura y prome congreso 17 y 18 July 1971 

[aan voorzijde doos wordt als data 17, 18, 19 y 20 July 1971 vermeld, met 
apart weer 17+18/7/71] 

titelgegevens op spoel: Congreso C.F.W. apertura # 1 
opmerkingen: band fysiek vervormd op spoel, A: t.o.v. muziek soms zeer slechte 

microfoonplaatsing B: slechte kwaliteit ligt (ook) aan lijverbinding, James Last 
plaat (in studio, start en afsluiting) klinkt goed. 

archiefnummer Hoyer: 288 A 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 2-8-2011 / Magnetic Recording Tape Mylar / - / 309 
bestand: 309A 1 RdL / 309A 2 RdL / 309B 1 RdL / 309B 2 RdL 
tijdsduur: a1: 1.53.16 / a2: 1.16.50 / b1: 1.59.56 / b2: 1.08.05 
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inv nr: 195 
onderwerp: Opname van congres C.F.W. 
datum: 20-7-1971 
omschrijving: Opname van congres C.F.W.  
titelgegevens op doos: [op rug:] Congreso CFW No. II July '71, [aan voorzijde doos:] 3de 

Congreso C.F.W. Apertura 17, 18, 19 y 20 July 1971 # 2 19/7/71 
titelgegevens op spoel: Congreso C.F.W. # 2 
opmerkingen: distorsie gelijk voorgaande band, werknummer 309 inventarisnummer 194 

Zowel in kan A als B, mogelijk storing door TL-lamp. Microfoon staat ver van 
de sprekers. Er is veel achtergrondgeluid. Vanaf 25 min. B kant alleen L spoor 
en R zwak. Dit is met kleine herhaling ondergebracht in 2 bestanden.  

archiefnummer Hoyer: 289 A 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s B zijde 1 spoor zeer zacht / 1-8-2011 / Scotch / Scotch / 310 
bestand: 310A RdL / 310B a RdL / 310B b RdL 
tijdsduur: a: 2.04.33 / b1: 25.32 / b2: 1.39.40 
  
inv nr: 196 
onderwerp: Opname van congres C.F.W. 
datum: 20-7-1971 
omschrijving: Opname van congres C.F.W. 
titelgegevens op doos: #3 Congreso C.F.W. apertura 17, 18, 19 + 20 July 1971 # 1 A 
titelgegevens op spoel: Congreso C.F.W. # 3 
opmerkingen: band is fysiek vervormd op spoel, klinkt alsof op achtergrond een radio staat 

te spelen of dat oude opname niet is gewist. Geluid op de band ‘stottert’, hier 
en daar storing op band, tussen 18 en 20 minuten stuk uitval / B: opname 
slechte kwaliteit, van te grote afstand gemaakt, oversturing wanneer dicht in 
de microfoon wordt gesproken 

archiefnummer Hoyer: 290-A / [ronde blauwe sticker] 3 / 290-A 
drager: 18 / 9,5 / ¼ m / 13-7-2011 / Scotch 220-24 / Scotch / 228 
bestand: 228 A RdL / 228 B RdL 
tijdsduur: a: 2.07.19 / b: 2.07.06 
  
inv nr: 197 
onderwerp: Opname van congres C.F.W. 
datum: 20-7-1971 
omschrijving: Opname van congres C.F.W. , opsommen namen deelnemers, veel herhaling, 

vermoedelijk uitslag van stemming. O.a. Angela, Sofia, Ong A Kwie (president), 
Van Zichem B. div. stemrondes 

titelgegevens op doos: #4 - Congreso C.F.W. - Apertura 1-a (17), 18, 19 + 20 - July 1971 
[inliggend: Scotch reclamesticker] 

titelgegevens op spoel: Congreso C.F.W. - No. 4 
opmerkingen: A1, 2 en 3 en B: microfoon op te grote afstand van beoogde geluidsbron, B. 

onrustig vibrerend effect met name ook in achtergrondgeluiden  
archiefnummer Hoyer: 291-A 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s (1+3) + m (4) / 21-5-2012 / Scotch 3M / Scotch / 454 
bestand: 454 A RdL 44-16 2152012 / 454 B RdL 44-16 2152012 
tijdsduur: a: 1.36.33 / b: 2.06.21 
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inv nr: 198 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 27-7-1971 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: I - Eilands-Vergadering - 27-7-'71 [inliggend kaartje SAVI en papieren 

(waarvan een doorslagpapier) met in typoscript gegevens en 
aankondigingsteksten van voorgaande opname, Hit Parade Español 20 april 
1971] 

titelgegevens op spoel: Eilands-Verg 27-7-'71 - I 
opmerkingen: kwaliteit goed 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 18-7-2012 / Scotch / Scotch / 478 
bestand: 478 Eraad 27-7-71 IEC 16-44 18-7-2012 
tijdsduur: 1.49.44 
  
inv nr: 199 
onderwerp: Oprichting ontwikkelingsmaatschapij Codeco, Norman Chumaceiro 
datum: 29-7-1971 
omschrijving: Ontwikkelingsmaatschappij Codeco, directeur Norman Chumaceiro. Zie ook 

artikel in Amigoe 29-7-1971 p 3 
titelgegevens op doos: Instalacion - Codeco - 29-7-'71 
titelgegevens op spoel: Codeco 
opmerkingen: 1e 30 sec. op 19 c/s, dan naar 9.5 c/s, iets overstuurd 
archiefnummer Hoyer: 296-A 
drager: 18 / 19+9,5 / ½ m / 16-7-2012 / Scotch 3M 220-24 / Scotch / 549 
bestand: 549 IEC 16-44 16-7-2012 
tijdsduur: 1.11.56 
  
inv nr: 200 
onderwerp: Programma in herinnering van Augusto Gressmann, met o.a. opname met 

dochter Magdala Gressmann 
datum: 8-8-1971 
omschrijving: Programma over Augusto Gressmann met diverse liedjes. Hieronder meest 78 

toeren handelsplaten maar ook enkele onbekende archiefopnamen, o.a. met 
zijn dochter Magdala Gressmann. Weinig tot geen wezenlijke informatie over 
Gressmann. Gedraaid worden de (handels)platen ‘Amor na salina’, 
‘Oldsmobile’, ‘Azijn Banana’, ‘Fracaso’, ‘Federik y Francinet’, ‘Romance’, 
‘Diabel ta los’, ‘Mirabal’, voorts enkele niet op plaat uitgebrachte opnamen: 
duet met dochter Magdala, ‘Lanta Federico’ en ‘Mama’. 

titelgegevens op doos: Programma Memoria Augusto Gressman - fallece 1963 - 8/8/71 - 45 
min. 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: met inliggende notitie (gescand): “Hubert, E tape aki ta draai loga di musicos 

Antillano. E ta tur cla cu call ariba. E mester cuminsa 8.15 despues Voice Di 
America de caba mas of menos 9 or.” Hele band lijkt een kunstmatige echo te 
hebben 

archiefnummer Hoyer: 47A / tape 7 [ook nummer 34] / 47A 
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drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 10-5-2011 / Scotch / Scotch / 127 
bestand: 127A 
tijdsduur: 45.14 
documenten: 127 notitie 
 
inv nr: 201 
onderwerp: Herdenking 150 jarige sterfdag Luis Brion / B: rev. dr. Pedro Pablo Bartola in 

Sociedad Bolivariano 
datum: 27-9-1971 
omschrijving: excellentie Don Raphael Cargena met ‘Mildred’ in de Hoyer studio 
titelgegevens op doos: Conmemoracion 150 ana Morto di Almirante Luis Brion - 27-9-'71 - 

side one: actonan na Brionplein - kranslegging etc. / side two: Rev. Bartola 
Soc. Bolivariano Tape no. 2 

titelgegevens op spoel: Programma 150 aña morto luis brion 27-9-'71 / rev bartola soc. 
Bolivariano tape No. 2 - actonan na brionplein / 27-9-71 herdenking 150ste 
sterfdag Adm. L. Brion 

opmerkingen: B zijde stereo rechter kanaal c. 5 db zachter dan linker kanaal. 
archiefnummer Hoyer: 324-A 
drager: 18 / 9,5 / ¼ m + s (B) / 22-4-2011 / Scotch 220-24 / Scotch / 27 
bestand: 27A / 27B 
tijdsduur: a: 1.34.47 / b: 50.42 
  
inv nr: 202 
onderwerp: Herdenking 150 jarige sterfdag Luis Brion 
datum: 27-9-1971 
omschrijving: toespraken n.a.v. herdenking sterfdag Brion 
titelgegevens op doos: Programa 150 anja morto Luis Brion 27/9/71 RH I tape no. 3 [op rug] 

conmemoracion 150 ana morto adm. Luis Brion - 27-9-'71 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: brom, 9,5 c/s equalizing op 4,75 c/s (meer hoog) 
archiefnummer Hoyer: A 556 
drager: 18 / 9,5 / ¼ m / 6-2-2013 / Audiotape type 1251 / Scotch / 498 
bestand: 498 A Brion GX220 44-16 6-2-2013 
tijdsduur: 55.45 
  
inv nr: 203 
onderwerp: Herdenking 150 jarige sterfdag Luis Brion 
datum: 27-9-1971 
omschrijving: onderdeel van de herdenking 150 jarige sterfdag Brion, daarna kerkdienst op 

orgel, improvisaties op Curaçaose traditionals 
titelgegevens op doos: Herdenking 150ste sterfdag - commemoracion: - Admiral Luis Brion - 

27-9-'71 - side one: A programma L.I. Castro - B Requiem-mis St. Anna-kerk - 
Side Two: [niets ingevuld] - Tape I 

titelgegevens op spoel: [onleesbaar] 150 anja morto Luis Brion progr. 27-9-71 RH I L. Castro - 
1 programma L.I. Castro / 2 Requiem mis  St. Annakerk  

opmerkingen: spoor 3 zachter, in kerkdienst af en toe korte snelheidsonderbrekingen (per 
omwenteling korte onderbreking geluid) 
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archiefnummer Hoyer: 323 A 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 6-2-2012 / Scotch / Scotch / 560 
bestand: 560 A Brion GX220 44-16 6-2-2012 
tijdsduur: 1.22.12 
  
inv nr: 204 
onderwerp: Programma Dierendag 
datum: 4-10-1971 
omschrijving: Radioprogramma met grammofoonplaten die betrekking hebben op dieren; 

uit 1971 met recalme, draaien o.a. ‘El toro di shon Arey’ van Luti Samson en 
Conjunto San Jose, ‘Warawara’ van Edwin Thomasa en Conjunto Estrellas del 
Caribe, ‘Sangura Malunan’ van Tipico Sta. Rosa, ‘Chuchubi’ op cah'I orgel, 
‘Chubatu Bieuw’ van Candelaria en Tipico Sta. Rosa, ‘Chubatu di Sabana’ door 
Rudy Plaate, ‘Los Peros Ladrong’ (?) van Camelia door Edwin Thomasa en 
Conjunto Estrellas del Caribe, ‘Boca di tribon’ (78 toeren), ‘Trupial’, Linda en 
Joyce, ‘Baka pinta’ (78 toeren), ‘Dushi paloma’ door Rudy Plaate, ‘Mi Paloma’ 
van Greta Marta, ‘Coloi macacu’ (?) van Boy van Heydoorn, ‘Mala Pushi’ door 
Quinteto Micho (78 toeren). 

titelgegevens op doos: Programma - Dierendag - R.H. I - 4 oct 1971 [inliggend: brief van 
Francisco Franco met idee voor het programma en suggesties voor enige 
platen]  

titelgegevens op spoel: Dierendag - 4 oct 1971 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 327-A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 18-7-2012 / - [Scotch afgeplakt?] /  Scotch / 481 
bestand: 481 dierendag IEC 16-44 18-7-2012 
tijdsduur: 49.28 
  
inv nr: 205 
onderwerp: Herdenking 5 jarige sterfdag mr. Da Costa Gomez 
datum: 22-11-1971 
omschrijving: 22-11-1966 da Costa Gomez overleden, 5 jarige nagedachtenis / b kant ook 

nog (als B2) stuk Savi opname 
titelgegevens op doos: 1. sacrificio misa na steenrijk 5 Aniversario Morto Dr. Mozes 

Frumencio Da Costa Gomez, 2 Tributo na Cas di Pueblo - Ordonan: Juancho 
Everts - Sr. Winklaar 

titelgegevens op spoel: 1. sacrificio misa na steenrijk 5 Aniversario Morto Dr. Mozes 
Frumencio Da Costa Gomez, 2 Tributo na Cas di Pueblo - Ordonan: Juancho 
Everts - Sr. Winklaar 

opmerkingen: kant a: op 9,5 c/s kerkdienst, kant b: radioprogramma op 19 c/s. Alle sporen 
inzelfde richting. Opname begint met hevige overmodulatie. 

archiefnummer Hoyer: 330 A 
drager: 18 / 9,5+19 / ¼ s / 27-4-2011 / Scotch 3M / - / 61 
bestand: 61A / 61-1 B / 61-2 B 
tijdsduur: a: 2.03.45 / b1: 7.44 / b2: 54.18  
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inv nr: 206 
onderwerp: Oprichting Raad van Advies inzake oprichting standbeeld van dr. Da Costa 

Gomez 
datum: vermoedelijk november of december 1971 
omschrijving: Over oprichting beeld voor Da Costa Gomez, afwegingen, bespiegelingen over 

Da Costa Gomez. 61-2 B vermoedelijk rest 2 spoors opname, is nu ‘non 
compatibel’ kwartspoor, gekopieerd en omgedraaid. Blijkt SAVI opname. 11-
1971 speelt, zo blijkt uit de Amigoe, de kwestie oprichten beeld. 22-11-1971 
wordt gemeld dat commissie oprichting beeld stichting voor het eerst bijeen 
is. 8-2-1973 wordt massale opkomst verwacht bij onthulling. 

titelgegevens op doos: Instalacion raad van advies Commision Estatua Mr. Dr. M. Da Costa 
Gomez 

titelgegevens op spoel: instalacion comision raad van advoes estatua mr. dr. m.f. da costa 
gomez 

opmerkingen: geluidsvolume links zachter dan rechts; overmodulatie waar tegen tafel 
gestoten en niezen, hoesten ; 44.1 storing aan begin verwijderd, stukje met 
brom ingekort, volgt enig gefluit.  

archiefnummer Hoyer: 331 A 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 27-4-2011 / Audiotape - Voice of America / Audiotape / 62 
bestand: 62A 
tijdsduur: 53.34 
  
inv nr: 207 
onderwerp: Onthulling standbeeld van dr. Da Costa Gomez / Cah’i Orgel op handelsplaat / 

Handelsplaten  
datum: 11 februari 1973 (chronologisch onjuist geplaatst) 
omschrijving: Onthulling standbeeld van dr. Da Costa Gomez door zijn weduwe Lucina Da 

Costa Gomez Matteeuws. Diverse politici en prominenten (Juancho Evertsz, 
Martina, Kibbelaar) voeren het woord. Met levensbeschrijving van de 
‘Doctoor’ Da Costa Gomez. Aanvullende informatie in Amigoe van 12 februari 
1973. Donny Zimmerman verslaggever voor Curom i.s.m. Norman Suarez van 
Radio Hoyer. / B kant spoor 1 handelsplaten (op 19 c/s), meest Amerikaans en 
Zuid-Amerikaans repertoire. Niet gekopieerd m.u.v. twee cah’i orgel opnamen 
(niet nader geïdentificeerd). / Spoor 3 handelsplaten in non-compatible 
richting. Eveneens (Zuid) Amerikaans repertoire (niet gekopieerd).  

titelgegevens op doos: n.v.t. 
titelgegevens op spoel: Estatus doctor #I [bevat op spoor 2 en 4 muziek, kopie van platen] 
opmerkingen: Band tordeert. Item Da Costa Gomez (9,5 c/s) heeft vrij grote verschillen in 

geluidsniveau. De opname is in kwartspoor stereo over een halfspoor opname 
gemaakt. 

archiefnummer Hoyer: geen (doos ontbreekt) 
drager: 18 / 9,5+19 / ¼ stereo + ½ mono / 18 + 28-10-2013 / geen doos /  Scotch / 401 
bestand: 401 A Beeld DCG RdL 44-16 18-10-2013 / 401 B sp 1 Handelsplaten Cah’i Orgel 

IEC 44-16 28-10-2013 mont 
tijdsduur: a: 56.13 / b: 6.51 
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inv nr: 208 vervallen (zie 219 en 453) 
  
inv nr: 209 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 16-12-1971 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad , gesproken wordt o.a. over overlijden O.C. Bernabela 
titelgegevens op doos: Eilandvergadering Tape no. I - 16-12-'71 - H.v.Delden (vervanger CH. 

Jonckheer) benoemd - Side I + II 
titelgegevens op spoel: Eiland verg # 1 16/12/71 
opmerkingen: band heeft aan begin fysieke vervorming, hierdoor ‘waaieren’ over de 

kanalen, eventueel mono afluisteren, acetaatband . B. ‘waaiert’ op einde 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 15-11-2012 / Audiotape / - (made in USA) / 417 
bestand: 417 A1 Eilandsraad 16-12-71 A221 44-16 15-11-2012 / 417 B Eilandsraad 16-

12-71 A221 44-16 15-11-2012 
tijdsduur: a: 1.56.23 / b: 1.56.32 
  
inv nr: 210 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 16-12-1971 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad , over vervuiling en sangura, b. over verkeerssituatie, 

hard rijden op de Caracasbaaiweg, straatverlichting op Curaçao 
titelgegevens op doos: III Eiland vergadering - side one 16-12-'71 - side two 17-12-71 - tape 

no. III [met inliggend reclamesticker Scotch] 
titelgegevens op spoel: side I - eilandvergadering 16-12-71 -side II - eilandvergadering 17-12-

71 
opmerkingen: kant a: 4,75 c/s, kant b: 9,5 c/s. Band aan bovenzijde fysiek vervormd 

waardoor geluid 'waaiert'. Af en toe papier tegen microfoon, ‘waaieren’ 
vermoedelijk door bewegen spreker. 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75+9,5 / ¼ s / 13-11-2012 / Scotch 3M / Scotch / 495 
bestand: 495 A Eilandsraad 16-12-71 A221 44-16 13-11-2012 / 495 B Eilandsraad 16-12-

71 A221 44-16 13-11-2012 
tijdsduur: a: 50.18 / b: 2.10.32 
  
inv nr: 211 
onderwerp: Kerstgroeten van diverse Curaçaose winkels en ondernemingen, met o.a. Jack 

Visser 
datum: 12-1971 
omschrijving: kerstgroeten van diverse Curaçaose winkeliers en ondernemingen aan de 

luisteraars 
titelgegevens op doos: Saludos Navidenos 1971/1972 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band in begin fysiek vervomd 
archiefnummer Hoyer: X 97 
drager: 18  / 9,5 / ¼ s / 3-8-2011 / Audiotape Type 24-512-020 / Audiotape / 318 
bestand: 318A RdL 
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tijdsduur: 21.53 
  
inv nr: 212 
onderwerp: Volksliederen en geluidseffecten ter ondersteuning van radioprogramma’s 
datum: c. 1971 
omschrijving: tunes: Di Tur Pais op vibrafoon, Wilhelmus door orkest, Himno Antillano door 

orkest, kakelende kippen (gai cu ta canta), Marcha Luis Brion (piano), 
klokslagen Big Ben. Blijkbaar band met aanvulling en markering 
radioprogramma’s. Deels zo te horen van lakplaat. Opnamedata divers, 
datering op grond van Hoyer inventarisnummer 

titelgegevens op doos: Tunes opening - Radio Hoyer II - I Maandag t/m Zaterdag a Tune 
Radio Hoyer b Wilhelmus c Himno Ant. D Gai cu ta canta e Marcha Luis Brion - 
II Zondag a Klok (8 slagen) b Wilhelmus c Himno Ant. D Gai cu ta canta e 
Marcha Luis Brion 

titelgegevens op spoel: Tunes Opening R.H. III Mnd t/m/ Zat. 2 Zondag 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 329 A 
drager: 18 / 19 / ¼ s /  9-9-2011 / Scotch 175-12 / - / 294 
bestand: 294 A RdL 
tijdsduur: 8.05 
  
inv nr: 213 
onderwerp: Hoorspel in Spaans over Sta Theresa de Jesus, serie Muheras Famosos 
datum: c. 1971 
omschrijving: Muheras Famosos, Spaans stuk over Sta Theresa de Jesus. Geluid novela. B: 

Microdisco, Spaanstalig platenprogramma. Start verder op de band. Datering 
op grond van Hoyer inventarisnummer.  

titelgegevens op doos: 1re pista: Santa Theresa de Jesus 1e capitalo - 2e pista: Hierochirio y 
Capitoles [?] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Positie opnamekop lijkt op grond van sporen iets te hoog te zijn geweest. Kant 

A heeft spoor dat midden houdt tussen kwart- en halfspoor, bij kant B komt 
de modulatie niet geheel aan de onderzijde van de band. Transcriptie kant a 
op 6-11-2012 als kwartspoor (bestand 396 A GX221 Mugeras Famosas 44-16 
06-11-2012) en op 4-3-2013 als halfspoor. Halfspoor geeft beter resultaat.  

archiefnummer Hoyer: X 100 
drager: 18 / 19 / ½ m / 4-3-2013 / - / T3 [geel fluoriserend plastic] / 396 
bestand: 396 A Novela IEC 44-16 4-3-2013 montage en norm / 396 B platenprogramma 

IEC 44-16 4-3-2013 
tijdsduur: a: 12.17 / b: 11.07 
  
inv nr: 214 
onderwerp: kopie van grammofoonplaat Blue Note BLP 4263/84263 
datum: c. 1971 
omschrijving: kopie van grammofoonplaat Blue Note BLP 4263/84263 
titelgegevens op doos: Donaldson Come Back [inliggend op kopie achterzijde LP:] I hope you 

understand this is - for the tap - Percy 
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titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: kopie van handelsplaat 
archiefnummer Hoyer: X101 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Scotch 175 / Scotch / 258 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
 
inv nr: 215 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 13-1-1972 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad  o.a. over statiegeld, brandweer, watervoorziening 
titelgegevens op doos: II - Eilands-Verg - 13-1-72 [inliggend telexvel met op achterzijde 

titelsgegevens platen vermoedelijk van eerdere opname] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band heeft fysieke vervorming, heuveltjes om de centimeter, band hard 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ m / 21 + 22-2-2013 / Audiotape type 1251 / Scotch / 431 
bestand: 431 A Eilandsverg 13-1-1972 II IEC 44-16 22-2-2013 montage / 431 B 

Eilandsverg 13-1-1972 II IEC 44-16 22-2-2013 montage en norm 
tijdsduur: a: 1.01.28 / b: 1.01.31 
  
inv nr: 216 
onderwerp: Opening nieuwe Curaçaose droogdokmaatschappij, Norman Suarez en Jack 

Visser, met o.a. Shell Steel Band, Miss Curacao, Miss Teenager 
datum: 8-4-1972 
omschrijving: Norman Suarez en Jack Visser, met o.a. Shell Steel Band, Miss Curacao, Miss 

Teenager, modeshow en hanengevecht 
titelgegevens op doos: 8 april '72 opening nieuwe droogdok cur. Dokmij. 
titelgegevens op spoel: 8 april '72 opening droogdok cur. Dokmij 
opmerkingen: band fysiek licht vervormd op spoel; A1 en A2, knip in overgang naar studio, 

kant B. enorme piep, rondzingen op einde. 
archiefnummer Hoyer: A 271 A / [blauwe ronde sticker] 40 / -  
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 8-5-2011 / Scotch 220 / Scotch / 137 
bestand: 137A 1 / 137A 2 / 137B 
tijdsduur: a1: 38.51 / a2: 1.20.10 / b: 9.27 
  
inv nr: 217 
onderwerp: Hubentud ’70, Discussie over jeugd en opvoeding 
datum: 4-5-1972 
omschrijving: Gesprek (discussie) over jeugd, opvoeding en invloed van milieu en media op 

jeugd, hoe jeugd in het gareel te houden 
titelgegevens op doos: Hubentud '70 - 4-5-72 
titelgegevens op spoel: Hubentud '70 - 4-5-72 
opmerkingen: geluidsniveau beïnvloed door te hard geluid in begin, veel gerommel aan 

volume vooral in start. Dit is enigszins gecorrigeerd. Band heeft fysieke 
vervorming 

archiefnummer Hoyer: geen 
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drager: 18  / 9,5 / ¼ s / 9-5-2011 / Scotch 175 / Ampex / 162 
bestand: 162A 
tijdsduur: 1.02.43 
  
inv nr: 218 
onderwerp: Toespraak McWilliam over sociale wetgeving 
datum: 31-5-1972 
omschrijving: toespraak Mc.William in Papiamento en Nederlands, McWilliam over sociale 

(arbeids) wetgeving. TV uitzending 
titelgegevens op doos: Min. Mc. Williams [sic] - Toespraak - 31 mei '72 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: enige brom, slip  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 8-11-2012 / Scotch 175-12 / - / 548 
bestand: 548 A GX221 MacWilliams 44-16 08-11-2012 
tijdsduur: 33.59 
  
inv nr: 219 
onderwerp: Middernacht onder de sterren, ‘easy listening’ met Jack Visser 
datum: 12-8-1972 
omschrijving: a1 stationcall, op 1.58 en op ca. 2.53 (afkondiging) Programma Middernacht 

onder de sterren / a2: volgens afkondiging: weekend pops op Radio Hoyer II, 
lijkt verder geen Hoyer berichten te bevatten, handelsplaten presentator Jack 
Visser 

titelgegevens op doos: 9.00 PM - 3.00 AM RHII -zaterdag- 9.00-3.00 A.M. [doorgehaald lijst 
met data, oudste 4 dec. 1971, laatste 12 augustus 1972, vervolgens 'niet 
gebruiken'] high speed. [niet gebruiken wsl daar band al veel gebruikt was en 
drop outs heeft. Onder afgeplakt deel zijn ook weer diverse (doorgehaalde) 
data zichtbaar in 1971 [op binnendeel doos: zaterdag 9.00 P.M. -3.00 A.M. - 
zondag 17 okt. 's morgens - 9.52.40 - Saudade [?] Kant 2, 3 0S 

titelgegevens op spoel: zaterdagavond 9.00-3.00 A.M. - R.H.II - 5 ora - niet gebruiken 
opmerkingen: handelsplaten, zwevend opgenomen, easy listening, af en toe Hoyer 

aankondigigen en station calls door Jack Visser, dit vooral in midden van band 
na 24.00 uur (uitzendtijd). Af en toe hoorbare lassen. Inv. nr. 208 (vervallen) 
was dubbel, fysieke omschrijving 219 met werknummer 588 (i.e. 
inventarisnummer 453).  

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 26 / 9,5 / ¼ s / 14+15-2-2013 / Audiotape / Scotch /  589 
bestand: 589 1 Middernacht IEC 44-16 15-2-2013 mont en norm / 589 2 Middernacht 

IEC 44-16 15-2-2013 mont en norm 
tijdsduur: a1: 2.59.30 / a2: 2.02.06 
 
inv nr: 220 
onderwerp: Verslag voetbalwedstrijd 
datum: 28-9-1972 
omschrijving: Verslag voetbalwedstrijd  
titelgegevens op doos: 3-0 Ajax - Independiente 28-9-72 
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titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X-6 / - / E 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s (of 2x m) / 12-11-2012 / Scotch 220-24 / Scotch / 494 
bestand: 494 A GX221 Voetbal 44-16 12-11-2012 
tijdsduur: 2.16.08 
  
inv nr: 221 
onderwerp: Verslag voetbalwedstrijd 
datum: 1-11-1972 
omschrijving: 1-11-1972, Nederland-Noorwegen, 9-0 voor Nederland  
titelgegevens op doos: Voetballen - Nederland vs. Noorwegen 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band vuil in start, enig torderen 
archiefnummer Hoyer: X 18 
drager: 18 / 9,5 / ¼ m (spoor 3) / 21-12-2012 / - / geen [made in USA] / 486 
bestand: 486 A3 Voetbal IEC 44-16 20-12-2012 / 486 B3 Voetbal IEC 44-16 20-12-2012 
tijdsduur: a: 1.03.32 / b: 9.42 
  
inv nr: 222 
onderwerp: Verslag voetbalwedstrijd 
datum: 29-11-1972 
omschrijving: voetbalwedstrijd, Nederlands commentaar 
titelgegevens op doos: Voetbal Ajax-CSK Sofia - 29 november 1972 - Radio Hoyer Twee 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Enige jengel op eind hoorbaar.  
archiefnummer Hoyer: X-5 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 9-11-2012 + 12-11-2012 / Audiotape 24-512-020 / - (made in 

USA) /  479 
bestand: 479 A GX221 Voetbal 44-16 09-11-2012 
tijdsduur: 1.58.23 
  
inv nr: 223 
onderwerp: Registratie van een congres (vermoedelijk over drugsgebruik) 
datum: 9-12-1972 
omschrijving: registratie van congres, vermoedelijk deel van het congres dat, aldus de 

Amigoe (1-12-1972 p 3) van 4 tot 16 december 1972 is gehouden in het 
Holiday Inn Hotel. 

titelgegevens op doos: [deels onleesbaar door vochtschade aan doos] …C-Seminar - … dag 10 
december 1972 - Radio Hoyer Twee [de doos bestaat uit twee voorzijden van 
Scotch dozen, op andere voorzijde:] …VC-Seminar - dag 9 december 1972 - … 
dio Hoyer Twee 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band zit andersom op spoel (met B-zijde voor, althans sporen 2+4); enige 

distorsie (geratel) 
archiefnummer Hoyer: A 545 
eventueel tweede nummer  
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nummer op spoel geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 1-8-2011 / Scotch 175 / - / 283 
bestand: 283A RdL 
tijdsduur: 2.05.39 
 
inv nr: 224 
onderwerp: Muziek van Sharon Berkeley, ‘Nami un chens’ en ‘Goza Bon’ met orkest 

Fransisko Zapata 
datum: vermoedelijk 1972 
omschrijving: Liedjes, laatste nummer duidelijk hoorbaar afkomstig van plaat, zeer veel 

hoog, mogelijk met decoder systeem opgenomen. Gedateerd via concept 
discografie, besproken Amigoe, PSH 19-3-1972 

titelgegevens op doos: Sharon Berkeley - "Nami un chens" wals - "Goza Bon" tumba - Orq. 
Fransisko Zapata - Graba na Bogota-Colombia [toegevoegd in ander 
handschrift: Cancion para una [ moeilijk leesbaar: maiten / morte- …eer] 
exposa triste  [binnezijde door in handschrift:] A En mi pueblo ya los ninos no 
puitan [?] flores Chucho Avillanal [nummer gewiste RNW opname: 301654] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: zeer veel hoog, vermoedelijk opgenomen met ruisonderdrukkingssyteem 

(demodulatie gewenst) nummers 1 en 2 veel hoog, 3 jengel, 4 (man zingt) 
spetters, kopie van plaat, 5 idem.  

archiefnummer Hoyer: B 77 / - / [van gewiste RNW opname} 301 654/21 
drager: 11 / 19 / vol / 23-6-2012 / BASF Radio Nederland / Agfa / 565 
bestand: 565 44-16 IEC 23-6-2012 
tijdsduur: 16.53 
  
inv nr: 225 
onderwerp: Nieuwsberichten gelezen door Jack Visser 
datum: 17/18-1-1973 
omschrijving: Nieuwsberichten door Jack Visser, o.a. studiebezoek Prinses Beatrix en Prins 

Claus aan Tunesië, derde dag van hun bezoek. Gedateerd via Google.  
titelgegevens op doos: Calls Zondag K.G.W. 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band plakt in niet gemoduleerde deel, op eind zit band vastgeslagen in spoel 
archiefnummer Hoyer: B 100 
drager: 18 / 19 / ¼ m / 7-9-2011 / Scotch 220-24 / Scotch / 342 
bestand: 342 A RdL 
tijdsduur: 7.07 
  
inv nr: 226 
onderwerp: Onthulling beeld dr. Da Costa Gomez / Programma met grammofoonplaten 

Radio Hoyer met verzoekjes en reclame 
datum: 11-2-1973 (B (en waarschijnlijk C): februari 1972) 
omschrijving: Diverse toespraken onthulling beeld Da Costa Gomez, o.a. gezaghebber 

Jessurun, 9.5 c/s / B tegenspoor: nieuwsberichten, vermoedelijk c. februari 
1972 (erkenning Bangla Desh) o.a. Erwin Kastaneer met Den Carnaval, verder 
o.a. Perry Como, aardig voorbeeld platenprogramma met verzoekjes bij Radio 
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Hoyer, met reclames, 9,5/19 c/s / C: reclame en verzoekplatenoprogramma, 
Ata Carnaval o.a. van Estrellas del Caribe, 19 c/s. 

titelgegevens op doos: Desuelo Estatua doctor d/c Gomez 11-2-'73 
titelgegevens op spoel: Estatua doctor d/c/ Gomez # 2 
opmerkingen: tegenspoor in kwart mono, mogelijk restspoor op 19 c/s van halfspoor 

opname; in 44.1 met marker aangegeven. (Dit is – ongekeerd – klein deel van 
200 B). De oospronkelijke opname halfspoor mono door opname onthulling 
voor grootste deel kwart geworden. In dit deel overschakeling van 9,5 naar 19 
c/s, opname dof, non-compatible spoor bestand 200 C. 

archiefnummer Hoyer: 2-A / A 549 / - 
drager: 18 / 9,5+19 / ¼ s [aanduiding] Pista ½ / 13-7-2011 / Scotch 111 / / 200 
bestand: 200 A RdL / 200 B RdL / 200 C reversed RdL 
tijdsduur: a: 1.03.34 / b: 54.13 / c: 24.12 
  
inv nr: 227 
onderwerp: Kopieën van handelsplaten 
datum: 16-4-1973 
omschrijving: kopieën van grammofoonplaten met popmuziek 
titelgegevens op doos: Escenario Musical No. 16 4/22/73 - inliggend vel in typoscript met 

hierop titels van Shirley Bassey, Demis Roussos, Al Cooper. / in handschrift op 
de doos: gedr. 2-8-73 [doorgehaald] niet uitvegen 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / geen transcriptie / Audiotape - Voice of America / - / 64 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 228 
onderwerp: Kopieën van handelsplaten 
datum: 14-7-1973 
omschrijving: Kopieën van handelsplaten, popmuziek, zonder aan- of afkondigingen.  
titelgegevens op doos: geen - inliggende vellen (gescand): PSH top 40 Curom van 14 juli 1973 

met achterop aantekeningen titels in handschrift / opgave van bandinhoud in 
typoscript, titels van Joe Cocker, Curtis Mayfield, Grand Funk, War, Led 
Zeppelin, Billy Jones, Black Sabbath, Azteca, Isaac Hayes, Rare Earth / 
telexbericht met persbericht betreffende voorronde wereldkampioenschap 
voetbal, op achterzijde aantekeningen met titels. Gevoelige laag brokkelt van 
band op eerste meters. 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / geen transcriptie / Audiotape / - / 63 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
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documenten: 63 titellijst 1 / 63 titellijst 2 / 63 titellijst 2 verso telex / 63 titellijst 3 / 63 
titellijst 3b / 63 titellijst 3 c / 63 titellijst 3 d / 63 titellijst 3 verso PSH top 40 / 
63 titellijst 3 verso top 40 

 
inv nr: 229 
onderwerp: interview met Eddie de Jong; schrijver van Fata Morgana en E Dia Mas 

Historiko. Interview door De Castro. 
datum: 10-1973 
omschrijving: interview met Eddie de Jong; schrijver van Fata Morgana en E Dia Mas 

Historiko over 30 mei 1969. Interview door De Castro; De Jong is in studio 
i.v.m. verschijnen Fata Morgana (2-10-1973 bericht Amigoe verschijnen 
hiervan). 

titelgegevens op doos: Entrevista Eddie de Jong  [gewiste opn. RNW 299.385 'Van week tot 
week', op doos doorgehaald 27-6-71, in handschrift 'gedraaid 15 okt 73' 
[onduidelijk op welke opname dit slaat]] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-92 / - / 299.385/2 
drager: 15 / 19 / ¼ s / 6-11-2012 / Afga Gevaert - Radio Nederland / Agfa Gevaert / 

534 
bestand: 534 A GX221 Eddie de Jong 44-16 06-11-2012 
tijdsduur: 21.04 
  
inv nr: 230 
onderwerp: Gesprek over Tula, televisieuitzending 
datum: 7-10-1973 
omschrijving: Televisieuitzending, debat over de rol van Tula. Datering aan de hand van 

Amigoe-berichten. a1: enige minuten, zeer slecht, a2: wordt geleidelijk beter, 
B laatste 20 min vrijwel onbruikbaar. In 4 bestanden i.v.m. noodzaak recorder 
steeds schoon te maken. Met name b3 en b4 niet tot slecht en moeilijk te 
volgen.  

titelgegevens op doos: Confrontashon 7 okt Tula programa Niet Uitvegen 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: gevoelige laag band brokkelt af bij start/blijkt bij transcriptie over gehele band 

plaats te vinden. Kopie spoor 1/3 ging, spoor 2/4 brokkende laag volkomen af. 
De laag lijkt bros te zijn  

archiefnummer Hoyer: A 506 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 15-2-2013 / Audiotape / Agfa / 35 
bestand: 35 A 1 / 35 A 2 / 35 B 1 / 35 B 2 / 35 B 3 / 35 B 4 
tijdsduur: a1: 3.27 / a2: 58.03 / b1: 42.15 / b2: 13.12 / b3: 15.37 / b4: 3.18 
  
inv nr: 231 
onderwerp: Kerstprogramma voor kinderen met pater Brenneker 
datum: 1-12-1973 
omschrijving: Kerstprogramma voor kinderen met kinderkoor, verhalen (kerst), aguinaldos,  

Na ca. 1,5 uur pater Brenneker 
titelgegevens op doos: 3.00-6.00 programma especial - di pascoe - 1973 - Radio Hoyer I 
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titelgegevens op spoel: Programma especial di pascoe 3.00-6.00 P.M. - 25 December 73 
opmerkingen: piept, lijkt op de band te staan. Alleen bepaald stuk, bepaalde opname is 

kopie op deze band. Dof vervorming; plopt af en toe in microfoon. 
archiefnummer Hoyer: 579 
drager: 26 / 9,5 / ½ m / 11-10-2012 / Scotch 3M 207 1/4 3600 RO / Scotch / 583 
bestand: 583 Kerst 1973 IEC 44-16 11-10-2012 
tijdsduur: 3.04.14 
  
inv nr: 232 
onderwerp: Programma over moord op Lincoln en die op Kennedy 
datum: 1973 of later 
omschrijving: Over de moord op Kennedy en de overeenkomsten met de moord op Lincoln 
titelgegevens op doos: Nos Mundo Straño No 3 [gegevens oorspronkelijke RNW opname 

afgeplakt, zichtbaar is:] P 1973 - 337.525 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-73 / - / 337.525/6 
drager: 11 / 19 / ¼ s / 8-9-2011 / Radio Nederland / Agfa /  264 
bestand: 264 A RdL 
tijdsduur: 10.35 
  
inv nr: 233 
onderwerp: Informatief programma over tabak en wederwaardigheden uit de wereld 
datum: 1973 of later 
omschrijving: informatief programma, over diverse aspecten van tabak, smaak 

experimenten, test, invloed op gezondheid en andere weetjes uit de wereld 
van natuur en wetenschap 

titelgegevens op doos: Nos Mundo Straño No 1 [gegevens oorspronkelijke RNW opname 
afgeplakt, zichtbaar is:] P 1973 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-75 
drager: 11  / 19 / ¼ s / 8-9-2011 / Radio Nederland / Agfa / 274 
bestand: 274 A RdL 
tijdsduur: 8.46 
  
inv nr: 234 
onderwerp: Loflied op Radio Hoyer en Horacio Hoyer 
datum: 11-1974 
omschrijving: liedjes i.v.m. verjaardag Horacio Hoyer, gezongen acapella door vrouw in 

Spaans (Lola de Amasia?), Hommage aan Radio Hoyer, 25 november 1974 
verjaardag Horacio Hoyer 

titelgegevens op doos: [in handschrift:] Lola de Amasia [gegevens gewiste RNW opname:] P 
1973 - 351.631 - Deze week nr. 7407 door Piet van Soest [in handschrift:] ont. 
12-2-'74 - gedr. 13-2-'74 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
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archiefnummer Hoyer: B-61 / - / 352.631-1 
drager: 11 / 19 / ¼ s /  9-9-2011 / Radio Nederland - Agfa PE 31 / Agfa / 273 
bestand: 273 A RdL 
tijdsduur: 2:56 
  
inv nr: 235 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad of Staten 
datum: 1-1974 
omschrijving: Openingswoord van de voorzitter, zittingsjaar 1974. Maant tot eenheid, geen 

tijd verdoen met persoonlijke aanvallen. Volgt verhaal in Papiamento over o.a. 
Van der Hoeven. In 3e uur over naam Koningin Julianabrug (wordt koloniaal 
gevonden) en over Texas Instruments B. Over Shell, de omzet van Shell en wat 
ze niet voor de bevolking doen. Fluor in drinkwater 

titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: Modulatie na 9 min. harder, laatste 11 minuten sterke brom waardoor 

onverstaanbaar 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 10-6-2011+11-7-2011 / - / - / 181 
bestand: 181 A 1 nieuwe RdL / 181 A 2 nieuwe RdL / 181 B 1 nieuwe RdL / 181 B 2 

nieuwe RdL 
tijdsduur: a1: 1.59.34 / a2: 1.15.11 / b1: 1.59.30 / b2: 1.15.12 
  
inv nr: 236 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 25-1-1974 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad vermoedelijk van 25 januari 1974 A: over verandering 

examens voortgezet onderwijs, loskoppeling van Nederland en lesmateriaal 
dat uit Nederland komt. Over examenfraude, doorzenden, ontstaat stevig 
debat over waar de examenopgaven gemaakt moeten worden, motie in 
stemming, over toestand onderwijs, zittenblijvers (veel) en de kosten daarvan, 
vergelijking van onderwijs Aruba-Curacao, over gelijke kansen voor kinderen 
uit diverse buurten. / B: over onderwijs, aanwezigheid olie in bodem Curacao, 
wat er op voorhand geregeld kan worden. 

titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 3-6 + 6-6-2011 + 16-7-2011 / - / - / 188 
bestand: 188 A nieuwe RdL / 188 B nieuwe RdL 
tijdsduur: a: 2.08.09 / b: 2.07.57 
  
inv nr: 237 
onderwerp: Aankondiging Radio Hoyer programma met klassieke muziek 
datum: feb/maart 1974 
omschrijving: aankondiging klassiek programma, datering op grond van doos Radio 

Nederland Wereldomroep en inventarisnummer Hoyer 
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titelgegevens op doos: Maandag, donderdag, zaterdag - Klassiek Radio Hoyer 2 
[oorspronkelijke gegevens gewist RNW programma afgeplakt:] P 1974 - Deze 
week 365 385/1 

titelgegevens op spoel: 365 385 / 1 Deze Week 
opmerkingen:   
archiefnummer Hoyer: B-76 
drager: 11 / 19 / ¼ s /  8-9-2011 / Radio Nederland / Agfa / 267 
bestand: 267 A RdL 
tijdsduur: 4.34 
  
inv nr: 238 (507) 
onderwerp: Antoine Maduro over zuiverheid Papiamento / Popprogramma Radio 

Nederland Wereldomroep (507) 
datum: 1-3-1974 
omschrijving: A: Antoine Maduro over geschiedenis en zuiverheid Papiamento, opname 20 

jaar Radio Hoyer dus rondom maart 1974. Over Papiamento, oorsprong, 
leenwoorden, grammatica, juiste uitspraak, samenstelling, ouderdom, taak 
etc. Maduro verwijst af en toe naar zijn boek. Antoine Maduro maakt deel uit 
van de commissie die de Papiamentse spelling moet gaan bepalen (regering 
moet gaan adviseren), Amigoe 21-3-1974 meldt installatie van de commissie, 
Amigoe van 3-9-1982 p 13 bevat informatie m.b.t. Antoine Maduro (artikel 
met foto)/ B. (inv. nummer 507) pop programma RNW met jingles, 
oorspronkelijk volspoor maar half gewist door Hoyer opname. Een deel is nog 
volspoor.  

titelgegevens op doos: Antoine Maduro (Papiamento) 
titelgegevens op spoel: Antoine Maduro 
opmerkingen: band is oorspronkelijk een volspoor opname van een popprogramma van 

RNW. Mono halfspoor (bovenspoor) is hier bij Hoyer opname van Antione 
Maduro overheen gezet. Wat rest is een mono halfspoor onderspoor met de 
RNW opname, deel is nog volspoor (waar Hoyer opname is gestopt). 

archiefnummer Hoyer: B-48 
drager: 15 / 19 / ½ + vol / 20-6-2012 (20-7-2012 op transcriptiebon) en 22-11-2012 / 

Agfa Gevaert PE 21 LP Radio Nederland / Agfa Gevaert / 520 
bestand: 520 A Antoine Maduro IEC 16-44 20-7-2012 
tijdsduur: 20.26 
  
inv nr: 239 
onderwerp: Josefien Trinidad, programma met historische en actuele (1974) opnamen in 

kader van 20 jarig bestaan Radio Hoyer 
datum: maart 1974 
omschrijving: Opname van versjes, door Josefien Trinidad - dan een klein meisje - opgezegd 

bij het 2 jarige bestaan van Radio Hoyer. Josefien draagt nu - als jonge vrouw - 
enkele gedichten voor. Op deze band kopie van de oude opname met 
inleiding door Hoyer reporter. Trinidad wordt ingeleid en er worden wat 
feitjes vertelt rondom de historische opnamen. Trinidad vertelt nu versje 
n.a.v. 20 jaar Hoyer, alsmede enkele andere gedichten zoals Mi Popchi Pretu 
(ook ooit groot succes toen Josefien Trinidad 8 jaar was) en eigen gedicht.  
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titelgegevens op doos: [in handschrift] Josefien [gegevens oude gewiste RNW opname:] P 
1973 … 351.401/41 Vondsten in het tropenarchief … [in handschrift:] ontv. 11-
2-74 - gedr. 12-2-74 

titelgegevens op spoel: Josefien Trinidad 
opmerkingen: veel dynamiek in modulatie, gelijk aan werknummer 519 (inventarisnummer 

240) maar is niet compleet, wel meer in start (aankondiging Josefien Trinidad 
uit 1956) 

archiefnummer Hoyer: B-79 / - / 351 401 - 41 
drager: 11 / 19 / ¼ m / 9-9-2011 / Radio Nederland + Agfa PE 41 / Agfa / 275 
bestand: 275 A RdL 
tijdsduur: 7.43 
  
inv nr: 240 
onderwerp: Josefien Trinidad, programma met historische en actuele (1974) opnamen in 

kader van 20 jarig bestaan Radio Hoyer 
datum: maart-1974 
omschrijving: Josefien Trinidad draagt voor uit eigen werk, Popchi Pretu, Als kind gedicht 

voorgedragen over Hoyer bij 2 jarig bestaan, nu weer bij 20 jarig Hoyer (1974) 
titelgegevens op doos: Josefien Trinidad [nummer RNW opname 342 723 [gewist]] 
titelgegevens op spoel: Josefien Trinidad 
opmerkingen: is compleet met afkondiging, werknummer 275 (inventarisnummer 239) heeft 

wel aankondiging van 1956 
archiefnummer Hoyer: B 89 / - / 342-723/18 [gewist] 
drager: 15 / 19 / ¼ m / 7-11-2012 / Agfa - Radio Nederland / Agfa Gevaert / 519 
bestand: 519 A GX221 Josefien Trinidad 44-16 07-11-2012 
tijdsduur: 11.07 
  
inv nr: 241 
onderwerp: Programma ter herdenking van 20 jaar Radio Hoyer, Ted Koetsier haalt 

herinneringen op 
datum: 9-3-1974 
omschrijving: 20 jaar radio hoyer (1974) opname 9 maart 1974, nostalgisch programma met 

(geperste) 78 toerenplaten gepresenteerd door Ted Koetsier 
titelgegevens op doos: Programma 1954 na velocidad 78 cu Ted Koetsier 
titelgegevens op spoel: Ted Koetsier 
opmerkingen: Aanvankelijk (7-4-2011) kopie als kwartspoor, blijkt na check op 21-9-2013 

half spoor (dun) 
archiefnummer Hoyer: geen / - / 14 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 25-9-2013 / Radio Nederland Agfa PE 65 / Agfa / 31 
bestand: 31 Ted Koetsier 1974 IEC 44-16 25-9-2013 
tijdsduur: 1.01.10 
  
inv nr: 242 
onderwerp: Diverse lokale bands, optreden in kader van 20 jaar Radio Hoyer 
datum: 10-3-1974 
omschrijving: technisch matig, vermoedelijk originele Hoyer opnamen van lokale bands 
titelgegevens op doos: Actuacion di Bandanan local - 20 anja R.H.I. 1974 
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titelgegevens op spoel: Actuacion di bandanan lokal 10-3-74 tape 1 
opmerkingen: dof, kanalen ongelijke sterkte, weinig signaal, ruis, storing in 

microfoonconnecties o.i.d. Ongelijke wisselende modulatie.  
archiefnummer Hoyer: 48A / tape 66 / -l  
drager: 18 / 19 / ¼ s /  22-4-2011 / audiotape  1200 ft. of 1,5 mil acetate type 1251 / 

Agfa / 1 
bestand: 01A 
tijdsduur: 32.00 
  
inv nr: 243 
onderwerp: Toespraak Horacio Hoyer bij 20 jarig bestaan Radio Hoyer 
datum: 10-3-1974 
omschrijving: toespraak Horacio Hoyer bij 20 jarig bestaan Radio Hoyer, over verleden, doel, 

motivatie radiostation 
titelgegevens op doos: Toespraak Hr. Hoyer - 10 maart '74 - 20 anja R.H.I. - 20 anja R.H.I. 

toespraak don horacio hoyer 
titelgegevens op spoel: Sr. Hoyer 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 347 693 2 [ex RNW nummer] / 16C / 16C 
drager: 10,5 / 19 / ¼ s / 28-4-2011 / Agfa / Agfa / 102 
bestand: 102A 
tijdsduur: 5.14 
  
inv nr: 244 
onderwerp: Hans ‘Suhandi’ Oosterhof, felicitaties aan Horacio Hoyer in verband met 20 

jaar Radio Hoyer 
datum: 10-3-1974 
omschrijving: Suhandi spreekt over Horacio Hoyer bij 20 jarig bestaan Radio Hoyer, maart 

1974 
titelgegevens op doos: [op sticker:'recorded by Publicidad Antiyano][met toegevoegd in 

handschrift:] voor radio Hoyer, 20 jaar radio Hoyer, toespraak Suhandi 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 8 / 19 / vol / 12-4-2012 / Philips LP 8 / Philips / 406 
bestand: 406 IEC 
tijdsduur: 2.07 
  
inv nr: 245 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad, debat over financiële toestand Nederlandse Antillen 
datum: 28-3-1974 
omschrijving: A. In Nederlands over financiële toestand Curaçao en wijze van diverse 

heffingen, kritiek op Martina die Van der Hoeven bekritiseerd zou hebben, 
uitleg begroting, ambtenaren hebben 6 miljoen nodig. / B. Debat over 
terugkoop St. Maarten (?) Martina is hier tegen. Martina verwijt Van de 
Hoeven koloniaal gedrag. 

titelgegevens op doos: Tape I - Eiland verg - 28-3-74 (eindigt schorsing tot 29-374-10.00 uur) 
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titelgegevens op spoel: Eilandvergadering 28-3-74 
opmerkingen: veel pieken door gestoot tegen tafel etc. deze in 44.1 ten dele weggenomen, 

ook 100 hz brom en 7 kHz ruis. / B. gerammel in microfoon, vervorming. B 
zijde na ca. 50 min. van 4,75 c/s naar 9,5 c/s, op 1.10 weer terug naar 4,75 c/s 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75+9,5 / ¼ s / 9-6-2011+22-2-2013 / Audiotape / - [made in USA] / 182 
bestand: 182 A / 182 B 
tijdsduur: a: 51.04 / b: 1.28.20 
  
inv nr: 246 
onderwerp: Gesprek met Nederlandse delegatie ingesteld i.v.m. onafhankelijkheid 

Suriname 
datum: 29 of 30-3-1974 
omschrijving: Interview in Nederlands m.b.t. reis parlementaire delegatie naar Antillen, was 

onderweg naar Suriname i.v.m. komende onafhankelijkheid, niet geheel 
compleet. Gesproken wordt met lid delegatie met Noord Hollands accent. 
Parlmentaire delegatie komt 29-3-1974 op Curacao aan en blijft tot 10 april 
(zie ook Amigoe). 

titelgegevens op doos: [briefje opgeplakt] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: ruis, vervorming, niveauverschil kanalen c. 4 dB 
archiefnummer Hoyer: b 90 
drager: 11 / 19 / ¼ s / 6-4-2011 / Agfa Gevaert / Agfa / 59 
bestand: 59A 
tijdsduur: 13.05 
  
inv nr: 247 
onderwerp: Programma met ‘easy listening’ muziek, kerkdienst, programma met diverse 

wetenswaardigheden 
datum: 1-4-1974 
omschrijving: ‘Easy listening’ muziek, voorts 'live' (?) muziek. Af en toe rondzingen. 

Kerkdienst, praatje over schoen-binnenzolen en muziek, over testen op apen; 
programma met weetjes, over meten van getijden in vaste korst aarde, 
computersturing van schepen, lichtgevende banden /a2: directe uitzending uit 
Blauwbaai, discussie met o.a. Gomez Casseres  

titelgegevens op doos: Dia Ocumenico - for Blauwbaai - Hemelvaartsdag [inliggend: Brief 
RNW met gegevens gewiste opname d.d. 1 april 1974 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: modulatie matig 
archiefnummer Hoyer: A 546 / - / 354 444 [RNW] 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 7-6-2012 / Agfa PE 65 Triple Record + Radio Nederland / Agfa 

Gevaert / 411 
bestand: 411 A 44-16 RdL 7-6-2012 / 411 A 2 44-16 RdL 7-6-2012 
tijdsduur: a1: 1.52.39 / a2: 13.53 
  
inv nr: 248 
onderwerp: Openingsceremonie Julianabrug 
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datum: 30-4-1974 
omschrijving: Openingsceremonie Julianabrug, kwaliteit matig door pieken en wind in 

microfoon 
titelgegevens op doos: Apertura Oficial di Juliana brug 30 april [doorgehaald 

programmagegeven Voice of America, 1/15/73] [op rug door: 63 original] 
titelgegevens op spoel: apertura burg nobo 30-4-74 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: A 547 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 6-2-2013 / Voice of America / - [made in USA] / 447 
bestand: 447 A Opening brug 30-4-1974 GX220 44-16 6-2-2013 
tijdsduur: 1.35.44 
  
inv nr: 249 
onderwerp: Interview met Surinaamse president Lachmon 
datum: mei 1974 
omschrijving: Interview met Surinaamse president Lachmon n.a.v. eenzijdige opzegging 

statuut. Lachmon is op doorreis van Suriname naar Nederland. Amigoe 17-5-
1974 meldt Lachmon tegen opzegging statuut. 

titelgegevens op doos: Hr. Lachmon interview [oorspronkelijke RNW opname, gewist:] P 
1974 - 353.541 - Deze week - door Piet van Soest [in handschrift:] gedr. 29 mrt 
'74 - 13-74 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-74  
drager: 11 / 19 / ¼ s / 8-9-2011 / Radio Nederland / Agfa / 263 
bestand: 263 A RdL 
tijdsduur: 13.02 
  
inv nr: 250 
onderwerp: Herdenking 5 jaar na 30 mei 1969 
datum: 30-5-1974 
omschrijving: Kerkdienst met thema herdenking 30 mei 1969 
titelgegevens op doos: 1e lustro 30 di mei [in handschrift op doos: niet uitvegen] [op etiket 

van gewiste RNW opname, 355.605/12 Van week tot week no. 938] 
titelgegevens op spoel: 1 lustro di 30 mei '69 fragmison for di a.v.v.c. pader josepha 
opmerkingen: opname heeft oscillatievervorming tot 0db (af en toe pieken), weinig 

modulatie, brom, af en toe vervorming, weinig laag, kwaliteit wordt iets beter, 
gestoot tegen microfoon, ergens in de opnameketen zit oversturing (bij 
opname). Rondom 44 min. oscillatie waardoor clip.  

archiefnummer Hoyer: A 537 / - / 355 605 [van gewiste RNW opname] 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 8-7-2012 / Agfa Gevaert Radio Nederland / Agfa Gevaert / 389 
bestand: 389 A 44-16 RdL 8-6-2012 
tijdsduur: 51.13 
 
inv nr: 251 
onderwerp: Interview met de 100 jarige Susanita Specht 
datum: 12-6-1974 
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omschrijving: vraaggesprek met honderjarige mevrouw; Susanita Specht en (of door) Rosita 
Maduro 

titelgegevens op doos: Entrevista - Susanita Specht - 100 anja - 12 juni - 74 - ± 4 minuut 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-43 / - / 345 089/16 [gewist RNW programma] 
drager: 15 / 19 / ¼ s / 1-11-2012 / Agfa Gevaert PE 31 - Radio Nederland / Agfa 

Gevaert / 516 
bestand: 516 A GX221 Susanita Specht 44-16 01-11-2012 
tijdsduur: 5.27 
  
inv nr: 252 
onderwerp: Kinderprogramma Floresia Hubenil, oude kinderliedjes (Nilda Pinto) Juancho 

Martina 
datum: 27-7-1974 
omschrijving: Kinderprogramma met liedjes van grammofoonplaat (slechte kwaliteit) o.a. 

Musika opnamen van Nilda Pinto 
titelgegevens op doos: Florecilla Juvenil - 27-7-74 - (extra dia di corsow) - Juancho Martina - 

Corsow di antes + muziek 
titelgegevens op spoel: Florecilla Juvenil 27-7-74 – Juancho Martina 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 56 / [blauwe ronde sticker] 25 / -  
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 9-5-2011 / Agfa PE65 / Agfa / 120 
bestand: 120A 
tijdsduur: 39.04 
  
inv nr: 253 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 22-8-1974 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: Eilandvergadering - Dia 22-8-'74 No.I [inliggend: briefje Southern 

Baptist Radio and Television Commission, uit te zenden tussen 12-7-1974 en 
18-7-1974] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: A. zeer slechte opname, spoor 1 redelijk, spoor 3 zeer zacht, brom, weinig 

modulatie B. signaal valt vrijwel weg, ook brom en ondergemoduleerd 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 22-5-2012+4-2-2013 / Master Controll / - (sticker Souther 

Baptist Radio TV Commission) / 468 
bestand: 468 A RdL 2252012 / 468 B Eiland Verg 22-8-1974 No 1 TC 377 44-16 4-2-2013 

norm + montage 
tijdsduur: a: 1.01.23 / b: 1.01.25 
  
inv nr: 254 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 22-8-1974 
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omschrijving: Vergadering Eilandsraad , gesproken wordt over diverse aspecten van 
huisvesting; b. Lid Rooijer pleit voor het verkrijgen/bestemmen van 
bouwterreinen. 

titelgegevens op doos: Eilandsraadvergadering 22-8-74 No. 2 [moeilijk leesbaar op zijkant 
doos: Eil Verg 22 Juni 74] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: kant A verandering in snelheid?; zeer slecht, ondergemoduleerd, vervorming, 

wordt naderhand iets beter, weinig tot geen hoog 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 8 en 9-11-2012 / Master Control / - (made in USA) / 477 
bestand: 477 A GX221 Eilandsraad 22-8-74 44-16 08-11-2012 / 477 B GX221 

Eilandsraad 22-8-74 44-16 09-11-2012 
tijdsduur: a: 1.07.17 / b: 1.06.37 
  
inv nr: 255 
onderwerp: Verslag voetbalwedstrijd  
datum: 5-11-1974 
omschrijving: Verslag voetbalwedstrijd Barcelona - Feijenoord 
titelgegevens op doos: Barcelona - Feyenoord - Voetbal - 5-11-'74 [inliggend: briefje 

oorspronkelijke (gewiste) opname, uitzending Southern Baptist Radio and 
Television Commission, voor uitzending tussen 25-10-1974 en 31-10-1974] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 1051 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 22-5-2012 / Master Control / Soni Tape / 372 
bestand: 372 A RdL 2252012 / 372 B RdL 2252012 
tijdsduur: a: 51.03 / b: 1.02.27 
  
inv nr: 256 
onderwerp: Verslag voetbalwedstrijd  
datum: 20-11-1974 
omschrijving: Verslag voetbalwedstrijd Nederland- Italië 
titelgegevens op doos: Voet-bal: Ned-Italie - 20 nov. 74 [inliggend: briefje met gegevens 

gewiste uitzending Mastercontrol voor week 1/7 november 1974] 
titelgegevens op spoel: Ned-Italie - 20-11-74 
opmerkingen: zwakke modulatie, 1e sec overmodulatie, slechte kwaliteit, opname via radio 

Radio Nederland Wereldomroep, fading. 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 6-6-2012 / Master Control / - (made in USA) / 456 
bestand: 456 A 44-16 RdL 662012 
tijdsduur: 1.57.33 
  
inv nr: 257 
onderwerp: Vergadering Staten 
datum: 30-12-1974 
omschrijving: Vergadering Staten 
titelgegevens op doos: geen [alles doorgehaald] 
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titelgegevens op spoel: A. o.a. Betico Croes B. Statenv. 30-12-74 no. 1 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 7-4-2011 / Ampex PRT 1200 / - / 29 
bestand: 29A / 29B 
tijdsduur: a: 1.01.07 / b: 1.01.07 
  
inv nr: 258 
onderwerp: Kopieën van 78 toeren Hoyco handelsplaten 
datum: n.v.t. 
omschrijving: kopie van Hoyco handelsplaten, ‘Mi No Kier’ (Candelaria) Teine Tur Coloresh 

(Happy Boys) 
titelgegevens op doos: 1. Mi No Kier : canta pa : E. Candelaria y trio - II Teini Tur Colors: 

canta pa Boy cu Orquesta Happy Boys 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: kopie van 78 toeren Hoyco platen, volume fluctueert, veel vervorming 
archiefnummer Hoyer: tape 37 / - / 397455/14 [nummer van gewiste RNW opname] 
drager: 11 / 19 / ¼ s /  7-6-2012 / Agfa Gevaert Radio Nederland / Agfa Gevaert / 355 
bestand: 355 A 44-16 RdL 7-6-2012 
tijdsduur: 6.26 
  
inv nr: 259 
onderwerp: Programma met historische geluidsfragmenten m.b.t. Statuut 1954 
datum: 11-6-1974 
omschrijving: programma in een serie met historische opnamen m.b.t. statuut (zie ook 

inventarisnummer 263, 269 en 281), o.a. opname staten 1954 met o.a. Eman, 
Van der Hoeven, Kwiers, Debrot, Jonckheer  discussie Eman, had in statuut 
Aruba apart willen hebben. Julio Abraham, Da Costa Gomez 

titelgegevens op doos: Programma Radio Hoyer - dos - dur ± 16 min. gebr. 18-6 - 11-6 - Start: 
7 or p.m. 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: volume wordt op band na c. 2.30 opgedraaid. 25-7-2013 edit en normalized 
archiefnummer Hoyer: B 35 
drager: 15 / 19 / ½ m (dun) / 24-7-2012 / Agfa Gevaert (Radio Nederland) / Agfa 

Gevaert / 533 
bestand: 533 Statuut IEC 16-44 24-7-2012 
tijdsduur: 17.56 
  
inv nr: 260 
onderwerp: Un Bista Atras: Muziek en sketches m.m.v. Eitel Hernandez / preek / Madame 

Jeanette 
datum: 1974? 
omschrijving: a1: muziek en sketches Eithel Hernandez wordt op eind genoemd. a2: Nanzi 

verhaal in Papiamento. (start ontbreekt, vermoedelijk rest van vorige 
opname. a3. preek in Papiamento. a4: Madame Jeanette wordt om hulp 
gevraagd, een verhaal door een vrouw over hoe ze in de gaten wordt 
gehouden. Mogelijk herhalingen in kader 20 jaar Hoyer. 
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titelgegevens op doos: Un Bista Atras - 1. Dramatizacion de Aura Valencia y Ruben Rontay - 
Eitel Hernendez - ± 22 minuut 2. Cuenta cu Nilda Pinto ± 8 minuut 3. Monsieur 
Gotoshi ± 6 minuut 4. Consulta di Madame Jeanette ± 2 minuut - Tape No I 

titelgegevens op spoel: Programanan di antes 
opmerkingen: lichte overspraak in spoor 3, alleen spoor 1 gekopieerd 
archiefnummer Hoyer: geen / - / tape No 1 
drager: 18 / 19 / ¼ m / 31-10-2012 / Agfa Gevaert PE 65 Radio Nederland / Agfa 

Gevaert / 556 
bestand: 556 A GX221 divers 44-16 30-10-2012 montage 
tijdsduur: 38.40 
  
inv nr: 261 
onderwerp: Un Bista Atras: Aubade voor Koningin en Gouverneur 
datum: 1974? 
omschrijving: 3/4000 kinderen zingen Wilhelmus, Curaçaos volkslied, ‘Promer cu solo Sali’, 

gouverneur Debrot, inspecteur onderwijs Sprockel, Jansen van Galen aan de 
piano; voordrachten van o.a. Maria la Bernadina (12 jaar), Philomena 
Dammers, frater Fidelius, Nelleke Verdonk, Hubert Hupsel. Band met 
historisch geachte opnamen (kopieën), mogelijk in kader 20 jarig bestaan 
Radio Hoyer. 

titelgegevens op doos: Un bista atras 1. Palabra corticu di mgr. v.d. Veen Zeppenveld pa 
muchanan c. 4 min. 2. Aubade- 30 april 1966 Stella Priest - Norman Suarez c. 
29 min. 3. Vuur en Zegen, Mgr. Holterman Dec '58 c. 1 minuut 

titelgegevens op spoel: Un bista atras 
opmerkingen: ruis, oversturing 
archiefnummer Hoyer: tape no. 2 / tape 64 / 2 
drager: 18 / 19 / ¼ m / 22-4-2011 / Agfa PE 65 1080 m - 3600 ft triple record / Agfa / 3 
bestand: 03A 
tijdsduur: 34.40 
  
inv nr: 262 
onderwerp: Un Bista Atras: Oude opnamen, o.a. Norman Moron, Pierre Lauffer, Edith de 

Palm 
datum: 1974? 
omschrijving: kopie van oude opnamen, o.a. Conjunto San José (met aan- en afkondigingen 

en station call) i.v.m. 10 jaar Radio Hoyer, Pierre Lauffer, Quarteto Quiquijana, 
Helen Hoyer op piano (jengel), Sr. Mac reciteerd Atardi van Joseph Corsen, 
Candida Antonie (meisje zingt Happy Birthday) piep op band, optreden van de 
zeer jonge Norman Moron (pianosolo, nocturno van Chopin) naam wordt fout 
gezegd  (jengel) op jeugd-talentenjacht. Edith de Palm zingt Perfidia etc. Band 
met historisch geachte opnamen (kopien), mogelijk in kader 20 jarig bestaan 
Radio Hoyer. 

titelgegevens op doos: Bista Atras - 1. Animacion Musical (10 anja Radio Hoyer I) cu Rafael 
Aguotin Peralta - ± 15 minuut 2. Sehu Literario Shell cu - Pierre Lauffer ± 10 
minuut - Aña '69 3. Buskando Estrellas - Programa Juvenil ± 20 minuut - Tape 
No. 3 

titelgegevens op spoel: Bista Atras - Tape No. 3 
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opmerkingen: jengel in een aantal nummers, 25-7-2013 enige editing 
archiefnummer Hoyer: B 120 
drager: 18 / 19 / ¼ m / 6-11-2012 / Agfa PE 36 / Agfa Gevaert / 571 
bestand: 571 A GX221 Bista Atras 44-16 06-11-2012 
tijdsduur: 49.16 
  
inv nr: 263 
onderwerp: Conosi bo historia di bo pais. Programma over Statuut 1954, met historische 

geluidsfragmenten 
datum: 1975 
omschrijving: Conosi bo historia di bo pais, over statuut, Debrot voor de Staten, verdedigt 

Statuut, historische geluidsfragmenten 1954   
titelgegevens op doos: Programma Radio Hoyer II – 7 or P.M. – 3 ¾”. -  ± 30 minuut       
titelgegevens op spoel: 369 988 [RNW nummer]     
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 36  
drager: 15 / 9,5 / ¼ s / 4-8-2011 /Radio Nederland / Agfa Gevaert- / 269 
bestand: 269A RdL 
tijdsduur: 28.35 
  
inv nr: 264 
onderwerp: Risas y Alegria (Norman Suarez), Grupo Bulundanga, programma met poëzie  
datum: c. maart 1973 (chronologisch onjuist geplaatst) 
omschrijving: Poezieprogramma, ter vervanging van normale aflevering i.v.m. afwezigheid 

Norman Suarez. Eerste minuten bandopname start normale Risas y Alegria 
afgespeeld voor microfoon, dan start programma in veel betere 
geluidskwaliteit. Propaganda voor de produktie van Grupo Bulundanga in 
Centro Pro Arte, ‘Condena na Morto’. Amigoe 11-10-1972 p 7 meldt dat het 
stuk weer opgevoerd zal worden nadat het in 1969 i.v.m. de ongeregeldheden 
van 30 mei geen doorgang kon vinden. De premiere wordt uitgesteld van 30-
11-1972 naar 28-2-1973 (Amigoe 20-2-1973 p 6, ibidem 1-3-1973 p 3 recensie 
van dit toneelstuk van Stanley Bonofacio). 

titelgegevens op doos: Programa: Risas y Alegria - Grupo: Bulundanga - [doorgehaald] Progr: 
24 april - [doorgehaald] Repit: 27 april - Repit: 4 Mei 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: In band zijn zwakke zones met daarin steeds breuk, achterste deel band 

vrijwel vergaan, band verkruimelt bijna, bijna onmogelijk af te spelen door 
vele breuk die optreedt. Laatste deel verkleefde vervormde band, dit is te 
horen in kwaliteitsverschil, geluidskwaliteit tot 2.35 slecht daar microfoon te 
ver van geluidsbron, over laatste sketch lijkt de afkondiging te zijn gezet. deel 
lijkt 4 spoor. Laatste stuk op 9.5 c/s vermoedelijk restopname, handelsplaten.  

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ m / 26+29-4-2012 + 8-1-2013 / Soundcraft plus-100 / Scotch / 469 
bestand: 469 A Risas y Alegria kopstand beter IEC 44-16 8-1-2013 montage / 469 B 

Risas y Alegria IEC 44-16 8-1-2013 
tijdsduur: a: 33.11 / b: 2.26 
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inv nr: 265 
onderwerp: Grupo Bulundanga 
datum: vermoedelijk c. maart 1973 (chronologisch onjuist geplaatst) 
omschrijving: Grupo Bulundanga, toneelgroep (informatie in Amigoe), I.v.m. datering band: 

Radio Nederland Wereldomroep 346 komt in de collectie nog een keer voor 
bij band gedateerd 12-1973. Opname Bulundanga gezien markering ‘No 2’ 
mogelijk vervolg van inventarisnummer 264. 

titelgegevens op doos: Bulundanga - Tape 2 - (2 Sketch) - 1 Ejemplo Di Papa - 2 Den 
dierentuin 

titelgegevens op spoel: Bulundanga - No 2 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 32 / - / 346 685 7 
drager: 15 / 19 / ¼ s / 6-11-2012 / Agfa PE 21 LP Radio Nederland / Agfa Gevaert / 532 
bestand: 532 A GX221 Bulundanga 44-16 06-11-2012 
tijdsduur: 4.29 
  
inv nr: 266 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad of Staten (band is leeg) 
datum: 22-1-1975 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad of Staten, tegenstrijdige informatie op doos en spoel. 

(band is leeg) 
titelgegevens op doos: Eilandvergadering 22-1-'75 No. 3 
titelgegevens op spoel: Statenvergadering 22-1-'75 kant 1, Kant 2 
opmerkingen: band blijkt 20-12-2012 leeg te zijn 
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / n.v.t. / n.v.t. / 20-12-2012 / Master Control / - / 40 
bestand: geen transcriptie 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 267 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 25-1-1975 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: Eiland Vergad. - 25-1-75No. 13 [met inliggend briefje betreffende de 

oorspronkelijke (gewiste) opname van de Southern Baptist Radio and 
Television Commission, uitzending voor tussen 17-1-75 en 25-1-75] 

titelgegevens op spoel: Eiland-Berg. - 25-1-75 - No. 13 
opmerkingen: vervorming op 45 min. 25-7-2013 ‘normalized’, a en b 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 1-2-2013 / Master Controll / - (made in USA) /  465 
bestand: 465 A Eiland Verg 25-1-1975 No 13 TC377 44-16 1-2-2013 norm / 465 B Eiland 

Verg 25-1-1975 No 13 TC377 44-16 1-2-2013 norm 
tijdsduur: a: 2.04.45 / b: 2.04.44 
  
inv nr: 268 
onderwerp: Tumba Festival met o.a. Combo Magnifico, Harry Zimmerman, Feco's Combo,  

Efraim Gumbs, Super Special Combo, Rene Samson 
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datum: 1-2-1975  
omschrijving: muziek; live opnamen tumba’s Datering: Amigoe 1-2-1975 meldt Tongo 'n 

Tonga met Gumbs en Feco. 
titelgegevens op doos: 1. Combo Magnifico - Harry Zimmerman - Cajente 2. Feco's Combo - 

Efraim Gumbs - Tongo Tongo 3. Super Special Combo - Rene Samson - Basora 
Disfrasá 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: laatste nummer piept/hangt tegen piep aan, ‘waaiert’ 
archiefnummer Hoyer: tape 42 
drager: 11 / 19 / ¼ s /  1-11-2012 / Agfa Gevaert PE 21 LP Radio Nederland / Agfa 

Gevaert / 566 
bestand: 566 A GX221 tumbas 44-16 01-11-2012 
tijdsduur: 13.03 
  
inv nr: 269 
onderwerp: Programma over het Statuut 
datum: 5-2-1975 
omschrijving: over Statuut, retrospectief, met o.a. Yrausquin 
titelgegevens op doos: Programma radio Hoyer II 7 p.m. - dur. 17 min. speed 3 3/4 diarason 

5/2 1975 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Serie met inventarisnummer 281 en 282? Duur 269 op opnamebon foutief 

36.55. 
archiefnummer Hoyer: B 34 / - / n.v.t. (RNW) 
drager: 15 / 9,5 / ½ m (dun) / 20-7-2012 / Agfa Gevaert (Radio Nederland) / Agfa 

Gevaert / 525 
bestand: 525 Statuut IEC 16-44 20-7-2012 
tijdsduur: 18.31 
  
inv nr: 270 
onderwerp: Programma over het Statuut 
datum: 6-2-1975 
omschrijving: Over statuut 1954, historische opname Da Costa Gomez, historisch 

programma Radio Hoyer 
titelgegevens op doos: [over RNW gegevens geplakt] Programa Radio Hoyer - Diahuebs 

6/2/75 - Duracion: 15 minuut - speed: 3 3/4" [ex RNW band, programma RNW 
gewist] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Als halfspoor gekopieerd. Door dun spoor verdenking dat ’t kwartspoor kan 

zijn, na beluisteren en onderzoek (15, 16 en 18-5 2012) als half spoor 
behandeld. Nieuwe halfspoor kopie op 6-12-2013 door misverstand. 

archiefnummer Hoyer: B-40 / 300.335/16 / - 
drager: 15 / 9,5 / ½ (dun) m / 15+16+18-5-2012 / Radio Nederland Wereldomroep / 

AGFA / 409 
bestand: 409 statuut IEC 44-16 6-12-2013 
tijdsduur: 15.27 
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inv nr: 271 (510) 
onderwerp: Interview met Paco Suarez, Juanito en Tanta Ivien (?), entertainers op 

jachtschip Apollo / Wondere Wereld  
datum: 10-2-1975 
omschrijving: A. interview met twee personen van het jachtschip Apollo. Zij spelen in 

havens als culturele uitwisseling, zang en dans, Paco Suarez en Juanito 
(Mexicaan en Duitser) en Tanta Ivien (?). Apollo Star, er zijn 10 
dansers+zangers, Apollo Troubadours, Paco en Juanito vormen flamengo 
groep. / B. (inventarisnummer 510) aflevering van Radio Nederland 
Wereldomroep programma Wondere Wereld onder redactie van Gerton van 
Wageningen  

titelgegevens op doos: [oorspronkelijke titel, opname van 10.II.1975, doorgehaald] 
Entrevista Paco y Juan Apollo 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: af en toe onderbrekingen doordat opname over is gemaakt en er dus is 

gestopt en gestart, af en toe herhalingen. Duidelijk een pre-montage band, 
lichte pre echo. 

archiefnummer Hoyer: B-42 
drager: 15 / 9,5 + 19 / ¼ stereo + vol / 4-8-2011 + 29-8-2011 / Radio Nederland 

Wereldomroep / Agfa / 268 
bestand: 268 A RdL / 268 IEC 
tijdsduur: a: 11.30 / b: 6.27 
  
inv nr: 272 
onderwerp: Herinneringen aan Radio Hoyer 
datum: 10-3-1975 
omschrijving: Gedenkprogramma Radio Hoyer, herinneringen worden opgehaald. 

Hoofdzakelijk lijken medewerkers uit het ‘Gedenkboek 5 jaar Radio Hoyer 10 
maart 1954 – 10 maart 1959’ te worden gememoreerd. 

titelgegevens op doos: Servio St. Jago - na occasion di - aniversario - radio Hoyer I - 10-3-75 
titelgegevens op spoel: Servio St. Jago - 10-3-75 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 11 / 9,5 / ¼ s / 31-8-2011 / Agfa PE 36 / Agfa / 276 
bestand: 267A RdL 
tijdsduur: 13.13 
  
inv nr: 273 
onderwerp: Geluid film ‘The Missiles’ 
datum: 6-4-1975 
omschrijving: Geluid van film over plaatsen van raketten door de Russen op Cuba, 

gedramatiseerd. Opname van televisie,  afsluiting in Papiamento en daarna 
volkslied, daarna ruis (zender weg). Het betreft de film The Missiles of 
October uit 1974. Band is gecontroleerd op reclames etc, niets gevonden 

titelgegevens op doos: Cohetes Russia Cuba progr. TV 6 april '75 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: brom, jengel 



119 
 

archiefnummer Hoyer: tape 102 / [blauwe ronde sticker] 12 / - 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 16-7-2011 /  Agfa PE 65, Radio Nederland / - (USA) / 218 
bestand: 218 A RdL 
tijdsduur: 4.03 
  
inv nr: 274 
onderwerp: Interview met mw. Sisilia (Cecilia?), moeder van Maricella, een meisje met het 

syndroom van Down. Ook over de Stichting Totolica 
datum: 17-4-1975 
omschrijving: Over syndroom van Down, stichting Totolica, interview sra. Cecilia moeder 

van Maricella (meisje met het syndroom van Down). 
titelgegevens op doos: Discorama Entrevista cu Sra. Sisilia - 17-4-75 [achterzijde 

titelsgegevens oorspronkelijke gewiste opn RNW] 
titelgegevens op spoel: Discorama entrevista 17-4-75 
opmerkingen: verschil in klankkleur over de opname, band geen poeder af. 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 11 / 19 / ¼ s /  2-11-2012 / Agfa PE 36 Radio Nederland / Agfa Gevaert / 567 
bestand: 567 A GX221 down syndroom 44-16 02-11-2012 
tijdsduur: 7.21 
  
inv nr: 275 
onderwerp: Opname met betrekking tot onafhankelijkheid Suriname 
datum: 20-5-1975 
omschrijving: m.b.t. onafhankelijkheid Suriname 
titelgegevens op doos: Overleg Onafhankelijkheid Suriname 20-5-75 - Chaco 
titelgegevens op spoel: 20-5-75 Suriname - Castro 
opmerkingen: slechte opname; vervorming en ruis 
archiefnummer Hoyer: B 91 / - / 376 145 [nummer van gewiste RNW opname] 
drager: 15 / 19 / ¼ s /  14-11-2012 / Radio Nederland / Agfa Gevaert / 531 
bestand: 531 A Suriname A221 44-16 14-11-2012 
tijdsduur: 19.47 
  
inv nr: 276 
onderwerp: Gala Curazoleña, muziekprogramma met o.a. Padu Lampe, Norman Moron en 

Leo Renaud 
datum: 28-6-1975 
omschrijving: Programma met muziek. Registratie van een show met o.a. Padu Lampe, 

Norman Moron en Leo Renaud opgevoerd op 28 en 29 juni 1975 in Centro Pro 
Arte. 

titelgegevens op doos: Gala Curazoleña 28 june '75 - 3 ora 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Zeer slecht opgenomen, ondermodulatie en vreemde resonantie, lijkt wel of 

microfoon op luidspreker heeft gestaan, daardoor zeer slecht verstaanbaar. Er 
worden interessante geluidsfragmenten gedraaid, eerste aflevering oude 
Hoyco platen, dan materiaal dat niet is geïdentificeerd. Er wordt informatie 
gegeven helaas slecht te verstaan. Kwaliteit wordt beter (bestand A 2) maar 
blijft matig. Vervorming in mixer of elders in opnamecircuit, overmodulatie. 
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Over de uitvoering van de show ontstaat discussie. De ‘Asosashon di Musikos 
di Corsow’ zou de produktie hebben bemoelilijkt, zie Amigoe 2, 5 (p 11 
recensie) en 10-7-1975, (o.a. 27-6-1975 p 10 advertentie). 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 + 19 / ¼ s / 17-7-2011 / Scotch 214 / Scotch / 129 
bestand: 129 A 1 / 129 A 2 
tijdsduur: a1: 1.09.43 / a2: 1.36.27 
  
inv nr: 277 
onderwerp: Verslag huwelijk Prinses Christina 
datum: 28-6-1975 
omschrijving: Nederlands verslag van het huwelijk van Prinses Christina (retrospectief). De 

opname is gemaakt - vermoedelijk - met de microfoon voor de telefoonhoorn. 
Aanvankelijk enorm gerommel met microfoon. Op de achtergrond zijn 
kantoorgeluiden te horen. Commentaar, vermoedelijk uit Nederland.   

titelgegevens op doos: [oorspronkelijke gegeven RNW opname afgeplakt] Huwelijk Prinses 
Cristina [sic] 28-6-75 

titelgegevens op spoel: Huwelijk Prinses Cristina [sic] 28-6-75 
opmerkingen: in 18 cm doos 
archiefnummer Hoyer: B-98 / - / [RNW nummer] 379.039 
drager: 15 / 19 / ¼ s /  9-9-2011 / Radio Nederland / Agfa / 313 
bestand: 313 A RdL 
tijdsduur: 13.45 
  
inv nr: 278 
onderwerp: Daflaar (Tennisbond), mededeling m.b.t. Kibbelaar, ‘Sonrisa di un baby’ door 

‘Padú’ Lampe 
datum: 29-6-1975 
omschrijving: a1: Davelaar van tennisbond, daarna mededeling 28 juni Kibbelaar 

eedsaflegging leden Eilandsraad  a2: ‘Sonrisa di un baby’ (‘live’) door Juan 
‘Padú’ Lampe, opname in hotel, technisch matig, signaal ruis matig, deel start 
gewist (of op. te laat gestart). 

titelgegevens op doos: [oorspronkelijke titel afgeplakt] 1) Entrega di Premio na ganadornan 
di camp. Di tennis, introdukshon di Tito Daflaar. Discurso di Jaim[e] D.C. 
Gomez. Discurso di Papie Jeserun, su ultimo discurso como dia di deporte - 29 
juni 1975 2) 28 juni 1975 - juramentashon miembronan di eilandsraad 1975 - 
1979 ........ 

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-60 / - / 378 655 2  [nummer van oorspronkelijke RNW opname] 
drager: 11 / 9,5 + 19 / ¼ s / 4-8-2011 / Radio Nederland / Agfa / 262 
bestand: 262A 1 RdL / 262A 2b RdL 
tijdsduur: a1: 15.34 / a2: 2.15 
  
inv nr: 279 
onderwerp: Gesprek Rigaud i.v.m. commissie spellingsonderwijs Maduro 
datum: 30-6-1975 
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omschrijving:  
titelgegevens op doos: [oorspronkelijke titel afgeplakt] entrega na señor diputado Riguad 

[sic], die 30 di juni 1975, dialuna atardi 3.15 dje rapport cu un comishon a 
traha en-cuanto e tarea; conseja bestuurscollege di Korsou tokante 
aspektonan didaktiko di ortografia Maduro. - Miembronan dje comishon, Drs. 
S.F. Jonis, presidente/S.M. Joubert, 
secretario/M.M.Gressman/F.B.I.Marten/........... Na palabra riba e sinta aki 
señor Riguad, y despues señor Jonis .......... 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 59 / - / 376 719  [nummer van oorsporonkelijke RNW opname] 
drager: 15 / 9,5 / ¼ s / 4-8-2011 / Radio Nederland / Agfa / 261 
bestand: 261A RdL 
tijdsduur: 18.51 
  
inv nr: 280 
onderwerp: Gesprek met Gert Fernhout over het Bahai geloof 
datum: 2-7-1975 
omschrijving: Gesprek met Gert Fernhout, enkele dagen op Curaçao ter propagering van het 

Bahai geloof, over dit geloof 
titelgegevens op doos: Bahaii Interview 2 juli '75 [inliggend papiertje met programma 

gegevens Country Crossroads #41-75, uit te zenden tussen 10/16 oktober 
1975] 

titelgegevens op spoel: Bahaii Extra 
opmerkingen: enige brom 
archiefnummer Hoyer: B-41 / - / 369 693/13 [nummer gewiste RNW opname] 
drager: 15 / 19 / ¼ m  / 7-6-2012 / Agfa Gevaert - Radio Nederland / Agfa Gevaert / 

408 
bestand: 408 A Bahai 44-16 RdL 7-6-2012 
tijdsduur: 18.35 
  
inv nr: 281 
onderwerp: Programma over het Statuut 
datum: 8-1975 
omschrijving: Programma over het Statuut, met historische opnamen van Jonckheer, ter 

sprake komt conferentie van 1948, programma stamt vermoedelijk uit 1975 
bij 21 jaar Statuut (26-8-1954). Op de band lijkt gesproken te worden van 
‘aproksima binti un anja pasa’ (26 augustus 1954).  

titelgegevens op doos: Programma Radio Hoyer II - 7 or p.m. Diahuebs - 35 min. 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 33 
drager: 15 / 9,5 / ½ m (dun) / 20-7-2012 / Agfa Gevaert (Radio Nederland) / Agfa 

Gevaert / 517 
bestand: 517 Statuut IEC 16-44 20-7-2012 
tijdsduur: 36.55 
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inv nr: 282 
onderwerp: Programma over het Statuut 
datum: 8-1975  
omschrijving: Programma over het Statuut, met historische geluidsfragmenten; 2e 

programma n.a.v. Statuut, ‘Conosi historia di bo pais’, stem van o.a. Da Costa 
Gomez, Kwiers, mogelijk tweede deel van werknummer 517 
(inventarisnummer 281).  

titelgegevens op doos: Programma Statuut - via radio Hoyer II - 7 or p.m. (Diamars) - 
Duracion: ± 25 minuut - 7 1/2"  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:   
archiefnummer Hoyer: B 88 / - / 369 693 [RNW] 
drager: 13 / 19 / ½ mono (dun) / 24-7-2012 / Radio Nederland / Agfa Gevaert / 512 
bestand: 512 Statuut volume lager IEC 16-44 24-7-2012 
tijdsduur: 25.57 
  
inv nr: 283 
onderwerp: Uitzending Curaçao – Bonaire m.m.v. The Three Voices en de zangeres Lulu / 

Portugees programma 
datum: 3-8-1975 
omschrijving: Uitzending waarbij de zenders Radio Hoyer 1 en 3 zijn gecombineerd. De 

zangeres Lulu zingt vanuit Bonaire via Hoyer 2, op Curacao wordt via Hoyer 1 
de begeleiding door The Three Voices uitgezonden. Interview met Lulu en 
‘Boy’ Wout. Gesproken woord van redelijke kwaliteit, muziek minder. 
Mogelijk door registratie van radiosignaal via microfoon. Toonbalans niet 
goed waardoor de zangeres nauwelijks wordt gehoord. / Op 31.05 start 
Portugees programma. Start met reclame van C. Winkel & Zn., o.a. Camel, 
Winston sigaretten en Singer naaimachines. Op einde sportnieuws. 

titelgegevens op doos: Transmicion for di Curacao + Bonaire - Lulu: Bonaire -  3 Voices: 
Curacao 

titelgegevens op spoel: Aug 3 - 1975 transmishon Bonaire-Corsow - Lulu - Bonaire - 3 Voices - 
Curacao RH3  + RH I 

opmerkingen: band 10-3-2011 in plastic geïsoleerd i.v.m. schimmel, constateer 1-3-2013 dat 
band vreemd op spoel zit. Verfrommeld, in elkaar gedrukt, gevoelige laag laat 
los. Band lijkt kwartspoor mono te zijn in spoor 2. Dat is non-compatible, 
waarschijnlijk is de opname halfspoor mono gemaakt waarbij (door vuil) de 
opnamekop over een deel van de band niet heeft gefunctioneerd.  

archiefnummer Hoyer: B 107  
drager: 18 / 9,5 / ½ m/ 1+2+4-11-2013 / Radio Nederland / Scotch / 7 
bestand: 7 The Three Voices IEC half 44-16 4-11-2013 mont en norm 
tijdsduur: 38.15  
  
inv nr: 284 
onderwerp: Symposium over sport met o.a. Isa en Hendrikse 
datum: [30-8-1975] 
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omschrijving: Uitzending uit Technisch College Saliña, symposium over sport, aanwezig o.a. 
Isa en Hendrikse, over scheidsrechters, medische begeleiding. Datering op 
grond van bericht in Amigoe 

titelgegevens op doos: geen [bovenkant ontbreekt] 
titelgegevens op spoel: geen  
opmerkingen: kanaal 1 dof 
archiefnummer Hoyer:  
eventueel tweede nummer  
nummer op spoel  
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 12-7-2011 / geen / geen (made in U.S.A.) / 221 
bestand: 221 A nieuwe RdL 
tijdsduur: 1:41:49 
  
inv nr: 285 (511) 
onderwerp: Interview Maudarino, tennisspeler, Marlboro Cup / Van Heinde en Verre 

(restopname RNW, zie inventarisnummer 511) 
datum: 5-9-1975 / 19-7-1975 
omschrijving: A. 5 september 1975 entrevista Maudarino, aankondiging in Papiamento, 

interview in Engels, dan Spaans, over Marlboro Cup, met o.a. Roger Taylor, 
Frank Hoyer (voorzitter tennisbond Curacao) Edison Manderino, Hubert 
Hoogvliet B. volspoor mono item van Radio Nederland Wereldomroep (als 
aangegeven op doos) halverwege aan andere zijde doorkruist door kwart 
spoor opname. Van Heinde en Verre, 19-7-1975, geschiedenis Suriname, tekst 
en presentatie dhr. Emmer. Douglas over Max Nijman Show, Show gaat naar 
Suriname, Sticusa acht het geen cultuur. Gesprek met Andre Saruccu. Een en 
ander in licht naderende onafhankelijkheid Suriname (Inventarisnummer 511) 

titelgegevens op doos: Programma: Van heinde en verre, Samenstelling: Gerard Rakers, 
Presentatie: Idem, 19-7-75 oke 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: A: vraaggesprek met tennisspeler, kant B (feitelijke kant A) het RNW 

programma Van Heinde en Verre. Dit is een volspoor mono opname die 
echter voor een deel door gebruik van de andere zijde met kwartspoor stereo 
een 2x kwartspoor mono opname is geworden (zie inv. nr. 511).  

archiefnummer Hoyer: - / - / 380845 [RNW nummer] 
drager: 15 / 19 / ¼ s + vol / 6-4 + 7-4 2011 /  Radio Nederland / Agfa / 42 
bestand: 42A / 42B (zie inv. nr. 511) 
tijdsduur: a: 18.44 / b: 26.24 
  
inv nr: 286 
onderwerp: Opening Coney Island met o.a. Angel Job 
datum: 23-10-1975 
omschrijving: Reportage over Coney Island, een attractiepark opgericht door Angel Job 
titelgegevens op doos: Apertura Coney-Island - 23-10-75 
titelgegevens op spoel: Apertura - Coney Island - 23-10-75 
opmerkingen: Modulatie zwak daardoor veel ruis.  Restopname op 19 cm half stereo is 

Country Crossroads, een Amerikaans programma. Dit is i.v.m. geen belang 
niet gekopieerd.  
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archiefnummer Hoyer: B 152 
drager: 18 / 4,75 + 19 / ¼ s + ½ s / 7-6-2012 / Crossroads / - (made in USA)/ 399 
bestand: 399 A 44-16 RdL 7-6-2012 
tijdsduur: 30.17 
  
inv nr: 287 
onderwerp: Vergadering Staten 
datum: 13-11-1975 
omschrijving: Vergadering Staten 
titelgegevens op doos: Grabacion fecha 13 nov 75 topico staten-Ver Gad. 
titelgegevens op spoel: statenvergadering 13 november 75 
opmerkingen: slechte kwaliteit, zwak gemoduleerd, gevolg ruis 
archiefnummer Hoyer: 1070 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 24 + 25-4-2011 / Scotch / - / 34 
bestand: 34A / 34A-2 
tijdsduur: a1: 1.57.10 / a2: 27.50 
  
inv nr: 288 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 19-11-1975 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad  
titelgegevens op doos: [oorspronkelijke opname en titelgegevens Powerline 

(muziekprogramma uit de USA) gewist/afgeplakt. Inliggend nog 'playlist' van 
30 mei 1975] 19 nov- 1975 - Eilandsraad No. I 

titelgegevens op spoel: [alleen een plakker met:] Grabacion: 
opmerkingen: A zwak signaal, B constateer hartnekkige aanslag op kop, enige plakkerige stof 

op de band.  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / a: ¼ m, b: ¼ s / 15 + 16-9-2011 / Powerline / - / 466 
bestand: 466 A RdL / 466 B RdL 
tijdsduur: a: 3.00.03 / b: 3.00.00 
  
inv nr: 289 
onderwerp: Oprichting nieuwe politieke partij ‘Alianza Forsa Electoral’ , met  Donny 

MacWilliam, Royer, Winston Lorens, Armado Evertsz, Wezenhagen, Donny 
Gonet, Hubert Fernandes, Yvonne Damaco, Hildo Bakhuis. 

datum: 21-12-1975 
omschrijving: Over installatie van een nieuwe politieke partij. Donny MacWilliam, Royer, 

Winston Lorens, Armado Evertsz, Wezenhagen, Donny Gonet, Hubert 
Fernandes, Yvonne Damaco, Hildo Bakhuis  

titelgegevens op doos: 21 dec '75 - Fundashon di e - partido nobo - alianza-forsa-electoral-
progresivo- - 2 banda 3 3/4 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 22-5-2012: ruis, band plakt, komt schoksgewijs van spoel, gevoelige laag laat 

los van band op ongeveer een derde van de omwenteling, meest ernstig aan 
einde. 18-2-2013 band ‘gebakken’, geen wezenlijke verbetering. Gevolg: 



125 
 

haperingen en doordrukeffect. Conversatie is goed te volgen maar enige uitval 
in kanalen en (pre) echo door verplaatste stukken. 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 22-5-2012 + 18-2-2013 / - / Scotch / 420 
bestand: 420 A RdL 2252012 / 420 B RdL 2252012 
tijdsduur: a: 59.26 / b: 24.43 
  
inv nr: 290 
onderwerp: ‘Morde Supla’, Pater Brenneker geeft met enkele woorden stof tot nadenken. 
datum: ca. 1975 
omschrijving: Pater Brenneker geeft d.m.v. één of enkele zinnen stof tot nadenken. In de 

Amigoe van 7-8-1968 p 5 wordt gesproken over deze kleine spiegels die 
Brenneker, dan al lang, via de radio de mensen voorhoudt. Er is rondom het 
tijdstip van dit bericht een boekje verschenen. Deze opnamen zijn van meer 
recente datum. Op 22-7-1977 meldt de Amigoe wederom uitgave van een 
(klein) boekje met deze leefregels/’one liners’ 

titelgegevens op doos: Morde Supla - reserve [oude opn. (gewist):] RNW 372.721 
Concertgebouworkest o.l.v. Haitink, Symfonie in Es gr. Mozart, [in handschrift: 
gedr. 9 mrt '75] 

titelgegevens op spoel: Morde Supla 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-46 
drager: 15 / 19 / ¼ s /  20-6-2012 + 6-11-2012 / Agfa - Radio Nederland / Agfa Gevaert 

/ 521 
bestand: 521 A GX221 Brenneker 44-16 06-11-2012 
tijdsduur: 27.50 
  
inv nr: 291 
onderwerp: ‘Morde Supla’, Pater Brenneker geeft met enkele woorden stof tot nadenken. 
datum: ca. 1975,  
omschrijving: Pater Brenneker geeft d.m.v. één of enkele zinnen stof tot nadenken, zeer 

korte levenswijsheden voor de dag door Pater Brenneker 
titelgegevens op doos: Morde Supla - di Pader Brenneker - (reserve - dos banda) [oude opn. 

(gewist):] RNW 312 697  
titelgegevens op spoel: Morde Supla - Nieuw [doorgehaald] - reserve (dos banda) 
opmerkingen: onbalans in kanalen, soms alleen links, af en toe één kanaal veel harder, soms 

brom, op achtergrond soms zacht muziek, volume wisselt per sessie. 
archiefnummer Hoyer: B-45 
drager: 15 / 19 / ¼ s / 2 + 3-11-2012 / Agfa - Radio Nederland / Agfa Gevaert / 522 
bestand: 522 A 2e maal GX221 Brenneker 44-16 02-11-2012 / 522 B GX221 Brenneker 

44-16 03-11-2012 
tijdsduur: a: 25.37 / b: 26.58 
  
inv nr: 292 
onderwerp: Muziek van Grupo Serenada en George Willems, Himno di Corsow 
datum: c. 1975 
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omschrijving: De Amigoe van 8-6-1974 maakt melding van George Willems die Himno di 
Corsow ‘live’ zingt. 

titelgegevens op doos: Tape ku Himno di Corsow - 1. Grupo di Serenada - 2. George Willems 
- 3. George Willems - 4. Grupo Serenada 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: links ondermodulatie, rechts overmodulatie  
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 13 / 19 / ½ s (dun) / 24-7-2012 / Agfa (Radio Nederland) / Agfa Gevaert / 568 
bestand: 568 Himno IEC 16-44 24-7-2012 
tijdsduur: 6.23 
  
inv nr: 293 
onderwerp: Debat over Papiamento, school en opvoeding, maatschappelijke vorming, 

sociale functie Brionplein 
datum: c. 1975 
omschrijving: Vermoedelijk registratie van een congres. Gesproken wordt over Papiamento 

op school, opvoeding en maatschappelijke vorming, sociale functie Brionplein. 
Geen handvatten voor datering aangetroffen, datering op grond van Amigoe, 
waarin kan worden gevonden dat spreker Lamp in 1966 is afgestudeerd en in 
de jaren zeventig werkzaam is op Curaçao.  

titelgegevens op doos: geen 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: rondzingen, pieken, waardoor (te) veel dynamiek 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 9-5-2011 / - / Scotch / 163 
bestand: 163A / 163B 
tijdsduur: a: 2.01.55 / b: 2.04.22 
  
inv nr: 294 
onderwerp: Pianospel van Sra. Maria Dovale de Jong 
datum: c. 1975 
omschrijving: Traditioneel Antilliaans pianospel van Sra. Maria Dovale de Jong. Opgenomen 

bij haar thuis. Ze is - zo blijkt uit Palm, Edgar, ‘Muziek en Musici van de 
Nederlandse Antillen’  - een leering van Rudolf Theodoor Palm. Mw. Dovale 
klinkt in haar spreken hoogbejaard. Datering moeilijk, gezien kwartspoor c. 
1975, de oorspronkelijke opname kan veel ouder zijn  

titelgegevens op doos: Oude Antilliaanse muziek, overgetaped van den Hr. Brensers 
titelgegevens op spoel: Oude Antilliaanse muziek, overgetaped van den Hr. Brensers 
opmerkingen: ‘live' opnamen van Antilliaanse muziek, kopie met veel ruis 
archiefnummer Hoyer: A 543 
drager: 18 / 19 / ¼ s / 7-5-2011 / Scotch (3M) / Scotch / 177 
bestand: 177A 
tijdsduur: 52:16 
  
inv nr: 295 
onderwerp: Kopieën van 78 toeren Hoyco handelsplaten 
datum: c. 1975 
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omschrijving: kopie van (Hoyco) plaat  
titelgegevens op doos: E kakalakanan-Tumba Canta: Kaluff cu conj. Lirico Antillano - Se Que 

Volveras-danzonette - (Juan Camelia) Canta: Kaluff cu conj. Lirico Antillano 
titelgegevens op spoel: E Kakalakanan / Kaluff - Se Que Volveras / Lirico Ant. 
opmerkingen: originele in betere staat aanwezig, betere kopieën aanwezig  
archiefnummer Hoyer: 13-78 / 29 / 29 [en nummers van Radio Nederland Wereldomroep] 
drager: 11/ 19 / ¼ s / geen transcriptie / Agfa Gevaert / Agfa Gevaert / 277 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 296 
onderwerp: Kopie van handelsplaat van cah’i orgel  
datum: c. 1975 
omschrijving: kopie van handelsplaat, cah'i orgel (vermoedelijk de Arubaanse 78 toeren 

handelsplaat Cah’i Orgel Music 2008 B) 
titelgegevens op doos: Don't sell daddy more whiskey - Tumba di aña nobo - cah'i orgel 

[toegevoegd in handschrift:] "zit niks op!!" [gewist programma RNW Wondere 
Wereld]  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: handelsplaten  
archiefnummer Hoyer: X-20 / tape 41 / - 
drager: 11 / 19 / ¼ m / geen transcriptie / Agfa PE 31 - Radio Nederland / Agfa / 265 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 297 
onderwerp: Kopie van handelsplaat 
datum: c. 1975 na 14-10-1973  
omschrijving: kopie van (slechte) handelsplaat, ‘Stairway to heaven’ (Led Zeppelin) (l.p. is 

van 1971) 
titelgegevens op doos: [oorspronkelijke opname 10/14/73 - titles van handelsplaten in 

handschrift] 
titelgegevens op spoel: Stairway to heaven - Led Zeppelin [onleesbaar]  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 96 / - / - 
drager: 18 / 9,5 / ¼ m / geen transcriptie / Voice of America / Audiotape / 416 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 298 
onderwerp: The River Kwai March (Marcha di Mundo) kopie van handelsplaat Mitch Miller 
datum: wsl c. 1975 na 9-1964 
omschrijving: bekende uitvoering van Mitch Miller, vermoedelijk gebruikt als tune 
titelgegevens op doos: Marcha di Mundo - E 49-24 - The River Kwai March - reserve 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: snelheid hapert af en toe 
archiefnummer Hoyer: X-31 / 16 / - 
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drager: 8 / 19 / ¼ s / 19-5-2012 / Scotch 111 for "living letters" / Reeves Soundcraft / 
405 

bestand: 405 A RdL 
tijdsduur: 2.10 
  
inv nr: 299 
onderwerp: Nos Tera, kopie van handelsplaat Kapel van het Korps Politie Nederlandse 

Antillen 
datum: wsl c. 1975 na 9-1964 
omschrijving: Nos Tera, kopie van de 2e ‘track’ van de E.P. Salas 502 B, Himno di Corsou, 

uitgevoerd door de Kapel van het Korps Politie Nederlandse Antillen o.l.v. 
Fortico van Aanholt.   

titelgegevens op doos: [oorspronkelijke afgeplakt] Nos Tera instrumentaal 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 188 [of 183?]  
drager: 8 / 19 / ¼ s / 15-5-2012 / Agfa Gevaert - Radio Nederland / Agfa Gevaert / 407 
bestand: 407 A RdL 
tijdsduur: 0.50 
  
inv nr: 300 
onderwerp: Reportage opening Bonaire Petroleum Corporation 
datum: 21-1-1976 
omschrijving: reportage 
titelgegevens op doos: Apertura Bonaire Petroleum Corp. 21-1-76 [aantekeningen op doos 

m.b.t. de oude opname, gedr. 11-8-74 - herh. 14-8-74 [op zijkant:] played 6-3-
74 inliggend: briefje m.b.t. Country Crossroads opname] 

titelgegevens op spoel: Apertura Bonaire Petroleum Corp 21-1-76 
opmerkingen: slechte opname, ruis, slechte lijnverbinding, 44 kHz versie piek getemperd 

(tussen markers)  
archiefnummer Hoyer: B 147 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 7-11-2012 / Country Crossroads / - (made in USA) / 491 
bestand: 491 A GX221 Bonaire Petroleum 44-16 07-11-2012 
tijdsduur: 47.34 
 
inv nr: 301 
onderwerp: Uitreiking Sticusa literatuurprijs Sticusa aan Guillermo E. Rosario, m.m.v. o.a. 

Estrellas del Caribe, groep Dushi Corsow 
datum: 14-3-1976 
omschrijving: Estrellas del Caribe spelen volkslied, culturele terugblik op Curaçao, groep 

Dushi Corsow, Bandelita's (of Banderita's) 
titelgegevens op doos: Programma especial, en conneccion cu entrega di premio literario di 

sticusa na señor Guillermo E. Rosario, diadumingu 14 di maart 1976 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 103, B 138 / [ronde blauwe sticker] 1 / - 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 12-7-2011 / Country Crossroads / Scotch / 226 
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bestand: 226A RdL 
tijdsduur: 45.22 
  
inv nr: 302 
onderwerp: eerste Steenlegging Universiteit Nederlandse Antillen (U.N.A.) 
datum: 15-3-1976 
omschrijving: 1e steenlegging U.N.A. Bij studeren in buitenland komen de afgestudeerden 

niet altijd naar de Antillen terug. Daarom wordt hoger onderwijs op de 
Antillen belangrijk geacht. Er is behoefte aan goed opgeleiden. Groei 
onderwijs gaat goed. Ministerie wil uitbouw onderwijs stimuleren. Banden in 
onderwijs met Nederland zijn soms te nauw, waardoor er geen eigen 
ontwikkeling plaatsvindt.  

titelgegevens op doos: Eerste steenlegging i.v.m. de bouw hoge school - jan noordduynweg 
dinsdag 15 maart 1976. Verricht door minister v. onderwijs mej. Faustina 
Frank 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Veel wind in microfoon, in muziek na minister even fout in snelheid op band.  
archiefnummer Hoyer: B 136 / [ronde blauwe sticker] 50 / 385.484/4 [nummer van 

gewiste opname RNW] 
drager: 15 / 19 / ¼ s / 12-7-2011 / Radio Nederland / Agfa / 231 
bestand: 231A RdL 
tijdsduur: 14.26 
  
inv nr: 303 
onderwerp: Persconferentie minister De Gaay Fortman en Staatssecretaris De Goede 
datum: 16-3-1976 
omschrijving: Persconferentie minister De Gaay Fortman en Staatssecretaris De Goede 
titelgegevens op doos: Persconferentie minister De Gaay Fortman y secretario di estado De 

Goede den Totolica Room di Hotel Corsow Intercontinental, Diamars 16 maart 
1976 7 or P.M. - 339726 W.I. Fr. West Hoyer [?] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: na 5.30 wordt volume verlaagd. Is te corrigeren. 
archiefnummer Hoyer: B-39  
drager: 15 / 9,5 / ¼ m / 4-8-2011 / Agfa Gevaert / Agfa / 272 
bestand: 272A RdL 
tijdsduur: 54.58 
  
inv nr: 304 
onderwerp: Persconferentie Ong A Kwie, directeur Texas Instruments / Noticia Lokal 
datum: 19-3-1976 
omschrijving: Persconferentie door directeur Ong A Kwie n.a.v. besluit Texas Instruments 

vestiging op Curacao te sluiten / in restspoor Noticia Lokal 
titelgegevens op doos: Conferencia di Prensa Diabierne 19 maart 1976, edificio A.V.V.C. 

relaciona cu serramentu di Texas Instruments. 19 maart 1976 ……6 p.m. 
titelgegevens op spoel: Texas Inst. 19 mrt 76 
opmerkingen: Band heeft een zeer smal restspoor (overgebleven na wissen van de opname, 

waardoor als gevolg van verkeerd ‘alignment’ een deel van de oude opname 
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op de band is achtergebleven) met nieuwsberichten. Dit is met de 
'spoorzoeker' afgetast. Door smal spoor matige signaal-ruisverhouding.  

archiefnummer Hoyer: B 148 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 3-8-2011 (restspoor 16-10-2013) / Audiotape type 1251 / - / 

254 
bestand: 254A RdL / 254 restspoor Noticia Lokal 44-16 16-10-2013 
tijdsduur: a: 34.21 / restspoor: 23.26 
  
inv nr: 305 
onderwerp: Witte Donderdag 1976 met pastoor Alfonso Plate, parochie Coromoto 
datum: 15-4-1976 
omschrijving: Witte Donderdag 1976 met pastoor Alfonso Plate, parochie Coromoto. 

Belangrijk deel bestaat uit grammofoonplaat Jesus Christ Super Star 
titelgegevens op doos: Renova 1976 - Witte Donderdag - Jueves Santo - 8.00-12.00 P.M. - 

R.H. I + II - en cadena - inhoud: - 8.00 Original Jesus Christ Super Star C 2469 - 
9.27 Lente Hymns - canticanan di cuaresma C 2265 - 9.45 Meditacion tokante 
7 palabranan di cristo riba cruz - cu pastoor Alfonso Plata di Parokia di 
Coromoto - 10.40 The last words of Christ opus 51 C 542 - 11.11 Klassiek C 773 
- 12.00 sluiting 

titelgegevens op spoel: 8.00-12.00 P.M. - Radio Hoyer I + II - Jueves Santo '76 / witte 
donderdag valt 1976 op 15-4 

opmerkingen: witte aanslag van band, dit blijkt aluminiumoxyde van binnenkant spoel 
archiefnummer Hoyer: 577 
drager: 26 / 9,5 / ½ m (dun) / 10-10-2012 / Scotch 3M RB 10 1/2 R / Scotch / 585 
bestand: 585 Witte Donderdag IEC 44-16 10-10-2012 / 585 Witte Donderdag 2 IEC 44-

16 10-10-2012 
tijdsduur: a1: 3.09.37 / a2: 57.39 
  
inv nr: 306 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad, 25 jaar Eilandsraad 
datum: 2-7-1976 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad, 25 jaar Eilandsraad  
titelgegevens op doos: 25 jaar Eilandsraad 2 juli '76 
titelgegevens op spoel: 25 jaar eilandsraad 
opmerkingen: rechter kanaal toont grillige curves, oude wijnrode Philips band (c. 1955) + 

met andere (langspeel) band aangeplakt. In 44.1 ongelijke kanalen 
gecorrigeerd. 

archiefnummer Hoyer: 1025 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 27-4-2011 / Country Crossroads / - / 72 
bestand: 72A 
tijdsduur: 58.07 
  
inv nr: 307 
onderwerp: Nieuwsoverzicht 
datum: sept/okt-1976 
omschrijving: Nieuwsoverzicht 23 september 1976 – 13 oktober 1976 met o.a. op b kant 

item (Jaap van Soest, René Romer en Streefkerk) over de twee gezichten van 
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de katholieke kerk op Curaçao, o.a. m.b.t. de slavernij. De kerk heeft weinig 
voor de ‘zwarte’ gedaan. Dit item  n.a.v. verschijnen boek. 

titelgegevens op doos: Notisia Lokal - Tape I: servisio di informashon Radio Hoyer - Ia: -
rweda di presa di min. di formento (Miguel Pourier) di Don Martina I De Paula, 
despwes di nan yegada for Hulanda - 23 sept. '76 / -kompleho deportivo na 
Brievengat mas karu, min. Pourier - 23 sept. '76 / -les musika pa maestro di 
skol di Etsel Provence na CCC - 22 sept. '76 / -sosiedad Totolika, senjor Wieske 
- 27 sept. '76 / -Ellis Juliana na apertura di su eksibishon di pintura di 
miniatura - 2 okt. '76 / -augmento di prijs di gasolin - 6 okt. '76 / -ALM-bwelo 
entre Jamaika i Haiti - 6 okt. '76 / Ib: -Carlos Dip (rol di gobernador) i Kees 
Streefkerk (dos kara di iglesia) na fin di siman di esturdio di Centr.Hist.Archief 
- II-okt. '76 / -kontinwashon ku Jaap van Soest, René Römer i Streefkerk i 
komentario - 12 okt. '76 / -owmento di prijs di awa relashoná ku Amstel/min. 
Pieternella - 13 okt. '76 / -Min. Croes i derecho di laman - 13 okt. '76 / -bishita 
ku min.Pieternella pa Continental Mill-Milling - 13 okt. '76 

titelgegevens op spoel: no mishi - afblijven - Hoyer I 1A - servisio di informashon 
opmerkingen: (b)lijkt stereo kwartspoor opname die daarna deels (betreffend spoor 3) is 

overgeschreven door halfspoor mono opname in tegenspoor. Op b kant na 
circa 13 minuten enige tijd vibrerend. Eerste kopie 6-3-2013 afgekeurd i.v.m. 
jengel.  

archiefnummer Hoyer: geen (of verdwenen, doos incompleet) 
drager: 18 / 19 / ¼ s, spoor 3 horizontaal ten dele overschreven door B ½ m / 9 en 15 

-10-2013 / Agfa - Radio Nederland / - (made in USA) / 423 
bestand: 423 A Nieuws RdL 44-16 15-10-2013 sp 1 norm/ 423 B Nieuws RdL 44-16 15-

10-2013 
tijdsduur: a: 29.35 / b: 30.50 
  
inv nr: 308 
onderwerp: Nieuwsberichten, Nildo Martis contra rector Monte, Curaçao Holding 

Company 
datum: 1-11-1976 
omschrijving: Nieuwsberichten, los inliggend vel (gescand) met vele titels, o.a. Nildo Martis, 

leider opstand scholieren tegen rector Monte; B o.a. over señor Shannon (?) 
Curaçao Holding Company 

titelgegevens op doos: Notisia Lokal 
titelgegevens op spoel: File notisia lokal, los inliggend vel met vele titels, alles circa 

november 1976 
opmerkingen: 2.52 onderbreking op band, 11.38 vreemde snelheidsremming, zeer kort, op 

band. 8.30 lelijke montage. Er wordt deel van de band herhaald. Band is aan 
twee zijden vol. Ruisverschillen t.g.v. gebruik diverse fragmenten, 
geluidsniveau aangepast en gemonteerd. 

archiefnummer Hoyer: tape 5  
nummer op spoel tape 5 
drager: 18 / 19 / ½ m / 11-4-2011 / Master Control / - / 8 
bestand: 08A / 08B 
tijdsduur: a: 29.19 / b: 30.28 
documenten: 8 Notisia Lokal 
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inv nr: 309 
onderwerp: Ochtendgymnastiek  
datum: 1-11-1976 
omschrijving: Ochtendgymnastiek, Nederlandse opname, (Riet Vastenhout, piano: Rudy van 

Houten. (6 uitzendingen) 
titelgegevens op doos: svp bewaren !! Ochtendgymnastiek Reveille nov. '76 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: Probleemband, piept, staat niet goed op kop en loopt weg, band glad 

waardoor op sommige machines slip. Transcriptie o.k., signaal ruis verhouding 
door matige modulatie niet optimaal. Eerste uitzending is geluidskwalitatief 
de minste.  

archiefnummer Hoyer: B47 / - / [RNW nummer] 406573/22 
drager: 15 / 9,5 / ¼ m / 15-10-2013 / Radio Nederland / Agfa Gevaert / 530 
bestand: 530 Ochtendgym 44-16 15-10-2013 
tijdsduur: 53.28 
  
inv nr: 310 
onderwerp: Ochtendgymnastiek 
datum: 1-11-1976 
omschrijving: Ochtendgymnastiek, Nederlandse opname (Riet Vastenhout, piano: Rudy van 

Houten). A kant: 2 uitzendingen, B kant: idem.   
titelgegevens op doos: [in handschrift: bewaren s v p - Low Speed - Ochtendgymnastiek - 

Reveille nov. '76] [in typoscript: Lies denk eraan op low speed. Op deze staat 
er bijde [sic] kanten alleen maar twee] [programmagegevens RNW opname 
die is gewist overplakt] 

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: Band glad waardoor op sommige machines slip. Kopie 9-11-2012 daarom 

afgekeurd.  
archiefnummer Hoyer: B-54 
drager: 11 / 9,5 / ¼ m / 9-10-2013 / Agfa/Radio Nederland / - / 536 
bestand: 536 A Ochtendgym RdL 44-16 9-10-2013 / 536 B Ochtendgym RdL 44-16 9-10-

2013  
tijdsduur: a: 17.45 / b: 17.21 
  
inv nr: 311 
onderwerp: Folkloristische dag ‘Dia Criollo’ te Barber 
datum: 7-11-1976 
omschrijving: Folkloristische dag ‘Dia Criollo’ te Barber 
titelgegevens op doos: Dia Criollo na Plaza (Barber) 7 november '76 - (Bautismo Joe 

Popchi) + 47 min. Inliggend vel met achtergrondinformatie (gescand) 
titelgegevens op spoel: Dia Criollo na Plaza - Barber 7 nov. '76 - Radio Hoyer II 
opmerkingen: goede kwaliteit, enige oversturing (vervorming) bij de lokale opnamen 
archiefnummer Hoyer: tape 61 / - / 362004/3 
drager: 18 / 19 / ¼ s /  4-8-2011 / afgeplakt / Agfa / 281 
bestand: 281A RdL 
tijdsduur: 47.26 
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documenten: 281 Dia Criollo 
  
inv nr: 312 
onderwerp: Nieuwsberichten 
datum: 8-11-1976 
omschrijving: montage van nieuwsberichten [bedoeld voor weekoverzicht?] rondom 

november 1976 w.o. staatkundige hervormingen door prof. Jeukerns en over 
Colombiaanse arts / B vervolg 

titelgegevens op doos: Noticia local - gedr. 8-11-76 tape 4 A 
titelgegevens op spoel: File notisia lokal, los inliggend vel met vele titels (gescand), alles circa 

november 1976, Radio Hoyer I 
opmerkingen: kopieën van band, fragmenten, verschillen in klank en volume 
archiefnummer Hoyer: tape 65 / [ronde blauwe sticker] 26 / tape 4 A 
drager: 18 / 19 / ½ m / 20-5-2011 / Master Control / BASF / 167 
bestand: 167A / 167B 
tijdsduur: a: 29.44 / b: 31.06 
documenten: 167 Notisia Lokal / 167 Notisia Lokal verso 
  
inv nr: 313 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 9-12-1976 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad, debat m.b.t. medische zorg. O.a. vrouwelijke 

woordvoerder (ongebruikelijk). 
titelgegevens op doos: Eilandsvergadering - 9 dec. 76 - deel 6 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 14-11-2012 / Audiotape type 1251 / - (made in USA) / 483 
bestand: 483 a 1 / 483B Eilandsraad 9-12-76 A221 44-16 14-11-2012 
tijdsduur: a: 2.13.55 / b: 1.52.22 
  
inv nr: 314 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 9-12-1976 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: Eilandsvergadering - dec. 76 - deel 7 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band wikkelt niet goed op, past niet meer op spoel.  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 1-2-2013 + 22-2-2013 / [afgeplakt] Voice of America / - [made 

in USA] / 197 
bestand: 197 A Eilandverg dec 1976 GX220 44-16 22-2-2013 / 197 B Eilandverg dec 

1976 GX220 44-16 22-2-2013 montage en norm 
tijdsduur: a: 2.06.07 / b: 2.05.38 
  
inv nr: 315 
onderwerp: Opening onderwijscongres 'Participa e cambio' 
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datum: 10-12-1976 
omschrijving: Opening onderwijscongres 'Participa e cambio', samenkomst Curaçaose 

politici met Unesco, over scholing en taal. O.a. vraag wat voertaal moet 
worden na, of al voor, onafhankelijkheid Antillen. 

titelgegevens op doos: Congres Ensenanza 10 december '76, No I Hotel Hilton  
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: doos bevat informatie m.b.t. de oorspronkelijke (gewiste) opname van RNW 
archiefnummer Hoyer: 20 B 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 4-5-2011 / Agfa (Radio Nederland) / Agfa / 173 
bestand: 173A 
tijdsduur: 30:38 
  
inv nr: 316 
onderwerp: Religieus programma 
datum: 21-12-1976 
omschrijving: regligieus programma, o.a. met In Excelsis Deo 
titelgegevens op doos: [gegevens van het oorspronkelijke programma van RNW, dit is echter 

gewist. Op achterzijde doos:] No. X - Programa pa diamars - 21 december 
1976 - ± 10 minuut - : Pastoor : Plata : 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: brom in gesproken woord, muziek in orde 
archiefnummer Hoyer: B-23 / - / [nummer van RNW (394483), correspondeert met de doos 

maar dit programma is gewist] 
drager: 15 / 19 / ½ s (dun) / 24-8-2011 / Radio Nederland / Agfa /  307 
bestand: 307 IEC 
tijdsduur: 11:22 
  
inv nr: 317 
onderwerp: Religieus programma, bespiegelingen naar aanleiding van het kerstfeest, 

woord en muziek 
datum: kerst 1976 
omschrijving: Verhaal over betekenis van 'pascu' (kerst) met kerstmuziek, zang en gitaar. 

Datering op grond van in de tekst genoemd: pascu 1976. Mogelijk vervolg 
voorgaande band, zelfde spreker als op band werknummer 307, 
inventarisnummer 316. Had datering als RNW band 9-4-1976 (datum 
ontvangst Hoyer) 

titelgegevens op doos: P 1976 - Band no.: 394.930/14 Programma: Van Heinde en Verre - 
samenstelling: G. Rakers presentatie: idem - Gesprek met Jan Renkema over 
duidelijk Nederlands bij regeringsstukken [in handschrift:] ontv: 9 apr '76 - 
gedr: 17 apr '76 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: goede geluidskwaliteit, enige overmodulatie hoorbaar, band heeft veel hoog 

(zowel IEC als NAB). Heeft lichte brom, laatste stuk gesproken woord hoger 
geluidsniveau.  

archiefnummer Hoyer: 21-B / - / 394930/14 
drager: 15 / 19 / ½ s / 20-6-2011 / Agfa - Radio Nederland - Transcription Service 
 Agfa / 160 
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bestand: 160A IEC beter laag 
tijdsduur: 14.55 
  
inv nr: 318 
onderwerp: Muziek van Boy Dap 
datum: 2-1977 
omschrijving: lijkt er op dat deze stukken (Taki Taki en Coro Coro) uitgebracht in 1968 zijn 

gewist. Hierop is hoorbaar: ‘Mi Ta Den en Klok Ta Bati’ (uitgebracht op Virmar 
022), carnavalslied van Dap van 1977 

titelgegevens op doos: Boy Dap [in binnenzijde doos:] Master 4 nos 15" 1. taki taki 
[doorgehaald], 2 mafalda, 3 coro coro [doorgehaald], 4 mafalda 

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ¼ s /  4-2-2013 / Scotch 111 / Scotch / 474 
bestand: 474 A Boy Dap GX220 44-16 5-2-2013 
tijdsduur: 7.33 
  
inv nr: 319 
onderwerp: Kinderprogramma Floresia Hubenil ‘Muchanan ta Canta’ No. 1 
datum: ca. 7-1977 
omschrijving: Kinderprogramma Floresia Hubenil ‘Muchanan ta Canta’ No. 1. Jeugd-

zangwedstrijd. Ondanks veelheid aan titels en namen via Amigoe geen harde 
datering gevonden. 

titelgegevens op doos: Florecia Hubenil "Muchanan ta Canta" No. 1 - 1. Nilda Pinto potpourri 
- 2. Nilda Pinto Potpourri - 3. Nilda Pinto potpourri - 4. Ora Solo Baha (Lilian 
Boekhoudt) Aruba - 5. Tene Cuidou (Festival Telefiesta '77) - 6. Un Famia Bon 
(Fest. Telef. '77) - 7. Kanarie (Fest. Telef. '77) - 8. Naturaleza (1e premio 
bettina rouse - fest. telef. '77) - 9. Awaceru Cai (Fest. Telef. '77) - 10. Un Soño 
Dushi (Maikel Samson - Telef.) - 11. Mi Tata 'n Ke (Thania - Fest. Telef. '77) - 
12. Isla Tropical (Fest. Telef. '77) - 13. Zonnebloem (Fest. Telef. '77) - 14. Nos 
Welanan Stima' (Fest. Telef. '77) 

titelgegevens op spoel: Florecia Hubenil - Muchanan ta Canta - Nr. 1 
opmerkingen: band zeer vuil, voorzien van markers op de fragmenten 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s (dun) / 27-9-2011 / 3M / - (USA) / 444 
bestand: 444 RdL 
tijdsduur: 31.26 
  
inv nr: 320 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 8-9-1977 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: Eilandsraad - Vergad. - 8 sept '77 - tape 1 / [inliggend: briefje m.b.t. 

gewiste opname van Country Crossroads, uitzending voor week 9/15 sept. 
1977] 

titelgegevens op spoel: Eilandsraad - 8-9-'77 - Tape I 
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opmerkingen: vervormd, brom, ‘stotterende’ haperingen in signaal, klinkt af en toe alsof 
geluid kortstondig wordt dichtgeknepen door limiter o.i.d., kanalen ongelijk B 
idem, slechte kwaliteit  

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 25-5-2012 / Country Crossroads / - / 367 
bestand: 367 A RdL 44-16 2552012 eilandsraad /367 B 2 uiteindelijke montage RdL 44-

16 2552012 eilandsraad 
tijdsduur: a: 2.07.50 / b: 2.05.29 
  
inv nr: 321 
onderwerp: Interview met Jancho Evertsz (Partido Nacional) 
datum: 17/18-9-1977 
omschrijving: Interview met Jancho Evertsz n.a.v. verkiezingen. Commentaar, gaat weg (met 

pensioen) eventueel wordt hij nog Statenlid, DP heeft gewonnen, Partido 
Nacional nederlaag 

titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel: Entrevista ku - Juancho Evertsz 
opmerkingen: piept in hsitorische opname, band in orde 
archiefnummer Hoyer: geen / - / (RNW) 396444/19 
drager: 15 / 19 / ½ m (dun) / 20-7-2012 / geen doos / Agfa Gevaert / 518 
bestand: 518 Juancho Evertsz IEC 16-44 20-7-2012 
tijdsduur: 11.05 
  
inv nr: 322 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 25-9-1977 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 
titelgegevens op doos: Eilandsraadvergadering 25-9-77 [25 is in ballpoint geschreven over 8, 

evenals rest van datum in potlood] 
titelgegevens op spoel: Eilandsraadvergadering - 25-9-77 
opmerkingen: Op eind bandloop (op band) niet in orde, op eind slip (kortstondige jengel) op 

de band. 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 12-11-2012 / Powerline Contemporary Music Show / Scotch / 

497 
bestand: 497 A Eilandsraad 25-9-77 A221 44-16 12-11-2012 / 497 B Eilandsraad 25-9-77 

A221 44-16 12-11-2012 
tijdsduur: a: 2.11.13 / b: 2.11.22 
  
inv nr: 323 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 25-9-1977 na 8-6-1975 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad  25-9-1977  
titelgegevens op doos: geen [inliggend briefje, gegevens Momentos De Meditacion, 

uitzending voor tussen 1 en 8 juni 1975] 
titelgegevens op spoel: Music with the Message [gewist] [datum:] 18/4/75 
opmerkingen: zeer veel lassen, band zit verkeerd om op spoel; ondergemoduleerd 
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archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 13-11-2012 / Country Crossroads / Scotch / 415 
bestand: 415 A Eilandsraad 25-9-77 A221 44-16 13-11-2012  
tijdsduur: 20.03 
  
inv nr: 324 
onderwerp: Floresia Hubenil, Zingende kinderen, jeugd-songfestival 
datum: 17-10-1977 
omschrijving: Opnamen van zingende kinderen (niet altijd zuiver) kindersongfestival? Eerste 

stuk over A.L.M. Amigoe 17-10-1977 p 2 maakt melding van dit songfestival 
op Bonaire (herleid m.b.v. de namen). 

titelgegevens op doos: Cantantenan Juvenil 
titelgegevens op spoel: Cantantenan Juvenil - Florecia Hubenil: 1. Josephine Curiel (Bonaire) 

"Ban pasa bon", 2. Robert Frances [Francees? in krant: Sancis] (Bonaire) 
"Bonerianonan chiki", 3. Shahaira Martis (Bonaire) "Beat ta mi hobby", 4. 
Indira Angela (Bonaire) "Bonaire", 5. 6. Mi ta un cowboy - Hidasta gang, 7. 
Cadushi - " ", 8. Scuridad - " ", 9. Willy pia'pan - " ". 

opmerkingen: A1 matige kwaliteit, A 2 beter. Op band twee opnamen van verschillende 
datum/recorder (Bonairiaanse kinderen / Hidasta gang). Zeer slechte opname 
en zang, dubbing van band met ruis, vermoedelijk had origineel te weinig 
modulatie.  

archiefnummer Hoyer: tape 55 
drager: 18 / 9,5 / ½ s / 12-5-2011 / Scotch / Scotch / 171 
bestand: 171A 1 / 171A 2 
tijdsduur: a1: 11.10 / a2: 4.52 
  
inv nr: 325 
onderwerp: Aankondiging Radio Hoyer programma met klassieke muziek 
datum: c. 1977 
omschrijving: Aankondiging klassiek programma, eerst reclame ‘flowershop’, daarna 

aankondiging (de advertentie voor de bloemenwinkel heeft ten dele de 
aankondinging gewist). Programma over Korsakov, onervaren omroepster, 
leest duidelijk op. Op achtergrond allerlei geluiden, slechte microfoon. 
Globale datering m.b.v. ‘flowershop’. Ella's flowershop adverteert in de 
Amigoe tussen 1974 en 1981. Vreemd genoeg spreekt men op de band van 
‘Ela’s flowershop’, adresgegevens echter zijn gelijk. 

titelgegevens op doos: [oorspronkelijke gegevens gewist RNW programma afgeplakt] 
Dinsdag, woensdag, vrijdag - aan- en afkondigingen Klassiek 1.30 uur [met 
inliggend tekst met reclame voor Ella’s Flowershop] 

titelgegevens op spoel: klassiek 1.30 uur 
opmerkingen: op spoor 3 zeer zwak (ander?) signaal 
archiefnummer Hoyer: B-72 
drager: 11 / 19 / ¼ m / 9-9-2011 / Radio Nederland / Agfa / 266 
bestand: 266 A RdL 
tijdsduur: 4:09 
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inv nr: 326 vervallen (zie 334) 
  
inv nr: 327 
onderwerp: Nos Tera (volkslied) 
datum: 1978 
omschrijving: Nos Tera, vals, 2e maal beter. Aanduiding Hymno Nobo zou kunnen duiden op 

c.  1978 (Nos Tera wordt dan officieel volkslied van Curaçao), klopt ook wel 
met 'sound' en sfeer van de band en opname. 

titelgegevens op doos: Himno nobo di Corsow [op achterzijde doos: Mi Viditas - Aguinaldos 
[moeilijk leesbaar]] 

titelgegevens op spoel: Himno Korsow - Anzola 
opmerkingen: matig gemoduleerd. 5-8-2013 bestand omgenummerd van tijdelijk 

werknummer X011112X A GX221 Himno 44-16 02-11-2012 naar permanent 
werknummer 610 A GX221 Himno 44-16 02-11-2012 

archiefnummer Hoyer: B 353 / tape 45 / - 
drager: 13 / 19 / ¼ s / 2-11-2012 / Irish 5-inch empty recording tape reel / Afga 

Gevaert / 610 
bestand: 610 A GX221 Himno 44-16 02-11-2012 
tijdsduur: 6.06 
  
inv nr: 328 
onderwerp: Muziek van Los Caramelos 
datum: 1978 
omschrijving: Antilliaanse dansmuziek 
titelgegevens op doos: Los Caramelos, 4 pieza  [inliggend vel met titels (gescand)]: 

Agrupashon Los Caramelos Combo show 1978 – 1) Bala di kajon (kantante 
Gilbert Balentina – areglo J. Colina) 2) Trèke bo rèke (kantante Wilbert 
Pieternella – areglo Jacobo Colina) 3) Piek Piek Piek (kantante Papa 
Zimmerman – areglo J. Colina) 4) Karnaval (kantante El Pavo Win – areglo 
Colina) 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: koper klinkt onnatuurlijk, electronisch? Laatste nummer plotseling tijdelijke 

verhoging volume, correctie op 44.1 kHz versie. 
archiefnummer Hoyer: tape 20 
drager: 13 / 19 / ½ s / 13-4-2011 / Scotch RB-5 / Scotch / 45 
bestand: 45A 
tijdsduur: 14.19 
documenten: 45 titellijst 
  
inv nr: 329 
onderwerp: Referendum Aruba, gesprek met Betico Croes 
datum: 25-3-1978 
omschrijving: n.a.v. onafhankelijkheidsplannen Aruba, referendum, interview met Betico 

Croes 
titelgegevens op doos: 25 maart 1978 - Referendum Aruba Gesprek met Betico Croes 

[inliggend briefje van oorspronkelijke (gewiste) opname: Control Central, 
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Comision de Radio y Television de la Convencion Bautista Del Sur, uit te 
zenden tussen 19 en 26 dec. 1976 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band plakt, geeft zwarte aanslag op capstan, gerommel aan microfoon, lijkt 

voor de luidspreker te zijn opgenomen, vreemde regelmatige dreun, zit op 
band. Snelheid verloopt. 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ¼ s / 7-11-2012 / - / Scotch / 501 
bestand: 501 A GX221 Betico Croes 44-16 07-11-2012 
tijdsduur: 20.16 
  
inv nr: 330 
onderwerp: Bezoek aan Curaçao van president Andres Pezer van Venezuela 
datum: 30-3-1978 (vertrekt 1-4-1978)  
omschrijving: Bezoek aan Curaçao van president Andres Pezer van Venezuela , o.a. over 

Brion en Octagon, persconferentie president. Datering via Amigoe, de 
president vertrek 1 april 1978. 

titelgegevens op doos: Bishita president Carlos Andres Pezer Venezuela na Curacao maart-
april 1978 [in ander handschrift] for di Centro Bolivia [onleesbaar] 

titelgegevens op spoel: Bishita presidente C.A. Perez di Venezuela na Korsow 
opmerkingen: doos aangetast door vocht, moeilijk af te regelen, kopstand lijkt niet kritisch, 

fase verloopt over band, zacht opgenomen, dan soms weer personen hard in 
de microfoon B: idem slecht, herhalingen lijkt te duiden op kopie 

archiefnummer Hoyer: 11-A 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 13-7-2011 / Maxell / - (USA) / 191 
bestand: 191A RdL / 191B RdL 
tijdsduur: a: 58.05 / b: 28.37 
 
inv nr: 331 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: 3-6-1978 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad van 3 juni 1978. Er is enige consternatie met Godett 

die de gang van zaken in de vergadering lijkt te bemoeilijken daar hij de 
procedurele voorschriften schendt (officieuze interruptie). 

titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: kanaal 1 dof, na c. 30 min. enige storing die op circa 42 min. weer verdwijnt, 

op eind vervorming B: toenemende vervorming tot eind uitzending, algeheel 
slechte kwaliteit.  

archiefnummer Hoyer: geen  
drager: - / 4,75 / ¼ s /  6-6-2011 + 8-6-2011 + 12-7-2011 / - / - / 220 
bestand: 220 A nieuwe RdL / 220 B nieuwe RdL 
tijdsduur: a: 2.11.18 / b: 27.34 
  
inv nr: 332 
onderwerp: Gesprekken met kinderen n.a.v. Vaderdag, m.m.v. Grupo Misterioso 
datum: 7-6-1978 
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omschrijving: interviews met kinderen over hun vader n.a.v. vaderdag, kinderen zingen 
liedjes. Na lange pauze opname 1 spoor op 19 c/s Tante Nilda (?) (marker), 
dan Christian Junior Choir op 9.5 c/s (marker) zang op plaatje, sterk vervormd, 
wordt afgebroken 

titelgegevens op doos: Dia di tata ku grupo misterioso / 7-6-'78 
titelgegevens op spoel: grupo misterioso - dia di tata 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 62 
drager: 18 / 19 + 9,5 / ¼ s / 16-4-2011 / Ampex PRT 1200 / Ampex / 11 
bestand: 11A 
tijdsduur: 27.14 
  
inv nr: 333 
onderwerp: Jaar van het toerisme, over ontwikkeling en propaganda toerisme 
datum: 24-11-1978 
omschrijving: Jaar van het toerisme over toerisme, propageren, ontwikkeling en verbetering 
titelgegevens op doos: Programma - Riba radio Hoyer I - Anja di Turismo - Diahuebes anochi - 

7 or p.m. [label aan achterzijde van Ventana de España, oorspronkelijke 
opname, gemaakt op 24-11-1978 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: A half mono bovenspoor (norm), B parallel onderspoor, vermoedelijk 

achtergebleven deel van volspoor opname; hard gemoduleerd, limiter 
gebruikt? Bij onderspoor is zacht het bovenspoor er doorheen hoorbaar. 

archiefnummer Hoyer: B 418 
drager: 18 / 9,5 + 19 / ½ m / 18-7-2012 + 13-8-2012 / Agfa Gevaert / Agfa Gevaert / 

551 
bestand: 551 A toerisme IEC 16-44 13-8-2012 / 551 A 2 toerisme IEC 16-44 18-7-2012 
tijdsduur: a1: 12.02 / a2: 7.53 
 
inv nr: 334  
onderwerp: Programma over de geschiedenis van de volksliederen. Interview met Isaac 

Mauricio, maker tekst volkslied ‘Nos Tera’. Presentatie Eddy Pieters Heiliger 
datum: vermoedelijk 1978  
omschrijving: Isaac Mauricio wordt geïnterviewd, vermoedelijk in 1978  bij aanvaarding van 

de tekst als volkslied ‘Nos Tera’ die Mauricio 1947 maakte. Mauricio vertelt 
over de geschiedenis van het Curaçaos volkslied. Over veranderingen in tekst 
en melodie in de loop der jaren. Ook over de plaat die circa 1947 is 
uitgebracht met ‘Nos Tera’ gezongen door Hubert Beckers en achterzijde 
‘Corsou Eterno!’ van Rudolf Palm.  

titelgegevens op doos: Nos Tera + Himno di Ant. [gegevens gewiste opname afgeplakt. Wel 
zichtbaar dat deze van 1977 was] 

titelgegevens op spoel: Nos tera + Himno di Ant. 
opmerkingen: Band in start op twee plaatsen vervormd tot draad door mechanische 

overbelasting (uitrekken). Eerste kopie van 1-9-2011 afgekeurd. 2x zakt 
snelheid op band (slip). Opname waarin Mauricio spreekt bevat veel hoog, 
wordt naderhand beter. Van de opname is om die reden tot 15.10 
frequentiespectrum aangepast.  
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 Band aanvankelijk dubbel geregisteerd (inv. nr. 326) met juiste fysieke 
bandgegevens, terwijl bij inv. nr. 334 de fysieke bandgegevens van inv. nr. 260 
waren vermeld. 

archiefnummer Hoyer: tape 52 
drager: 11  / 19 / ½ m / 1-10-2013 / Radio Nederland / Agfa / 260 
bestand: 260 Mauricio IEC 44-16 1-10-2013 mont norm eq  
tijdsduur: 23.39 
 
inv nr: 335 
onderwerp: Tambu muziek, Baartje y su Grupo, zang Ivonne Gumbs 
datum: c. 1978?  
omschrijving: Tambu, datering o.a. op grond van vocal Gumbs (Ivonne Gumbs 1970-80er 

jaren actief) 
titelgegevens op doos: [afgescheurd, afwezig], achterzijde: Baartje y su Grupo di tambu 1. 

Cangreew, 2 E.M.A. (ÉMÉ-A) 3. Petan 4. Chuto Chudo [doorgehaald] 
[onleesbaar] - Cantante Ivonne Gumbs 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: enig piepend geluid, niet door band 
archiefnummer Hoyer: tape 38  
drager: 13 / 19 / ¼ s / 3-11-2012 / Scotch empty reel / Scotch / 357 
bestand: 357 A GX221 Tambu 44-16 03-11-2012 
tijdsduur: 13.31 
  
inv nr: 336 
onderwerp: Gesprek met Editha Lourens Celestina, secretaris Stichting Totolica t.b.v. 

geestelijk gehandicapten 
datum: [c. 1978] 
omschrijving: Gesprek met Editha Lourens Celestina, secretaris van de Stichting Totolica 

t.b.v. geestelijk gehandicapten. Editha Lourens Celestina is ten minste tussen 
1974 en 1981 bij de Stichting Totolica betrokken. In 1978 meldt de Amigoe 
haar als secretaresse-bestuurslid. 

titelgegevens op doos: Entrevista "Totolica - Radio Hoyer I - Awe Nochi 19 maart 
titelgegevens op spoel: Anzola - Totolica entrevista 
opmerkingen: strook aangezet, overmodulatie op band, spoor 1 erg hard 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ¼ s / - / Powerline Contemporary Music Show / - / 414 
bestand: 414 A RdL 2452012 Totolica 
tijdsduur: 4.43 
  
inv nr: 337 
onderwerp: Optreden van Ced Ride (pseudoniem voor Cedric Ridderplaat) 
datum: vermoedelijk ca. 1978 
omschrijving: live optreden van Ced Ride 
titelgegevens op doos: Cedric Ridderplaat - Kantikanan di Korsow 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: spoor 3 zwak; weinig hoog in band, equalizing op 4,75, in begin dof, wordt op 

c. 2 min beter. Aanvankelijk signaal in rechter kanaal minder. Wordt tussen 
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7.25 en 13.13 min. langzaam betere (opgedraaid).  B: stilte vanaf op 3.23 min. 
start modulatie weer op 9.23 min.  

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ¼ s / 15-2-2013 / Scotch / BASF / 425 
bestand: 425 A Ced Ride GX220 44-16 15-2-2013 
tijdsduur: a: 32.07 / b: 28.19 
  
inv nr: 338 
onderwerp: Interview met Minister President Van Agt te Curaçao 
datum: januari 1979 
omschrijving: interview met Van Agt, dan op bezoek op Curaçao 
titelgegevens op doos: Min.v.Agt (op cur. Jan. '79) 
titelgegevens op spoel: minister v. Agt jan. '79 
opmerkingen: Werknummer 463 op 5-8-2013 toegekend. 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 24-5-2012 + 2e maal 18-2-2013 (ook 5-2-2013 + 4-2-2013 + 18-

2-2013) / Powerline / Ampex / 463 
bestand: 463 A RdL 2452012 Van Agt 
tijdsduur: 19.33 
  
inv nr: 339 
onderwerp: Vergadering Eilandsraad 
datum: kort na 7-2-1979 
omschrijving: Vergadering Eilandsraad 1979, herdacht wordt Zr Wouters, Godett aanwezig. 

B. vervolg, gaat over volkshuisvesting, kosten huur etc. Godett met oude 
doorleefde stem, Sera Fortuna wordt expliciet genoemd. Broenhof (Nl) als 
expert aanwezig, Fundashon Cas Popular. Datering: Op 7 februari 1979 bericht 
de Amigoe dat Zuster Jos Wouter(s) is overleden. 

titelgegevens op doos: [oorspronkelijk "Jazz Today" Programa No. 67 G. Waters (Stan Getz) 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Opname van Vergadering Eilandsraad. Wordt begonnen met het zingen van 

het volkslied.; brom, op eind storing door slechte bandloop opname apparaat 
B: brom, onderbrekingen nu en dan.  

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 3-8-2011 / Voice of America / Ampex / 292 
bestand: 292A RdL / 292B RdL 
tijdsduur: a: 2.00.40 / b: 5.57 
  
inv nr: 340 
onderwerp: Kopie van handelsplaat 
datum: 16-2-1979 
omschrijving: Kopie van handelsplaat 
titelgegevens op doos: opgenomen 16/2/79, Dit is Don Mc Lean [?] met de L.P, American Pie 

[met titels] 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: kopie van plaat 
archiefnummer Hoyer: tape 101 / [ronde blauwe sticker] 21 / -  
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drager: 18 / - / -/ - / geen transcriptie / Country Crossroads / - / 117 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 341 
onderwerp: Nieuwsovezicht mei-juni 1979 
datum: mei/juni 1979 
omschrijving: Nieuwsovezicht mei-juni 1979, montage van nieuwsberichten 
titelgegevens op doos: Susesonan Rando di Konflikto PWFC - Shell - 1 juni '79 Entrevista ku 

Juncho Everts - Mei '79-Entrevista ku Roque Koeiers (PWFC) - Mei '79-Relato 
Welga na Shell (Chaco) - Mei '79-Entrevista R. Walle (R.K. Schoolbestuur) - Mei 
'79-Relato Welga Shell (Chaco) - Mei '79-Relato Negosashon PWFC-Shell 
(Koeiers) - Mei '79-Entrevista Tokante Welga ku Sr. Koeiers - Mei '79-Sr.Koster 
Tokante Prohibishon Venta etc. do Bibida Alkoholiko - Mei '79-Entrevista 
Tokante Suministro di Gasolin den e Dianan Aki (SNAV) - 4 juni '79-Relato Jubi 
Everts (Konflikto PWFC-Shell) 

titelgegevens op spoel: Mei '79 - konflikto P.W.F.C.-Shell 
opmerkingen: voorzien van markers op de fragmenten 
archiefnummer Hoyer: B 382 
drager: 18 / 9,5 / ½ s (dun) / 27-9-2011 / Southern Baptist Convention / Ampex / 398 
bestand: 398 RdL 
tijdsduur: 1.09.21 
  
inv nr: 342 
onderwerp: Vertelling "E Gran Sekura" uit ‘Stima nos bestianan i nos naturalesa’ (Cultureel 

Centrum Curaçao) 
datum: 1979 vermoedelijk juni 
omschrijving: Vertelling "E Gran Sekura", uit het boek ‘Stima nos bestionan i nos naturalesa’ 

uitgegeven door Cultureel Cetrum Curaçao. Voordracht door Soraida Hanson 
titelgegevens op doos: Kuenta dramatisa - "E Gran Sekura" - Buki: "Stima nos bestionan - / 

Nos Naturalesa" - Pa: Soraida Hanson - J.W.Th. Schotborgschool - Klas 6 A 
('79) 

titelgegevens op spoel: Kuenta - Dramatisa - "E gran sekura" 
opmerkingen: Scherp hoog, NAB of IEC geen verschil 
archiefnummer Hoyer: tape 43 
drager: 13 / 19 / vol / 23-12-2012 / United Nations / Scotch / 542 
bestand: 542 E Gran Sekura IEC 44-16 23-12-2012 montage en norm 
tijdsduur: 5.46 
  
inv nr: 343 
onderwerp: Programma Fedeprof, Rufus Mc.William, Jong Holland op Jamaica 
datum: 8-6-1979 
omschrijving: Programma Fedeprof, Jong Holland op Jamaica 
titelgegevens op doos: Programa di Fedeprof [?] - Diabierne: 8 juni 1979 - via radio Hoyer I - 

pa 7.15 pm. - Sr. Rufus Mc. William - Topiko: Presentashon de Jong Holland - 
na Jamaica. Contra Alnet Gardens I nar kompromisa - diadomingo au[?] kontra 
e mesun ekipo aki den stadion di Sabt [?] [oorspronkelijk programma van 
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Nightsong 22-C-79 'to be broadcast on or about May 30, 1979 [op inliggend 
kaartje]] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: oversturing, hard gemoduleerd 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 7-5-2012 / Nightsong (Radio en Television Commission of the 

Southern Baptist Convention [afgeplakt] / - / 413 
bestand: 413 A IEC 
tijdsduur: 10.31 
  
inv nr: 344 
onderwerp: Gesprek met Ephraim Cijntje van de politieke partij P.S.D. 
datum: 15-6-1979 
omschrijving: gesprek met Ephraim Cijntje, voorman van de politieke partij P.S.D. 
titelgegevens op doos: Informashon - sr. Cijntje = PSD _ 6.30 p.m. - Diabierne 15 juni 79 - 3 

3/4 
titelgegevens op spoel: Informashon 15 Juni '79 - E. Cijntje P.S.D. 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 1053 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 12-5-2011 / Nightsong / Scotch / 115 
bestand: 115A 
tijdsduur: 18:56 
  
inv nr: 345 
onderwerp: Programma Fedeprof, gesprek met Andres Constancia, voorzitter van Jong 

Colombia 
datum: 22-6-1979 
omschrijving: Andres Constancia, president van Jong Colombia, over voetbal, Fifa 
titelgegevens op doos: Programma di Futbol Fedeprof Diabierne: 22 juni 1979 7.15 pm. 

Entrevista ku: Sr. Andres Constancia 
titelgegevens op spoel: geen [in doos briefje m.b.t. Nightsong, programma nummer 21-D-79, 

rondom 24 mei 1979 uit te zenden] 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 1072 / [ronde blauwe sticker] 20 / -  
drager: 18 (grote kern) / 9,5 / vol / 10-4-2012 / - [afgeplakt met titelinformatie] / - / 

118 
bestand: 118 IEC 
tijdsduur: 18.04 
  
inv nr: 346 
onderwerp: geen signaal  
datum: 27-6-1979 
omschrijving: band is leeg 
titelgegevens op doos: Speech Minister President - S.G.M. Roosendal - via telecuracao, radio 

- Hoyer I en II - Woensdag 27 juni 1979 - om ± 8.30 [inliggend briefje met 
gegevens betreffende oorspronkelijke opname] 

titelgegevens op spoel: geen 
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opmerkingen: band is leeg, bevat geen opname 
archiefnummer Hoyer: 1073 (oranje sticker) 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / Scotch (Ventana de España) / Scotch / 575 
bestand: geen transcriptie 
tijdsduur: n.v.t. 
 
inv nr: 347 
onderwerp: Discussieprogramma (met o.a. Juancho Evertsz en MacWilliam n.a.v. de 

politieke partij Akshon 
datum: 2-7-1979 
omschrijving: Politiek discussieprogramma over Akshon. Politike programma van partij 

Akshon. Discussie Juancho Evertsz, MacWilliam, Herman George (uw dienaar), 
over werkloosheid, verkiezingen etc. Tune begin-eind gezongen door Rudy 
Plaate [?] 

titelgegevens op doos: Hoyer 7.15, 2-7-79 Akshon [op sticker van de Curom, binnenzijde in 
handschrift: Jan Sama [?] 850] [in handschrift op achterzijde doos:] Hr. George 
14444 D.O.W. 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: vreemde lage toon in opname, vermoedelijk airconditioning 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / vol / 3-7-2011 / Scotch RB / Scotch / 180 
bestand: 180 IEC 
tijdsduur: 19.32 
  
inv nr: 348 
onderwerp: Programma Fedeprof, gesprek met Victor Statie 
datum: 20-7-1979 
omschrijving: Fedeprof, Interview met Victor Statie (voetbal). Omroeper in goede 

microfoon, Statie in slechte. 
titelgegevens op doos: Fedeprof -  Hr. Statie - 20 juli 79 [met in handschrift:] gedraaid 3-7-79 

[betreft  oorspronkelijke Powerline opname, met inliggend vel met 
titelsgegevens hiervan release 6-29-79 thru 7-5-79 (handelsplaten)] [inliggend 
vel m.b.t. gesprek met Victor Statie, vermoedelijk notities voor structuur 
interview] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 1050 [oranje sticker] 
drager: 18 / 19 /vol / 11-4-2012 / Powerline / - / 391 
bestand: 391 IEC 
tijdsduur: 14.01 
  
inv nr: 349 
onderwerp: Toespraak Koningin Juliana betreffende het Statuut, 1954 
datum: 8-10-1979 
omschrijving: Toespraak van Koningin Juliana m.b.t. het in werking treden van het Statuut, 

vermoedelijk uit 1954 
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titelgegevens op doos: 25 jaar Statuut II [in doos los vel met gegevens Nightsong, 
programma van Southern Baptist Convention, uit te zenden rondom 8 oktober 
1979] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: vuil, geluid heeft veel laag, hoor ook klankkleurverschillen (‘waaieren’) Lijkt 

opname uit 1954, kopie van 1979. Afsnijden laag verbetert de 
geluidskwaliteit. 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / vol / 3-7-2011 / Nightsong / - / 216 
bestand: 216 IEC 
tijdsduur: 5.43 
  
inv nr: 350 
onderwerp: Concours voor kinderen, verhalen vertellen o.l.v. Sonia Garmers 
datum: 20-10-1979 
omschrijving: wedstrijd verhalenvertellen voor kinderen o.l.v. Sonia Garmers 
titelgegevens op doos: Konta Kwenta No. 1 - Konkurso "Konta Kwenta" Floresia Hubenil - 

Partisipante No. 1 t/m 5 - ± 40 min. - speed 3 3/4 -  20 october '79 
titelgegevens op spoel: Florensia Hubenil 20 October '79 - 1 t/m 5 tape no. 1 - ± 40 min. - 

konkurso konta kwenta 
opmerkingen: Witte aanslag en afzetting op bandgeleiding en koppen.  
archiefnummer Hoyer: tape 71 / [blauwe ronde sticker] 8 / - 
drager: 18 / 9,5 / vol / 4-7-2011 / Powerline / Ampex / 212 
bestand: 212 IEC 
tijdsduur: 46.06 
  
inv nr: 351 
onderwerp: Kerstshow 
datum: 25-12-1979 
omschrijving: Kerstshow via Radio Hoyer I en II met muziek en interviews van diverse 

lokaties (grote studio Julianaplein, Control Studio, Studio 5). Geluidskwaliteit, 
volume en klankkleur zeer wisselend. Optredens van Rina Penso (zang) met 
Los Emperadores (White Christmas, Navidad y Aña Nobo, Campanitas, 
Potpourri van boleros, Triste Navidad), Clarck de Windt leest kerkstverhalen 
van Pierre Lauffer ‘Pascu cu Machi Gran’ en ‘Missionero di awa dushi’, Rudolf 
+ Eddy Frans en Rene Trinidad en Liesbeth Provence met Los Gaiteros Rejes 
(Madrecita Linda, Josefina, Wenga Arrogando (?) Paloma), Betty Doran leest 
kerstverhaal van Pierre Lauffer en poëzie (w.o. ‘Toch un pasku’ (afgebroken)), 
Ced Ride, Dominico Herrera en ‘ritmo’ (Sleighride, Elina, Jubilea, Regosigo 
Infantil (?), Dichoso). Interviews met minister-president Martina, Gilberto 
Betico Croes (over decadentie en verlies van moraal in de wereld, 
economische crises door kartelvorming en protectionisme), Van der Ree 
(commandant Nederlandse strijdkrachten), Luis Naar (procureur generaal en 
directeur ALM), Anneke van Arkel interviewt (in Nederland) Rob de Vos, 
general manager Shell Curaçao n.v.), Ron Gomez Cassares (Maduro’s Bank), 
Frank Maynard (directeur Hotel Arthur Frommer), Amienta Da Costa Gomez 
(voorzitter Stichting Totolica), Herbert Salas Junior (voorzitter Kamer van 
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Koophandel Curaçao), Lionel Capriles. Eerste helft van een 4 uur durende 
show. Band 2 ontbreekt. 

titelgegevens op doos: Show di Pasku 25 dec '79 tape no I 
titelgegevens op spoel: 4 ora - 8.00 - 12.00 - zaterdag 
opmerkingen: Band bestaat uit twee bandtypen. Knip zit ongeveer op 1.03.17. Achterste 

deel heeft ‘sticky tape syndrom’. Eerste bandtype zeer dun, zit ten dele 
gevouwen. Af en toe slip op band hoorbaar. Band is te dun geweest voor 
opnamerecorder en vermoedelijk ook voor gebruik op 26 cm. spoel (i.v.m. 
hogere bandtrek bij grote spoelmaat). In delen van de band met ‘sticky tape 
syndrom’ is gevoelige laag afgezet tegen achterzijde band van de voorliggende 
bandwinding. Hierdoor is soms een echo effect waarneembaar. In het stuk 
Jubilea van Herrera wordt aan de microfoon gerommeld. 

archiefnummer Hoyer: tape 78 
drager: 26 / 19 / vol / 28 en 30-10-2013 / merkloos / merkloos / 593 
bestand: 593 1 Kerstprog 1979 IEC 44-16 28-10-2013 totaal mont en norm 
tijdsduur: 2.00.10 
  
inv nr: 352 
onderwerp: Estrellas del Caribe en Melodia ’57 ‘live’ in Coney Island / kopie handelsplaat 
datum: c. 1979 
omschrijving: Live optredens Estrellas del Caribe en Melodia ’57 in Coney Island (niet goed 

te dateren) opgenomen door Robertico Job B: kopie LP Julia Iglesias, niet 
gekopieerd.  

titelgegevens op doos: Estrellas del Caribe - Melodia '57 - live - den Coney Island - grabado 
por Robertico [binnenkant doos] Copy 7 1/2 San Jose' 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: vervorming, met name in zang 
archiefnummer Hoyer: 1034 [oranje sticker] 
drager: 18 / 19 / ¼ s / 12-7-2011 / Scotch 111 / BASF / 194 
bestand: 194A RdL 
tijdsduur: 36.10 
  
inv nr: 353 
onderwerp: Kopie van handelsplaten 
datum: c. 1979 
omschrijving: kopie van handelsplaten 
titelgegevens op doos: [titels van handelsplaten] 
titelgegevens op spoel: liedjes van Jose Feleciano - Adriono Celentano - Philippe Chatel - niet 

uitvegen 
opmerkingen: handelsplaten 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 15 / 19 / ½ s /  geen transcriptie / Country Crossroads / - /  451 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 354 
onderwerp: Programma met Bijbelinterpretatie en levenslessen, met grammofoonplaten 
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datum: 1975 of 1980 (vermoedelijk chronologisch onjuist geplaatst)  
omschrijving: Muziekprogramma (handelsplaten)  met in Nederlands Bijbelverklaringen en 

levenslessen vanuit de Bijbel (van 1 uur 10 tot 1 uur 16). Programma kan 
gezien datum en dag uit 1969, 1975 of 1980 zijn of later.  

titelgegevens op doos: Dit is een 3 uurs band 7200 ft 
titelgegevens op spoel: Zondagmorgen 7-9 Radio Hoyer II 
opmerkingen: Aanvankelijk is 1980 als meest waarschijnlijke jaar van productie beschouwd. 

Echter, op de band aanwezig is 'That's the way I like it' van KC and the 
Sunshine band, (1-11-1975 in Nederlandse hitparade). De ‘actualiteit’ van het 
nummer rondom kerst 1975 (en de ½ spoor stereo techniek i.t.t. het rondom 
1980 bij Hoyer veelal gebruikte volspoor mono) maken 1975 tot vermoedelijk 
jaar van opname. 

archiefnummer Hoyer: geen / - / - [behoudens productienummer van de fabriek] 
drager: 26 / 19 / ½ s / 2-10-2012 / Scotch 3M / 3M / 599 
bestand: 599 IEC 44-16 2-10-2012 
tijdsduur: 1.34.44 
 
inv nr: 355 vervallen (omgenummerd naar 418) 
 
inv nr: 356 
onderwerp: Interviews n.a.v. de ‘Nacht van Cijntje’ (regeringscrisis) 
datum: 15-8-1980 
omschrijving: Tjake interviewt diverse betrokkenen bij de ‘Nacht van Cijntje’ 
titelgegevens op doos: Acontecimientonan Politico - 11-15 augustus 1980. Crisis den 

gobierno - Gobierno a kibra - [in handschrift:] "Nacht van Cijntje" [aan 
achterzijde in handschrift:] Binnen: 16-7-'80 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band zit met de gevoelige laag naar buiten. Gevoelige laag band laat eerste 34 

min. los, zit ten dele geplakt aan achterzijde band en geeft af. Hierdoor 
kwaliteit geluid slecht. Na 34 min. plotselinge verbetering conditie band. Band 
geeft ook in beter deel af. Vuil op koppen en capstan beïnvloedt bandloop. 
Herhaaldelijk stoppen voor reiniging. Band ‘gebakken’. De 217 0 Nacht van 
Cijntje IEC 44-16 8-11-2013 en 217 3 Nacht van Cijntje IEC 44-16 8-11-2013 
zijn transcriptie van een gelijk gedeeltje van de band. Eerstgenoemde is de 
voorkant, laatst genoemde de achterkant van de band (waarop veel van de 
gevoelige laag met geluidssignaal). Door montage kan hieruit eventueel een 
bestand worden gemonteerd dat over de gehele linie goed te beluisteren is. 
Nu is 217 0 Nacht van Cijntje IEC 44-16 8-11-2013 het bestand met de beste 
kwaliteit maar de slechte delen zijn – uit de aard der storing – de beste delen 
in het bestand ‘217 3 Nacht van Cijntje IEC 44-16 8-11-2013’. ‘217 5 Nacht van 
Cijntje 44-16 8-11-2013 mont’ is het laatste gedeelte van de band (van goede 
kwaliteit). 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 24 + 25 + 29-12-2012 + 7+8-11-2013 / - [waarschijnlijk Night 

Song] / Irish [model uit jaren 50] / 217 
bestand: 217 0 Nacht van Cijntje IEC 44-16 8-11-2013 / 217 3 Nacht van Cijntje IEC 44-

16 8-11-2013 / 217 5 Nacht van Cijntje 44-16 7-11-2013 mont 
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tijdsduur: a1: 31.52 / a1 achterkant: 31.38 / a2: 19.53 
  
inv nr: 357 
onderwerp: Programma ‘Mundi i nos’ (?) Lucille Haseth leest gedichten van Pierre Lauffer, 

voorts m.m.v.  Mildred Domecasse, Carien Quales, Eddy Serous, Niki Tromp, 
o.a. over Bonaire. 

datum: 15-11-1980 
omschrijving: Lucille Haseth leest gedichten van Pierre Lauffer; Mildred Domecasse; 2e deel, 

Carien Quales rapporteert, Eddy Serous, over 'flie', vliegers, japanse vliegers, 
vliegers op Bonaire, maken van vliegers aldaar, vliegeractiviteiten. Niki Tromp 
over schoonheid van Bonaire, geen vuilnis, ontwikkeling toerisme, 
onbedorven karakter, Bonaire daarom uniek 

titelgegevens op doos: Portret Lucille 15 nov 1980 - 5.30 - Mundi I Nos - Tema Prinsipal - 16 
minuten [op achterzijde doos: Eilandsraadvergadering - 15-10-80] [inliggend 
papiertje met gegevens oorspronkelijke opname van Baptisten, voor 
uitzending tussen 17-10-1980 en 23-10-1980] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: dof, veel laag 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 10-4-2012 / Master Control (Baptist Radio en TVCommission) / 

- / 308 
bestand: 308 IEC 
tijdsduur: 29.13 
  
inv nr: 358 
onderwerp: Vergadering over arbeidsrelaties  
datum: 22-11-1980 
omschrijving: vergadering over arbeidsrecht, C.A.O. etc. 
titelgegevens op doos: arbeids [onleesbaar] 21, 22 nov '80 
titelgegevens op spoel: inliggend vel Powerline (met verdere gegevens) 
opmerkingen: ongelijke kanalen, correctie links 12 db recht 8 db, editing 26-7-2013 
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 23-4-2011 / Contemporary Music Show / - / 13 
bestand: 13A 
tijdsduur: 1.51.43 
  
inv nr: 359 
onderwerp: Voorlichtingsprogramma m.b.t. problemen bij migratie van Antillen naar  

Nederland, boek ‘De Antillianen’ van Willem Koot 
datum: 13-12-1980 
omschrijving: Voorlichtingsprogramma, over problemen bij vestiging in Nederland. Over 

migratie uit de West naar Nederland, over boek ‘De Antillianen ‘ van Willem 
Koot met onderwerp de factoren bij migratie, over problemen huisvesting en 
opkomende discriminatie in Nederland, gebrek aan werk, geïllustreerd met 
enige toepasselijke muziekopnamen. 

titelgegevens op doos: 13 dec. '80, Tema Principal +- 25 min. Laura Quast 
titelgegevens op spoel: geen 
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opmerkingen: ‘waaieren’ (limiter ?), vooral in commentaar niet in muziek en reportages.  
archiefnummer Hoyer: [blauwe sticker] 53 
drager: 18 / 19 / vol / 3-7-2011 / Country Crossroads / - [rood] / 233 
bestand: 233 IEC 
tijdsduur: 24.44 
  
inv nr: 360 
onderwerp: Gesprek van Mavis de Lannoy met Johan van de Walle n.a.v. overlijden Dr. 

Chris Engels 
datum: 20-12-1980 
omschrijving: Mavis De Lannoy spreekt met Johan van de Walle n.a.v. het overlijden van Dr. 

Engels. Gesproken wordt over leven en achtergrond van Engels 
titelgegevens op doos: Interview Mavis de Lannoy, Dhr. Jo v.d. Walle, Overlijden Dr. Chris 

Engels 20-12-80 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: tot ca. 9.30 signaal door opname heen, lijkt radio ontvangst in microfoon(s) of 

door slecht contact te zijn. 
archiefnummer Hoyer: tape 21  
drager: 13 / 9,5 / vol / 30-6-2011 / United Nations / Scotch / 46 
bestand: 46A IEC 
tijdsduur: 21.37 
 
inv nr: 361 
onderwerp: Gesprek over persvrijheid / kopie bezoek Curaçao Nestor Zavarce 1960 
datum: c. 1980 
omschrijving: 1. Gesprek over persvrijheid, artikel van prof. Anne van der Meiden (Utrecht) 

in NRC, commentaar van diverse mensen in de media o.a. Jenny Cratz (Prensa) 
Goeretti Salsbach (Amigoe) Laureen Schenk (Beurs) Gonzalo Cuales (Nobo) en 
omroeper bij Radio Caribe. 2. kopie (c. 1980) van opname bezoek Nestor 
Zavarce 1960 aan studio Hoyer, zingt diverse stukken, enige distorsie en 
probleem met de snelheid. 

titelgegevens op doos: Tema Prinapal 10 minuut - Un bista den pasado 1960 Nestor Zavarce 
9 min. 

titelgegevens op spoel: nee 
opmerkingen: In opname bezoek Zavarce enige distorsie en probleem met de snelheid 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / vol / 4-7-2011 / Ampex 631 / Ampex / 156 
bestand: 156-1 IEC / 156-2 IEC 
tijdsduur: a1: 10.33 / a2: 9.24 
  
inv nr: 362 
onderwerp: Luis Daal 
datum: c.1980 
omschrijving: Gedichten vermoedelijk van (en/of gelezen door) Luis Daal. Na gedichten en 

muziek volgt oude opname met andere kopstand. Deze is niet aangepast daar 
dit handelsplaten zijn. Ondergebracht in apart bestand 125A-2. Datering op 
grond van merk tape en nummering Hoyer. 
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titelgegevens op doos: Luis Daal 
titelgegevens op spoel: Luis Daal 
opmerkingen: slechte akoestiek, microfon te ver van spreker; linker kanaal doffer en zachter 
archiefnummer Hoyer: 1046 / tape 97 [blauwe ronde sticker] 32 / #121 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 9-5-2011 / Shamrock / - sticker ‘Music with a message, Starlight 

Chapel Broadcast, P.O.Box 2401, Paterson, NJ 07509 USA’ / 125 
bestand: 125A 1 / 125A 2 
tijdsduur: a1: 46.49 / a2: 4.49  
 
inv nr: 363 
onderwerp: Kinderprogramma m.m.v. Elis Juliana, in ‘Biblioteka Hubenil’ met Mavis 

Westerhof, Lisette Hooi, Rama Bikker, Gerda Isidora. 
datum: vermoedelijk  januari-1981 (na 11-9-1980) 
omschrijving: Kinderprogramma m.m.v. Elis Juliana; opname in Biblioteka Hubenil, op 

lokatie 
titelgegevens op doos: 1) apertura - Mavis Westerhof - 2) Poesia Lisette Hooi (tot applaus) - 

3) Kuenta: Rama Bikker (tot applaus) - 4) a Komedia: Sin Ni Sinkiera - un 
Welensalie - Gerda Isidora / Bea - 6) Kuenta: Ellis Juliana [op achterzijde 
sticker met gegevens eerdere opname, afkomstig van RTVE (Spanje) 
gedateerd 11 sept. 1980] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: kwaliteit matig tot slecht, veel vervorming, 26-7-2013 normalized 
archiefnummer Hoyer: tape 54 / [blauwe ronde sticker] 11 / - 
drager: 18 / 9,5 / vol / 6-7-2011 / Ampex 631 / Ampex / 215 
bestand: 215 IEC 
tijdsduur: 35.38 
  
inv nr: 364 
onderwerp: Programma ‘Bondia Corsow’ over staatkundige hervormingen 

(onafhankelijkheid) Nederlandse Antillen i.v.m. Ronde Tafel Conferentie 
datum: 7-2-1981 
omschrijving: Over onderzoek op Antillen naar wensen m.b.t. staatkundige hervormingen 

en de onafhankelijkehid van de Antillen, opzet, land of zes aparte gebieden, 
etc. Ronde Tafel Conferentie 2: Jack Visser leest nieuws, o.a. bezoek van 
Beatrix en Claus aan Tunesië, 3e dag van hun bezoek 

titelgegevens op doos: Bondia Corsow 7 febr. '81 - Tema Principal 26 min - Analisis historiko 
en konekshon ku Ronde Tafelconferentie [inliggend vel met gegevens 
betreffende de gewiste opname (Momentos de Meditacion) op doos nog 
aangetekend: Sept. 21 1980] 

titelgegevens op spoel: Tema Principal. Analisis historiko Voorbeschouwing R.T.C. 
opmerkingen: ‘waaieren’ (limiter?), pompeffect zodra in microfoon wordt gesproken. Was 

werknummer 342, is i.v.m. dubbel tot 312 gemaakt (ongebruikt nummer). 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 14-4-2012 / The Baptist Hour / BASF / 312 
bestand: 312 IEC 
tijdsduur: 26.32 
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inv nr: 365 
onderwerp: Liedjes ‘Dia di Mama’, Mirugia Elisabeth  
datum: voor 11-5-1981 
omschrijving: A. twee liedjes m.b.t. ‘Dia di mama’ (Moederdag), B. idem + 3e nummer ‘Anjo 

Nobo Bida Nobo’ niet compleet. Mirugia Elisabeth (gegevens op internet) 
datering op grond daarvan. Amigoe 28-1-1980, Mirugia jeugdkoning carnaval. 
Wint in 1981 school songfestival (Amigoe 26-3-1982) ontpopt zich als 
verdienstelijk pop zangeres  (zie Amigoe 4-11-1993 p 11). Vermoedelijk is deze 
opname gemaakt in het kader van moederdag 1981. 

titelgegevens op doos: disco di mama 78 luz berde dal bai - lando A. Mam ta stima (Aina) Ins 
Maert. R.C. Latin - La B. Conoce mi mama - Merugia Elisabeth R-C Latin 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 56B laatste nummer niet compleet, hoorbaar dubbing van tape, toename 

ruisniveau voor start muziek 
archiefnummer Hoyer: tape 29 
drager: 13  / 19 / ¼ s / 6-4-2011 / Scotch empty reel / Scotch / 56 
bestand: 56A / 56B 
tijdsduur: a: 6.34 / b: 7.12 
  
inv nr: 366 
onderwerp: Handelsplaten / Vergadering Staten 
datum: 21-5-1981 
omschrijving: Handelsplaten / Vergadering Staten. Kant A bevat klein deel van de 

vergadering op 4,75 c/s. rest is opname van handelsplaten met Zuid-
Amerikaanse muziek op 19 c/s. Kant B bevat (deel van) de vergadering op 4,75 
c/s. 

titelgegevens op doos: Staten vergadering 21 mei 1981 11.01-12.15 pm 12.45-eind 
Formashon Comishon Parlementaire Enquete - begonnen side A 

titelgegevens op spoel: Staten vergadering 21 mei 1981 side A 
opmerkingen: Band heeft geen duidelijke voor en achterzijde. Band bestaat uit drie 

verschillende delen tape van verschillend fabrikaat. De eerste twee delen zijn 
in redelijke staat, het derde deel heeft ‘sticky tape syndrom’, geluid is van 
goede kwaliteit. Gedeelte band met muziek is verkeerd om gemonteerd en 
dus ook verkeerd om opgenomen waardoor weinig modulatie. In dit deel 
brokkelt de gevoelige laag van de band. Spoor 1 en 3 muziek op 19 c/s, 2 en 4 
gesproken woord op 4,75 c/s. Alle sporen parallel, 19 c/s vermoedelijk dus 
restspoor. Transcriptie op 6-6-2012 gestaakt, 14-10-2013 voltooid. 

archiefnummer Hoyer: B 305 
drager: 18 / 4,75 + 19 / ¼ s / 14-10-2013 / Powerline / Maxell / 442 
bestand: 442 A start vergadering 44-16 5-11-2013 / 442 A Zuid Am Muz RdL 44-16 5-11-

2013 / 442 Statenverg RdL 44-16 14-10-2013 norm mont eq  
tijdsduur: a1: 0.51 / a2: 17.48 / b: 1.09.13   
  
inv nr: 367 
onderwerp: In memoriam Pierre Lauffer sr., Lucille Haseth 
datum: kort na 14-6-1981 
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omschrijving: Uitzending eerbetoon bij de dood van Pierre Lauffer sr.(22-8-1920 – 14-6-
1981) waarna handelsplaten. Opname Radio Korsou FM. 

titelgegevens op doos: In Memoriam Pierre Lauffer pa Radio Hoyer I [op sticker welke 
aangeeft 'recorded by Radio Korsou FM'] [op rug:] Achtergrond II [inliggend 
vel met aantekeningen van de omroeper m.b.t. het programma [programma 
m.b.t. Lauffer van Lucille Haseth] gescand] 

titelgegevens op spoel: Homenahe Pierre Lauffer [op sticker welke aangeeft 'recorded by 
Radio Korsou FM'] [tevens aangegeven datum, van eerdere opname (op 
onderliggende sticker) 31-5-1981] 

opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 576 
drager: 18 / 19 / vol / 12-4-2012 / TDK L-1800 / TDK / 449 
bestand: 449 IEC 
tijdsduur: 49.04 incl. muziek (handelsplaten) item Lauffer 23.02 
documenten: 449 doos / 449 notities  
  
inv nr: 368 
onderwerp: geen signaal 
datum: 1-9-1981 
omschrijving: band is leeg 
titelgegevens op doos: [oorspronkelijk band met Spaanse muziek uitzending] Sr. Don 

Martina - Toespraak val Kabinet Martina - 1 september 1981 - Don Martina na 
T.V. 1 sept. 81 

titelgegevens op spoel: opname Don Martina 1 sept 
opmerkingen: band is leeg 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / Ampex PRT - "Ventana de España" / Ampex / 196 
bestand: geen transcriptie 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 369 
onderwerp: Verhalen voor de jeugd, hoofdzakelijk van Elis Juliana, gelezen door 

(vermoedelijk) Lucille Haseth 
datum: 1-10-1981 
omschrijving: verhaaltjes in Papiamento voor de jeugd 
titelgegevens op doos: 1) Sabi ku Sokete (P. Lauffer) (un pulchi pa dia) 24 sept 2) Un paranda 

(un pulchi pa dia) 1 okt 3) Picnic (Wazo riba rondu) Elis Juliana 8 okt. 4) Amigu 
+ 47 minuut (un pulchi pa dia) (P. Lauffer) 15 okt 5) Tarheta + Herencia - Elis 
Juliana (Wazo I) 22-10-'81 6) Palu Kaloys na casamentu - Wazo I - Elis Juliana 
29-10-'81 7) Djidji Spiritisma - Ellis Juliana - 5 nov. 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: vervorming in voorversterker maar ondergemoduleerd, soms ‘waaieren’ 

(limiter?) in diverse bestanden 
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 9,5 / vol / 17-4-2012 / Master Control / Maxell / 421 
bestand: 421-1 IEC / 421-2 IEC / 421-3 IEC / 421-4 IEC 
tijdsduur: a1: 33.30 / a2: 6.47 /a3: 12.40 /a4: 6.17 
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inv nr: 370 
onderwerp: Programma ‘Esaki ta mi tera’, met Nydia Ecury en haar boek ‘Dicon Anasa Tin 

Corona?’, gepresenteerd door Lucille Haseth. 
datum: 24-12-1981 
omschrijving: Schrijfster Nydia Ecury heeft een nieuw (eerste) kinderboek gepubliceerd 

Dicon Anasa Tin Corona? Amigoe 18-12-1981 p 14 bericht over introductie van 
het boek, het is net voor sinterklaas verschenen. (17-6-1982 bericht Amigoe 
dat Ecury zal voorlezen uit genoemd boek). Genoemd wordt de 8 jarige 
dochter van Elis Juliana.  

titelgegevens op doos: "Esaki ta mi tera" Kuenta: Lucile Fecha: 17 december '81 inhoud: 
Lucile ta papia ku nydia tokante su boeki nobo y nydia ta konta un kuenta di 
nanzi di hamaika - inhoud: Deseo Desespera (kuenta di pascu) 24 dec. '81 

titelgegevens op spoel: Lucille ta papia di e buki nobo di Nydia huntu den Nydia mes ku ta 
konta un kuenta di Nanzi di Hamaika 

opmerkingen: zwak signaal / enige verwarring nummertoekenning 121 en 221, is 
gecorrigeerd. 

archiefnummer Hoyer: tape 84 / [ronde blauwe sticker] 24 / 490651 - B. 3452 
drager: 18 / 9,5 / vol / 8-7-2011 [6-6-2011 + 8-6-2011] / Basf (Radio Nederland 

Wereldomroep) / Basf / 121 
bestand: 121 IEC 
tijdsduur: 28.52 
  
inv nr: 371 
onderwerp: Programma ‘Floresia Hubenil’ met Juancho Martina 
datum: c. 1981 
omschrijving: Programma ‘Floresia Hubenil’ (Het programma Floresia Hubenil van 'Tante 

Mildred' lijkt gezien berichten Amigoe tussen 1979 en 1983 te zijn 
uitgezonden). Juancho Martina, praatje over microben, water, hygiene; 
gezondheidstips voor kinderen, geen vuil water drinken.  

titelgegevens op doos: Floresia Hubenil - consehonan - util cu - Jancho Martina - No 2. - 1 
Afgedr. 

titelgegevens op spoel: Consehonan - Util No. 2 - Juancho Martina 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ m / 21-5-2012 + 2e maal 18-2-2013 / Agfa PE 65 Triple Record / 

Agfa Gevaert / 452 
bestand: 452 A sp 1 RdL 44-16 2152012 
tijdsduur: 8.02 
  
inv nr: 372 
onderwerp: Floresia Hubenil, Zangles (‘Les di kanto’) voor kinderen door Rudy Plaate 
datum: 5-9-1981 
omschrijving: Radio-uitzending zangles aan kinderen door Rudy Plaate, afgebroken in 

eindtune 
titelgegevens op doos: [oorspronkelijk RNW titels afgescheurd] 5 sept. '81 - 1e Les (Zang) - 

Rudy Plaatte [sic] - Floresia Hubenil 
titelgegevens op spoel: 1e les di kanto ku - Rudy Plaatte [sic] 
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opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen / - / B. 3141 
drager: 18 / 9,5 / vol / 12-4-2012 / BASF - Radio Nederland / BASF / 441 
bestand: 441 IEC 
tijdsduur: 39.57 
  
inv nr: 373 
onderwerp: Floresia Hubenil, Zangles (‘Les di kanto’) voor kinderen door Rudy Plaate 
datum: 12-9-1981 
omschrijving: Radio-uitzending zangles aan kinderen door Rudy Plaate 
titelgegevens op doos: Floresia Hubenil - 12 Sept. '81 - 2e les di kanto - Rudy Plaate 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: eerste seconden overmodulatie 
archiefnummer Hoyer: CMC #3 78 [moeilijk leesbaar handschrift] /  
drager: 18 / 9,5 / vol / 12-4-2012 / - / - [rood] / 448 
bestand: 448 IEC 
tijdsduur: 39.52 
  
inv nr: 374 
onderwerp: Floresia Hubenil, Zangles (‘Les di kanto’) voor kinderen door Rudy Plaate 
datum: 19-9-1981 
omschrijving: Radio-uitzending zangles aan kinderen door Rudy Plaate  
titelgegevens op doos: 19 sept. '81 - 3e Les di Kanto Rudy Plaate 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Spoor lijkt niet over de gehele breedte van de band te liggen. Band ‘waaiert’  

(limiter?), band geeft af, gerommel op 6.10 minuut, af en toe overmodulatie. 
Plaate staat zo te horen voor matige microfoon met piek laag wanneer van 
nabij besproken. 

archiefnummer Hoyer: tape 58 / [ronde blauwe sticker] 36 / B. 2856 [vermoedelijk geen 
Hoyer archiefnummer] 

drager: 18 / 9,5 / vol / 7-7-2011 / Radio Nederland – Basf / Agfa Gevaert / 133 
bestand: 133 IEC 
tijdsduur: 47.11 
  
inv nr: 375 
onderwerp: Floresia Hubenil, Zangles (‘Les di kanto’) voor kinderen door Rudy Plaate. Ter 

sprake komen o.a. Nilda Pinto, Rignald Ricordino (Doble R) Toro Colina. 
datum: c. 26-9-1981 (datum circa bepaald op grond van data andere uitzendingen) 
omschrijving: Radio-uitzending zangles aan kinderen door Rudy Plaate, met aandacht voor 

Nilda Pinto, Rignald Ricordino (Doble R) Toro Colina. 
titelgegevens op doos: Floresia Hubenil - 19 Sept '81 [hier met bruine stift 

doorheengeschreven] 26 [vervolgens apart:] 40 Les di Kanto ku Tio Rudy 
Plaatte [sic] 

titelgegevens op spoel: 4e Les di kanto - Rudy Plaatte [sic] 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: - / - / B. 2992 
drager: 18 / 9,5 / vol / 13 + 14-4-2012 / BASF - Radio Nederland / BASF / 445 
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bestand: 445 IEC 
tijdsduur: 42.19 
  
inv nr: 376 
onderwerp: Floresia Hubenil, Zangles (‘Les di kanto’) voor kinderen door Rudy Plaate. O.a. 

komt Julian Coco ter sprake. 
datum: c. 1 oktober 1981 (datum circa bepaald op grond van data andere 

uitzendingen) 
omschrijving: zangels Plaate, Julian Coco komt ter sprake 
titelgegevens op doos: Rudy Plaate 5e Les di Kanto 
titelgegevens op spoel: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 7-7-2011 / Radio Nederland – BASF / BASF / 38 
bestand: 38 IEC 
tijdsduur: 43.25 
  
inv nr: 377 
onderwerp: Floresia Hubenil, Zangles (‘Les di kanto’) voor kinderen door Rudy Plaate. 

Gesproken wordt over het produceren en verkopen van grammofoonplaten. 
datum: c. 3-10-1981 (datum circa bepaald op grond van data andere uitzendingen) 
omschrijving: Radio-uitzending zangles aan kinderen door Rudy Plaate, uitleg over fabricage 

van grammofoonplaten en opname. Als je er 1000 verkoopt mag je blij zijn. 
Afgebroken in eindtune. 

titelgegevens op doos: [oorspronkelijk RNW titels afgeplakt] 6e Les di kanto - Rudy Plaatte 
[sic]  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 12-4-2012 / BASF - Radio Nederland / Scotch / 430 
bestand: 430 IEC 
tijdsduur: 43.35 
  
inv nr: 378 
onderwerp: Floresia Hubenil, Zangles (‘Les di kanto’) voor kinderen door Rudy Plaate 
datum: c. 10-10-1981 (datum circa bepaald op grond van data andere uitzendingen) 
omschrijving: Radio-uitzending zangles aan kinderen door Rudy Plaate 
titelgegevens op doos: 7e Zangles cu Rudy Plaate 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: gerommel aan microfoon, op c. 32 min. volume omlaag en kopstand wijzigt. 

Even stukje oude opn. Dan vervolg met volume minder. Op 44.1 kHz 
aangepast 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 12-4-2012 / Ampex - Ventana de Espana [afgestempeld 18 jul 

1980] [inliggend vel met gegevens van oorspronkelijke RTVE opname] / - / 440 
bestand: 440 IEC 
tijdsduur: 45.54 
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inv nr: 379 
onderwerp: Floresia Hubenil, Zangles (‘Les di kanto’) voor kinderen door Rudy Plaate. 

Gesproken wordt over Theo Scherptong en Tipico Bonairiano.  
datum: c. 17-10-1981 (datum circa bepaald op grond van data andere uitzendingen) 
omschrijving: Radio-uitzending zangles aan kinderen door Rudy Plaate, met/over Theo 

Schertong en Tipico Bonairiano. Heeft 2 lp's gemaakt. Wordt in laatste 
nummer abrupt afgebroken, uitzending wel compleet 

titelgegevens op doos: 8e les Tio Rudy 
titelgegevens op spoel: 8e Les Tio Rudy 
opmerkingen: signaal aan bovenkant spoor zacht 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 12-4-2012 / Maxell UD 50-60 / - (made in USA) / 439 
bestand: 439 IEC 
tijdsduur: 40.03 
  
inv nr: 380 
onderwerp: Floresia Hubenil, Zangles (‘Les di kanto’) voor kinderen door Rudy Plaate. 

Bloemlezing uit de eerdere uitzendingen. 
datum: 24-10-1981 
omschrijving: Radio-uitzending zangles aan kinderen door Rudy Plaate, samengesteld 

programma, bloemlezing uit eerdere uitzendingen met de zanglessen van 
Rudy Plaate. 

titelgegevens op doos: Floresia Hubenil - 24 October '81 - Rudy Plaatte [sic] [INLIGGEND 
VEL:] 1E SAMENVATTING: TRAPI (TOONLADDER) - KANON - HARMONIA - 
AREGLO - TOON - RITMO 

titelgegevens op spoel: Les di Kanto - Samenvatting pa - 24 October - Floresia Hubenil 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 13-4-2012 / Maxell UD 25-120 / BASF / 443 
bestand: 443 IEC 
tijdsduur: 49.14 
  
inv nr: 381 
onderwerp: Floresia Hubenil, Zangles (‘Les di kanto’) voor kinderen door Rudy Plaate. 

Tweede bloemlezing uit de eerdere uitzendingen. 
datum: 7-11-1981 
omschrijving: Radio-uitzending zangles aan kinderen door Rudy Plaate 
titelgegevens op doos: 2e samenvatting - Les Tio Rudy - Floresnsia Hubenil - 7 November '81 

[in doos geplakt papier:] 2e Samenvatting - 7 november - 1) Analisa kantika di 
Cindica - 2) Sharella - 3) Noraima - 4) 2e stem. +- 1/2 uur - t/m 5e les  

titelgegevens op spoel: 2e samenvatting - Les tio Rudy - 7-11-'81 
opmerkingen: band beschadigd, versmald op slechte las, loopt zonder problemen door 
archiefnummer Hoyer: geen   
drager: 18 / 9,5 / vol / 12-4-2012 / Country Crossroads / - [rood] / 426 
bestand: 426 IEC 
tijdsduur: 26.20 
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inv nr: 382 
onderwerp: Aankondiging met ‘Wilhelmus’ en ‘Nos Tera’, handelsplaten 
datum: 2 juli 1993 (chronologisch onjuist geplaatst) 
omschrijving: Aankondiging in Nederlands, Radio Hoyer op AM en FM ‘op zonne energie’ 

met ‘Wilhelmus’ en Curaçaos volkslied ‘Nos Tera’, verder handelsplaten. 
Amigoe van 10-3-1984 p 10 meldt in gebruik name geheel op zonne energie 
draaiend zendstation Radio Hoyer. 2 juli valt in 1971, ’76, ’82 en ’93 op een 
vrijdag. 

titelgegevens op doos: Radio Hoyer II - Vrijdag 2 july - 7-8.30 [aan binnenzijde:] Di dos dia 
tape 3 

titelgegevens op spoel: I 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 26 / 19 / ½ s (dun) / 2-10-2012 / Maxell XLI 35-180B(n) / Maxell / 601 
bestand: 601 IEC 44-16 2-10-2012 
tijdsduur: 1.30.11 
  
inv nr: 383 
onderwerp: Programma over de tango-zanger Carlos Gardel 
datum: 24-6-1982 
omschrijving: Programma over leven en werken van Carlos Gardel, die c. 1935 is 

omgekomen bij vlietuig ongeluk. 
titelgegevens op doos: 24 juni '82 - Homenahe postumo na Carlos Gardel - ± 1935 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: enige fysieke vervorming o.a. doordat band ooit tussen spoel is geslagen, 

hoorbaar in ‘waaieren’ 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / vol / 14-4-2012 / [afgeplakt] / Ampex / 395 
bestand: 395 IEC 
tijdsduur: 15.53 
  
inv nr: 384 
onderwerp: Verklaring interim gezaghebber 
datum: 4-8-1982 
omschrijving: Verklaring interim gezangehebber. Gezaghebber Martina afgetreden. Laatste 

deel in Nederlands samenvatting. Interim gezaghebber zegt de functie van 
gezaghebber niet te ambieren. Metry is kandidaat gezaghebber voor DP, MAN 
wil Casseres, zie Amigoe 28-7-1982 en 29-7-1982 

titelgegevens op doos: geen 
titelgegevens op spoel: Metry - 4-8-82 
opmerkingen: dof, hoor iets van restspoor of slechte gewiste oude opname er door heen 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / vol / 16-4-2012 / RNE Transcripciones [met programmagegevens RNE 

op inliggend vel] / S on S / 461 
bestand: 461 IEC 
tijdsduur: 18.48 
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inv nr: 385 
onderwerp: Waterdestillatie, tips om water te besparen 
datum: vermoedelijk 31-8-1982 
omschrijving: Over waterdestellatie installatie, tips om water te besparen. Datering: dinsdag 

31 augustus en woensdag 1 september komen voor in 1982 (en 1976 en 1993) 
titelgegevens op doos: Programma Informativo - di Kae - Kompania di Awa I Energia - pa 

opasa: - 31 aug. diamars atardi 6.00 - 1 sept diarazon mainta, 11.15 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: bovenzijde spoor geen signaal 
archiefnummer Hoyer: A 722 
drager: 18 / 19 / vol / 16-4-2012 / [afgeplakt] / Ampex / 459 
bestand: 459 IEC 
tijdsduur: 6.19 
  
inv nr: 386 
onderwerp: Gesprek met 'Orilio' (Ergilio) Hato, m.b.t. 'football week', met Frank Garcia, 

Willem Kenwords, Edsel Evertsz en Robby Visser. 
datum: c. 4-10-1982 
omschrijving: Gesprek met Ergilio 'Orilio' Hato, organiseert 'football week', Frank Garcia, 

Willem Kenwords, Edsel Evertsz en Robby Visser. Datering op grond van stuk 
Amigoe, ‘Siman di Orilio Hato’ (Amigoe 4-10-1982 p 8) 

titelgegevens op doos: geen 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band ‘waaiert’, mogelijk gevolg van fysieke vervorming band (door 

veroudering en/of beschadiging) of slechte microfoon (richtinggevoelig) of 
limiter. Band geeft enig poeder af.  

archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 9,5 / vol / 7-12-2012 / [geen doos] / Maxell / 143 
bestand: 143 Orillio Hato gemonteerd IEC 44-16 7-12-2012 
tijdsduur: 1.33.51 
  
inv nr: 387 
onderwerp: Gesprek over voetbal, vermoedelijk Orilio (Ergilio) Hato 
datum: 7-10-1982 
omschrijving: Over voetbal, vermoedelijk Orilio Hato  
titelgegevens op doos: Ergilio Hato II - 7-10-82 [met resten van titel(s) eerdere 

registratie(s)(Encounter Radio Hoyer II, Curacao N.A.] [op rug:] Encounter 
Program #49 

titelgegevens op spoel: Save Me - ENCOUNTER #49 - HOYER II - CURACAO, N.A.[oud 
programma] 

opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 16-4-2012 / - / Ampex / 341 
bestand: 341 IEC 
tijdsduur: 19.47 (inclusief reclame na item) 
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inv nr: 388 
onderwerp: Programma ‘Nos ku nos’, introductie DC Super 80, gesprek met Yarzagaray en 

Eisden 
datum: 7-10-1982 
omschrijving: Gesprek met directeur Yarzagaray en minister van transport Eisden, 

introductie van de DC super 80, globaal wordt geschiedenis materiaal ALM 
geschetst, o.a. over de Fokker Friendship, en de reden waarom aanschaf van 
de DC super 80, o.a. i.v.m. concurrentie op de verbinding met Miami. 

titelgegevens op doos: Nos Ku Nos 7-10-82 Bantizo A.L.M. Super 80 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: geluid matig, dof, heeft vreemde ratel die ongeveer afhankelijk is van 

modulatie, ook gerommel door aansluiting microfoon 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 3-7-2011 / Scotch 175-12 / Scotch / 28 
bestand: 28 IEC 
tijdsduur: 55.30 
  
inv nr: 389 
onderwerp: Programma ‘Nos ku nos’, Sonia Garmers interviewt Moreno van Circus Pinder 
datum: 5-11-1982 
omschrijving: Sonia Garmers interviewt via Franse tolk Hafkamp Moreno van het Circus 

Pinder, o.a. over de organisatie van het circus, scholing van kinderen , 
verzorging van dieren, dierenartsen. 

titelgegevens op doos: Grabashon di Nos cu Nos directamente for di Coney Island (Circo 
Pinder) 5-nov-1982 

titelgegevens op spoel: op etiket midden spoel staat geschreven: 'Rudy Plaate komt niet 
meer in mijn leven' 

opmerkingen: band is in begin beschadigd, ‘waaiert’ en geeft poeder af.  
archiefnummer Hoyer: tape 51 
drager: 13 / 9,5 / vol / 3-7-2011 + 24-12-2012 / United Nations / Agfa / 53 
bestand: 53 Sonia Circus IEC 44-16 24-12-2012 
tijdsduur: 28.48 
  
inv nr: 390 
onderwerp: Professor Natasha Ramirez Ruiz over Andres Bello 
datum: 23-11-1982 
omschrijving: Professor Natasha Ramirez Ruiz over Andres Bello  (29-11-1781 – 10-10-1865) 
titelgegevens op doos: Dinsdag 23 november '82 - 10 minuten 6.15 PM - Charla radial: - 

profesora Natasha - Ramirez Ruiz - (directora del Centro Cultural Bolivar y - 
Bello) 1o lustro y - del CCI anniversario del nacimento - de Don Andres Bello 
[band oorspronkelijk van RNE Servicio de Transcriptiones. Aan achterzijde 
gegevens van de oorspronkelijke opname] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: matige geluidskwaliteit, wisseling klankkleur, af en toe dof, plopt in microfoon 
archiefnummer Hoyer: A616 
drager: 18 / 19 / vol / 31-8-2011 / SS on / SS on / 251 
bestand: 251 IEC 
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tijdsduur: 10.16 
  
inv nr: 391 
onderwerp: Programma ‘Nos ku nos’, Sonia Garmers in gesprek met St.Jago directeur 

haven. 
datum: 25-11-1982 
omschrijving: Gesprek met St.Jago directeur haven, over werk loods etc.  
titelgegevens op doos: Programma "Nos cu Nos" j Sonia Garmers! Directamente for di 

Havenkantoor 25-Nov-1982 - speel 7 1/2 - operator: D.J. Sidney [inliggend vel 
met 8 titels van (vermoedelijk) grammofoonplaten, o.a. Monte tiene Gurabato 
- Boy Dap] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: ruis en spetters, blijken bij transcriptie echter mee te vallen 
archiefnummer Hoyer: [ronde blauwe sticker] 4 
drager: 18 / 19 / vol / 17-4-2012 / Maxell 18-180 / Ampex / 229 
bestand: 229 IEC 
tijdsduur: 31.19 
  
inv nr: 392 
onderwerp: Muziek van Super Dynamic 
datum: c. 1982 
omschrijving: Super Dynamic. 4-3-1976 schrijft Amigoe over Doble R en Super Dynamic, 

twee bands afkomstig uit scheuring van het Super Special Combo. Het is de 
eerste verjaardag van de bands.In 1985 wordt de band veel genoemd i.v.m. 
carnaval. Genoemde titels zijn in de Amigoe niet teruggevonden. 

titelgegevens op doos: Grabacion Super Dinamic - Oye - Knife -- Claudio Philips - You're 
special for me - C. Philips - Radio Hoyer 1010 [op rug:] words of hope [op 
achterzijde doos:] Feliz y contentu - tumba - Soemferjsa [?] - salsa - Mata 
Yerba - montuno - Tembla Tembla - merengue - Solushon - merengue - Me 
Esofisashon [?] balada - Ik zou zo graag - merengue - Laga me kabay - tumba 
[geschreven in eigenaardig en daardoor moeilijk leesbaar handschrift, 
gesigneerd] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: zweeft in muziek 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 16-4-2012 / - / - / 470 
bestand: 470 IEC 
tijdsduur: 17.02 
  
inv nr: 393 
onderwerp: Volkslied van Venezuela 
datum: vermoedelijk c. 1982 
omschrijving: Himno National di Venezuela 
titelgegevens op doos: Himno di Venezuela 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: kleine hoorbare beschadigingen 1e seconden, vermoedelijk kopie van plaat 
archiefnummer Hoyer: tape 4 
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drager: 13 / 19 / vol / 22-6-2012 / United Nations / - (made in USA) / 541 
bestand: 541 44-16 IEC 22-6-2012 
tijdsduur: 1.42 
  
inv nr: 394 
onderwerp: (vermoedelijk) Programma ‘Nos ku nos’, Sonia Garmers bezoekt Donkin 

Donuts, interview met directeur De Rooij 
datum: 24-3-1983 
omschrijving: Reportage uit een donutfabriek/restaurant, interview Sonia Garmers met 

directeur Donkin Donuts, dhr. De Rooij, een donutfabriek op Curacao, 
achtergronden, hoe op het idee gekomen. 

titelgegevens op doos: Grabashon direktamente for - di "Donkin Donuts" cu "Sonia - 
Garmers" - Fecha: 24-Mrt-1983 - Speed Low [op achterzijde doos titel etc. van 
gewiste programma van Ventana de Espana, 1 sept. 1980] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Muziek in de uitzending zijn weggelaten, slechts begin en eind van de 

betreffende platen staan op de band. Gerommel in microfoon, ploppen. 
archiefnummer Hoyer: B-419 
drager: 18 / 9,5 / vol / 31-8-2011 / Ampex 631 / Ampex / 299 
bestand: 299 IEC 
tijdsduur: 35.37 
  
inv nr: 395 
onderwerp: Programma ‘Nos ku nos’, Sonia Garmers bezoekt het Sint Elisabeth Hospitaal, 

gesprek Maria van der Dijs  
datum: 4-8-1983 
omschrijving: Sonia Garmers bezoekt ziekenhuis, gesprek met mw. Maria van der Dijs over 

interieur etc. Haar taak is kwaliteitsbewaking. 
titelgegevens op doos: Nos cu Nos direktamente for - di "Sint Elisabeth Hospitaal" - cu "Sonia 

Garmers" - Diahuebs: 4 Aug 1983 - Speed: Low (3 1/4) 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: tikken in begin (in lijnverbinding?) 
archiefnummer Hoyer: A 720 
drager: 18 / 9,5 / vol / 16-4-2012 / Maxell UD 25-120 / Scotch / 339 
bestand: 339 IEC 
tijdsduur: 35.38 
  
inv nr: 396 
onderwerp: Vergadering Staten, interpellatie Betico Croes  
datum: 10-8-1983 
omschrijving: Vergadering Staten, interpellatie Betico Croes 
titelgegevens op doos: Statenvergadering 10-8-'83 woensdag - Betico's interpelatie 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band gaat niet strak op spoel 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 4,75 / ¼ s / 8-5-2011 / United Nations / geen / 144 
bestand: 144A 
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tijdsduur: 3.24 
  
inv nr: 397 
onderwerp: Vergadering Staten, interpellatie Betico Croes 
datum: 11-8-1983 
omschrijving: Vergadering Staten, interpellatie Betico Croes. Betico over toerisme, op B 

zijde G. Hueck over toerisme, hotels, ontbreken entertainment op Curacao 
titelgegevens op doos: Statenvergadering (Betico's-interpelashon) 11-8-'83 
titelgegevens op spoel: A. Eilandsvergadering 15-8-'83 B. G. Hueck 
opmerkingen: A kant gaat na ca. 8,5 min. over op 4,75 c/s 
archiefnummer Hoyer: A700 
drager: 18 / 9,5 (A kant) 4,75 (A en B kant) / ¼ s / 7-5-2011 / Maxell 18-180 / - / 179 
bestand: 179A / 179 B 
tijdsduur: a: 2.08.39 / b: 2.18.13 
  
inv nr: 398 
onderwerp: Kerkdienst m.m.v. Monseigneur Ellis en de organist pater Jansen, 25 jaar 

Bisdom, 100 jaar kerk van Pietermaai 
datum: 1-10-1983 
omschrijving: Registratie van kerkdienst m.m.v. Monseigneur Ellis en de organist pater 

Jansen; met afkondiging, reclame en (afgebroken) continuering van het 
programma vanaf Julianaplein 21 (grammofoonplaten). 25 jaar ‘obispado’ en 
100 jaar kerk van Pietermaai, uitzending vanuit de kathedrale kerk op 
Pietermaai. Artikel over deze dubbele viering (25 jaar bisdom en eeuwfeest 
kathedraal Pietermaai) in Amigoe 24-9-1983 p 6. 

titelgegevens op doos: Grabasion - 100 aña obispado - 25 aña kathedral - di Pietermaai 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: opname bevat een beperkt aantal fouten (onderbrekingen), band is fysiek 

vervormd, neigt naar ‘waaieren’, voortdurend laag gerommel, vreemde 
afscheiding van de band.  

archiefnummer Hoyer: B-421 
drager: 18 / 9,5 / vol / 30-8-2011 / Maxell UD 18-180 / Maxell / 257 
bestand: 257 IEC OK 
tijdsduur: 1.26.31 
  
inv nr: 399 
onderwerp: Programma Floresia Hubenil, zang door Kinderkoor 
datum: 17-12-1983 
omschrijving: Programma Floresia Hubenil, zang door kinderkoor, zweeft 
titelgegevens op doos: Floresia Hubenil - 17 december '83 - The Red Apple '77 [aan 

achterzijde gegevens m.b.t. oorspronkelijke (gewiste) UN opname (Caribbean 
Echo); datum 25 april 1983] 

titelgegevens op spoel: The Red Apple - 1977 - Floresia Hubenil 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 70 
drager: 18 / 9,5 / vol / 30-8-2011 / United Nations / Scotch / 290 
bestand: 290 IEC 
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tijdsduur: 15.40 
  
inv nr: 400 
onderwerp: Kerstverhaal Nydia Ecury, met zang 
datum: kerst 1983 (?) 
omschrijving: Kerstverhaal Nydia Ecury, met zang. Start met kooropname van enige dames, 

tussen verhaal delen vlotte kerstzang. Amigoe 5-4-1984 p 3 bericht vertaling 
i.s.m. Nederlands Bijbelgenoodschap van Bijbelverhalen door Nydia Ecury, 
Jenny Fraai, Ruth Zefrin. Eerste boekje Nasementu di Jesus uitgekomen 'kerst 
verleden jaar'. 

titelgegevens op doos: Nydia Ecury Kerst verhaal, 11 min. 
titelgegevens op spoel: Nydia Ecury, kerst verhaal 11 min 
opmerkingen: enige oversturing in microfoon of versterker 
archiefnummer Hoyer: tape 30 
drager: 13 / 19 / vol / 23-6-2011 / United Nations / Basf / 47 
bestand: 47A IEC 
tijdsduur: 11.08 
 
inv nr: 401 
onderwerp: Kinderverhaal door Diana Lebacs, ‘E patu ku tabata verkout’ 
datum: c. 1983 
omschrijving: Kinderverhaal door Diana Lebacs 
titelgegevens op doos: 2o Parti Kuenta - "E patu ku tabata verkout" - "Diana Lebacs" - Speed 

7 1/2 - Durashon +_ 10 minu"t 
titelgegevens op spoel: 2o Parti kuenta - e patu ku tabata verkout - diana lebacs // datering 

op grond van tape en sporentechniek 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / vol / 26-6-2012 / Ampex [band afkomstig van RNE Madrid met 

programma] / Ampex / 550 
bestand: 550 44-16 IEC 26-6-2012 
tijdsduur: 10.25 
  
inv nr: 402 
onderwerp: Programma ‘Esaki ta mi tera’ (Lucile Haseth), diverse verhalen van o.a. 

Guillermo Rosario, Pierre Lauffer, Maria Diwan, Eddie P. Heiliger, Jenny Fraai 
datum: c.1983 
omschrijving: Programma ‘Esaki ta mi tera’, diverse verhalen 
titelgegevens op doos: Lucile Haseth - Esaki ta mi tera - 1) E Corsow ku mi ta korda - 

Guillermo Rosario - 2) Marieta - Pierre Lauffer - 3) Ora un strea kai - Maria 
Diwan - 4) E regalu di pasku - Eddie P. Heiliger - 5) Pasku riba mars - Jenny 
Fraai [op achterzijde doos nog enkele aantekeningen betreffende eerder op 
deze band verrichte registraties] 

titelgegevens op spoel: Lucile Haseth - Kuentanan di - Esaki ta mi tera 
opmerkingen: vermoedelijk opgenomen met sterk vervuilde recorder, dof, (vuile 

opnamekop), snelheid neemt toe (dus bij opname afname) vermoedelijk door 
slip capstan of vervuilde aandrukrol.  
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archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 17-4-2012 / Maxell LN 18-180 / S on S / 438 
bestand: 438 IEC 
tijdsduur: 53.54 
  
inv nr: 403 
onderwerp: (vermoedelijk) Programma ‘Esaki ta mi tera’ (Lucile Haseth), diverse verhalen 

van o.a. Carlos Nicolaas, Luis Daal, Elis Juliana, Kees Martina, Pierre Lauffer 
datum: c. 1983 
omschrijving: (vermoedelijk) Programma ‘Esaki ta mi tera’ (Lucile Haseth), diverse verhalen 
titelgegevens op doos: Kwenta: Lucile Haseth - 1) Ma Dushi - Carlos Nicolaas - 2) Premio 

Mayo - Luis Daal - 3) Kanga Saya/Bedei mi bon - Ellis Juliana - 4) E shap di 
Frans - Kees Martina - 5) Rekwerdo - Ellis Juliana - 6) Ulia - Ellis Juliana - 7) Nati 
a bula bai - Pierre Lauffer - 8) Na luga dje'son aya' - Pierre Lauffer 

titelgegevens op spoel: Kwenta Lucile Haseth 
opmerkingen: spoor ruist op twee plaatsen, boven en iets onder midden, mogelijk ontstaan 

door gemagnetiseerde bandgeleider o.i.d. Dit geldt de eerste 2 of 3 
verhaaltjes. De band is vermoedelijk opgenomen in 3 á 4 sessies op diverse 
dagen. Er is nogal verschil in modulatie.; a1 piek, a2 overmodulatie op ca. 7 
min, brom, a3 overmodulatie door tik. Met markers de diverse secties 
aangegeven, grote niveauverschillen en de secties verschillen ook in 
klankkleur, laatste twee vrij dof. 

archiefnummer Hoyer: tape 57 / B 523 / - 
drager: 18 / 9,5 / vol / 4-3-2013 / - [afgeplakt met titelinformatie] / Scotch / 172 
bestand: 172 A Lucille Haseth IEC 44-16 4-3-2013 norm en montage 
tijdsduur: 1.10.16  
  
inv nr: 404 
onderwerp: Programma ‘Esaki ta mi tera’ (Lucile Haseth), diverse verhalen van o.a. May 

Henriquez, Pierre Lauffer, Elis Juliana 
datum: c. 1983 
omschrijving: Programma ‘Esaki ta mi tera’ (Lucile Haseth), diverse verhalen, blijkt tussen 

nummer 2 en 3 nog verhaal, uit Ñapa van Pierre Lauffer, ‘Fantsjoa missionera 
di awa dushi’. 

titelgegevens op doos: Lucil Haset ta konta kuenta: 1) Historia di Sprechi e pushi flaku - May 
Henriquez - 2) E Piedra di Ana Klara - P. Lauffer - 3) Zoja + Number - E. Juliana - 
4) Pasenshi ku problema - Pierre Lauffer - 5) Ayariba - E. Juliana - 6) Harmonia 
- E. Juliana [bij de laatste twee titels het toegevoegd commentaar:] great! [in 
doos briefje met gegevens oude opname Control Central] 

titelgegevens op spoel: Lucile Haseth - Kwenta Esaki ta mi tera 
opmerkingen: Band is in diverse sessies opgenomen. Kopstand blijkt tussen de sessies 

gewijzigd te zijn, hierom aparte bestanden per verhaal. De opgave van 6 
verhalen is onjuist, de band bevat een verhaal meer van Pierre Lauffer. Dof, 
mn. 5e verhaal slechte geluidskwaliteit. 

archiefnummer Hoyer: [blauwe ronde sticker] 5 
drager: 18 / 9,5 / vol / 6-7-2011 / Control Central [transcriptieservice USA] / - / 219 
bestand: 219 IEC / 219-2 IEC / 219-2,5 IEC / 219-3 / 219-4 / 219-5+6 
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tijdsduur: a1: 56.17 / a2: 10.25 / a: 2,5: 6.04 / a3: 8.08 / a4: 6.13 / a5+6: 8.23 
  
inv nr: 405 
onderwerp: Programma ‘Esaki ta mi tera’ (Lucile Haseth of Mildred Domecasse), diverse 

verhalen van o.a. Pierre Lauffer, May Henriquez, Elis Juliana 
datum: c. 1983 
omschrijving: Opname voor of van programma ‘Asi Aki mi Tera’. Laatste deel over het liedje 

Neshi Maribomba, verhaal van Lauffer uit Ñapa. In aankondiging wordt 
gezegd brieven ter attentie van Mildred Domecasse te sturen. 

titelgegevens op doos: Serie di Kuenta - Lucile Haseth - 1) Tambe ta un sistema - P. Lauffer - 
2) Djan y Melanie - May henriquez - 3) Pa motibu di 9 cent pretu - P. Lauffer - 
4) Na dokter/Rabu - Wazo di Ellis Juliana - 5) Historia di un Piskado - P. Lauffer 
- 6) Papa Riki - P. Lauffer - 7) Estreno di un kwarta - P. Lauffer 

titelgegevens op spoel: Kwenta ku Lucile Haseth 
opmerkingen: band ‘waaiert’, ruis verandert, band piept, na elk verhaal gestopt en gereinigd, 

in 4e verhaal opeens vreemde echo, ook aanlopende spoel op de opname 
(verdwijnt weer, evenals echo), zwaar gemoduleerd, veel hoog 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 30-8-2011 + 24-12-2012 / Soul Searchers International 

Communication Centre / - / 291 
bestand: 291 Kuenta Lucile Haseth IEC 44-16 24-12-2012 montage  
tijdsduur: 1.01.39 
  
inv nr: 406 
onderwerp: Programma ‘Esaki ta mi tera’ (Lucile Haseth), diverse verhalen van o.a. Elis 

Juliana, Diana Lebacs, Betty Doran, Pierre Lauffer 
datum: c. 1983, mogelijk eerder gezien berichten in Amigoe. Programma bestaat al in 

1979, in 1983 wordt bedankt voor programma etc. 
omschrijving: Programma ‘Esaki ta mi tera’ naast verhalen ook over Elis Juliana, zijn werk, 

vastleggen verhalen van oude mensen op band. Over de Nanzi verhalen, boek 
van Betty Doran 'Dodo ta bini'.  

titelgegevens op doos: [opgeplakt:] Kwentanan "Esaki ta mi tera" - Ku Lucile Haseth: - 1) Airu 
di Dios - Ellis Juliana - 2) Kon Nanzi a perde su afro - Diana Lebacs - 3) Dòdò ta 
bini - Betty Doran - 4) Mesita y Karta - Aventura di hubentud - Pierre Lauffer - 
Tape 1 [inliggend, vastgeplakt: diverse aantekeningen in typoscript m.b.t. de 
uitzending] 

titelgegevens op spoel: Kwentanan "Esaki ta mi tera" ku Lucille Haseth 4 Kwenta Tape no. 1 
opmerkingen: witte afscheiding van band, hoor airco op achtergrond die door compressor 

limiter in de stille passages wordt opgehaald, wordt later beter, band zwaar 
gemoduleerd, brom en enige pre-echo.  

archiefnummer Hoyer: A 712 
drager: 18 / 9,5 / vol / 14-4-2012 / Master Control / Ampex / 419 
bestand: 419 IEC 
tijdsduur: 45.41 
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inv nr: 407 
onderwerp: Anneke van Arkel in gesprek met directeur van het Kabinet Nederlands 

Antilliaanse zaken Henk Moerman 
datum: 7-2-1984 
omschrijving: Gesprek met Henk Moerman, dan al jaren directeur van het Kabinet 

Nederlands Antilliaanse zaken, over houding Nederland t.o.v. 
onafhankelijkheid Antillen en status Aparte Aruba, Betico Croes.  

titelgegevens op doos: Interview drs. Henk Moerman, directeur Kabinet Ned. Ant. 
[onleesbaar] KBNA in Den Haag in gesprek met Anneke van Arkel 7 febr '84 
Den Haag - tijd 18 minuten - uitgezonden Za 3 mrt '84  

titelgegevens op spoel: Interview drs. Henk Moerman 7 febr. '84 Direkteur KABNA in Den 
Haag (Anneke van Arkel). 18 min 

opmerkingen: Hoog ruisniveau in signaal, ruis valt na c. 6 min. enigszins weg. Volspoor met 
weinig signaal in bovenste deel band. Werknummer was 205 (bleek dubbel 
uitgereikt, 255 en/of 305 was/waren ook als 205 beschouwd, zie 
inventarisnummer 355 en 418), werd daarna verondersteld 501 kreeg 
ongebruikte nummer 305 en uiteindelijk weer 205.   

archiefnummer Hoyer: A 583 
drager: 18 / 19 / vol / 3-8-2011 / Maxell 25-120 / Maxell / 205 
bestand: 205 IEC 
tijdsduur: 17.50 
  
inv nr: 408 
onderwerp: Kopieën van platen 
datum: 16-2-1984 
omschrijving: Kopieën van platen, enige jengel, Boy Dap (?) nr. 2 over ‘Pega Pega’ 
titelgegevens op doos: geen 
titelgegevens op spoel: Bako Kueto a minga [?] Esaki ta mi tera 16/2/'84 
opmerkingen: kopstand zeer scheef 
archiefnummer Hoyer: B 80 
drager: 13 / 9,5 / vol / 21-12-2012 / United Nations / Scotch / 539 
bestand: 539 plaatkopie IEC 44-16 21-12-2012 
tijdsduur: 6.09 
  
inv nr: 409 
onderwerp: Programma ‘Esaki ta mi tera’, Interview met Stella Priest in het kader van 30 

jarig bestaan Radio Hoyer 
datum: 1-3-1984 
omschrijving: Stella Priest wordt geïnterviewd door Mildred (Domecasse ?), 1-3-1984 i.v.m. 

30 jaar Hoyer over haar tijd bij Radio Hoyer. Gesproken wordt o.a. over de 
opnamestudio van Hoyer en de sfeer onder de werknemers bij het 
radiostation in de late jaren vijftig, vroege jaren zestig. Hoe bij Radio Hoyer 
beland, over werk bij Hoyer, o.a. over discotheek, Gilmore etc. Hoyer streng, 
discipline geeist, over uitzending 'live' + opname o.a. ‘Kimo’ Candelaria en 
reclame, plagen collega's (aan het lachen maken) stage in Nederland, reis 
door Europa, over muziek en musici diverse genres. In programma worden 
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ook enige oude opnamen gedraaid, ook o.a. die van het bezoek van Nestor 
Zavarce aan Radio Hoyer.  

titelgegevens op doos: Grabashon pa: Diahuebs 1 maart '84 - "Esaki ta mi tera 45 minuut - 
rekordando [onleesbaar] - ku Stella P[onleesbaar] uitzending 2-3 p.m. speel 3 
3/4 

titelgegevens op spoel: 1-3-84 Esaki ta - mi tera selebranda - sr. Hoyer y - 30 anja - ku Stella 
Priest  

opmerkingen: Verschil in klankkleur tussen de sporen; bovenspoor dof/brom, onderspoor 
helder. Volume wordt na enige minuten verhoogd. Op band overstuurd in 
linker kanaal. Vervorming in de historische fragmenten. Eerste kopie 24-8-
2011 afgekeurd.  

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ½ s / 1-10-2013 / Maxell UD 35-90 / Maxell / 297 
bestand: 297 Stella 30 jaar Hoyer IEC 44-16 1-10-2013 
tijdsduur: 47.24 
  
inv nr: 410 
onderwerp: 30 jaar Radio Hoyer, Marco de Castro, Ronnie Martina 
datum: 10-3-1984 
omschrijving: 30 jaar radio hoyer 
titelgegevens op doos: 30 ana RHI 1. Marco de Castro 2. Ronnie Martina 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: sporen ongelijk, op 44.1 kHz gecorrigeerd  
archiefnummer Hoyer: tape 39 
drager: 13 / 19 / ½ s (dun) / 25-4-2011 / United Nations / - / 55 
bestand: 55A 
tijdsduur: 2.17 
  
inv nr: 411 
onderwerp: Programma (Lucille (Haseth?)) n.a.v. boek Hubert Wanga  
datum: 4-1984 of later 
omschrijving: Religieus programma, vraag, in dichtvorm, van Hubert Wanga in zijn nieuwe 

boek, wat als Christus herboren zou worden op Curaçao? Wie zullen de 
discipelen, de farizeers, pilatus etc. zijn? M.a.w. wie zal welke rol spelen? 
(Gepubliceerd april 1984 (Amigoe)). 

titelgegevens op doos: Lucille ku poesia - di Hubert Waner [Wanga] - m - Lio Capriles 
titelgegevens op spoel: pa Lio 
opmerkingen: band heeft over de hele lengte een 'voor', een fysiek vervormde (ingedrukte?) 

'lijn' over de hele lengte 
archiefnummer Hoyer: B-61 
drager: 13 / 19 / ½ s /  24-8-2011 / United Nations / Scotch / 332 
bestand: 332 IEC 
tijdsduur: 2.38 
  
inv nr: 412 
onderwerp: Programma Floresia Hubenil, gesprekken met kinderen in ziekenhuis 
datum: 7-4-1984 
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omschrijving:  Programma Floresia Hubenil, aflevering waarin kinderen in ziekenhuis 
worden geïnterviewd en plaatjes voor ze worden gedraaid. 

titelgegevens op doos: Floresia Hubenil 7-4-'84 "Muchanan den hospital" +_ 40 minuut speel 
3 3/4 

titelgegevens op spoel: Florensia Hubenil 7-4-'84 "Muchanan den hospital" 
opmerkingen: ca. 8.30 min. gerommel in laag, daarin oversturing, enige correctie op 44.1 
archiefnummer Hoyer: tape 77 / [blauwe ronde sticker] 6 / 49 
drager: 18 / 9,5 / vol / 4-7-2011 / Ampex PRT 1200 [met achterop nog sticker met titel 

van RNE "Ventana de España"] / BASF / 210 
bestand: 210 IEC 
tijdsduur: 38.24 
  
inv nr: 413 
onderwerp: Muziek van Mariachi Fortuna, o.a. Abo So en hommage aan Hoyer. In kader 

van Lio Capriles, 30 jaar bij Banko Maduro 
datum: 1-9-1984 
omschrijving: Muziek van Mariachi Fortuna, met commentaar, spelen o.a. Abo So, er wordt 

o.a. officieus hommage aan Hoyer gesproken 
titelgegevens op doos: Grabashon di Mariachi Fortuna - 1 sept. 1984 - Ku Sr. Lio Capriles - en 

telebrasha di su 30 anja na Banko Maduro 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / vol / 23-6-2011 / Maxell UD / Maxell / 183 
bestand: 183A IEC 
tijdsduur: 13.51 
  
inv nr: 414 
onderwerp: Programma Floresia Hubenil, Huki di Papiamentu 
datum: 12-10-1984 
omschrijving: Programma Floresia Hubenil, Huki di Papiamentu (uitzending voor jeugd), 

over spelling van het Papiamento uitleg filosofie achter de spelling. 
titelgegevens op doos: "Huki Papiamentu" - Floresia Hubenil - 10 minüt ortografia di 

Papiamentu - 3 novèmber '84 [achterzijde doos gegevens oude (gewiste) 
opname, Caribbean Unit 1984 Special, 12 oct 1984] 

titelgegevens op spoel: Huki Papiamentu - Les I ortografia - 3 nov. '84 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 14 
drager: 13 / 9,5 / vol / 14-4-2012 / United Nations / - (USA) / 350 
bestand: 350 IEC 
tijdsduur: 9.55 
  
inv nr: 415 
onderwerp: Programma Floresia Hubenil, Huki di Papiamentu 
datum: 1-12-1984 
omschrijving: Programma Floresia Hubenil, Huki di Papiamentu,  over aspecten van het 

Papiamento 
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titelgegevens op doos: "Huki Papiamentu" - No. 2 - 1 Desèmber '84 Floresia Hubenil - 16 min. 
[achterzijde doos gegevens oude (gewiste) opname, Un Caribbean Magazine, 
April 1984] 

titelgegevens op spoel: Floresia Hubenil - 1-12-'84 - Huki Papiamentu - 16 minu"t  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 13 
drager: 13 / 9,5 / vol / 14-4-2012 / United Nations / - (USA) / 351 
bestand: 351 IEC 
tijdsduur: 16.59 
  
inv nr: 416 
onderwerp: Programma Floresia Hubenil, Huki di Papiamentu 
datum: 8-12-1984 
omschrijving: Programma Floresia Hubenil, Huki di Papiamentu, over klanken in papiaments 
titelgegevens op doos: Florensia Hubenil - "Huki Papiamentu" - 12 minüt - ortografia 

papiamentu - 8 desèmber '84 [aan achterzijde titelgegevens en datum (9 nov 
1984) van de gewiste oorspronkelijke opname van de United Nations] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 24 
drager: 13 / 9,5 / vol / 29-8-2011 / United Nations / - / 338 
bestand: 338 IEC 
tijdsduur: 12.23 
  
inv nr: 417 
onderwerp: Kopieën van 78 toeren platen, (vermoedelijk) selectie voor bij bekendmaking 

overlijden Horacio Hoyer, gesproken wens Horacio Hoyer 
datum: c. 1984 
omschrijving: Kopieën van 78 toerenplaten, selectie vermoedelijk bedoeld om te draaien bij 

bekendmaking overlijden Horacio Hoyer. Horacio Hoyer spreekt (hoorbaar als 
oude man) dat het zijn wens is dat er geen rouw op Radio Hoyer zal worden 
gehouden en dat de programma's gewoon door zullen gaan. Rest band sporen 
van van eerdere opname, vermoedelijk gewist (maar niet geheel) met 
bulkwisser. Oude opname niet van belang (buitenlands programma, Country 
Crossroads/American Forces Network) 

titelgegevens op doos: 1. musika tristeza del alma, 2. deseo sr. hoyer, 3. nos tera, 4. corsow 
eterno (marcha) 

titelgegevens op spoel: losliggend briefje met titels als op doos en enige gevens betreffende 
de uitvoerenden (overgenomen van platenlabel) 

opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 1 / - / 27A 
drager: 18 / 19 / vol / 7-9-2011 / - / - / 70 
bestand: 70 RdL 
tijdsduur: 9.48 
  
inv nr: 418 
onderwerp: Forum Buena Vista 
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datum: vermoedelijk na 31-1-1980 (chronologisch onjuist geplaatst) 
omschrijving: B. Over buurtcentrum Buena Vista. Congres o.i.d. o.a. wordt genoemd Hooi, 

Pieternella en buurtcentrum Buena Vista. 
titelgegevens op doos: [sticker, ten dele afgescheurd, met: Uitgezonden 31/1-1/2. Reacties 

op aftreden van Koningin van Gouverneu…] Forum Buena Vista (1A + B) Tape 
1 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Band zit andersom op spoel, staat op de B zijde. Met inliggend briefje waarop 

"2 A". Snelheid niet in orde. Had werknummer 255 (inventarisnummer 355), is 
aangezien voor 205 waardoor dubbel nummer ontstond. Is daarna 
omgenummerd naar (ongebruikt nummer) 305B (zie ook inventarisnummers 
407 en 418). Opname heeft ruis, soort 'riffle', middelsnelle vibraties in 
gelijkloop, snelheid neemt toe, opnamerecorder heeft geslipt bij opname, 
volume links veel zachter dan rechts Opname m.b.t. aankondiging aftreden 
Koningin (b)lijkt later te zijn gewist. 31-1-1980 maakt Koningin Juliana bekend 
op 30 april 1980 te zullen aftreden. Als zodanig is band in de  chronologie 
geplaatst.  

archiefnummer Hoyer: A 726 
drager: 18  / 9,5 / ¼ s / 3-8-2011 / Nightsong / Maxell / 255 (305) 
bestand: 305B RdL 
tijdsduur: b: 1.21.42 
 
inv nr: 419 
onderwerp: Kopie handelsplaat ‘Take me out to the ballgame’ (ter opluistering van 

baseballuitzendingen?) 
datum: na 22-3-1985 
omschrijving: kopie handelsplaat waarschijnlijk ter opluistering van baseballuitzendingen, 

‘Take me out to the ballgame’ (liedje uit de 1949 film, Esther Williams) 
titelgegevens op doos: Baseball - Take me out to the ballgame - 4x Golden record [UN 

opname (gewist): Caribbean Unit Special, 22 mar 1985]  
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: slechte kopie van plaat, stereo kopie van monoplaat met distorsie en foute 

fase.  
archiefnummer Hoyer: tape 5 
drager: 13 / 19 / ½ m / 20-7-2012 / United Nations / - / 547 
bestand: 547 IEC 16-44 20-7-2012 
tijdsduur: 4.39 
  
inv nr: 420 
onderwerp: Kopie handelsplaat ‘Take me out to the ballgame’ (ter opluistering van 

baseballuitzendingen?) 
datum: na 22-3-1985 (datering op grond van vrijwel identieke inventarisnummer 419)   
omschrijving: ‘Take me out to the ballgame’ (liedje uit de 1949 film, Esther Williams) 

Volgens doos 5x dit nummer maar is maar 1x  
titelgegevens op doos: Base Ball Tunes, speed high op 9 MD 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: ruis in plaat  
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archiefnummer Hoyer: tape 6 
drager: 13 / 19 / vol / 23-12-2012 / United Nations / Scotch / 58 
bestand: 58 2 Ball Game IEC 44-16 23-12-2012 
tijdsduur: 1.30 
  
inv nr: 421 
onderwerp: Muziek di Zumbi, achtergrond en voorbeelden 
datum: na november 1985 
omschrijving: Muziek di Zumbi, met uitleg en voorbeelden; resten van oude opname op 

laatste deel er doorheen (slechte of vuile wiskop?), wordt gesproken over 
status aparte Aruba en over Pinochet. Poging datering met deze twee 
berichten via Amigoe duidt op november1985. 

titelgegevens op doos: geen  
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: [ronde blauwe sticker] 54 / - / [ronde blauwe sticker] 54 
drager: 18 / 9,5 / ½ s / 7-9-2011 / [geen doos] / Agfa / 238 
bestand: 238 RdL 
tijdsduur: 20.06 gehele bestand, 18.19 programma m.b.t. Muziek di Zumbi 
  
inv nr: 422 
onderwerp: Programma ‘Un kopi kofi ku Edison’ (verzamelband, diverse gesprekken), 

gesprek met Van Grieken (Ponche Crema) en betrokkenen bij Industrias Tip 
Top, Benvar plastics, Antillean Paper & Plastic N.V., Curaçao Beverage 
Botteling co., Curacao Laboratories 

omschrijving: gesprek met importeur/fabrikant van Ponche Crema, Tip Top, Vic Leanes (?) 
Van Grieken 

titelgegevens op doos: Entrevista "un kopi kofi ku edison" Fabrikanan [in binnenzijde doos] 
1. Industrias Tip Top - 4-11-'85, 2 Benvar plastics - 5-11-'85, 3. Ant. Paper & 
Plastic N.V., 7-11-'85, 4. Cur. Bev. Botteling co. 8-11-'85, 5. Curacao 
Laboratories: 12-11-'85 

titelgegevens op spoel: Entrevista "un kopi kofi ku edison" 
opmerkingen: op 2 plaatsen circa 5 cm. verwrongen tape verwijderd. Band met verkeerde 

zijde voor op spoel, band is langspeelband zonder duidelijke voor of 
achterkant. Bij start/stop opname is band opgerekt waardoor deze kan 
omkeren. Dit is mogelijk al bij opname gebeurd. Kwaliteit slecht, vermoedelijk 
met verkeerde zijde voor opgenomen. Volspoor opname met echter verticaal 
grote verschillen in signaalsterkte. Beste signaal in midden van de band. 

archiefnummer Hoyer: tape 76 
drager: 18 / 9,5 / vol / 25 + 26-2-2013 / Ampex 632 / Maxell / 4 
bestand: 4 Kopi kofi ku Edison IEC 44-16 25-2-2013 montage 
tijdsduur: 1.30.37 
  
inv nr: 423 
onderwerp: Programma ‘Un kopi kofi ku Edison’ (verzamelband, diverse gesprekken), 

gesprek met De Maayer (meubelindustrie) en J.A.J. Sprock (importeur 
dranken)  
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datum: 13-11-1985 
omschrijving: Programma ‘Un kopi kofi ku Edison’ , twee afleveringen, interview met De 

Maayer, producent van meubelen op Curacao en Sprock, importeur van 
dranken.  

titelgegevens op doos: Entrevista 'Un kopi kofi ku Edison' - fabrikanan - [binnen in doos 
geschreven:] 1. De Maayer - 13-11-85 2. J.A.J. Sprock - 14-11-85 [aan 
achterzijde opgave titels van "Explosivos", waarschijnlijk van eerdere opname] 

titelgegevens op spoel: Un kopi kofi ku Edison  Tape No. 
opmerkingen: matige kwaliteit, veel vervorming 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 6-7-2011 / Maxell PR-7 / Maxell / 153 
bestand: 153 IEC 
tijdsduur: 51.26 
  
inv nr: 424 
onderwerp: Programma Floresia Hubenil, kerstaflevering. Met: Diana Domecasse (Lebacs), 

Eugenen Godfried, zang van kinderen 
datum: 18-12-1985 
omschrijving: Programma Floresia Hubenil, voorlichtingprogramma voor/over kinderen, 

Diana Domecasse (Lebacs), Eugenen Godfried, zang van kinderen (kerst) 
titelgegevens op doos: Florensia Hubenil ultimo di 1985 - 18-12-'85 - Radio Hoyer I 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 59 / [ronde blauwe sticker] 35 / - 
drager: 18 / 9,5 / vol / 4-7-2011 / Ampex 632 / Ampex / 130 
bestand: 130 IEC 
tijdsduur: 34.38 
  
inv nr: 425 
onderwerp: Jongerenprogramma Radio Hoyer, o.a. over 'drag races' m.m.v. Paul 

Wederfoort 
datum: c. 1985 
omschrijving: Jongerenprogramma van Radio Hoyer, o.a. over 'drag races'. Presentatie door 

jong klinkende spreker. Michael Fatak heeft een brief gezonden en wil wat 
weten over de Grand Prix. Paul Wederfoort geeft antwoord. Paul Wederfoort 
is 'crack' bij de drag-races op Curaçao. Treffers op zijn naam in de Amigoe 
lopen van 1981 tot en met 1993. Datering op grond van de gedraaide platen 
wijst op begin jaren 80 (gedraaid wordt o.a. ‘Opzij’ van Herman van Veen 
(1979), liedje van Wieteke van Dort uit Radio Lawaaipapagaai (1976-1978) en 
start met ‘Wij zijn de figuren uit het grote sprookjesboek’ (hitlijst 9 januari 
1980)) 

titelgegevens op doos: geen doos  
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 248 A 
drager: 18 / 19 / vol / 21-12-2012 / geen doos / - [made in USA] / 561 
bestand: 561 Jongerenprog IEC 44-16 21-12-2012 
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tijdsduur: 17.20 
  
inv nr: 426 
onderwerp: Muziek van Chin Behilia, ‘Tristeza di mesa’ 
datum: c. 1985 (na 1981) 
omschrijving: Chin Behilia zingt lied (protest) met gitaar 
titelgegevens op doos: Tristesa di mesa - rondo - Chin Behilia - speed: 7,5 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: brom. Enige jengel, kopspleet zeer schuin  
archiefnummer Hoyer: B 347 / tape 50 / -  
drager: 13 / 19 / vol / 10-12-2012 / United Nations [op doos gegevens gewist 

programma uit 1981] / Scotch / 360 
bestand: 360 Chin Behilia IEC 44-16 10-12-2012 
tijdsduur: 3.10 
  
inv nr: 427 
onderwerp: Hoyer II signing off, met Volkslied van de Nederlandse Antillen en het 

Wilhelmus (Nederland) 
datum: c. 1985 na feb. 1984 
omschrijving: Hoyer II signing off, afkondiging door vrouw met Volkslied van de Nederlandse 

Antillen en het Wilhelmus (Nederland) 
titelgegevens op doos: Sluiting Radio Hoyer 2 (ook nog opschriften van oude opname United 

Nations, gedateerd 6 februari 1984) [inliggend vel met (vermoedelijk) de te 
spreken tekst] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 17 
drager: 13 / 19 / vol / 30-6-2011 / United Nations / - / 43 
bestand: 43A IEC 
tijdsduur: 4.14 
  
inv nr: 428 
onderwerp: Mis met Mariachi Guadelougeña, Programma Bailamente Navideño 

(grammofoonplaten (kerst))  
datum: mei 1986 
omschrijving: mis, afwijkende uitvoering, omschreven als mariachi, gelijkt aguinaldo. Met 

Mariachi Guadelougeña, vervolg kant A platen (radiouitzending met 
aankondigingen) kerstmuziek. Programmatitel Bailamente Navideño, ook 
programma met gevarieerde muziek en af en aankondigingen. In diverse 
bestanden ondergebracht. (Mogelijk registratie van mis op moederdag 11 mei 
1986 met Mariachi Fortuna en koor Guadulapana, zie Amigoe 9-5-1986 p 11) 

titelgegevens op doos: Misa di mariachi na Janwe 
titelgegevens op spoel: Misa di mariachi na Janwe 
opmerkingen: band fysiek evrvormd, echter weinig van te horen. Deze is alleen in de start 

nogal ernstig.  
archiefnummer Hoyer: 269A / tape 60 [ook nummer 29] / 269A 
drager: 18 / 9,5 / ½ m / 10-5-2011 / Soundcraft / Audiotape / 164 
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bestand: 164A / 164A 2 / 164B / 164B 2  
tijdsduur: a1: 1.08.45 / a2: 1.10.53 / b1: 1.58.56 / b2: 20.41 
  
inv nr: 429 
onderwerp: Een regel uit een lied, programma over het leven van Annie M.G. Schmidt 
datum: 18-5-1986 
omschrijving: Een regel uit een lied, 18 mei 1986 programma over het leven van Annie M.G. 

Schmidt (wordt 20-5-1986 75 jaar) door Gerrit den Braber (AVRO) 
titelgegevens op doos: programma dedika na Annie M.G. Schmidt ku a hasi ana 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band plakt licht 
archiefnummer Hoyer: tape 2 / [ronde blauwe sticker] 30 / -  
drager: 18 / 19 / ½ s /  22-5-2011 + 16-7-2011 / Basf ferro lh hifi lp35 / Basf / 124 
bestand: 124A 
tijdsduur: 27.51 
  
inv nr: 430 
onderwerp: Viering 100 jaar Fraters op Curaçao, Muziek van diverse koren, o.l.v. Erwin 

Prudencia, Ramon Williams, Harry Moen, August Pieternella, de koren: 
Emmanuel, Coro Juvenile Santa Familia,  Koor di Westpunt, Coro di St. 
Willebrord, Sunshine Choir, Cora Alegria St Ceacilia, Jubilate Deo, San Antonio, 
Coromoto, Serenata 

datum: 21-11-1986 
omschrijving: Viering 100 jaar Fraters op Curaçao, Muziek van diverse koren, o.l.v. Erwin 

Prudencia, Ramon Williams, Harry Moen, August Pieternella, koren: 1. 
Emmanuel, 2. Coro Juvenile Santa Familia, 3. Koor di Westpunt, 4. Coro di St. 
Willebrord, 5. Sunshine Choir, 6. Cora Alegria 7. St Cecilia (Barber) - pauze - 
Vervolg op inventarisnummer 431: 8. Jubilate Deo, 9. San Antonio, 10. 
Coromoto, 11. Serenata. Opname in Centro Pro Arte (C.P.A.). Mogelijk 
registratie van de muzikale show in kader van 100 jaar Fraters: ‘Pa nos no 
lubida’ (13 t/m 18-11-1986 in Centro Pro Arte). 

titelgegevens op doos: C.P.A. Koornan di Korsou - 100 aña fraternan na korsou - 100 jaar 
fraters - [afgescheurd etiket met: Tape II eilandsraad (rest onleesbaar)] 

titelgegevens op spoel: Grabashon for di C.P.A. - Koornan di Korsou - 21-11-'86 I 
opmerkingen: commentaar verslaggever (‘Percy’) vervormd (vermoedelijk oversturing in 

microfoon) 
archiefnummer Hoyer: B 6 
drager: 18 / 9,5 / ½ s (dun) / 27-9-2011 / Ampex 632 / Ampex / 397 
bestand: 397 RdL 
tijdsduur: 1.03.23 
 
inv nr: 431 
onderwerp: Viering 100 jaar Fraters op Curaçao, Muziek van diverse koren, o.l.v. o.a. Luis 

Fraai Koor en Rignald Yankee. De koren: Jubilate Deo (Steenrijk), San Antonio,  
Misa di Coromoto (Mundo Nobo)  

datum: 21-11-1986 (gezien voorgaande) 
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omschrijving: Vervolg van inventarisnummer 430. Viering 100 jaar Fraters op Curaçao, 
Muziek van diverse koren. Koor Steenrijk Jubilate Deo o.l.v. Luis Fraai 
(oprichter) 24 personen, begeleiding door orgel en viool, Koor San Antonio, 18 
leden (?) gitaarbegeleiding, 3e koor: Misa di Coromoto, Mundo Nobo, Coro di 
Coromoto (?) o.l.v. Rignald Yankee, 28 leden. Tenslotte koor Seranada o.l.v. 
Harry Moen. Gemeld wordt dat dit koor twee langspeelplaten heeft gemaakt 
(in 1979 en 1982). Opname heeft onderbreking van c. 20 sec., deze is in 44 
kHz  teruggebracht naar 1 sec. Ook nog in laatste deel rest van oude opname 
koorzang. Tikken hoorbaar, mogelijk afkomstig van stoelen. Aankondiging in 
Papiamento door vrouw, verslaggever te dicht in microfoon.  

titelgegevens op doos: C.P.A. Koornan di Korsou 100 ana fraternan na korsou 
titelgegevens op spoel: C.P.A. Koornan di Korsou 100 ana fraternan na Korsou 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 7 
drager: 18 / 9,5 / vol (Coromoto lijkt 2x mono) / 8-4-2011 / Ampex / Maxell / 20 
bestand: 20A 
tijdsduur: 39.15 
  
inv nr: 432 
onderwerp: Begrafenis Betico Croes 
datum: 30-11-1986 
omschrijving: begrafenis Betico Croes, directe reportage, distorsie in (vermoedelijk) 

lijverbinding. Met aan einde uitzending reclame voor o.a. show in Centro Pro 
Arte 

titelgegevens op doos: Begrafenis Betico Croes 30 nov 1986 tape I – [voorts gegevens van 
opname die is gewist:] Grupo Nan 1986 : titulo/cantante: El Tiburon/Dennis 
Cicilia - Mi Pollito/Dennis Cecilia - Ban Kombek/Wilbert-Papi Dois-Dennis - A 
Media Noche/Wilbert-Dennis - Malvado Proceder/Wilbert Petronella - 
Total/Dennis Cecilia  

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: Opnamen van Grupo Nan 1986 staan, evenals bij inventarisnummer 433, niet 

op deze band, vermoedelijk gewist bij opname uitvaart Betico Croes. Band 10-
3-2011 in plastic geïsoleerd i.v.m. schimmel. Band piept in modulatie, lijkt in 
opname te zitten, band piept ook af en toe mechanisch maar dit lijkt geen 
effect op signaal te hebben. Vuile band, zit te vol op spoel, 1e deel brokkelt 
gevoelige laag af, op 18.47 wordt overgeschakeld van 19 naar 9.5 c/s. 

archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 9,5 + 19 / volspoor mono (iets zachter in midden) / 21-12-2012 / Ampex / 

- / 6 
bestand: 6 Overl Bet Croes IEC 44-16 21-12-2012 
tijdsduur: 51.24 
  
inv nr: 433 
onderwerp: Begrafenis Betico Croes 
datum: 30-11-1986 
omschrijving: Begrafenis Betico Croes 
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titelgegevens op doos: Begrafenis Betico Croes 30 nov 1986 Tape II - [voorts gegevens van 
opname die is gewist:] Grupo Nan 1986 [met titels] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Opnamen van Grupo Nan 1986 staan, evenals bij inventarisnummer 432, niet 

op deze band, vermoedelijk gewist bij opname uitvaart Betico Croes. Kwaliteit 
opname uitvaart slecht, ondergemoduleerd en vermoedelijk slechte 
lijnverbinding (uitvallen). Lijkt te worden afgebroken. 

archiefnummer Hoyer: B 9 
drager: 18 / 9,5 / vol / 6-7-2011 / Ampex / Ampex / 19 
bestand: 19 IEC 
tijdsduur: 15.13 
  
inv nr: 434 
onderwerp: Begrafenis Betico Croes (band is leeg) 
datum: 30-11-1986 
omschrijving: Begrafenis Betico Croes (band is leeg) 
titelgegevens op doos: Begrafenis Betico Croes 30 nov 1986 tape III 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band is leeg 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / n.v.t. / n.v.t. / geen transcriptie / Ampex (ex RNE) / - / 488 
bestand: geen transcriptie 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 435 
onderwerp: Gevarieerde economische en sociale nieuwsberichten 
datum: c. 1986 
omschrijving: Soort nieuwsberichten, over im/export Nederlandse Antillen, Nederlands 

toerisme, over de Caribische ontwikkelingsbank, positie sociale partners, dhr. 
Demas, hulp aan migrerende Antilliaanen naar en van Nederland, Frank 
Gressmann bepleit samenwerking met Nederlandse instanties, zeilregatta 
Curaçao-Venezuela. Datering op grond van Amigoe, bandsoort en 
sporentechniek. William Demas, treffers in 1974, 86 en 87 

titelgegevens op doos: [moeilijk leesbaar] 
titelgegevens op spoel: 8 okt. Overpeinzingen samenstelling t.a.v. nationaal [onleesbaar] 
opmerkingen: probleemband, piept door afscheiding van band.  
archiefnummer Hoyer: tape 36 
drager: 13 / 19 / vol / 1-7-2011 + 23-12-2012 / United Nations / Scotch / 60 
bestand: 60 2 nieuws IEC 44-16 23-12-2012 
tijdsduur: 13.50 
  
inv nr: 436 
onderwerp: Programma ‘Hoyer Inn’, Gesprek van Robby Visser met Feo Sulvaran over 

Curaçao in verleden en heden 
datum: c. 1986 
omschrijving: Man met typisch accent, Feo Sulvaran, geïnterviewd door 'Robby', haalt 

herinneringen op uit oud Curaçao, o.a. over economische voorspoed, 
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klassenstrijd, sport. Oude rechercheurs, over goede inborst van de 
Curaçaoenaar, over organisatie arbeid(srecht) o.a. n.a.v. 30 mei 1969, 
ontslagregelingen. Over de geringe kansen van de Curaçaoenaar, 
herinneringen aan Otrabanda, opbouw Duitsland en Japan na de tweede 
wereldoorlog door arbeidsetos, economische mogelijkheden, handel op 
Curaçao, media, kranten. Datering is globaal op grond van spoortechniek en 
bandstuk en Amigoe. 14-2-1984 bericht Amigoe nieuw programma bij Hoyer, 
Hoyer Inn met Robby Visser, Bernadette Halabi, en Gonzalo Cuales. Amigoe 3-
3-1987 meldt huwelijk zoon Feo en meldt dat Feo Sulavaran hoofdredacteur 
van Ultimo Noticia is. 

titelgegevens op doos: Hoyer Inn Feo Sulvaran 
titelgegevens op spoel: Hoyer Inn Feo Sulvaran 
opmerkingen: gaat na 15 sec. van 19 naar 9,5 c/s. 
archiefnummer Hoyer: 1067 
drager: 18 / 19 + 9,5 / vol / 10-4-2012 / Shamrock / Ampex / 154 
bestand: 154 IEC 
tijdsduur: 1.01.27 
  
inv nr: 437 
onderwerp: Weganan Panamerikano '87 
datum: mid/einde 8-1987 
omschrijving: In de Amigoe 14-10-1987 p 7 wordt start ‘world series baseball’ gemeld. 
titelgegevens op doos: Weganan Panamerikano '87 transmishon Radio Hoyer [aan 

achterzijde oude titelsgegevens van RNE (Radio Nacional de Espana) 
transcriptieservice, alsmede op inliggend vel]. 

titelgegevens op spoel: Weganan Panamerikano - 1987 
opmerkingen: wordt afgebroken, rest nog deel van vorige opname (gewist maar hoorbaar) 

op 19 c/s + geluiden terugspoelen band. Op 44 kHz gelaten en extra bestand 
met dit signaal gecorrigeerd. 

archiefnummer Hoyer: [ronde blauwe sticker] 44 
drager: 18 / 9,5 / vol / 7-11-2012 / Ampex 632 / Ampex / 234 
bestand: 234 Weganan Panam 87 IEC 44-16 7-12-2012 / 234 restsignaal IEC 44-16 7-12-

2012 
tijdsduur: a1: 13.17 / a2: 1.01 
  
inv nr: 438 
onderwerp: Weganan Panamerikano '87 
datum: mid/einde 8-1987 
omschrijving: In de Amigoe 14-10-1987 p 7 wordt start ‘world series baseball’ gemeld. 
titelgegevens op doos: Wegenan Pamamericano - 1987 - Transmishon Solo di Pueblo 
titelgegevens op spoel: reportage sportwedstrijd, Transmishon Weganan - Panamerikano '87 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 10-4-2012 / Maxell UD 25-120 / Maxell / 246 
bestand: 246 IEC 
tijdsduur: 2.09.41 
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inv nr: 439 
onderwerp: Uitzending n.a.v. overlijden Horacio Hoyer 
datum: 3-5-1987 
omschrijving: Uitzending n.a.v. overlijden Horacio Hoyer. Diverse personen, w.o. Ted 

Koetsier en Pater Brenneker, vertellen over Horacio Hoyer, met kerkdienst 
titelgegevens op doos: 3-mei-'87 Grabashon di Entiero Sr. Horacio Hoyer Tape I 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: op 1uur16 valt geluid weg, ruis blijft, volume wordt opgedraaid, ruis neemt 

toe 
archiefnummer Hoyer: tape 10 / [ronde blauwe sticker] 33 / - 
drager: 18 / 9,5 / vol / 11-4-2012 / Maxell 25-120 / - / 126 
bestand: 126 IEC 
tijdsduur: 2.09.54 
  
inv nr: 440 
onderwerp: Uitzending n.a.v. overlijden Horacio Hoyer 
datum: 3-5-1987 
omschrijving: Uitzending n.a.v. overlijden Horacio Hoyer, met o.a. diverse toespraken van 

o.a. Orlando Quales en Robby Visser. Er wordt ook gesproken over de Hoyco 
platen. 

titelgegevens op doos: 3 mei '87 - Grabashon di - Entiero Sr. - Horacio Hoyer - Tap II 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 11 
drager: 18 / 9,5 / vol / 12-4-2012 / Maxell UD 25-120 / Maxell / 394 
bestand: 394 IEC 
tijdsduur: 55.20 
  
inv nr: 441 
onderwerp: Programma ‘Un kopi koffie ku Edison’, gesprek met Mw. Van de Ree over 

padvinderij (kabouters) 
datum: 25-8-1987 
omschrijving: Gesprek over de padvinderij met sra. Van de Ree, ook over jamboree.  Stella 

Priest (Oosterhof) wordt bedankt voor het verlenen van logies aan twee 
kinderen uit Venezuela die op Curaçao vakantie hebben gehouden. Zij verteld 
kort over het prettige contact met de logeés. 

titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel: kopi kofi 25-8-'87 - Sra. V.d. Ree 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: [ronde blauwe sticker] 56 
drager: 18 cm / 9,5 / vol / 7-7-2011 / [geen doos] /  Ampex / 240 
bestand: 240 IEC 
tijdsduur: 52.17 
  
inv nr: 442 
onderwerp: Programma ter nagedachtenis aan Edgar Supriano, leider Conjunto Estrellas 

del Caribe, met Angel Job en Boy Dap 
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datum: 15-4-1988 
omschrijving: Gesprek over Edgar Supriano met o.a. Angel Job en Boy Dap. Job vertelt hoe 

hij zijn eerste plaat produceerde met Edgar Supriano en Minguelito Cuni. 
titelgegevens op doos: Na memoria di Edgar Supriano 15-4-88 - high speed 
titelgegevens op spoel: na memoria di - Edgar Supriano 15/4/88 
opmerkingen: heeft verticaal verschil in klankkleur; af en toe tikken, schakel en regiefouten, 

op 51 min. geplop en gebonk in microfoon, 1e deel overgemoduleerd en af en 
toe ploppen.  

archiefnummer Hoyer: tape 9 
drager: 18 / 9,5 / vol / 23-6-2012 / Maxell 25-120 / Maxell / 553 
bestand: 553 44-16 IEC 23-6-2012 
tijdsduur: 1.37.36 
  
inv nr: 443 
onderwerp: Programma ‘Hoyer Inn’, Riginald Maduro in gesprek met Faron Metry 
datum: 25-2-1989 
omschrijving: Riginald Maduro in gesprek met Metry, de schepper van "het geheime potje 

met 100 miljoen dollar", politicus met ervaring en contacten in Nederland.  
titelgegevens op doos: Hoyer Inn 25-2-89 - Faron Metry [?] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 16-4-2012 / Maxell UD 35-90 / Maxell / 450 
bestand: 450 IEC 
tijdsduur: 1.13.58 
  
inv nr: 444 
onderwerp: Uitzending n.a.v. 35 jarig bestaan Radio Hoyer, over mobiele telefonie, 

gesprek met Stella Priest / restopname Tumbafestival Carnaval 1989 (?) 
datum: 10-3-1989 / 21-1-1989 
omschrijving: 10-3-1989, retrospectief Hoyer 35 jaar, gesprek over mobiele telefonie, 

kosten, organisatie, bereikbaarheid op het eiland, over waar niet te 
gebruiken, gevaar, gevaar fraude, organisatie van de bescherming. Interview 
in Engels met Stella Priest, verder hoofdzakelijk nostalgische platen. In 
restspoor (rest volspoor opname op 19 c/s tussen de twee kanalen van de 
latere ½ spoor stereo opname) Tumbafestival Carnaval, vermoedelijk 21 
januari 1989. (Lijst van deelnemers in Amigoe di Curaçao, 19 januari 1989 p 8) 
Zes tumba’s waarbij o.a. betrokken: Gibi Doran, Rignald Recordino, Toro 
Colina, Melania van der Veen, Ced Ride, Doble R, Mr. Saab, Betty Doran. ‘Live’ 
optreden van diverse bands. Met commentaar van omroeper, met 
onderbreking tussen de nummers. 

titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel: 10 mrt 89 - RH2 
opmerkingen: blijkt halfspoor stereo opname met tussen de sporen rest van oorspronkelijke 

volspoor (19 c/s) opname (tumbafestival). Stereo opname wordt 
omgeschakeld van 19 naar 9,5 c/s tijdens opname, is gemarkeerd met 
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markers, enige overlap in verkeerde snelheid. Microfoon dof, kanalen niet 
gelijk. Restopname overgezet met ‘spoorzoeker’. Kwaliteit redelijk. 

archiefnummer Hoyer: tape 12 / - / tape 80 
drager: 18 / 9,5 + 19 / ½ s + restspoor / 1-6-2011 + 17-10-2013 / [geen doos] / Maxell 

/ 239 
bestand: 239A / 239 Tumbafest 89 44-16 17-10-2013 
tijdsduur: a: 2.07.40 / a restopname: 29.13 
  
inv nr: 445 
onderwerp: Uitzending n.a.v. 35 jarig bestaan Radio Hoyer, gesprek met Hans ‘Suhandi’ 

Oosterhof (over tijd bij Radio Veronica en Radio Hoyer) en ‘Ferres’ Today. Ook 
over Horacio Hoyer. 

datum: 10-3-1989 
omschrijving: Interview met Hans 'Suhandi' Oosterhof 10-3-1989, 35 jaar radio Hoyer. Er 

worden herinneringen opgehaald met ‘Suhandi’ over zijn tijd bij Radio 
Veronica, Hoyer, etc. Over hoe de studio onder water liep. Ook derde man 
‘Ferres' of ‘Ferris’ Today, zegt thuis heel archief met hitlijsten te hebben, over 
platendraaien, keus etc. Ook wordt gesproken over Horacio Hoyer, voor wie 
de drie heren veel bewondering hebben. 

titelgegevens op doos: 
titelgegevens op spoel: 10 mrt 89 - RH2 
opmerkingen: Blijkt halfspoor stereo opname met tussen de sporen rest van oorspronkelijke 

volspoor opname. Band zat achterstevoren op spoel 13-11-91 Wednesday, is 
op huidige spoel overgezet nadat bleek dat de band op deze - nabijliggende - 
spoel hoort. ‘Suhandi’ interview verschil in klankkleur microfoons, ook 
niveauverschil. 

archiefnummer Hoyer: tape 80 
drager: 18 / 9,5 / ½ s / 31-5 + 1-6-2011 / [geen doos] / Maxell / 241 
bestand: 241A ov mod weg 
tijdsduur: a: 2.01.05 (interview 01.45.34) 
  
inv nr: 446 
onderwerp: Uitzending n.a.v. 35 jarig bestaan Radio Hoyer, gesprek met Helen Hoyer over 

haar vader Horacio Hoyer en Radio Hoyer 
datum: 11-3-1989 
omschrijving: Interview met Helen Hoyer over Horacio Hoyer, het gebouw van Radio Hoyer 

en andere aspecten van het station. Hoyer hield van knutselen, over de 
opname van platen in de Kerkstraat, de verschuifbare wand, de groene piano. 
Helen liep stage bij Radio Nederland Wereldomroep West Indische Afdeling. 
Allerlei zaken geleerd, daarna op de Spaanse Afdeling. Over Stella Priest, 
Mildred Domecasse, Myrna St.Jago, radio en televisie, charme van radio. Over 
opnemen en discotheek Hoyer, Onpartijdigheid Hoyer op politiek en religieus 
gebied, over werk, radiostation, luisteraars en problemen, doelstelling, 
ontwikkeling (voorlichting volk). Over zonne-energie. 

titelgegevens op doos: Hoyer-Inn - Helen 11-3-'89 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: volspoor, lijkt niet geheel over totale breedte van de band te liggen 
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archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 5-7-2011 / Ampex 632 [met titelgegevens van gewist 

programma van RNE "Ventana de España" en inliggend vel met desbetreffend 
aanvullende gegevens, 18-01-85] / Ampex / 81 

bestand: 81 IEC 
tijdsduur: 1.02.11 
  
inv nr: 447 
onderwerp: Reportage bejaardencentrum Casa Hermandad Cristiana, gesprek Atala 

Wederfoort 
datum: 15-4-1989 
omschrijving: Reportage vanuit het bejaardencentrum Casa Hermandad Cristiana, 

interviews met bewoonsters. Atala Wederfoort (medewerkster) wordt 
geïnterviewd over Casa Hermandad Christiana.  Amigoe 15-4-1989 bericht 
m.b.t. Atala Wederfoort, zet zich in voor o.a. daklozen. Heeft al 19 jaar leiding 
over Casa Hermandad Christiana. Met enige achtergrond informatie. 

titelgegevens op doos: Tape No 1 - Casa Hermandad Cristiana - B 99 
titelgegevens op spoel: Tape No I 
opmerkingen: tikken op band 
archiefnummer Hoyer: B-99 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / 7-11-2012 / Scotch 175-12 / Scotch / 557 
bestand: 557 A GX221 Hermandad Cristiana 44-16 07-11-2012 
tijdsduur: 30.45 
  
inv nr: 448 
onderwerp: Programma ‘Hoyer Inn’, gesprek met Jossy Cijntje over diverse politieke en 

sociale aspecten van de Nederlandse Antillen 
datum: 15-7-1989 
omschrijving: Programma ‘Hoyer Inn’, interview met Jossy Cijntje over media (radio en t.v.) 

en politiek, politieke geschiedenis, emancipatie, aard en samenstelling 
Nederlandse Antillen 

titelgegevens op doos: Hoyer-Inn 15 yüli '89- Sr. Jossy Cijntje 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: volspoor lijkt niet geheel over totale breedte van de band te liggen. In start is 

snelheid even niet in orde, band komt op gang 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 5-7-2011 / Maxell UD / Ampex / 83 
bestand: 83 IEC 
tijdsduur: 1.04.25 
  
inv nr: 449 
onderwerp: Programma ‘Hoyer Inn’, gesprek met H. Saleh 
datum: 26-8-1989 
omschrijving: Programma ‘Hoyer Inn’, gesprek met H. Saleh  
titelgegevens op doos: Hoyer-Inn - Sr. Mr. H. Saleh - Djasabra: 26-8-'89 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: volspoor, lijkt niet geheel over totale breedte van de band te liggen 
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archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / vol / 5-7-2011 / Ampex 632 [met titelgegevens van gewist 

programma van RNE "Ventana de España"] / Ampex / 82 
bestand: 82 IEC 
tijdsduur: 58.15 
  
inv nr: 450 
onderwerp: Kopieën van 78 toeren handelsplaten 
datum: c. 1989 
omschrijving: Datering op grond van Hoyer inventarisnummer tape 78. Platen van Boy Dap 

met Conjunto Happy Boys (Teine Tur Coloresh) en Edgar Palm (Wanta Pa Bo 
Gozar) 

titelgegevens op doos: 1) Teini Tres Colores - 2) Wanta Pa Bo Gosa 
titelgegevens op spoel: -FM- ojo a kita afo  1 Ora - No. 2 
opmerkingen: band is slecht, gevoelige laag beschadigd, hierdoor echo/doordruk effect. 

Slechte kopieën van 78 toerenplaten. Signaal-ruis verhouding slecht. 
Omroepster harder dan muziek, overmodulatie door rondzingen. Toch kopie 
daar Wanta Pa Bo Gozar bij voorgaande projecten als origineel niet compleet 
is aangetroffen.  

archiefnummer Hoyer: 1 ora tape no. 6 / tape 78 / - 
drager: 18 / 19 / vol / 7-10-2013 / Maxell / Maxell / 280 
bestand: 280 78 rpm IEC 44-16 7-10-2013 2e norm 
tijdsduur: 6.46 
  
inv nr: 451 
onderwerp: Kopieën van handelsplaten, ‘easy listening’ 
datum: 15-2-1990 
omschrijving: Band afgeluisterd, ‘easy listening’ liefdesliedjes, geen aankondigingen 
titelgegevens op doos: radio Hoyer II - Vrijdag 2 july - 8.30-10.00 [achterzijde] No. 2 Festival 

di Tumba ABC date 900215 machine TEAC 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: handelsplaten zonder aan- of afkondigingen; had dubbel nummer 598 is 8-8-

2013 omgenummerd naar 612 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 26 / 19 / ½ s /  geen transcriptie (26-9-2012) / Maxell XLI / Maxell / 612 
bestand: geen transcriptie 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 452 
onderwerp: Jaaroverzicht 1990, m.m.v. Esther Hoyer, Frank Rosina. O.a. over de politieke 

partij van Chin Behilia 
datum: 30-12-1990 
omschrijving: Jaaroverzicht 1990, over nieuws, politiek, partij van Chin Behilia, Frank Rosina 

presentatie, Esther Hoyer aan het woord.  
titelgegevens op doos: 1.30 - 5.15 om. - Tape I + II - Solo di Oro - 30 december '90 - I 
titelgegevens op spoel: Programme date 16-12-90 duration 120' speed 19 machine Revox 

stereo 



184 
 

opmerkingen: Ploppen in microfoon. Had tijdenlijk werknummer xxx131212 
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 26 / 19 / ½ s (dun) / 13-12-2012 / Scotch 3M / Scotch / 598 
bestand: 598 Jaaroverzicht 1990 IEC 44-16 13-12-2012 norm 
tijdsduur: 2.02.53 
 
inv nr: 453 
onderwerp: Jaaroverizcht 1990, o.a. over de band Turbo 
datum: 30-12-1990 
omschrijving: Jaaroverzicht 1990 (Refleccion nobenta) vervolg. Over band Turbo, nieuwe l.p. 

op de markt.  
titelgegevens op doos: 1.30 - += 5.15 pm. - Tape II - Solo di Oro - 30 december '90 - II 
titelgegevens op spoel: reflekshon '90 - part II 
opmerkingen: Inventarisnummer 208 (vervallen) was dubbel, had ten onrechte 

werknummer 588 (zie ook inventarisnummer 219). 
archiefnummer Hoyer: - / - / - [behoudens productienummer van de fabriek] 
drager: 26 / 19 / ½ s (dun) / 27-9-2012 / Scotch 3M / 3M / 588 
bestand: 588 IEC 44-16 27-9-2012 
tijdsduur: 1.34.33 
 
inv nr: 454 
onderwerp: Programma over Nilda Pinto 
datum: c. 1990? 
omschrijving: Programma over het leven van Nilda Pinto, geïllustreerd met enkele van de 

door haar opgenomen Musika platen. Pinto had drie kinderen, getrouwd met 
marinier. Genoemd worden Nilda Pinto straat en idem school. Datering: 
‘Trinta seis aña’ geleden (in 1954) is overleden.  

titelgegevens op doos: Nilda Pinto 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: katoenachtige afscheiding van band 
archiefnummer Hoyer: F.B.H. #41 - 78 
drager: 18 / 9,5 / vol / 31-8-2011 / [sticker met informatie is afgescheurd, leesbaar is 

nog enige informatie die verwijst naar een transcriptie van Radio Semanal, 
Fort Worth, Texas USA.] [in handschrift:] Nilda Pinto / Ampex / 256 

bestand: 256 1 IEC 
tijdsduur: 24.32 
  
inv nr: 455 
onderwerp: ‘Jingles’ Radio Hoyer 
datum: c. 1990 
omschrijving: Jingles van Radio Hoyer, 1: Cadena de e emisora – 2: Den cas bar y clubnan 
titelgegevens op doos: Station Break - 1) Cadena de e emisora - 2) Den cas bar y clubnan - 

Las Dos 7 1/2 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: spoel defect, maar bruikbaar 
archiefnummer Hoyer: tape 81 
drager: 8 / 19 / ¼ s / 19-5-2012 / Scotch / Agfa / 404 
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bestand: 404 A 2 IEC 
tijdsduur: 00.39 
  
inv nr: 456 
onderwerp: ‘Jingles’ Radio Hoyer / Tumba carnaval / Tumba door Harry Zimmerman 
datum: c. 1990 
omschrijving: ‘Jingles’ voor Radio Hoyer, ‘blijf op de 105’ voor programma van Luuk van 

Capelle en Hekman. / Tumba voor carnaval, o.a. ‘Mi por krese’ / ‘Live’ 
optreden van Harry Zimmerman en Grupo Era, ‘Rey di Tumba 1990’, tumba 
‘Meresé’. (Amigoe 24-2-1990 p. 11 bevat tekst tumba en foto kroning 
Zimmerman) Zimmerman noemt zijn sponsoren, o.a. Joe Black, Santa Maria 
pompstation, Pepsi Cola, Gomez Enterprises. 

titelgegevens op doos: geen  
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Geanalyseerd op 16-4-2012. De ‘jingles’ zijn als halfspoor stereo opname over 

een tumba opname gezet, eveneens opgenomen op half spoor stereo. 
Hiervan zijn tussen de ‘jingles’ door delen te horen. Er is een zeer klein 
verschil in kopstand. Opname van ‘jingles’ en tumba zijn in de bestanden 
gescheiden waarbij de fragmenten op enkele seconden van elkaar zijn gezet 
om zeer lange stiltes te voorkomen. De ‘jingles’ en tumba zijn destijds op de 
band als  halfspoor stereo opnamen weer over een eerdere opname van Harry 
Zimmerman op kwartspoor gezet. Het laatste gedeelte van Zimmermans 
tumba is niet gewist, het eerste deel bevindt zich als klein mono restspoor als 
rest van het kwartspoor 3 tussen de stereo halfspoor opnamen. Dit gedeelte is 
met de ‘spoorzoeker’ overgezet en vervolgens met het achterste deel 
gemonteerd tot een complete opname. 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 26 / 19 / ½ + ¼ s / 29-10-2013 / Maxell XLI 35-180B / Maxell / 602 
bestand: 602 Jingles sec IEC 44-16 29-10-2013 / 602 Tumba sec IEC 44-16 29-10-2013 / 

602 Tumba Zimmerman deels spoorz 44-16 30-10-2013 norm en mont 
tijdsduur: a1: 4.40 / a2: 5.39 / a tussenspoor en a3: 18.39 
  
inv nr: 457 
onderwerp: ‘Jingle’ Democratische Partij 
datum: maart/april1991 
omschrijving: ‘Jingle’ Democraat 1991. (12 april 1991 eilandsraadverkiezingen) 
titelgegevens op doos: Radio Hoyer - "Demokrat '91" - jungle 
titelgegevens op spoel: Radio Hoyer - Demokrat '91 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s / 28-4-2011 / - / - / 80 
bestand: 80A 
tijdsduur: 00.37 
  
inv nr: 458 
onderwerp: Lied ‘Oh Korsou’ van Rudy Plaate en Chinto Pantophlet, F.A.M.E., i.v.m. anti 

drugsdag 24 november 1991 
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datum: vroeg nov. 1991 
omschrijving: Lied ‘Oh Korsou’ van Rudy Plaate en Chinto Pantophlet. In Amigoe 16-11-1991 

p 2 achtergrondinformatie: Fundashon Antidroga Medisina Energetiko 
(F.A.M.E.) organiseert op 24-11-1991 anti-drugsdag en heeft van Rudy Plaate 
hiervoor als geschenk lied ontvangen. ‘Oh Korsou’ is een compositie van Rudy 
Plaate en Chinto Pantophlet. Met begeleiding door E.R.A. zal het via de lokale 
stations 'in de ether worden geslingerd'. 

titelgegevens op doos: F.A.M.E. "Oh Korsou" - Comp. di: Rudi Plaate - arr.+ müzik di: Chinto 
Pantophlet [overschreven: programma van RNW Musicarla, samenstelling 
Carla de los Santos, uit 1991] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: modulatie verticaal ongelijk, plakt nog beetje (ook na ‘bakken’), spoel fysiek 

vervormt, piept, deel van gevoelige laag geperforeerd, geeft poeder af, na 
signaal op band nog resten van eerdere opname, vermoedelijk niet geheel 
gewist op ‘bulkeraser’ (per omwenteling ‘plukje’ signaal)  

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s (dun) / 13-12-2012 / Radio Nederland - Transcription Service 

(Agfa) / - / 91 
bestand: 91 FAME Oh Korsou IEC 44-16 13-12-2012 norm en montage 
tijdsduur: 2.50 
  
inv nr: 459 
onderwerp: Erik Zielenski over sportcongres / ‘easy listening’  
datum: 13-11-1991 
omschrijving: Erik Zielenski, over sportcongres, op doos: 13-11-1991. Vervolgens ‘easy 

listening’ programma met af en toe ook oude amusementsmuziek (jaren 
veertig) met (opgenomen) station calls.  

titelgegevens op doos: 13-11-91 3 urige tape 
titelgegevens op spoel: 3 ora 
opmerkingen: band piept, 2e deel is Hoyer ‘easy listening’ programma. Veel lassen, band 

kleeft op lassen. A1 Gaat na enige minuten van 9,5 naar 4,75 c/s. Vervorming 
in volkslied, linker kanaal veel zachter, weinig modulatie. Betoog blijft wel te 
volgen, regelmatig schoongemaakt en teruggespoeld, er lijkt deel te 
ontbreken. 2e deel band is Hoyer ‘easy listening’ programma met stationcall. 
Band piept door wrijving door afzetten materiaal van band op bandgeleiding. 
Reiniging geeft verbetering. Enige stukken (in handelsplaten) bevatten nog 
een resonantie als gevolg van verhoogde weerstand in bandloop. Slipt op 
einde. Band zeer dun. Kant B leeg. 

archiefnummer Hoyer: [rond blauwe sticker] 17 
drager: 18 / 4,75 + 9,5 / ¼ s /  15-7-2011 + 5 maart 2013 / Ampex 632 / Scotch / 245 
bestand: 245 A congres sport 44-16 5-3-2013 montage en norm / 245 A 2 easy muziek 

44-16 5-3-2013 norm en mont 
tijdsduur: a1: 2.10.31 / a2: 2.27.23 
  
inv nr: 460 
onderwerp: Kerstprogramma met Lucille Haseth 
datum: 25-12-1991 
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omschrijving: Kerstprogramma met Lucille Haseth (6 korte items met bijbelse thema’s) 
titelgegevens op doos: Lucille Haseth Kerstprog. 1991 / 25 december '91 Radio Hoyer 2 
titelgegevens op spoel: Lucille Haseth 1991 kerstprog. 1. com. Mcb 3 onderdelen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 19 / ½ s / 26-4-2011 / Maxell /  Maxell / 69 
bestand: 69A 
tijdsduur: 30.55 
  
inv nr: 461 
onderwerp: orkestband / programma handelsplaten Dennis Mezas, Radio Hoyer 

maandagavond 
datum: 12-7-1993 26-1-1986 
omschrijving: Orkestband, vermoedelijk voor gebruik bij het Festival Hubenil (jeugd 

songfestival) voor begeleiding van zanger(es) of koor. Kopie van 
grammofoonplaat. / Programma met hoofdzakelijk Engelstalige 
grammofoonplaten met Dennis Mezas als d.j., maandag avond uitzending 
Radio Hoyer. In afkondiging wordt gerefereerd aan het gebruik van zonne-
energie bij de Hoyer uitzendingen.  

titelgegevens op doos: Festival Hubenil '86 - 26-1-86 / [volgende is vermoedelijk geen Hoyer 
aanduiding, een oudere band is vermoedelijk in een nieuwere doos gestopt: 
Monday Evening Show - 22.30-24.00 hrs - date 12-07-93 - recorded 29-5-93 - 
machine: revox - speed: 19 cm. Monday] 

titelgegevens op spoel: Monday - 12.7 93 - II 
opmerkingen: Met de opname van de voor het Festival Hubenil bestemde orkestband is het 

eerste deel van het grammofoonplatenprogramma van Dennis Mezas gewist. 
Beide in één bestand, Mezas vanaf ‘marker’ 1 (12.54). 

archiefnummer Hoyer: - / - /  82902 18  20 
drager: 26 / 19 / ½ s / 29-10-2013 / Maxell XLI 35-180B / - / 603 
bestand: 603 Plaatprog IEC 44-16 29-10-2013 
tijdsduur: 1.29.32 
  
inv nr: 462 
onderwerp: Voorlichtingsprogramma over referendum Curaçao 
datum: nov-1993 
omschrijving: Voorlichtingsprogramma over referendum Curaçao. In Amigoe 24-8-93 p 2 

over referendum en noodzaak goede voorlichting bevolking. 19 november 
1993 referendum. 

titelgegevens op doos: 1402 Hoyer 1 – Referendum Korsow - 7,5 ips - 7x3 min. 8 parts – 
[achterzijde doos:] - Referendum - 1. Relashon entre partinan … - 2. 
Derechonan humano … - 3. Trafiko di hende den Reino … - 4. Komersio - 5. 
Tereno Monetario - 6. Belasting - 7. Hustisia 

titelgegevens op spoel:   
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s / 28-4-2011 / geen / geen / 77 
bestand: 77A 
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tijdsduur: 19.00 
  
inv nr: 463 
onderwerp: Kerstprogramma door Lucille (Haseth?) 
datum: 12-1993 
omschrijving: 1993 kerststukjes door Lucille (Berry Haseth?), 26 items 
titelgegevens op doos: 2x13 - I+II - Lucille 
titelgegevens op spoel: adres Hoyer 
opmerkingen: markers op alle diverse onderdelen em mededelingen 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s / 28-4-2011 / Maxell / Maxell / 84 
bestand: 84A 
tijdsduur: 54.21 
  
inv nr: 464 
onderwerp: Reclame 
datum: c.1993 
omschrijving: reclame 
titelgegevens op doos: 1 "cofal" # 1432 for Radio Hoyer - 2 "cofal"-fuerte - basebal + futbol 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band bovenzijde door chemisch verval verfrommeld. Klinkt wel goed, eind 

plakt beetje. 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s /  29-4-2011 / - / - /85 
bestand: 85A 
tijdsduur: 1.06 
  
inv nr: 465 
onderwerp: Reclame Cornflakes 
datum: c.1993 
omschrijving: Reclame Cornflakes 
titelgegevens op doos: Leo Burnett, Inc. Advertising, Banco de Ponce Building-Suite 2200 

Hato Rey,Puerto Rico tel: 754-7760 P O Box 361856-San Juan, P.R. 00936-1856 
- Kellogg's Corn Flakes "Yo"! Radio 3055 Curacao - Plastico 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 38 / ½ s /  4-7-2011 / Scotch / Scotch / 86 
bestand: 86 IEC 
tijdsduur: 1.08 
  
inv nr: 466 
onderwerp: Reclame Maduro en Curiels Bank 
datum: c.1993 
omschrijving: Reclame Maduro en Curiels Bank 
titelgegevens op doos: MCB jingle 
titelgegevens op spoel: geen 
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opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s / 28-4-2011 / - / - / 87 
bestand: 87A 
tijdsduur: 1.03 
inv nr: 467 
onderwerp: Jingle, 2 x ‘Nashonal ta hasi’  
datum: c.1993 
omschrijving: Reclame, twee items 
titelgegevens op doos: Jingle Nashonal - 1- Vershon - 45 sec. - II- " - 30 sec. 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s / 28-4-2011 / - / - / 89 
bestand: 89A 
tijdsduur: 1.30 
  
inv nr: 468 
onderwerp: Reclame American Airlines 
datum: c.1993 
omschrijving: Reclame American Airlines 
titelgegevens op doos: American Airlines 7,5 stereo - 1415 Hoyer I 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s / 28-4-2011 / - / - / 90 
bestand: 90A 
tijdsduur: 0.32 
  
inv nr: 469 
onderwerp: Reclame Mosaicos Nos Dak N.V. 
datum: c.1993 
omschrijving: Reclame Mosaicos Nos Dak N.V. 
titelgegevens op doos: mosaicos - nos dak n.v. - jungle 7,5 ips - - 1- jingle - 2- instrumental 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s / 28-4-2011 /  - / - / 92 
bestand: 92A 
tijdsduur: 1.15 
  
inv nr: 470 
onderwerp: nieuwjaarswens Central Maderense 
datum: december 1991 (kerst- en nieuwjaarswens voor 1992) (chronologisch onjuist 

geplaatst) 
omschrijving: Reclame Central Maderense 
titelgegevens op doos: central maderense 
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titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band plakt op laatste stuk beetje, montage hanger op plakker uitlooptape 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s /  29-4-2011 / RSRS / - / 93 
bestand: 93A 
tijdsduur: 1.43 
  
inv nr: 471 
onderwerp: Volkslied (Himno di Korsou), Doble R 
datum: c.1993 
omschrijving: Volkslied (Himno di Korsou), Doble R  3x het volkslied 
titelgegevens op doos: Himno di Korsou 15 cm Master - Doble R Romeo Heye[? Laatste 

woord moeilijk leesbaar] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 38 / ½ s / 22-11-2012 / Maxell 50-60 / - / 94 
bestand: 94 Himno IEC 44-16 22-11-2012 
tijdsduur: 6.22 
  
inv nr: 472 
onderwerp: Reclame Federal Express (Fed Ex) 
datum: c.1993 
omschrijving: Reclame Federal Express (Fed Ex) 
titelgegevens op doos: Agency: Leo Burnett, Product: Federal Express, Title: Second Day 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 19 / ½ s /  29-4-2011 + 4-5-2011 / Today's Creative Music / - / 95 
bestand: 95A nieuw 
tijdsduur: 00.32 
  
inv nr: 473 
onderwerp: jingle, ‘un tiki mas’ 
datum: c.1993 
omschrijving: jingle 
titelgegevens op doos: Club A La Mer [op achterzijde sticker:] Caribbean Echo - No. 91/50 - 

English 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 19 / ½ s /  7-9-2011 / United Nations / - / 108 
bestand: 108 RdL 
tijdsduur: 00.23 
  
inv nr: 474 
onderwerp: twee jingles, Down Town Management Organisation (DMO)  
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datum: vermoedelijk september 1992 (chronologisch onjuist geplaatst) 
omschrijving: Twee jingles i.v.m. het door Down Town Management Organisation (DMO) 

georganiseerde ‘octoberfest’. DMO richt zich op de ontwikkeling van Punda 
als winkelcentrum (zie Amigoe 24-9-1992 p 2).  

titelgegevens op doos: Jingle DMO - Octoberfest - R.H. I + II - 1. tape over [onleesbaar] - 2 
time e jingle - 3. stem? - - Digisound Tropical Jingles 

titelgegevens op spoel: digisound tropical jingles - 73187 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s / 28-4-2011 / Maxell UD / Maxell / 79 
bestand: 79A 
tijdsduur: 1.16 
  
inv nr: 475 
onderwerp: Reclame Bristol Meyers Condition Styling Products 
datum: c. 1993 
omschrijving: Reclame, met aankondiging door reclamebureau 
titelgegevens op doos: Bristol Meyers 1x30'-Condition- tail out 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: gebroken spoel, reclame wordt aangekondigd op band 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 19 / ½ s / 29-4-2011 / [geen doos] aan band briefje van ZBM radio tv, 

Bermuda / - / 109 
bestand: 109A 
tijdsduur: 00.40 (item alleen 00.31) 
  
inv nr: 476 
onderwerp: Reclame Nestle 
datum: 15-2-1994 
omschrijving: Reclame, Nestle 
titelgegevens op doos: 15-feb-94 - Nestle - 1-:30 Nido Powdered Milk - Curacao - 

Papiamento - 7,5 ips/Stereo 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 13-12-2012 trascriptie na ‘bakken’ 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 19 / ½ s (dun) / 29-4-2011 + 30-4 + 13-12-2012 / GS&B Lintas / - / 101 
bestand: 101 Nestle recl IEC 44-16 13-12-2012 
tijdsduur: 00.36 
  
inv nr: 477 
onderwerp: Reclame Hellmann’s mayonaise 
datum: 10-3-1994 
omschrijving: Reclame Hellmann’s mayonaise 
titelgegevens op doos: Leo Burnett "Hellmann's" :30 version 3-10-94 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
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drager: 13 / 19 / ½ s /  29-4-2011 / Ocha recording studios / - / 105 
bestand: 105A nieuw 
tijdsduur: 01.06 
  
inv nr: 478 
onderwerp: Reclame Nestle, Curaçao 
datum: 12-4-1994 
omschrijving: Reclame Nestle, Curaçao 
titelgegevens op doos: Nestle/Curacao - 1- :30 "UHT milk-N82 - del Rivero, Messianu Lintas 

4-12-94 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 19 / ½ s /  29-4-2011 / del Rivero, Messianu Lintas / - / 100 
bestand: 100A 
tijdsduur: 00.33 
  
inv nr: 479 
onderwerp: Reclame Maggi 
datum: 14-6-1994 
omschrijving: Reclame Maggi  
titelgegevens op doos: Maggi Curacao, :30, "Dutch Seasoning", Lintas 7,5 ips/Stereo - 6-14-

94 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 19 / ½ s / 29-4-2011 + 4-5-2011 / GS&B Lintas / - / 106 
bestand: 106A nieuw 
tijdsduur: 00.34 
  
inv nr: 480 
onderwerp: Reclame, 3 ‘items’ Nestle UHT milk, 2x Nestle Cerelac Milkshake   
datum: 14-6-1994 
omschrijving: reclame, 3 commercials 
titelgegevens op doos: Nestle - 1 - :30 "Nuht", 2 - :30 "Cerelac/Milkshake", 3 - :30 

"Cerelac/When You're A Mother" - Lintas 7,5 ips/Stereo 6-14-94 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 19 / ½ s /  29-4-2011 + 4-5-2011 / Jay Stevens Productions / - / 107 
bestand: 107A nieuw 
tijdsduur: 01.48 
  
inv nr: 481 
onderwerp: Reclame, 11 ‘items’, Nestle, Maggi, Carnation   
datum: 5-8-1994 
omschrijving: Reclame, 11 ‘items’, Nestle, Maggi, Carnation   
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titelgegevens op doos: Nestle :30 radio - 1. N 98 Maggi seasoning "Curacao" version, 2. 
N83 Carn Evap. Hot Pot Mat, 3. N82 Nestle UHT, 4. N80 Malt [toegevoegd in 
handschrift: 'no! niet gebruiken; product niet in voorraad'], 5. N73 NSCM 
Theme, 6. N70 Nido Theme, 7. N68 Svelty, 8. N95 Carnation Evap "Cake", 9. 
N95 Carnation Evap "Pie", 10. N44 Carnation Evap "Papiamento", 11. N 64 
Nestle "Quick". - del Rivero, Messianu Adv. 7,5 ips/Stereo 8-5-94 

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 19 / ½ s /  29-4-2011 + 4-5-2011 / Jay Stevens Productions / - / 97 
bestand: 97A nieuw 
tijdsduur: 06.20 
  
inv nr: 482 
onderwerp: Reclame Nescafe 
datum: 1-9-1994 
omschrijving: Reclame Nescafe 
titelgegevens op doos: Nestle "oficina" 1x :30sec. Sept/94 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 19 / ½ s /  29-4-2011 / del Rivero, Messianu Lintas / - / 99 
bestand: 99A 
tijdsduur: 00.31 
  
inv nr: 483 
onderwerp: Reclame Federal Express (Fed Ex, West Indies) 
datum: 18-10-1994 
omschrijving: Reclame Federal Express (Fed Ex), speciaal voor West Indies 
titelgegevens op doos: Federal Express 10 "Heavyweight Service", 2) "Worldwide Service", 

30 "Reliable Service" 15 ips - Heads Out - 10/18/94  
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 38 / ½ s /  4-7-2011 / Ocha Recording Studios Inc., G.P.O. Box 3002, San 

Juan P.R. 00936 (809) 754-6363 - BBDO / P.R. [in handschrift:] Curacao / - / 98 
bestand: 98 IEC 
tijdsduur: 03.35 
  
inv nr: 484 
onderwerp: Reclame Nestle Carnation 
datum: 30-1-1995 
omschrijving: Reclame Nestle Carnation, muziek 'string of pearls' 
titelgegevens op doos: del rivero messianu - nestle carnation - "milk in a snip" - NE-0110 - 

Length :30 - 01/30/95 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: modulatie verticaal ongelijk 
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archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s /  29-4-2011 / Edefx group - edit design effects / - / 88 
bestand: 88A 
tijdsduur: 00.34 
  
inv nr: 485 
onderwerp: Reclame Nestle 
datum: 21-6-1995 
omschrijving: Reclame Nestle 
titelgegevens op doos: Nestle N10 - 1. :30 Nestum Sunshine - del Rivero, Messianu 6-21-95 - 

15 ips/Stereo 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 38 / ½ s /  4-7-2011 / Jay Stevens Productions, 250 San Lorenzo Avenue, 

Coral Gables, Fla. 33146. Phone (305) 442-2821 / - / 104 
bestand: 104 IEC 
tijdsduur: 00.32 
  
inv nr: 486 
onderwerp: Reclame, Ammens (deodorant?) 
datum: 4-8-1995 
omschrijving: Reclame 
titelgegevens op doos: Client: West Indiens & Grey, date 8-04-95, Artist: Ammens. "Hot & 

Humid" Rev.  
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: dof 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 38 / ½ s / 4-7-2011 / Alfa Recordings, Call Box 2110, Caparra Heights 

Station, San Juan P.R. 00922-2110, Tel. 793-8821, Fax 793-8509 / - / 96 
bestand: 96 IEC 
tijdsduur: 00.34 
  
inv nr: 487 
onderwerp: Reclame ‘Make my hair’ 
datum: 9-4-1996 
omschrijving: Reclame 
titelgegevens op doos: Client: West Indiens & Grey, date 4/9/96, Artist Nice & Easy 

Challenge. “Make My Hair”  
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 38 / ½ s /  4-7-2011 / Alfa Recordings, Call Box 2110, Caparra Heights 

Station, San Juan P.R. 00922-2110, Tel. 793-8821, Fax 793-8509 / - / 103 
bestand: 103 IEC 
tijdsduur: 00.33 
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Opnamen vervaardigd door Radio Nederland Wereldomroep 
 
inv nr: 488 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor, proza van Hugo Pos, poëzie van Jozef Sickman 

Corsen, Ola Blinder, Charles Corsen, Luc Tournier, F.J. van der Molen, Marcel 
de Bruyn, Tip Marugg, Cola Debrot, Pierre Lauffer 

datum: 26-7-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor 1. ‘De schuld van Niki Olo’ van Hugo Pos, 2. poëzie 

uit de Nederlandse Antillen 
titelgegevens op doos: 274.545/33 Antilliaanse en Surinaamse proza en poezie - Presentatie: 

Otto Sterman - 1. Verhaal: "De schuld van Niki Olo" Hugo Pos - 2. Antilliaanse 
gedichten: Jozelf Sickman Corsen - Ola Blinder - Charles Corsen - Luc Tournier - 
F.J. van der Molen - Marcel de Bruyn - Tip Marugg - Cola Debrot - Pierre 
Lauffer. [in handschrift:] gedr. 26-7-'70 [met drie exemplaren van 
begeleidende brief met programmagegevens] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 505, 524 en 527 identiek 
archiefnummer Hoyer: B 70 / - / 49 
drager: 15 / 19 / vol / 19-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 Radio Nederland / Agfa Gevaert 

/ 505 
bestand: 505 44-16 IEC 19-6-2012 
tijdsduur: 29.42 
  
inv nr: 489 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor, proza van Cola Debrot en Surinaamse poëzie 
datum: 14-6-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor:  1. uit ‘De tijger’ van Cola Debrot, 2. Surinaamse 

gedichten 
titelgegevens op doos: 274.545/43 - 19 cm/s - Antilliaanse en Surinaamse Proza en Poezie - 

Presentatie: Otto Sterman - 5. Verhaal: "De tijger" - Cola Debrot 7:55 6: 
Surinaamse gedichten: - Ashantoru Sangodaro - Eugen W. Rellum - Edmondo - 
Kwamedandilo Shrinivasi - P. Marlee - Corly Verlooghen [in handschrift:] Gedr. 
14-6-'70 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: - / b 49 / 43 
drager: 13 / 19 / vol / 1-7-2011 / Agfa PE 31 / Agfa / 50 
bestand: 50 A IEC 
tijdsduur: 20.05 
  
inv nr: 490 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor, proza van Cola Debrot en Surinaamse poëzie 
datum: ca. 1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor:  1. uit ‘De tijger’ van Cola Debrot, 2. Surinaamse 

gedichten  
titelgegevens op doos: 274.545/35 - 19 cm/s - Antilliaanse en Surinaamse Proza en Poezie - 

Presentatie: Otto Sterman - 5. Verhaal: "De tijger" - Cola Debrot 7:55 6: 
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Surinaamse gedichten: - Ashantoru Sangodaro - Eugen W. Rellum - Edmondo - 
Kwamedandilo Shrinivasi - P. Marlee - Corly Verlooghen [in handschrift:] Gedr. 
10 mei 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-52 / - / 35 
drager: 13 / 19 / vol / 29-8-2011 / Radio Nederland - Agfa PE 31 / Agfa / 329 
bestand: 329 IEC 
tijdsduur: 19.35 
  
inv nr: 491 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor: 1. Poëzie uit de Nederlandse Antillen, 2. Proza van 

Shrinivasi (Suriname) 
datum: 29-11-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor 1. Poëzie uit de Nederlandse Antillen, 2. Proza ‘Die 

middag’ van Shrinivasi (Suriname) 
titelgegevens op doos: 274.545/36 Antilliaanse en Surinaamse proza en poezie - 

Prestentatie: Otto Sterman - 7. Antilliaanse gedichten: 12:30 - Frank Martinus 
Arion - Hein - Roethoff - Henk Dennert - Bernardo Ashetu - 8. Verhaal: "Die 
middag" - Shrinivasi - 14:25 [in handschrift:] Gedr. 17 mei - 1 mrt '70 - 29 nov. 
'70 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 69 / tape 91 / 36 
drager: 15 / 19 / vol / 19-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 Radio Nederland /  Agfa Gevaert 

/ 513 
bestand: 513 44-16 IEC 19-6-2012 
tijdsduur: 28.38 
  
inv nr: 492 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor, proza van Hugo Pos, poëzie van Jozelf Sickman 

Corsen, Ola Blinder, Charles Corsen, Luc Tournier, F.J. van der Molen, Marcel 
de Bruyn, Tip Marugg, Cola Debrot, Pierre Lauffer 

datum: 26-7-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor 1. ‘De schuld van Niki Olo’ van Hugo Pos, 2. poëzie 

uit de Nederlandse Antillen 
titelgegevens op doos: 274.545/41 Antilliaanse en Surinaamse proza en poezie - Presentatie: 

Otto Sterman - 1. Verhaal: "De schuld van Niki Olo" Hugo Pos - 2. Antilliaanse 
gedichten: Jozelf Sickman Corsen - Ola Blinder - Charles Corsen - Luc Tournier - 
F.J. van der Molen - Marcel de Bruyn - Tip Marugg - Cola Debrot - Pierre 
Lauffer. [in handschrift:] gedr. 26-7-'70 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 505, 524 en 527 identiek. 524 aanvankelijk als 521 genummerd, bij de 96 kHz 

bestanden is dit niet gewijzigd. 
archiefnummer Hoyer: B 182 / - / 49 
drager: 15 / 19 / vol / 19-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 Radio Nederland /  Agfa Gevaert 

/ 524 
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bestand: 524 44-16 IEC 19-6-2012 
tijdsduur: 29.45 
  
inv nr: 493 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor: 1. Proza van Leo Ferrier, 2. Proza van Miep 

Diekman 
datum: 5-7-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor 1. uit ‘Atman’ van Leo Ferier, voorbeschouwing 

door Josef Slagveer, 2. ‘Marijn bij de lorrendraaiers’ van Miep Diekman 
(fragment). 

titelgegevens op doos: 274.545/46 Antilliaanse en Surinaamse proza en poezie - 11. 
Fragment uit de roman: "Atman" - Leo Ferrier - De voordracht van dit 
fragment wordt voorafgegaan door een beschouwing over het boek als 
geheel. Geschreven door Josef Slagveer - 12. Fragment uit kinderboek: 
"Marijn bij de Lorrendraaiers" - Miep Diekman Presentatie: Otto Sterman [in 
handschrift:] gedr. 5 Juli '70  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 515 en 535 identiek 
archiefnummer Hoyer: B 66 / - / 46 
drager: 15 / 19 / vol /  19-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 Radio Nederland /  Agfa Gevaert 

/ 535 
bestand: 535 44-16 IEC 19-6-2012 
tijdsduur: 26.49 
  
inv nr: 494 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor: 1. Uit ‘De stille plantage’ van Albert Helman, 2. Uit 

‘Weekeind pilgrimage’ van Tip Marugg 
datum: ca. 1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor: 1. Uit ‘De stille plantage’ van Albert Helman, 2. Uit 

‘Weekeind pilgrimage’ van Tip Marugg 
titelgegevens op doos: 274.545/47 - 19 cm/s - Antilliaanse en Surinaamse Proza en Poezie - 

Presentatie: Otto Sterman - 13. Fragment uit de roman: "De Stille Plantage”  - 
Albert Helman 9:53 - 14. Fragment uit de roman: "Weekend Pelgrimage" - Tip 
Marugg 8:20 [in handschrift:] Gedr. 12 Juli 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-50 / - / 47 
drager: 13 / 19 / vol / 25-8-2011 / Radio Nederland - Agfa PE 31 / Agfa / 328 
bestand: 328 IEC 
tijdsduur: 19.10 
 
inv nr: 495 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor, proza van Hugo Pos, poëzie van Jozelf Sickman 

Corsen, Ola Blinder, Charles Corsen, Luc Tournier, F.J. van der Molen, Marcel 
de Bruyn, Tip Marugg, Cola Debrot, Pierre Lauffer 

datum: 26-7-1970 
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omschrijving: Otto Sterman draagt voor 1. ‘De schuld van Niki Olo’ van Hugo Pos, 2. poëzie 
uit de Nederlandse Antillen 

titelgegevens op doos: 274.545/49 Antilliaanse en Surinaamse proza en poezie - Presentatie: 
Otto Sterman - 1. Verhaal: "De schuld van Niki Olo" Hugo Pos - 2. Antilliaanse 
gedichten: Jozelf Sickman Corsen - Ola Blinder - Charles Corsen - Luc Tournier - 
F.J. van der Molen - Marcel de Bruyn - Tip Marugg - Cola Debrot - Pierre 
Lauffer. [in handschrift:] gedr. 26-7-'70 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 505, 524 en 527 identiek 
archiefnummer Hoyer: B 65 / - / 49 
drager: 15 / 19 / vol / 18-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 Radio Nederland / Agfa Gevaert 

/ 527 
bestand: 527 44-16 IEC 18-6-2012 
tijdsduur: 29.43 
  
inv nr: 496 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor, 1. uit ‘Zuid-zuidwest’ van Albert Helman, 2. 

gedichten uit de Nederlandse Antillen van Luc Tournier, Charles Corsen, Oda 
Blinder, Aletta Beaujon, Tip Marugg, Henk Dennert, Pierre Lauffer 

datum: 3-5-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor, 1. uit ‘Zuid-zuidwest’ van Albert Helman, 2. 

gedichten uit de Nederlandse Antillen 
titelgegevens op doos: 274.545/50 - 19 cm/s - Antilliaanse en Surinaamse Proza en Poezie - 

Presentatie: Otto Sterman - 3. Fragment uit de roman: "Zuid-zuid-west" - 
Albert Helman 9:30 - 4. Antilliaanse gedichten: - Luc Tournier - Charles Corsen 
- Oda Blinder - Aletta Beaujon - Tip Marugg - Henk Dennert - Pierre Lauffer 
10:15 [in handschrift] gedr. 3-5-'70 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: als 50 (497) 
archiefnummer Hoyer: - / - / 34 
drager: 13 / 19 / vol / 1-7-2011 / Agfa PE 31 / Agfa / 49 
bestand: 49A 1 IEC / 49A 2 IEC 
tijdsduur: a1: 9.53 / a2: 10.29 
  
inv nr: 497 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor, 1. uit ‘Zuid-zuidwest’ van Albert Helman, 2. 

gedichten uit de Nederlandse Antillen van Luc Tournier, Charles Corsen, Oda 
Blinder, Aletta Beaujon, Tip Marugg, Henk Dennert, Pierre Lauffer 

datum: 2-8-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor, 1. uit ‘Zuid-zuidwest’ van Albert Helman, 2. 

gedichten uit de Nederlandse Antillen  
titelgegevens op doos: 274.545/50 - 19 cm/s - Antilliaanse en Surinaamse Proza en Poezie - 

Presentatie: Otto Sterman - 3. Fragment uit de roman: "Zuid-zuid-west" - 
Albert Helman 9:30 - 4. Antilliaanse gedichten: - Luc Tournier - Charles Corsen 
- Oda Blinder - Aletta Beaujon - Tip Marugg - Henk Dennert - Pierre Lauffer 
10:15 [in handschrift:] Gedr. 2 aug. '70 - gedr. 18 [onleesbaar] '70 

titelgegevens op spoel: geen 
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opmerkingen: als 49 (496) 
archiefnummer Hoyer: B-51 / - / 50 
drager: 13 / 19 / vol / 29-8-2011 / Radio Nederland - Agfa PE 31 /  Agfa / 330 
bestand: 330 IEC 
tijdsduur: 20.32 
  
inv nr: 498 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor: 1. Poëzie uit de Nederlandse Antillen, 2. Proza van 

Shrinivasi (Suriname) 
datum: 16-8-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor 1. Poëzie uit de Nederlandse Antillen, 2. Proza ‘Die 

middag’ van Shrinivasi (Suriname) 
titelgegevens op doos: 274.545/36 Antilliaanse en Surinaamse proza en poezie - 

Prestentatie: Otto Sterman - 7. Antilliaanse gedichten: 12:30 - Frank Martinus 
Arion - Hein - Roethoff - Henk Dennert - Bernardo Ashetu - 8. Verhaal: "Die 
middag" - Shrinivasi - 14:25 [in handschrift:] Gedr: 10 jan '71 - Gedr. 16 aug. 
70 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: met testtoon, lichte pre-echo 
archiefnummer Hoyer: B-37 / - / 52 
drager: 15 / 19 / vol / 25-8-2011 / Radio Nederland transcription service - Agfa PE31 / 

Agfa / 270 
bestand: 270 IEC 
tijdsduur: 27.58 
  
inv nr: 499 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor: 1. Proza van Leo Ferier, 2. Proza van Miep Diekman 
datum: 30-8-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor 1. uit ‘Atman’ van Leo Ferier, voorbeschouwing 

door Jozef Slagveer, 2. ‘Marijn bij de lorrendraaiers’ van Miep Diekman 
(fragment). 

titelgegevens op doos: 274.545/54 Antilliaanse en Surinaamse proza en poezie - 11. 
Fragment uit de roman: "Atman" - Leo Ferrier - De voordracht van dit 
fragment wordt voorafgegaan door een beschouwing over het boek als 
geheel. Geschreven door Josef Slagveer - 12. Fragment uit kinderboek:  
"Marijn bij de Lorrendraaiers" - Miep Diekman Presentatie: Otto Sterman [in 
handschrift:] gedr. 30-8-'70  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 515 en 535 identiek 
archiefnummer Hoyer: B-63 / - / 54 
drager: 15 / 19 / vol / 19-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 Radio Nederland /  Agfa Gevaert 

/ 515 
bestand: 515 44-16 IEC 19-6-2012 
tijdsduur: 26.48 
 
 
 



200 
 

inv nr: 500 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor, 1. gedichten van Bernardo Ashetu, 2. verhaal ‘De 

verliefde vrijgezel’ van Cees Noteboom  
datum: 15-11-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor, gedichten van Bernardo Ashetu en ‘De verliefde 

vrijgezel’ van Cees Noteboom  
titelgegevens op doos: 274.545/56 Antilliaanse en Surinaamse proza en poezie - Presentatie: 

Otto Sterman - 15. Gedichten: Bernardo Ashetu 14:30 - 16. Verhaal: "De 
Verliefde Vrijgezel" - Cees Noteboom 16:20 [in handschrift:] 13-9-70 - 15 nov 
70 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 62 / - / 56 
drager: 15 / 19 / vol / 18-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 Radio Nederland / Agfa Gevaert 

/ 526 
bestand: 526 44-16 IEC 18-6-2012 
tijdsduur: 33.10 
  
inv nr: 501 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor, 1. Uit ‘De slavenopstand’ van Johan van de Walle, 

2. Uit ‘Rots der struikeling’ van Boelie van Leeuwen 
datum: 27-6-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor, 1. Uit ‘De slavenopstand’ van Johan van de Walle, 

2. Uit ‘Rots der struikeling’ van Boelie van Leeuwen  
titelgegevens op doos: 274.545/45 Antilliaanse en Surinaamse proza en poezie - Presentatie: 

Otto Sterman - 9. Fragment uit de roman: "De Slavenopstand" - Jo van de 
Walle 15:00 - 10. Fragment uit de roman: "Rots der Struikeling" - Boelie van 
Leeuwen 15:35 [in handschrift: gedr. 27 juni '70] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 507, 508 en 528 identiek 
archiefnummer Hoyer: B 67 / - tape 95 / 45 
drager: 15 / 19 / vol / 18-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 Radio Nederland / Agfa Gevaert 

/ 507 
bestand: 507 44-16 IEC 18-6-2012 
tijdsduur: 31.31 
  
inv nr: 502 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor, 1. Uit ‘De slavenopstand’ van Johan van de Walle, 

2. Uit ‘Rots der struikeling’ van Boelie van Leeuwen 
datum: 23-8-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor, 1. Uit ‘De slavenopstand’ van Johan van de Walle, 

2. Uit ‘Rots der struikeling’ van Boelie van Leeuwen 
titelgegevens op doos: 274.545/59 Antilliaanse en Surinaamse proza en poezie - Presentatie: 

Otto Sterman - 9. Fragment uit de roman: "De Slavenopstand" - Jo van de 
Walle 15:00 - 10. Fragment uit de roman: "Rots der Struikeling" - Boelie van 
Leeuwen 15:35 [in handschrift: gedr. 23 aug '70] 

titelgegevens op spoel: geen 
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opmerkingen: 507, 508 en 528 identiek 
archiefnummer Hoyer: B 64 / - / 53 
drager: 15 / 19 / vol / 18-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 Radio Nederland /  Agfa Gevaert 

/ 508 
bestand: 508 44-16 IEC 18-6-2012 
tijdsduur: 31.29 
  
inv nr: 503 
onderwerp: Otto Sterman draagt voor, 1. Uit ‘De slavenopstand’ van Johan van de Walle, 

2. Uit ‘Rots der struikeling’ van Boelie van Leeuwen 
datum: 24-5-1970 
omschrijving: Otto Sterman draagt voor, 1. Uit ‘De slavenopstand’ van Johan van de Walle, 

2. Uit ‘Rots der struikeling’ van Boelie van Leeuwen 
titelgegevens op doos: 274.545/59 Antilliaanse en Surinaamse proza en poezie - Presentatie: 

Otto Sterman - 9. Fragment uit de roman: "De Slavenopstand" - Jo van de 
Walle 15:00 - 10. Fragment uit de roman: "Rots der Struikeling" - Boelie van 
Leeuwen 15:35 [in handschrift: gedr. 24 mei - 8 nov '70] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 507, 508 en 528 identiek 
archiefnummer Hoyer: B 68 / - / 37 
drager: 15 / 19 / vol / 19-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 Radio Nederland / Agfa Gevaert 

/ 528 
bestand: 528 44-16 IEC 19-6-2012 
tijdsduur: 31.32 
  
inv nr: 504 
onderwerp: Concertgebouworkest olv. Karel Ancerl, Symfonie in d kl.- Cesar Franck, 

presentatie Guus Thole. 
datum: 10-11-1972 
omschrijving: Concertgebouworkest olv. Karel Ancerl, Symfonie in d kl.- Cesar Franck, 

prsentatie Guus Thole. 
titelgegevens op doos: Concertgebouworkest olv. Karel Ancerl, Symfonie in d kl.- C. Franck, 

prsentatie Guus Thole. Ontv. 10-11-72, uitg. 24-12-72 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: duur: 37.30 
archiefnummer Hoyer: - / 48/1 [?] /  326.630 113 
drager: 18 / 19 / vol /  geen transcriptie / Radio Nederland, Agfa PE 31 / Agfa / 33 
bestand: geen transcriptie 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 505 
onderwerp: 25 Jaar theater en cabaret - Presentatie en samenstelling: Wim Ibo 
datum: 7-9-1973 
omschrijving: 25 Jaar theater en cabaret - Presentatie en samenstelling: Wim Ibo 
titelgegevens op doos: 342.878 - 19 cm/s - 25 Jaar theater en cabaret - Presentatie en 

samenstelling: Wim Ibo [met inliggend programmagegevens, 7 september 
1973 
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titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: was 605, heeft 8-8-2013 nummer 523 gekregen 
archiefnummer Hoyer: 79 [waarschijnlijk geen Hoyer invenratisnummer] / - / 347 878/IV 
drager: 22 / 19 / vol / geen transcriptie / Agfa Gevaert - Radio Nederland / Agfa / 

Gevaert / 523 
bestand: geen transcriptie 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 506 
onderwerp: Programma ‘Musicarla’ gedichten voorgedragen door Luis H. Daal,  

samengesteld en gepresenteerd door Carla de los Santos 
datum: 16-11-1973 
omschrijving: Programma ‘Musicarla’ gedichten voorgedragen door Luis H. Daal, 

samengesteld en gepresenteerd door Carla de los Santos 
titelgegevens op doos: 346.999/17 - Musicarla - Met gedichten voorgedragen door Luis 

H. Daal - Samengesteld en gepresenteerd door: Carla de los Santos - Duur: 
26'10" [in handschrift:] 16-11-'73 - Gedr: 28-11-73 - bewaren 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 44 / - / 346 999 17 
drager: 15 / 19 / vol / 20-6-2012 / Agfa Gevaert PE 31 Radio Nederland /  Agfa Gevaert 

/ 511 
bestand: 511 44-16 IEC 20-6-2012 
tijdsduur: 26.30 
  
inv nr: 507 (238) 
onderwerp: Programma ‘Drim’ door Gert van Drimmelen 
datum: ca. 12-1973 
omschrijving: Pop programma van Radio Nederland Wereldomroep 'Drim' door Gert van 

Drimmelen, gedraaid wordt o.a. Helen Wheels, van Wings, uitgebracht 26 
oktober 1973. De opname is gedeeltelijk overschreven door Hoyer opname, 
zie inventarisnummer 238. 

titelgegevens op doos: Antoine Maduro (Papiamento) 
titelgegevens op spoel: Antoine Maduro 
opmerkingen: stereo half spoor afgetast, 1e deel is volspoor, maar wordt (vanaf 12.18 kin.) 

doorkruist door tegenspoor Hoyer. Wat dan rest is een mono halfspoor 
onderspoor met de RNW opname.  

archiefnummer Hoyer: B-48  
drager: 15 / 19 / vol + ½ / 26-11-2012 / Agfa Gevaert PE 21 LP Radio Nederland / Agfa 

Gevaert / 520 
bestand: 520 B RNW pop IEC 44-16 22-11-2012 
tijdsduur: 23.11 
  
inv nr: 508 
onderwerp: Programma ‘Magazine’ van Raymundo Debrot, Ronny Martina over nieuwe 

bestuurscollege, toerisme op Bonaire, over luchtvaartconflict tussen Antillen 
en Venezuela 
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datum: 1974 
omschrijving: Ronny Martina over nieuwe bestuurscollege, toerisme op Bonaire, over 

luchtvaartconflict tussen Antillen en Venezuela 
titelgegevens op doos: P 1974 Radio Nederland Wereldomroep 381.306/1 Magazine - 

samenstelling en presentatie: Raymundo Debrot [in handschrift] 20-7-75 oke 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: nicotineaanslag op spoel verwijderd 
archiefnummer Hoyer: 31-B / - / 58 en 59 [geen Hoyer archiefnummer] 
drager: 18 / 19 / vol / 8-7-2011 / Radio Nederland / BASF / 178 
bestand: 178 IEC 
tijdsduur: 24.00 
  
inv nr: 509 
onderwerp: Programma ‘Musicarla’ gedichten voorgedragen door Luis H. Daal,  

samengesteld en gepresenteerd door Carla de los Santos 
datum: 2-1-1974 
omschrijving: Programma ‘Musicarla’ gedichten voorgedragen door Luis H. Daal, 

samengesteld en gepresenteerd door Carla de los Santos 
titelgegevens op doos: 348.518/18 19 cm/s - Musicarla - Met gedichten voorgedragen door 

Louis H. Daal - Samengesteld en gepresenteerd door: - Carla de los Santos - 
Duur: 26'00 - [in handschrift:] Gedr. 2-1-74 - herh 3-1-73 [sic] - in Hello 
Everyone [in groot handschrift:] bewaren 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-38 / - / 348 518 18 
drager: 15 / 19 / vol / 25-8-2011 / Radio Nederland transcription service – Agfa / 

Gevaert / Agfa Gevaert / 271 
bestand: 271 IEC 
tijdsduur: 26.08 
  
inv nr: 510 (271) 
onderwerp: Programma ‘Deze wondere wereld’ van Gerton van Wageningen 
datum: 10-2-1975? 
omschrijving: Programma met weetjes en feitjes uit de wereld van wetenschap en techniek, 

o.a. luchtreinigend behang en preventie tegen dronken autorijden d.m.v. 
startbeveiliging en ademtester 

titelgegevens op doos: 286.048/6 - 19 cm/s - Deze wondere wereld (511) - door Gerton van 
Wageningen - duur: 6:20 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band is deels gewist door Hoyer opname werknummer 268 

(inventarisnummer 271).  
archiefnummer Hoyer: B-71 
drager: 11 / 19 / vol / Radio Nederland - Transcription Service Agfa / Agfa / 268 
bestand: 268 IEC 
tijdsduur: 6.27 
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inv nr: 511 (285) 
onderwerp: Programma: ‘Van Heinde en Verre’ van Gerard Rakers,  
datum: 19-7-1975 
omschrijving: Volspoor item van Radio Nederland Wereldomroep (zie doos) halverwege aan 

andere zijde doorkruist door kwart spoor opname van Hoyer 
(inventarisnummer 285). Van Heinde en Verre, 19-7-1975, geschiedenis 
Suriname, tekst en presentatie dhr. Emmer. Douglas over Max Nijman Show, 
Show gaat naar Suriname, Sticusa acht het geen cultuur. Gesprek met Andre 
Saruccu. Een en ander in licht naderende onafhankelijkeheid Suriname.  

titelgegevens op doos: Programma: Van heinde en verre, Samenstelling: Gerard Rakers, 
Presentatie: Idem, 19-7-75 oke 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Het RNW programma ‘Van Heinde en Verre’ is een volspoor mono opname 

die echter voor een deel door gebruik van de andere zijde met kwartspoor 
stereo een 2x kwartspoor mono opname is geworden. Als zodanig is de 
digitale kopie dan ook gemaakt.   

archiefnummer Hoyer: 380845 [vermoedelijk RNW nummer] / - / 380845 
drager: 15 / 19 / ¼ s + vol / 6-4 + 7-4 2011 /  Radio Nederland / Agfa / 42 
bestand: 42A (zie inv. nr 285) / 42B 
tijdsduur: a: 18.44 (inv. nr. 285) / b: 26.24  
  
inv nr: 512 
onderwerp: Programma ‘Magazine’ van Raymundo Debrot, met en/of over dr. Triebels, 

Ronny Martina, Diana Lebacs, Slavenopstand 1795, registratie van schepen 
datum: 22-6-1975 
omschrijving: 1e aflevering 1795 slavenopstand, gesprek met dr. Triebels, registratie van 

schepen op de Nederlandse Antillen, waarom zijn het er zoveel? Over  
minderwaardigheidsgevoelens bij nakomelingen van slaven, Ronny Martina, 
hoofd afdeling  voorlichting over presentatie nieuw boek Diana Lebacs in 
Nederland.  KABNA met actualiteiten 

titelgegevens op doos: Band nr.: 379.663/1 - Programma: Magazine - Samenstelling: 
Raymundo Debrot - Presentatie: Raymundo Debrot/Ruud v. Hilten [in 
handschrift:] 22-6-'75 oke'   

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-22 / - / 379 663 
drager: 15 / 19 / vol /  8-7-2011 / Radio Nederland / Agfa / 159 
bestand: 159 IEC 
tijdsduur: 25.06 
  
inv nr: 513 
onderwerp: Programma ‘Magazine’ van Raymundo Debrot, over Dia di Corsow met 

gevolmachtigde minister Pieternella met/over Jules de Palm, Wim Statius 
Muller  

datum: 17-8-1975 
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omschrijving: Dia di Corsow door gevolmachtigde minister Pieternella. Dia di Corsow is 
initiatief van Jules de Palm. Pianospel (medley van eigen composities) door 
Wim Statius Muller 

titelgegevens op doos: Band nr. 382.694/1 - Programma: Magazine - Samenstelling: 
Raymundo Debrot - Presentatie: Idem - Duur: [in handschrift:] Gedr. 17 aug. 
'75 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-55 / tape 18 / 382.694/1  
drager: 13 / 19 / vol / 29-8-2011 / Radio Nederland transcriptie Service – Agfa / Agfa / 

334 
bestand: 334 IEC 
tijdsduur: 19.46 
  
inv nr: 514 
onderwerp: Programma ‘Magazine’ van Raymundo Debrot, gesprek met visser met 

ervaring in de Caribische wateren, gesprek met Ronny Martina en Luis Daal 
datum: 31-8-1975 
omschrijving: Radioprogramma, gesprek met een Nederlandse visser in Hellevoetsluis die 

circa 15 jaar om en nabij Curaçao heeft gevist. Positief over Curacao – Ronny 
Martina, secretaris persbureau van de gevolmachtigde minsiter spreekt over 
Curaçaodag, Papiamento, Luis Daal spreekt over activiteiten departement 
cultuur kabinet Pieternella, telefoongesprek met dhr. ‘Kelie’, volgt opleiding 
bij Korps Mariniers. 

titelgegevens op doos: Band nr. 383.480/1 programma: magazine, samenstelling: Raymundo 
Debrot, presentatie: idem. In handschrift: 31 Aug '75 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B 27 / - / 383.480/1 
drager: 15 / 19 / vol / 6-7-2011 / Radio Nederland / Agfa / 73 
bestand: 73 IEC 
tijdsduur: 24.17 
  
inv nr: 515 
onderwerp: Programma ‘Magazine’ van Raymundo Debrot, met minister Van Doorn over 

bezoek aan de Nederlandse Antillen, tweewekelijks Antilliaans nieuws 
datum: 14-9-1975 
omschrijving: Minister Van Doorn over zijn bezoek aan de Nederlande Antillen, goede 

vooruitzichten land en tuinbouw op Curaçao. Met tweewekelijks Antilliaans 
nieuws 

titelgegevens op doos: Band nr.: 384.314/1 19 cm/s - Programma: magazine - Samenstelling: 
Raymundo Debrot - Presentatie; idem/ Ruud van Hilten - Duur: [in 
handschrift:] Gedr. 14 sept. '75 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-58 / - / 384.314/1 
drager: 13 / 19 / vol / 25-8-2011 / Radio Nederland transcription service / Agfa / 326 
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bestand: 326 IEC 
tijdsduur: 24.42 
  
inv nr: 516 
onderwerp: Programma ‘Magazine’ van Yvette Ecury, over inspectie apothekers op 

Curaçao (gesprek met Volkert Steenmeyer), over hoorspelen van Radio 
Nederland Wereldomroep voor de Antillen  

datum: 28-9-1975 
omschrijving: Over inspectie apothekers op Curacao, inspecteur geneesmiddelen Arnhem, 

gesprek met Steenmeyer. Ook over hoorspelen op Radio Nederland 
Wereldomroep voor de Antillen 

titelgegevens op doos: Band nr. 385.126/1 programma: magazine, samenstelling: Yvette 
Ecury, presentatie: idem. In handschrift: 28-9-75 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: - / - / 385.126/1 
drager: 18 / 19 / vol / 8-7-2011 / Agfa, Radio Nederland Wereldomroep / Agfa / 174 
bestand: 174 IEC 
tijdsduur: 25.23 
  
inv nr: 517 
onderwerp: Programma ‘Magazine’ van Raymundo Debrot, met reactie van Livio Hermans 

op rapport Volkert Steenmeyer m.b.t. apothekers op de Antillen. Eithel 
Hernandez van Curaçaos toeristenbureau in New York, gesprek met 
Heitkoning over leven op Bonaire in vroeger jaren. 

datum: 12-10-1975 
omschrijving: Livio Hermans, reageert op rapport Dr. Volkert Steenmeyer uit Apeldoorn 

over ‘boticas’ op de Antillen, Eithel Hernandez van Cururaçaos Toeristen 
Bureau in New York, gesprek met Heitkoning op Bonaire over leven op 
Bonaire vroeger c. 30 jaar geleden. 

titelgegevens op doos: Band nr.: 385.785/1 19 cm/s - Programma: magazine - Samenstelling: 
Raymundo Debrot - Presentatie; idem - Duur: [in handschrift:] Gedr. 12 okt. 
'75 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-57 / - / 385.785/1 
drager: 13 / 19 / vol / 25-8-2011 / Radio Nederland transcription service / Agfa / 327 
bestand: 327 IEC 
tijdsduur: 25.20 
  
inv nr: 518 
onderwerp: Programma ‘Magazine’ van Raymundo Debrot, cabaret Amsterdam 700 op 

Curaçao, gesprek met Rudy Ellis (parlementslid Bonaire), de (Nederlandse) 
huisvrouw op de Antillen, evetuele onafhankelijkheid Nederlandse Antillen, 
behandeling van Nederlanders op de Antillen.  

datum: 26-10-1975 
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omschrijving: Over cabaret Amsterdam 700 op Curaçao, gesprek met Rudy Ellis 
(parlementslid Bonaire), Antillen gezien door de ogen van een huisvrouw, 
over leven op Curaçao, prijzen laatste 1,5 jaar duurder dan Nederland, over 
eventuele onafhankelijkheid, over behandeling van Nederlanders op Curaçao, 
soms onvriendelijke behandeling in winkels maar een grapje doet veel. 

titelgegevens op doos: Band nr.: 386.567/1 - Programma: Magazine - Samenstelling: 
Raymundo Debrot - Presentatie; Idem - Duur: [geen opgave] [in handschrift: 
26-10-75] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: B-56 / Tape 19 / 386.567/1 
drager: 13 / 19 / vol / 20-6-2012 / Radio Nederland / Agfa Gevaert / 537 
bestand: 537 44-16 IEC 20-6-2012 
tijdsduur: 24.23 
  
inv nr: 519 
onderwerp: Programma ‘Magazine’ van Raymundo Debrot (en R. van Hilten), over wijzing 

Statuut in verband met onafhankelijkheid Suriname 
datum: 9-11-1975 
omschrijving: over wijziging Statuut in verband met onafhankelijkheid Suriname 
titelgegevens op doos: Programma: Magazine, samenstelling: R. v. Hilten/Raymundo Debrot, 

Presentatie: R.v. Hilten 9 nov. '75 klaar 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 387.478/29 [R.N.W. nummer] / - / 387478/2 
drager: 15 / 19 / vol / 8-7-2011 / Radio Nederland / Agfa / 41 
bestand: 41 IEC 
tijdsduur: 23.10 
  
inv nr: 520 
onderwerp: Programma ‘Jazzkroniek’ van Jim van der Valk, Jazzfestival 1975 in Singer te 

Laren, Ferdinand Povel kwartet 
datum: 12-11-1976 
omschrijving: Jazzkroniek, verzorgd door Radio Nederland Wereldomroep, Jazzfestival 1975 

Singer Laren, Ferdinand Povel kwartet, vermoedelijk niet het complete 
programma 

titelgegevens op doos: (P) 1976 Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s Band nr.: 
406.250/7 - Programma: Jazz Kroniek - Samenstelling en presentatie: Jim van 
der Valk [ in handschrift: gedr. 12-11-76] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: vuil, slag in band 
archiefnummer Hoyer: tape 89 / - / 406250 7 
drager: 15 / 19 / vol / 22-6-2012 / Radio Nederland / Agfa Gevaert / 509 
bestand: 509 44-16 IEC 22-6-2012 
tijdsduur: 13.48 
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inv nr: 521 
onderwerp: Programma ‘Van Week tot Week’ van Johan van de Walle, mensen spreken 

over Wim Kan (door Wim Ibo) i.v.m. 40 jarig toneeljubileum Wim Kan 
datum: 8-1976 
omschrijving: radiopragramma, mensen spreken over Wim Kan (door Wim Ibo) i.v.m. 40 

jarig toneeljubileum Wim Kan. Aankondiging door J. van de Walle, met Ru van 
Veen en andere personen die met Wim Kan hebben samengewerkt.  

titelgegevens op doos: P 1976 Band nr. 409.503/14 - Programma: Van week tot week no. 
1072-B, samensteller J. v.d. Walle, omroeper: idem, onderwerp: Mensen over 
Wim Kan door Wim Ibo / zijn 40-jarig theater jubileum. [in handschrift:] 
gedraaid: 9-1-77 wardele wim kan 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: voor Curacao/Antillen/Aruba geen 
archiefnummer Hoyer: - / - / 409.503 14 
drager: 18 / 19 / vol / 13-3-2014 / Radio Nederland - Transcription Service / Agfa / 68 
bestand: 68 Wim Kan 44-16 13-3-2014 
tijdsduur: 41.56 
  
inv nr: 522 
onderwerp: Oudejaarsavondprogramma Wim Kan 
datum: 12-1976 
omschrijving: Oudejaarsavondprogramma Wim Kan 
titelgegevens op doos: (P) 1976 - Radio Nederland Wereldomroep - Band nr.: 410.621/16 - 

Programma: Het oudejaarsprogramma van Wim Kan - duur: 53'00 - Let op: 
Het is een mooie traditie om het oudejaar te besluiten met een avondje Wim 
Kan! 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 23-6-2011 band ‘ waaiert’   
archiefnummer Hoyer: geen / - / 410.621 [nummer RNW] 
drager: 18 / 19 / vol /  geen transcriptie / Radio Nederland – Agfa / Agfa / 149 
bestand: geen transcriptie  
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 523 
onderwerp: Eurovisie Songfestival, 7 mei 1977 London 
datum: 7-5-1977 
omschrijving: Eurovisie Songfestival, 7 mei 1977 London 
titelgegevens op doos: (P) 1977 - Radio Nederland Wereldomroep - Band nr.: 419.430/5 B - 

Programma: Eurovisie Songfestival Gehouden op 7 mei 1977 in London - [in 
handschrift:] Gedr: 21-5-77 - herh: 23-5-77 H4 [?] [inliggend vel met in 
typoscript de titels/auteurs/componist/uitvoerenden/orkestleiders van de 
diverse liedjes die zijn gezongen] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 24 B / - / 419 430 5B 
drager: 18 / 19 / vol /  geen transcriptie / Radio Nederland – Agfa / Agfa / 150 
bestand: geen transcriptie 
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tijdsduur: n.v.t. 
 
inv nr: 524 
onderwerp: Toespraak koningin Juliana, idem minister persident Van Agt naar aanleiding 

van de mededeling van het aftreden van Koningin Juliana 
datum: 31-1-1980 
omschrijving: Toespraak koningin Juliana, idem minister president Van Agt naar aanleiding 

van de mededeling van het aftreden van Koningin Juliana 
titelgegevens op doos: Speech koningin Juliana, Speech min. pres. Van Agt. Programma naar 

aanleiding van de mededeling van het aftreden van Koningin Juliana 31/1/80 - 
gedraaid 1/2/80+31-1-80 

titelgegevens op spoel: Speech koningin Juliana+ Min Pres van Agt 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 1024 / - / - 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Radio Nederland – Agfa / Agfa / 24 
bestand: geen transcriptie 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 525 
onderwerp: Speciaal programma voor de Nederlandse Antillen over het leven van 

Koningin Beatrix 
datum: 28-10-1985 
omschrijving: Uitzending over Koningin Beatrix, speciaal programma voor de Nederlandse 

Antillen i.v.m. bezoek.  
titelgegevens op doos: Band nr. B. 1985 - Onderwerp: "Het leven van Beatrix" - 

Samenstelling en presentatie: Jan Meyerink - S.V.P. Niet voor 28 oktober 
draaien 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band zit in doos RNW, geluidskwaliteit echter matig, mogelijk kopie van RNW 

transcriptie. archiefnummer Hoyer: [ronde blauwe sticker] 51 / - / B. 1985 
drager: 18 / 19 / vol / 8-7-2011 / BASF, Radio Nederland / BASF / 230 
bestand: 230 IEC 
tijdsduur: 35.35 
  
inv nr: 526 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 10-7-1986 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, programma met tips en weetjes 
titelgegevens op doos: (P) 1986 - Radio Nederland Wereldomroep - Band no.: 790.025/16a - 

Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia Garmers - 
Onderwerp: geestelijke tips - beleefdheid en de moderne tijd - Tijdsduur: 30' 
[in handschrift:] Uitzending 10-7-86 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: pre-echo, m.n. in de pieken, wordt later beter, op eind band aan onderzijde 

verfrommeld 
archiefnummer Hoyer: B 11 / [in handschrift:] 1 / -  
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drager: 18 / 19 / ½ s /  26-9-2011 / Radio Nederland - Transcription Service – Agfa / - / 
427 

bestand: 427 IEC 
tijdsduur: 30.06 
  
inv nr: 527 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, gesprek met Elvis Monté (diskjockey) 
datum: 1986 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, programma met tips en weetjes. Gesprek met 

Elvis Monté, bekende diskjockey in Nederland.  
titelgegevens op doos: (P) 1986 - Radio Nederland Wereldomroep - Band no.: 790.025/16a - 

Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia Garmers - 
Onderwerp: Tijdsduur: 30' 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band in 1e minuut aan onderzijde verfrommeld.  
archiefnummer Hoyer: B 12 / [in handschrift:] 14 / - 
drager: 18 / 19 / ½ s /  26-9-2011 + maart 2013 kopie na nieuwe analyse sporen / 

Radio Nederland - Transcription Service – Agfa / - / 433 
bestand: 433 IEC 
tijdsduur: a1: 30.02 / a2: 8.57  
  
inv nr: 528 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 1-7-1986 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
titelgegevens op doos: P 1986 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no.: 790. 

026/16 - Programma: Mei ora ku Sonia - Samenstelling en presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerp: - verhaal over stress, - tips tegen diefstal, - sport en 
voeding - Tijdsduur: 30' [in handschrift:] 10.15 uur 17-7-'86 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band enigszins vervormd op spoel  
archiefnummer Hoyer: B-13 / - / -  
drager: 18 / 19 / ½ s /  24-8-2011 / Radio Nederland - Transcription Service / - / 295 
bestand: 295 IEC 
tijdsduur: 29.53 
  
inv nr: 529 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 24-7-1986 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ o.a. over de maximum leeftijd van dieren. 
titelgegevens op doos: P 1986 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no.: 790. 

027/15 - Programma: Mei ora ku Sonia - Samenstelling en presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerp: - dierenverzorging, telefoonmanieren en dieet - 
Tijdsduur: 30' [in handschrift:] djaweps 24-7-86 10.15 uur 

titelgegevens op spoel: geen (sticker: rewind before use) 
opmerkingen: spoel vervormd, band fysiek vervormd op spoel; band in rechter spoor (onder) 

'doorgedrukt' pre-echo 
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archiefnummer Hoyer: B-87 / - / - 
drager: 18 / 19 / ½ s / 24-8-2011 / Radio Nederland - Transcription Service Agfa / - / 

296 
bestand: 296 IEC 
tijdsduur: 29.59 
  
inv nr: 530 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, met muziek van Trio Melodia (Candelaria) 
datum: 31-7-1986 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, met muziek van Trio Melodia (vermoedelijk) 

Candelaria c.s. ‘live’. Programma over alcohol, de nadelige gevolgen van 
gebruik van alcohol voor lichaam en maatschappij. 

titelgegevens op doos: P 1986 - Band no.: 790.028/16 - Programma: Mei ora ku Sonia - 
samenstelling en presentatie: Sonia Garmers - Onderwerp: Alcoholisme en 
vandalisme. [in handschrift toegevoegd:] 1/2 Ora Ku Sonia 4 - 31 juli 86 10.15 
mainta 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: NAB, band fysiek vervormd 
archiefnummer Hoyer: - / - / -  
drager: 18 / 19 / ½ s / 17-6 + 18-6-2011 + 21-6-2011 / Agfa – Radio Nederland - 

Transcription Service / - / 158 
bestand: 158A IEC beter laag 
tijdsduur: 29.37 
  
inv nr: 531 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 1986 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, allerhande raadgevingen, o.a. over hoofdpijn, 

sociaal gedrag, voorkomen fraude etc. 
titelgegevens op doos: P 1986 Band no.: 790. 034/19 Programma: Mei Oro Ku Sonia, 

samenstelling en presentatie Sonia Garmers, Onderwerp: Kinderen over hun 
ouders; klinische stamboom, vitaminen enz. 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: spoel vervormd / groot verschil (ca. 30 dB) in volume kanalen, 44.1 kHz (te 

zacht onderspoor) rechter kanaal weggelaten. Deze afwijking zit ook in 
inventarisnummer 532.  

archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 19 / ½ s / 26-4-2011 / Radio Nederland / - / 65 
bestand: 65A 
tijdsduur: 29.26 
  
inv nr: 532 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 16-9-1986 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, over kleuren, wat zeggen lievelingskleuren 

over iemand? Hoe kleuren toe te passen in huis, praatje over ontwikkelingen 
in de mode. 
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titelgegevens op doos: P 1986 Band no.: 790. 036/17 Programma: Mei Oro Ku Sonia, 
samenstelling en presentatie Sonia Garmers, Onderwerp: mode en perikelen 
in de keuken. In handschrift op de doos geschreven: 16-9-86 Oke 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band lijkt door vervorming van de spoel fysiek te zijn beschadigd. Onderste 

deel van de band is verfrommeld, in het signaal is (zacht) een magnetische 
vibrerende fluittoon waarneembaar die echter niet hinderlijk is. Deze is 
magnetisch in de opname aanwezig. Rechterkanaal (onderspoor) zit c. 28 db 
onder niveau links linkerkanaal. 44.1 kHz, alleen links transcriptie. Rechts erbij 
geeft verslechtering. Deze afwijking zit ook in inventarisnummer 531.  

archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 19 / ½ s / 26-4-2011 / Radio Nederland - Transcription Service / - / 67 
bestand: 67A 
tijdsduur: 29.30 
  
inv nr: 533 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 1986 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, o.a. over over mode. 
titelgegevens op doos: P 1986 - Band no.: 790.037 - Programma: Mei ora ku Sonia - 

samenstelling en presentatie: Sonia Garmers - Onderwerp: Tips bij verhuizing; 
ongehuwde zwangere tieners; borstkanker remmend medicijn ontdekt 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 86 - 31 [blauwe sticker] / 005440/86 
drager: 18 / 19 / ½ s /  18-6-2011 + 21-6-2011 / Agfa - Radio Nederland - Transcription 

Service / Pista T3 / 138 
bestand: 138A IEC laag beter 
tijdsduur: 30.17 
  
inv nr: 534 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 1-9-1986 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, over Firato en discotheken in Nederland, over 

mode en uitverkoop. 
titelgegevens op doos: P 1986 - Band no.: 790.037/16 - Programma: Mei ora ku Sonia - 

samenstelling en presentatie: Sonia Garmers - Onderwerp: Firato 1986 [in 
handschrift toegevoegd:] 8 oktober - Un kòpi kòfi ku Edison 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: NAB, op 21.05 stilte tot 21.30, dit uitgeknipt in 44.1 kHz. Deze hapering van 

ca. 34 sec. geeft geen onderbreking, gesprek gaat na stilte gewoon door 
archiefnummer Hoyer: - / - /  005440/86 
drager: 18 / 19 / ½ s /  18-6-2011 + 21-6-2011 / Agfa - Radio Nederland - Transcription 

Service / Pista T3 / 151 
bestand: 151A IEC beter laag 
tijdsduur: 46.37 
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inv nr: 535 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 1-10-1986 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, voorlichtingsprogramma 
titelgegevens op doos: P 1986 - Band no.: 790.046 - Programma: Mei ora ku Sonia - 

samenstelling en presentatie: Sonia Garmers - Onderwerp: Wat is een 
kinderboekenweek? 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: doos heeft vochtschade, oude bestand (18-6-2011) 142 clipt 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s /  18-6-2011 + 20-6-2011 / Agfa - Radio Nederland - Transcription 

Service / - / 142 
bestand: 142A IEC beter laag 
tijdsduur: 30.06 
  
inv nr: 536 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 1987 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, programma met tips en weetjes, over alcohol, 

gevaren gebruik, omgaan met, gewenning, jeugd, caloriën. 
titelgegevens op doos: (P) 1987 - Radio Nederland Wereldomroep - Band no.: 790.022 - 

Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia Garmers - 
Onderwerp:  [in handschrift:] gedr. 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: spoel fysiek vervormd, band heeft blijkbaar ooit geplakt, op vaste punten in 

de omwenteling is gevoelige laag aan achterzijde vorige wikkelingen blijven 
plakken en afgerukt. Dit leidt tot sterke pre-echo. Effect wordt tegen einde 
programma minder, maar eigenlijk niet bruikbaar.  

archiefnummer Hoyer: tape 74 / [in handschrift:] 6 / - 
drager: 18 / 19 / ½ s /  26-9-2011 / Radio Nederland - Transcription Service – Agfa / - / 

393 
bestand: 393 IEC 
tijdsduur: 30.05 
  
inv nr: 537 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 1987 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, programma met tips en weetjes 
titelgegevens op doos: (P) 1987 - Radio Nederland Wereldomroep - Band no.: 790.033 - 

Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia Garmers - 
Onderwerp: Constipatie bij puderen; bestrijding TSE TSE-vlieg; Enala-pil, een 
nieuw hartmiddel; Maagstoornissen; Kankervaccin - Tijdsduur: 30'00" 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: hoor soort krekels, gefluister, signaal niet in fase 
archiefnummer Hoyer: - / [in handschrift:] 9 / -  
drager: 18 / 19 / ½ s /  26-9-2011 / Radio Nederland - Transcription Service – Agfa / - / 

390 
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bestand: 390 IEC 
tijdsduur: 29.59 
  
inv nr: 538 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 1987 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
titelgegevens op doos: (P) 1987 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no.: 

790.034 - Programma: Mei ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerp: Alcohol en het ongeboren kind; 15-tal kinderziektes; 
leren met jezelf gelukkig te zijn. - Tijdsduur: 30'00 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: witte aanslag, signaal in orde 
archiefnummer Hoyer: 11 
drager: 18 / 19 / ½ s (breed) / 6-12-2012 / Radio Nederland transcriptie Service – Agfa 

/ - / 604 
bestand: 604 Sonia RNW 790.034 IEC 44-16 6-12-2012 
tijdsduur: 30.09 
  
inv nr: 539 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, gesprek met voedingsdeskundige Cecilia Curiel 
datum: 5-11-1987 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, gesprek met dieëtiste 
titelgegevens op doos: (P) 1987 Radio Nederland Wereldomroep - 19 cm/s - Band no. 

790.042, Programma: Mei Ora Ku Sonia Samenstelling/presentatie Sonia 
Garmers. Onderwerp: Cecilia Curiel, voedingsdeskundige beantwoord vragen 
over natuur-geneeskunde. Tijdsduur 30'00" (in handschrift toegevoegd: 1 5-
11-'87 gedr.) 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 72 
drager: 18 / 19 / ½ s /  11-4-2011 / Radio Nederland / - / 10 
bestand: 10A 
tijdsduur: 29.22 
  
inv nr: 540 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 1987 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
titelgegevens op doos: (P) 1987 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no.: 

790.047 - Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerpen: Appendicitis, nog vele vragen; Reizigers diarrhee; 
Ned. middel tegen botkanker uitgevonden in Leiden?- Tijdsduur: 30'00  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 4+5-12-2012 ‘gebakken’; plakkende band, delen van gevoelige laag weg, 

daardoor ook echo echter alleen in rechter kanaal. Komt enige witte aanslag 



215 
 

op capstan, wordt steeds beter naar eind toe, minder echo, band komt 
vervormd op spoel. 

archiefnummer Hoyer: 23 
drager: 18 / 19 / ½ s (breed) / 6-12-2012 / Radio Nederland/Transcription Service 

(Agfa) / - / 606 
bestand: 606 Sonia RNW 790.047 IEC 44-16 6-12-2012 
tijdsduur: 30.10 
  
inv nr: 541 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, over oorsprong Antilliaanse keuken 
datum: 3-12-1987 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, over geschiedenis antilliaans eten 
titelgegevens op doos: (P) 1987 Radio Nederland Wereldomroep - 19 cm/s - Band no. 

790.048, Programma: Mei Ora Ku Sonia Samenstelling/presentatie Sonia 
Garmers. Onderwerp: de oorsprong van de Antilliaanse keuken, tijdsduur 
30'00" (in handschrift toegevoegd: gedr. 3-12-'87) 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 75 
drager: 18 / 19 / ½ s /  11-4-2011 / Radio Nederland / Maxell / 9 
bestand: 09A 
tijdsduur: 29.24 
  
inv nr: 542 
onderwerp: Programma ‘Mei ora ku Sonia’ 
datum: 1987 
omschrijving: Programma ‘Mei ora ku Sonia’, programma met tips en wederwaardigheden, 

o.a. over diabetes, geweld door media 
titelgegevens op doos: (P) 1987 - Band no.: 790.051 - Programma: Mei Ora Ku Sonia - 

Samenstelling/presentatie: Sonia Garmers - Onderwerp: Ogen controle voor 
diabetici; gratis medicijn voor rivierblindheid; gewelddaden schuld van film en 
televisie? - Tijdsduur: 30'00'' [in handschrift:] gedr. 28-1-'88 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Hard gemoduleerd. Eerste kopieën op 16-5 en 18-6-2012 afgekeurd. 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s  / 30-9-2013 / Radio Nederland / - / 366 
bestand: 366 Sonia IEC 44-16 30-9-2013 
tijdsduur: 30.03 
  
inv nr: 543 
onderwerp: Programma: Mosaiko Karibensa van Mariëlle Capello, over oude Antilliaanse 

muziekopnamen 
datum: c. 1987 
omschrijving: Programma met oudere Antilliaanse platen (meest ca. jaren 60, o.a. Sarmaat 

en Specht), gedateerd op opmerking dat plaat Hortence en Alberto ‘Musical 
Meeting’ 20 jaar geleden is gemaakt. Plaat is van circa september 1967. 
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titelgegevens op doos: Band no.: 781.037 - Programma: Mosaiko Karibensa - 
samenstelling/presentatie: Mariëlle Capello - onderwerp: Oude Antilliaanse 
muziekopnamen 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: genormalized 29-7-2013 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s /  21-6-2011 / Radio Nederland Wereldomroep / - / 114 
bestand: 114A IEC 
tijdsduur: 24.42 
inv nr: 544 
onderwerp: Programma: Mei Ora Ku Sonia, eindejaarsprogramma met muziek van Tipico 

Sta. Rosa 
datum: 1988 
omschrijving: Eindejaarsprogramma Sonia Garmers, veel muziek van Tipico Sta Rosa 
titelgegevens op doos: (P) 1988 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no.: 

790.001 - Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerpen: - Tijdsduur: 45'00 [in handschrift:] Aña nobo - Saki e 
[?] kuenta afo !!! 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: tape 87 
drager: 18 / 19 / ½ m / 1-9-2011 / Radio Nederland transcriptie Service – Agfa / 

Ampex / 289 
bestand: 289 RdL 
tijdsduur: 43.13 
  
inv nr: 545 
onderwerp: Programma: Mei Ora Ku Sonia 
datum: 1988 
omschrijving: Programma: Mei Ora Ku Sonia , over voedsel, calorieën. 
titelgegevens op doos: (P) 1988 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no: 

790.003 - Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerpen: Voedsel en de vitaminen waarden - gebruik van de 
telefoon - combinatie baan en huishouden - Tijdsduur; 30'00" 

titelgegevens op spoel: Sonia 
opmerkingen: hard gemoduleerd, eerste kopie van 26-6-2012 afgekeurd. 
archiefnummer Hoyer: geen 
eventueel tweede nummer  
nummer op spoel geen 
drager: 18 / 19 / ½ s /  30-9-2013 / Radio Nederland - Transcription Service / - / 564 
bestand: 564 Sonia IEC 44-16 30-9-2013 
tijdsduur: 30.05 
  
inv nr: 546 
onderwerp: Kinder Songfestival in Cas di Cultura 1979, in doos van RNW Programma: Mei 

Ora Ku Sonia (1988) 
datum: 3 november 1979 (chronologisch onjuist geplaatst) 
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omschrijving: opname Arubaans Kinder Songfestival in Cas di Cultura 
titelgegevens op doos: (P) 1988 - Radio Nederland Wereldomroep - Band no.: 790.007 - 

Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia Garmers - 
Onderwerpen: Valentine's day en Carnaval; Medische rubriek: keelpijn of 
angina - Tijdsduur: 30'00" 

titelgegevens op spoel: Song Festival Intern. Infantil na Aruba 3-11-'79 
opmerkingen: kwaliteit matig, microfoons te ver van muziek, veel echo 
archiefnummer Hoyer: tape 79 
drager: 18 / 9,5 / ½ s (dun) / 27-9-2011 / Radio Nederland - Transcription Service – 

Agfa / - (USA) / 392 
bestand: 392 RdL 
tijdsduur: 55.37 
  
inv nr: 547 
onderwerp: Programma: Mei Ora Ku Sonia, gedichten en verhalen van o.a. Pierre Lauffer 

en Elis Juliana 
datum: 1988 
omschrijving: Programma: Mei Ora Ku Sonia, in kader van paasfeest 
titelgegevens op doos: (P) 1988 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no: 

790.014 - Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerpen: Gedichten en verhalen van o.a. Pierre Lauffer en Elis 
Juliana - Tijdsduur: 45'00" 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: ‘gebakken’ op 5-12-2012; geeft ook na ‘bakken’ witte aanslag op geleiders, 

tijdens transscriptie wit van capstan gehaald, bij koppen ook witte neerslag 
(geen effect op geluid), af en toe doordrukken hoorbaar, op eind laatste 20 
sec. bandschade hoorbaar, wordt in laatste minuut veel beter. In 44 kHz. 
versie stuk stilte van 1.37 minuut verwijderd 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s (groot) / 5-12-2012 / Radio Nederland - Transcription Service / - / 

203 
bestand: 203 Sonia RNW 790.014 IEC 44-16 5-12-2012 
tijdsduur: 46.45 
  
inv nr: 548 
onderwerp: Programma: Mei Ora Ku Sonia 
datum: 1988 
omschrijving: Programma: Mei Ora Ku Sonia , over verzamelen van dingen, wat zegt 't over 

iemands persoonlijkheid? Ook: niet andermans medicijnen gebruiken 
titelgegevens op doos: (P) 1988 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no.: 

790.015 - Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerpen: - Tijdsduur: 20'00 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 4+5-12-2012 ‘gebakken’; Band zeer veel echo t.g.v. beschadigingen. Loslaten 

gevoelige laag. Band poeiert op capstan. Band i.v.m. delen van band aan 
achterzijde voor- en achterzijde gekopieerd. Eventueel met restauratie 
redelijk te herstellen. 29-7-2013 editing in start. 



218 
 

archiefnummer Hoyer: tape 85 / tape 84 [sic] / -  
drager: 18 / 19 / ½ s (breed) / 6-12-2012 / Radio Nederland transcriptie Service- Agfa / 

- / 288 
bestand: 288 Sonia RNW 790.015 IEC 44-16 6-12-2012 
tijdsduur: 19.54 
  
inv nr: 549 
onderwerp: Programma: Mei Ora Ku Sonia 
datum: 1988 
omschrijving: Programma: Mei Ora Ku Sonia 
titelgegevens op doos: (P) 1988 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no.: 

790.016 - Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerpen: Doorzettingsvermogen; Neem tijd voor jezelf; Leer 
kinderen verzorging van het gebit.- Tijdsduur: 20'00  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 5-12-2012 ‘gebakken’; schade aan band enigszins hoorbaar, plakkende band, 

gevoelige laag beschadigd, band geeft veel poeder af, op eind modulatie op 
resten van (op keerzijde band geplakte) gevoelige laag als lichte echo in met 
name linker kanaal te horen. 

archiefnummer Hoyer: tape 88 / [blauwe ronde sticker] 7 / - 
drager: 18 / 19 / ½ s (breed) / 4 + 5-12-2012 / Radio Nederland - Transcription Service 

(Agfa) / - / 211 
bestand: 211 Sonia RNW 790.016 IEC 44-16 5-12-2012 
tijdsduur: 20.05 
  
inv nr: 550 
onderwerp: Programma: Mei Ora Ku Sonia 
datum: 1988 
omschrijving: Programma: Mei Ora Ku Sonia 
titelgegevens op doos: (P) 1988 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no.: 

790.017 - Programma: Mei Ora Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerpen: Efficientere dagindeling; handelingen voor het naar 
bed gaan.- Tijdsduur: 20'00 [in potlood: goedje door titel met in handschrift 
'opgen.'] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 5-12-2012 ‘gebakken’; in begin schade aan band te horen, uitzending start 

ergens in midden (zal verkeerd op spoel) Laatste minuut lijkt band gedraaid. 
Gevoelige laag hier ten dele op achterkant vastgeplakt.  

archiefnummer Hoyer: 28 [blauwe sticker] / tape 73 / -  
drager: 18 / - / - / 5-12-2012 / Radio Nederland - Transcription Service / - / 165 
bestand: 165 Sonia RNW 790.017 IEC 44-16 5-12-2012 
tijdsduur: 19.46 
  
inv nr: 551 
onderwerp: Programma: Sita Ku Sonia 
datum: 1988 
omschrijving: Programma: Sita Ku Sonia 
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titelgegevens op doos: (P) 1988 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no.: 
790.020 - Programma: Sita Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerpen: artikel over astma en wordt astma vanzelf beter? 10 
punten voor het spreken in het openbaar.- Tijdsduur: 20'00  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 4 + 5-12-2012 ‘gebakken’; spoel vervormd  
archiefnummer Hoyer: tape 53 
drager: 18 / 19 /  ½ s (breed) / 6-12-2012 / Radio Nederland - Transcription Service 

(Agfa) / - / 374 
bestand: 374 Sonia RNW 790.020 IEC 44-16 6-12-2012 
tijdsduur: 19.18 
  
inv nr: 552 
onderwerp: Programma: Sita Ku Sonia 
datum: 1988 
omschrijving: Programma: Sita Ku Sonia , aankoop adviezen voor kleding en gebruik parfum 
titelgegevens op doos: (P) 1988 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no.: 

790.035 - Programma: Sita Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerpen: Welke kleren bij welke gelegenheid? Hoe gebruiken 
we parfum? - Tijdsduur: 20'00 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 4 + 5-12-2012 ‘gebakken’ (plakt daarna nog), probleemband maar gaat 

uiteindelijk 100%, wel wit poeder op geleiders 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s (breed) / 6-12-2012 / Radio Nederland transcriptie Service – Agfa 

/ - / 176 
bestand: 176 Sonia RNW 790.035 IEC 44-16 6-12-2012 
tijdsduur: 19.45 
  
inv nr: 553 
onderwerp: Programma: Sita Ku Sonia 
datum: 1988 
omschrijving: Programma: Sita Ku Sonia 
titelgegevens op doos: (P) 1988 - Radio Nederland Wereldomroep 19 cm/s - Band no.: 

790.036 - Programma: Sita Ku Sonia - Samenstelling/presentatie: Sonia 
Garmers - Onderwerpen: Welke tas bij welke gelegenheid? Koop een goede 
zonnebril; Hoe wordt parfum gemaakt? - Tijdsduur: 20'00 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: 4 + 5-12-2012 ‘gebakken’ (niet in orde); band gevoelige laag aangetast 

(gaatjes) te horen in enig gerommel, verder in orde. Band later/verder beter, 
spoel vervormd, wel hierop teruggeplaatst 

archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s (breed) / 6-12-2012 / Radio Nederland transcriptie Service – Agfa 

/ - / 605 
bestand: 605 Sonia RNW 790.036 IEC 44-16 6-12-2012 
tijdsduur: 20.07 
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inv nr: 554 
onderwerp: Programma: Sita Ku Sonia 
datum: 1988 
omschrijving: Programma: Sita Ku Sonia, naast opgegeven onderwerpen ook over wijn en 

andere drank, wat bij welk eten, op laatst stukje (in plaat) zeer slecht door 
stuk uit gevoelige laag. 

titelgegevens op doos: Sita Ku Sonia, Sonia Garmers, onderwerp: Lipstick; roos en wijn. P 
1988 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: sticker 'rewind before use' moeten doorbreken (foto), bij poging kopie 24-4-

2011 blijkt gevoelige laag van de band te vallen. 'Unieke' deel met Garmers 
niet aangetast door afspelen, maar afspelen vooralsnog onmogelijk. 13-12-
2012 ‘gebakken’, gevoelige laag laat zeer gemakkelijk los, fysieke conditie 
matig/slecht, band heeft schimmelachtige wit op zijkant komt witte 
substantie op capstan en drukrol, paar maal gestopt voor schoonmaken 

archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 18 / 19 / ½ s (breed) / 13-12-2012 / Radio Nederland, Agfa 790037 / - / 39 
bestand: 39 Sonia RNW 790.037 IEC 44-16 13-12-2012 montage 
tijdsduur: 20.11 
  
inv nr: 555 
onderwerp: Kopieën van 78 toeren Hoyco handelsplaten  
datum: n.v.t. ( datering RNW nummer) 
omschrijving: Kopieën van 78 toeren Hoyco handelsplaten 
titelgegevens op doos: 489.150/9 - Cola I su grupo - idem - Petoi …. Mathias Nieuw en 

kwartet - zie bijlage [inliggende kopie:] Copieen van Antilliaanse 
handelsplaten [gegevens van oude Hoyco opnamen] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: kopie van handelsplaat 
archiefnummer Hoyer: - / - /  489 150 
drager: 13 / 19 / vol / geen transcriptie / Radio Nederland – Agfa / Basf /  356 
bestand: geen transcriptie 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 556 
onderwerp: Kopieën van 78 toeren Hoyco handelsplaten 
datum: n.v.t. ( datering RNW nummer) 
omschrijving: Kopieën van 78 toeren Hoyco handelsplaten  
titelgegevens op doos: 489.150/10 19 cm/s - Kwartet Lauffer - " Provence - Sextet Coco - 

Kwartet Alberto - zie bijlage! [inliggend briefje met gegevens en titels (Mi'n sa 
di con, Serenada, Para pretulon balor, Romelia)] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: - / - /  489 150 
drager: 13 / 19 / vol mono / 22-6-2012 / Agfa Radio Nederland / BASF / 538 
bestand: 538 44-16 IEC 22-6-2012 
tijdsduur: 12.09 
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inv nr: 557 
onderwerp: Inleiding troonrede en troonrede Koningin Beatrix 
datum: 21 september 1982 (chronologisch onjuist geplaatst) 
omschrijving: Inleiding troonrede en troonrede Koningin Beatrix 
titelgegevens op doos: Bandnr.: B. 4489 - Programma: Inleiding troonrede - troonrede HM 

Koningin Beatrix 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Nu en dan in troonrede zelf kortstondig ‘zakjes’ (wegzakkend volume). Klinkt 

t.g.v. beperkt frequentiegebied als opname van middengolf. 
archiefnummer Hoyer: 1023 / - / B. 4489 
drager: 18 / 19 / vol / 6-12-2013 / BASF - Radio Nederland / Basf /  462 
bestand: 462 troonrede 1982 IEC 44-16 6-12-2013 
tijdsduur: 44.11 
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Opnamen van ‘vreemde’ herkomst (derden). 
  
inv nr: 558 
onderwerp: Programma de Mujer a Mujer 
datum: 6-4-1966 
omschrijving: Programma de Mujer a Mujer 
titelgegevens op doos: Programma de Mujer a Mujer - 30 maart 1966 - 9.30 capitulo No. 21 - 

3.30 repiticion cap. No. 21 - - 6 April 1966 - 9.30 capitulo no 22 - 3.30 
repiticion cap. 22 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: beperkt belang Antillen, kant en klaar programma van elders, Spaanstalige 

‘soap’ 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / vol / 20-6-2012 / [stempel op blanco doos] American Productions 

Inc. - 600 Biscayne Blvd. Miami Fla. - 00021 00022 de mujer a mujer / - /  480 
bestand: 480 44-16 IEC 20-6-2012 
tijdsduur: 28.42 
 
inv nr: 559 
onderwerp: Talencursus, Spaans met Engelse instructies 
datum: ? 
omschrijving: Talencursus, Spaans met Engelse instructies 
titelgegevens op doos: Lengua Activa I - L 1 - 2 
titelgegevens op spoel: Lengua Act. I - 1 - 2 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 13 / 9,5 / ¼ s / geen transcriptie / BASF / BASF / 570 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 560 
onderwerp: Talencursus, Spaans met Engelse instructies 
datum: ? 
omschrijving: Talencursus, Spaans met Engelse instructies 
titelgegevens op doos: Lengua Activa I L 7-8 
titelgegevens op spoel: Lengua Act. I 7-8 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: - / 7-8 [nummer van de lessen] / - 
drager: 13 / 9,5 / ¼ s / geen transcriptie / Basf / Basf / 259 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 561 
onderwerp: Talencursus, Spaans met Engelse instructies 
datum: ? 
omschrijving: Talencursus, Spaans met Engelse instructies 
titelgegevens op doos: Lengua Activa I L 17-18 
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titelgegevens op spoel: Lengua Act. I 17-18 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: - / 17-18 [nummer van de lessen] / - 
drager: 13 / 9,5 / ¼ s / geen transcriptie / Basf / Basf / 331 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 562 
onderwerp: Simplemente Maria, geluid Peruaanse ‘soap’ 
datum: 1990 
omschrijving: Simplemente Maria, geluid Peruaanse ‘soap’, kopie geluid van Peruaanse 

telenovela 
titelgegevens op doos: S. Maria 321 AB - 327 AB [binnenzijde doos, slecht leesbaar:] 

Simplemente Maria - Capitulo - 326 A- B 42'30" - Capitulo - 327 A-B 43'15" 
titelgegevens op spoel: S. Maria - Cap - 326AB - Tiempo-42'30" - cap 327 AB Tiempo 43'45" 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / geen transcriptie / Capitol Sound Tape / - / 315 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 563 
onderwerp: Simplemente Maria, geluid Peruaanse ‘soap’ 
datum: 1990 
omschrijving: Simplemente Maria, geluid Peruaanse ‘soap’ 
titelgegevens op doos: Simplemente Maria, Capitulo-328-A-B 38'00" - Capitulo-329-A-B 

41'45" 
titelgegevens op spoel: Simplemente Maria, Capitulo-328-A-B tiempo 38'00" - Capitulo-329-

A-B tiempo 41'45" 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / Capitol unrecorded sound tape / - / 140 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 564 
onderwerp: Simplemente Maria, geluid Peruaanse ‘soap’ 
datum: 1990 
omschrijving: Simplemente Maria, geluid Peruaanse ‘soap’ 
titelgegevens op doos: Simplemente Maria, Capitulo-330-A-B 43'15" - Capitulo-331-A-B 

43'45" 
titelgegevens op spoel: Simplemente Maria, Capitulo-330-A-B tiempo 43'15" - Capitulo-331-

A-B tiempo 43'45" 
opmerkingen: archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / -/ - /geen transcriptie / Capitol unrecorded sound tape / - / 139 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
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inv nr: 565 
onderwerp: Simplemente Maria, geluid Peruaanse ‘soap’ 
datum: 1990 
omschrijving: Simplemente Maria, geluid Peruaanse ‘soap’, kopie geluid van Peruaanse 

telenovela 
titelgegevens op doos: S. Maria 332 AB - 333 AB [binnenzijde doos] Simplemente Maria - 

Capitulo - 332 A- B 41'30" - Capitulo - 333 A-B 48'45" 
titelgegevens op spoel: S. Maria - Cap - 332AB - Tiempo-41'30" - cap 333 AB Tiempo 48'45" 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / geen transcriptie / Capitol Sound Tape / - / 317 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 566 
onderwerp: Simplemente Maria, geluid Peruaanse ‘soap’ 
datum: 1990 
omschrijving: Simplemente Maria, geluid Peruaanse ‘soap’, kopie geluid van Peruaanse 

telenovela 
titelgegevens op doos: S. Maria 334 AB - 335 AB [binnenzijde doos] Simplemente Maria - 

Capitulo - 334 A- B 46'15" - Capitulo - 335 A-B 45'00" 
titelgegevens op spoel: S. Maria - Cap - 334AB - Tiempo-45'15" - cap 335 AB Tiempo 45'00" 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 9,5 / ¼ s / geen transcriptie / Capitol Sound Tape / - / 316 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 567 
onderwerp: lege band 
datum: 17-4-1975 
omschrijving: band is leeg 
titelgegevens op doos: [inliggend briefje, waarop als uitzenddata tussen 11 en 17 april 1975] 
titelgegevens op spoel: [sticker] Southern Baptists' Radio TV Commission [met adres] 
opmerkingen: band is leeg 
archiefnummer Hoyer: B 93 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / Country Crossroads / - / 471 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 568 
onderwerp: Powerline Contemporary Music Show 
datum: ? 
omschrijving: Powerline Contemporary Music Show 
titelgegevens op doos: bevat de oorspronkelijke Powerline opname 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
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archiefnummer Hoyer: B97 
drager: 18 / 19 / vol /  geen transcriptie 26-6-2012 / Powerline Contemporary Music 

Show / - / 502 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 569 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, La Hora de Europa 
datum: 26-11-1968 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional , Spaans programma 
titelgegevens op doos: La Hora de Europa 26-11-68 [gegevens op doos en inliggend kaartje] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 93 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 388 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 570 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Programma de Programmas 
datum: 29-11-1968 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional , Spaans programma 
titelgegevens op doos: Programma de Programmas, 5 29-11-68 [gegevens op doos en 

inliggend kaartje] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 94 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 387 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 571 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Programma de Programmas 
datum: 11-1-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional , Spaans programma 
titelgegevens op doos: Programma de Programmas, 3 11-1-69 [gegevens op doos en 

inliggend kaartje] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 92 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 377 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
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inv nr: 572 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Programma de Programmas 
datum: 21-1-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional , Spaans programma 
titelgegevens op doos: Programma de Programmas, 2 21-1-69 [gegevens op doos en 

inliggend kaartje] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 91 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 378 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 573 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 21-1-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela gedraaid 21-1-'69 [zie opmerkingen] 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 12 [lijkt geen Hoyer archiefnummer] 
drager: - / - / -/ geen transcriptie / Savi (Scotch 215-18) / - / 141 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 574 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Programma de Programmas 
datum: 23-1-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional,  Spaans programma 
titelgegevens op doos: Programma de Programmas, 1 23-1-69 [gegevens op doos en 

inliggend kaartje] (Club Musical Pipa) 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 90 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 379 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 575 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 7-2-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela 1. la parte del hit parade [aangevuld met in 

handschrift:] R.H.2 26/2/69 - R.H.2 (21/2/69) R.H.1 23/2/69 gedraaid 24-9-'69 
[inliggend keertje van Savi met enige gevens, w.o. datum aanmaak, 7-2-69, 
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snelheid, opnamemachine (Ampex), curvi (CCIR) en titel (1. Teatro de la 
Zarzuela 2. Hit Parade Español 110 1a parte) 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: geen voor Antillen/Aruba 
archiefnummer Hoyer: X-36 / 1 / - 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi (Servicio Audiovisual Internacional) 

Miguel Angel, 1 Duplicado Madrid - 10, Scotch 215-18 / Scotch / 278 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 576 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela  
datum: 19-2-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional , Spaans programma 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela 19-2-69 [gegevens op doos en inliggend kaartje] 

[in handschrift:] R.H.1: 9/3/69 [doorgehaald] R.H.2: 7/3/69 [doorgehaald] R.H. 
2 26/3/69 [doorgehaald] 8/10/69 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 40 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 384 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 577 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 26-2-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional , Spaans programma 
titelgegevens op doos: 1 Teatro de la Zarzuela 26-2-69 2 Hit-parade Español (1a parte) 

[gegevens op doos en inliggend kaartje] [in handschrift:] R.H.1: 16/3/69 
[doorgehaald] R.H.2: 14/3/69 [doorgehaald] R.H. 2 2/4/69 [doorgehaald] 
Gedr. 24-12-‘69 / donderdag 4 nov '71 - Zarzuela 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 42 
drager: 18 / 19 / vol /  geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 383 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 578 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 6-3-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional 
titelgegevens op doos: R. Hoyer - T. de la Zarzuela - ('La del soto del Parrel') [met in 

handschrift op de doos:] R.H. 21-3-'69 [doorgehaald], R.H. 2: 2-4-'69, R.H.1: 
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23-3-'69 [doorgehaald], R.H.II 16-4-'69 [doorgehaald] herh. 13-7-'72 [inliggend 
kaartje van Savi met enige gevens, w.o. datum aanmaak, 6-3-69, snelheid, 
opnamemachine (Ampex), curvi (CCIR) titel (Teatro de la Zarzuela no. 21 "La 
del soto del Parral") en tijdsduur (31 min.)] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X44 / 5 / - 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi (Servicio Audiovisual Internacional) 

Miguel Angel, 1 Duplicado Madrid - 10, Scotch 175-12 / Scotch / 319 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 579 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Eurovision 69 
datum: 20-3-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional 
titelgegevens op doos: Eurovision 69 [met in handschrift op de doos:] R.H. 2 8/4/69 - 

10/4/69 - R.H.1: 12-4-'69 [inliggend kaartje van Savi met enige gevens, w.o. 
datum aanmaak, 20-3-69, snelheid, opnamemachine (Ampex), curvi (CCIR) en 
tijdsduur (45 min.)] [inliggend vel in handschrift met gegevens titels van de 
diverse muziekstukken, o.a. ‘De Troubadour’ van Lenny Kuhr]  

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X102 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi (Servicio Audiovisual Internacional) 

Miguel Angel, 1 Duplicado Madrid - 10, Scotch / Scotch / 322 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 580 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 14-4-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Spaans programma 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela 14-4-69 [gegevens op doos en inliggend kaartje] 

[in handschrift:] 17-6-'69 - herhaling 9 dec. '71 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 54 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 380 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 581 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 28-4-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Spaans programma 
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titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela 28-4-69 [gegevens op doos en inliggend kaartje] 
[in handschrift:] 16-12-'71 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 58 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 375 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 582 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 5-5-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional 
titelgegevens op doos: Zarzuela [met in handschrift op de doos:] Gedraaid 2-7-'69 - herh. 30-

12-'71[inliggend keertje van Savi met enige gevens, w.o. datum aanmaak, 5-5-
69, snelheid, opnamemachine (Ampex 351), curvi (CCIR) titel (Teatro de la 
Zarzuela no. 24 "El rey qua rabio") en tijdsduur (27'35" min.)] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: doos heeft vochtschade, band vuil (schimmel) 
archiefnummer Hoyer: X60 / 14 / - 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi (Servicio Audiovisual Internacional) 

Miguel Angel, 1 Duplicado Madrid - 10, Scotch 175-12 / Scotch / 320 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 583 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 19-5-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela - "Doña Francisquita" - R. Hoyer [aangevuld met 

in handschrift:] Gedraaid 15-7-'69 [inliggend kaartje van Savi met enige 
gevens, w.o. datum aanmaak, 19-5-69, snelheid, opnamemachine (Ampex), 
curvi (CCIR) en tijdsduur (32 min.) 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band is vuil 
archiefnummer Hoyer: X63 / 16 / - 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi (Servicio Audiovisual Internacional) 

Miguel Angel, 1 Duplicado Madrid - 10, Scotch 175-12 / Scotch / 323 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 584 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 2-6-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
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titelgegevens op doos: Zarzuela "La Revoltosa" [in handschrift toegevoegd: gedraaid 22-7-'69 
- herh. 20-1-'72] [met inliggend kaartje dd. 2-6-69 met programmagegevens] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band is Kodak op Scotch spoel, mogelijk dus met andere opname dan SAVI, 

totaal fysiek vervormd en plakkerig. Na voorzichtig kort ‘bakken’ op lage 
temperatuur is de band zeer breekbaar geworden en evenmin over te zetten. 
archiefnummer Hoyer: X 65 / 18 / - 

drager: 18 / - /- / geen transcriptie / SAVI (Scotch) / Scotch / 112 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 585 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 9-6-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela "Agua, azucarillos y aguardiente" Curacao 

[aangevuld met in handschrift:] gedraaid: 30-7-'69 - herh. 2-7-'72 [inliggend 
kaartje van Savi met enige gevens, w.o. datum aanmaak, 9-6-69, snelheid, 
opnamemachine (Ampex), curve (CCIR) en titel en tijdsduur (32') 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band is vuil 
archiefnummer Hoyer: X-66 / 19 / -  
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi (Servicio Audiovisual Internacional) 

Miguel Angel, 1 Duplicado Madrid - 10, Scotch 175-12 / Scotch / 279 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 586 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 17-6-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: gedraaid: 17 juni '69, herhaling 30 nov. '71 Zarzuela "La Tempraniva" 

[inliggend kaartje SAVI] 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 10 / 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi (Scotch 175-2) / Scotch / 16 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 587 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 25-6-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela gedraaid 25-6-'69 [zie opmerkingen] 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: gedraaid in herhaling 15-12-'71 
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archiefnummer Hoyer: 12 [lijkt geen Hoyer archiefnummer] 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / Savi (Scotch 175-12) / - / 147 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 588 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 19-7-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela gedraaid 19-7-'69 [zie opmerkingen] 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: op doos meerdere data waarop band gedraaid is 
archiefnummer Hoyer: 17 [lijkt geen Hoyer archiefnummer] 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / Savi (Scotch 175-12) / - / 202 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 589 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 6-8-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela gedraaid 6-8-'69 [zie opmerkingen] 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: gedraaid in herhaling 13-1-'72 
archiefnummer Hoyer: 20 [lijkt geen Hoyer archiefnummer] 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / Savi (Scotch 175-12) / - / 113 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 590 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 1-10-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela gedraaid 1 okt. 1969 [zie opmerkingen] 
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen: op doos meerdere data waarop band gedraaid is voor Radio Hoyer 1 en 2 
archiefnummer Hoyer: 2 [lijkt geen Hoyer archief nummer] / [ronde blauwe sticker] 45 / - 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / Savi (Scotch 150-18) / - / 235 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 591 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 10-10-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela, Spaans 

programma 
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titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela 10-10-69 [gegevens op doos en inliggend 
kaartje] [in handschrift:] gedraaid 22-10-'69 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 37 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional -  

Scotch / Scotch / 345 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 592 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 17-10-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: Zarzuela [in handschrift: gedr: 29 okt. '69, inliggend briefje met 

gegevens opname SAVI 17-10-69] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X39 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi / Scotch / 572 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 593 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 20-10-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela, Spaans 

programma 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela "El Choleco Blanco"  20-10-69 [gegevens op 

doos en inliggend kaartje] [in handschrift:] gedraaid 5-11-'69 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 41 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 385 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 594 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 27-10-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela, Spaans 

programma 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela "El Santo de la Isidra"  27-10-69 [gegevens op 

doos en inliggend kaartje] [in handschrift:] 12-11-'69 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
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archiefnummer Hoyer: X 43 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional -  

Scotch / Scotch / 386 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 595 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 1-12-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela, Spaans 

programma 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela 1-XII-69 [gegevens op doos en inliggend kaartje] 

[in handschrift:] gedraaid 17-12-'69 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 50 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 338 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 596 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 22-12-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela, Spaans 

programma 
titelgegevens op doos: Teatro de la Zarzuela 22-XII-69 [gegevens op doos en inliggend 

kaartje] [in handschrift:] gedr. 7-1-'70 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 53 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 381 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 597 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 31-12-1969 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: 10 Zarzuela, gedraaid 31-12-'69 
titelgegevens op spoel: II-XII-69 Teatro de la Zarzuela "el amigo melquiades" [inliggend 

kaartje] 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 10 [lijkt geen Hoyer archiefnummer] 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Scotch 175-12 / Scotch / 37 
bestand: n.v.t. 
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tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 598 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional 
datum: 1970 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional 
titelgegevens op doos: canciones y versos de navidad [inliggend briefje 'Dic. 1970' met 

gegevens betreffende opname van SAVI] 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X95 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi / Scotch / 573 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 599 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 5-1-1970 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: Zarzuela [met in handschrift op de doos:] Gedr. 28-1-'70 [inliggend 

kaartje van Savi met enige gevens, w.o. datum aanmaak, 5-1-70, snelheid, 
opnamemachine (Ampex), curve (CCIR) titel (Teatro de la Zarzuela "El Niño 
Judio) en tijdsduur (31 min.)] [inliggend reclamesticker Scotch geluidsband] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: doos heeft vochtschade, band vuil (schimmel) 
archiefnummer Hoyer: X59 / 14 / - 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi (Servicio Audiovisual Internacional) 

Miguel Angel, 1 Duplicado Madrid - 10, Scotch 175-12 / Scotch / 321 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 600 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 12-1-1970 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: Zarzuela [aangevuld met in handschrift:] Gedr. 4-2-'70 - herh. 16-2-72 

- 4/1/'73 [inliggend kaartje van Savi met enige gevens, w.o. datum aanmaak, 
12-1-70, snelheid, opnamemachine (Ampex), curvi (CCIR) en tijdsduur (29'24" 
min. en titel (Teatro de la Zarzuela (El Husar de la Guardia)) 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: band is vuil 
archiefnummer Hoyer: X61 / 14 / - 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi (Servicio Audiovisual Internacional) 

Miguel Angel, 1 Duplicado Madrid - 10, Scotch 150-18 / Scotch / 325 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
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inv nr: 601 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 26-1-1970 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: Zarzuela [aangevuld met in handschrift:] Gedr. 18-2-'70 [inliggend 

kaartje van Savi met enige gevens, w.o. datum aanmaak, 26-1-70, snelheid, 
opnamemachine (Ampex), curvi (CCIR) en tijdsduur (35'38" min. en titel 
(Teatro de la Zarzuela (Los Cadetes de la Reina))[nog enige inliggende vellen 
van de tapefabrikant] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X62 / 16 / -  
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi (Servicio Audiovisual Internacional) 

Miguel Angel, 1 Duplicado Madrid - 10, Scotch 150-18 / Scotch / 324 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 602 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Genios de musica 
datum: 29-9-1970 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Spaans programma 
titelgegevens op doos: Genios de la musica (Falla) 29-9-70 [in handschrift:] gedr. 30-11-'70 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 98 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 337 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 603 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Genios de musica 
datum: 19-10-1970 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Genios de musica, Spaans programma 
titelgegevens op doos: Genios de la musica (Ravel) 19-10-70 [in handschrift:] gedr. 9-11-'70 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 99 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 376 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 604 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional 
datum: 1-12-1971 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Spaans programma 
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titelgegevens op doos: Canciones Espanolas de Navidad [inliggend: keerkstkaart van de 
directie met twee visitekaartjes, dec.  1971] 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: X 96 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Savi Servicio Audiovisual Internacional – 

Scotch / Scotch / 382 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 605 
onderwerp: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
datum: 29-12-1972 
omschrijving: Savi Servicio Audiovisual Internacional, Teatro de la Zarzuela 
titelgegevens op doos: Zarzuela, inhandschrift: 14-1-70, herh. 10-2-72 - inliggend verl: [in 

handschrift] 29-12-64 - 7,5 - c - ampex - ccir - 26'26" teatro de la zarzuela "las 
Bravias" Radio Hoyer 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Spaans materiaal 
archiefnummer Hoyer: 13 [lijkt geen Hoyer archiefnummer] 
drager: 18 / 19 / vol / geen transcriptie / Servicio Audiovisual Internacional SAVI /  
 Scotch 3M / 71 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 606 
onderwerp: Concierto de Jerusalem 
datum: 29-9-1985 
omschrijving: Concierto de Jerusalem 
titelgegevens op doos: Concierto de Jerusalem : Obras de: AVNI, Yegun, Beethoven y 

Maayani c/o Radio Korsow - 29.9.85 - to destine a consulado de Israel en 
Curacao [met inliggend papieren met nadere gegevens] 

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 26 / 19 / ½ s / geen transcriptie (20-9-2012) / - / Studer / 600 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 607 
onderwerp: Concierto de Jerusalem 
datum: c. 1984 
omschrijving: Concierto de Jerusalem 
titelgegevens op doos: Israel Broadcasting Authority - Concierto desde Jerusalem o.a. 

Mendelssohn-Bartholdy 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
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archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / ½ s / geen transcriptie / Scotch / Scotch / 576 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 608 
onderwerp: Concierto de Jerusalem 
datum: 2-3-1984 
omschrijving: Concierto de Jerusalem 
titelgegevens op doos: Concierto de Jerusalem : Cantata "Mizmorim" - Ben-Zion Orgad c/o 

Radio Korsow - 2.3.84 - to destine a consulado de Israel en Curacao [met 
inliggend papieren met nadere gegevens] 

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 26 / 19 / ½ s (breed) / geen transcriptie (20-9-2012) / Scotch / Scotch / 602 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 609 
onderwerp: Concierto de Jerusalem 
datum: 10-5-1985 
omschrijving: Concierto de Jerusalem 
titelgegevens op doos: Concierto de Jerusalem Obras de: Berlioz, Partos, Bach y Berenstein 

c/o Radio Korsow - 10.5.85 - to destine a consulado de Israel en Curacao [met 
inliggend papieren met nadere gegevens] 

titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: geen  
drager: 26 / 19 / ½ s (breed) / geen transcriptie (20-9-2012) / Scotch / Studer / 603 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 610 
onderwerp: The Sounds of Israel (band is leeg) 
datum:  
omschrijving: The Sounds of Israel 
titelgegevens op doos: The Sounds of Israel, 1487 Israel Hit Parade 14:30, 1488 The Songs of 

Ariel Zilber 14:28, Airing the week of [weggelakt met Tipp-Ex] [stempel] 
Consulate of Israel, P.O. Box 3058 - Tel 77068 - Curacao N.A. 

titelgegevens op spoel: Consulate of Israel P.O. Box 3058 77068 Curacao 
opmerkingen: band is leeg 
archiefnummer Hoyer: geen / [nummer van distributeur] 1458-88 4 prog. / 1487/8 
drager: 18 / - / - / - /- / - / 287 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
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inv nr: 611 
onderwerp: The Sounds of Israel 
datum:  
omschrijving: The Sounds of Israel 
titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: [ronde blauwe sticker] 42 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / The Sounds of Israel, [stempel] Consulate of 

Israel, P.O. Box 3058 - Tel 77068 - Curacao N.A. / - / 132 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 612 
onderwerp: The Sounds of Israel 
datum:  
omschrijving: The Sounds of Israel 
titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: [rond blauwe sticker] 38 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / The Sounds of Israel, [stempel] Consulate of 

Israel, P.O. Box 3058 - Tel 77068 - Curacao N.A. / - / 135 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 613 
onderwerp: The Sounds of Israel 
datum:  
omschrijving: The Sounds of Israel 
titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: [rond blauwe sticker] 39 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / The Sounds of Israel, [stempel] Consulate of 

Israel, P.O. Box 3058 - Tel 77068 - Curacao N.A. / - / 136 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 614 
onderwerp: The Sounds of Israel 
datum:  
omschrijving: The Sounds of Israel 
titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: [rond blauwe sticker] 49 
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drager: 18 / - / - / geen transcriptie / The Sounds of Israel, [stempel] Consulate of 
Israel, P.O. Box 3058 - Tel 77068 - Curacao N.A. / [geen spoel, doos is leeg] / 
244 

bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 615 
onderwerp: The Sounds of Israel 
datum:  
omschrijving: The Sounds of Israel 
titelgegevens op doos:  
titelgegevens op spoel:  
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: [rond blauwe sticker] 37 
drager: 18 / - / - / geen transcriptie / The Sounds of Israel, [sticker] Consulate of Israel, 

P.O. Box 3058 - Netherlands Antilles / - / 134 
bestand: n.v.t. 
tijdsduur: n.v.t. 
  
inv nr: 616 
onderwerp: 25 jarig bestaan Voice of America 
datum: 1967 
omschrijving: Programma in kader van 25 jarig bestaan Voice of America. 
titelgegevens op doos: V.O.A. Birthday Party pt. 1 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen:  
archiefnummer Hoyer: 139 A 
drager: 18 / 19 / vol / 6-12-2013 / Voice of America / Audiotape / 472 
bestand: 472 VOA IEC 44-16 6-12-2013 
tijdsduur: 24.30 
  
inv nr: 617 
onderwerp: Voice of America, Amerikaans jazz programma met Bing Crosby 
datum: 1967 
omschrijving: Amerikaans jazz programma met Bing Crosby. Bing Crosby praat met Frank 

Sinatra over de film ‘High Society’. Programma in kader van 25 jarig bestaan 
Voice of America. 

titelgegevens op doos: No. 141-A Curacao - Eng. V.O.A. Birthday Party - pt. 3  - Hoyer 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: had nummer 296, is 8-8-2013 omgenummerd naar 223, lijkt echter 305 (dat 

als ongebruikt werd beschouwd) (had transcriptiedatum 24-8-2011) maar is 
als 223 gehandhaaft. Had foutief inventarisnummer 418. Bing Crosby praat 
met Frank Sinatra over de film ‘High Society’, met liedjes uit de film. 

archiefnummer Hoyer: - / [nummer van Voice of America?] 141-A / 141-A 
drager: 18 / 19 / vol / 3-10-2013 / Voice of America / Audiotape / 223 
bestand: 223 VOA 25 jaar IEC 44-16 3-10-2013 
tijdsduur: 25.36 
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inv nr: 618 
onderwerp: Voice of America, Amerikaans jazz programma 
datum: 18-1-1975 
omschrijving: Amerikaans jazz programma 
titelgegevens op doos: "Jazz Today" Programa No. 64 G. Waters (The return of Frank 

Sinatra)[in handschrift:] gedr. 18-1-75 
titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: Had foutief werknummer 293. Acetaatband, tordeert sterk. Op einde 

programma enige jengel (op band). 
archiefnummer Hoyer: geen 
drager: 18 / 19 / vol / 3-10-2013 / Voice of America / - / 298 
bestand: 298 VOA Sinatra IEC 44-16 3-10-2013 mont en norm 
tijdsduur: 23.41 
  
inv nr: 619 
onderwerp: Voice of America, Amerikaans jazz programma, introductie Pointer Sisters 
datum: januari 1975 (?) 
omschrijving: G. Waters, jazz programma, introductie Pointer Sisters 
titelgegevens op doos: Voice of America - United States Informatiuon Agency - "Jazz Today" 

programma No. 63 G. Waters (The Pointer Sisters) [in handschrift 
hieroverheen geschreven:] Wardele 

titelgegevens op spoel: geen 
opmerkingen: geen verband met Antillen 
archiefnummer Hoyer: B 489 
drager: 18 / 19 / vol / 3-10-2013 / Audiotape 1251 / Scotch / 175 
bestand: 175 VOA Pointer Sisters IEC 44-16 3-10-2013 
tijdsduur: 26.08 
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Bijlage 1: Een beknopte geschiedenis van Radio Hoyer 

 

1.1 De prelude, de uitgave van grammofoonplaten. 
 
Horacio Erasmo ‘Jacho’ Hoyer (25 november 1904- 1 mei 1987) is eigenaar van Hoyer’s 
Music & Sportsstore in de Kerkstraat (de huidige Hanchi di Snoa), Willemstad (Punda), 
Curaçao. Hoyer is een ondernemer, bezield van muziek en sport. Hij is een gewaardeerd en 
getalenteerd (amateur) tennisspeler, neemt nu en dan de gitaar ter hand en waagt zich af en 
toe aan componeren. In zijn winkel verkoopt hij naast muziekinstrumenten en sportartikelen 
ook grammofoonplaten. Het zijn de grammofoonplaten die hem uiteindelijk, via een omweg 
dus,  in 1954 tot de oprichting van zijn station Radio Hoyer zullen brengen. 
 
Kort na de tweede wereldoorlog rijst bij Hoyer het idee lokaal opgenomen 
grammofoonplaten uit te gaan geven. Twee factoren hebben een dergelijk plan 
levensvatbaar gemaakt; technische ontwikkeling en economische voorspoed. 
 
Sinds het begin van de jaren dertig is compacte, kwalitatief goede, opnameapparatuur voor 
het direct ‘snijden’ (opnemen) van grammofoonplaten op de markt. Bij deze ontwikkeling 
speelt de komst van goede opnameplaten (meestal bestaande uit een drager van glas of een 
metaal met een laklaag op basis van gelatine of celluloselak) een cruciale rol. De 
samenstelling van deze nieuwe geluidsdragers wordt in de jaren voor de tweede 
wereldoorlog belangrijk verbeterd. De platen zijn nagenoeg vrij van ruis en bruikbaar onder 
allerlei klimatologische omstandigheden. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van 
de zware, temperatuurgevoelige wasplaten die redelijkerwijs alleen in een professionele 
studio te gebruiken zijn. De nieuwe opnameplaten stellen nauwelijks eisen aan de 
draagkracht en stabiliteit van de opnameapparatuur. Hierdoor kunnen vrijwel overal, met 
apparatuur nauwelijks groter dan een gewone grammofoon en relatief goedkoop, 
uitstekende opnamen worden gemaakt. In de meer welvarende delen van de wereld 
ontstaan, rondom de tweede wereldoorlog, in steden kleine opnamestudio’s waar men voor 
een luttel bedrag een gesproken brief kan opnemen voor familie en vrienden overzee, dan 
wel zijn eigen muzikale verrichtingen kan laten vastleggen.    
 
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 daarmee 
voorspoed op het eiland gebracht. De in volgende jaren wereldwijd  toenemende behoefte 
aan aardolieproducten, tezamen met het Amerikaanse ‘cruise’-toerisme dat in de 
naoorlogse jaren tot ontwikkeling komt, leidt tot een gestaag groeiende stroom dollars 
richting Curaçao. Dit verhoogt de algehele welstand en doet een koopkrachtig publiek 
ontstaan dat, naast overigens ook de toeristen, belangstelling heeft voor lokale muziek op 
grammofoonplaat.  
 
Hoyer ziet deze markt voor lokaal opgenomen grammofoonplaten en richt provisorisch een 
studio in. In 1947 verschijnt zijn eersteling. Een jaar later start Hoyer met de uitgave van 
grammofoonplaten op meer professionele wijze.1  In de volgende paar jaren neemt Hoyer  
 

                                                      
1
 De eerste advertentie van Hoyco platen is aangetroffen in La Prensa, 1 februari 1949 p. 2 
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Afb. 1.1: Horacio Hoyer met opnameapparatuur voor grammofoonplaten en de Philips EL3540 taperecorder, 

circa 1952.
2
 

 
een rijke schakering van Curaçaose artiesten op en brengt de platen uit op zijn label ‘Hoyco’. 
Ongeveer 75 platen zien het licht.  
 
De Beurs en Nieuwsberichten wijdt op 7 oktober 1949 een artikel aan Hoyers studio. Gemeld 
wordt dat Hoyer het jaar daarvoor begonnen is met het maken van opnamen in zijn winkel. 
Er is een ‘elastische’ studio die kan worden uitgebreid wanneer grotere ensembles moeten 
worden opgenomen.3 Dit is een flaterende omschrijving geweest van de situatie. Het komt 
er op neer dat bij grotere groepen de schuifdeuren naar de woonkamer worden opengezet. 
Op die manier is de studio ‘elastisch’. 4     
 
Al in een betrekkelijk vroeg stadium wordt de culturele waarde van de Hoyco platen 
onderkend. Op 17 juni 1950 publiceert de Beurs en Nieuwsberichten een artikel – een 
overdruk uit het Nederlandse dagblad De Telegraaf – waarin Dr. J.A. Leerink de loftrompet 
steekt omtrent de fonografische activiteiten op de Antillen: ‘Een … verdienstelijke melomaan 

op Curacao is de heer Hoyer, die voor eigen rekening en risico gramofoonplaten maakt van 

de inlandse orkesten.’ Leerink ziet dat een verdwijnend Curaçao wordt gedocumenteerd: 
‘Liefhebbers van onbedorven natuurklanken, tracht deze plaatjes te bemachtigen eer het te 

laat is! Hier kan men nog een tenor-saxofoon horen bespelen door een neger zonder society 

beinvloeding, fris, ongekunsteld, zeer frappant. Lang zal dit alles niet meer intact blijven. 

Onherroepelijk moet ook hier de evolutie naar de commerciële “show” haar intrede doen; 

onweerhoudbaar zal deze volkskunst zich meer en meer gaan richten naar de 

                                                      
2
 Afbeeldingen 1 t/m 3 uit: Gedenkboek 5 jaar Radio Hoyer, 10 maart 1954 – 10 maart 1959 (Curaçao 1959) p 

114 
3
 ‘Naar verbetering van de Curaçaose muziek’ in: Beurs en Nieuwsberichten, October 7 1949, p. 2. 

4
 Helen Hoyer, September 5, 1998. 
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cosmopolitische Europees-Amerikaanse smaak’.5 Niet alleen op ‘academisch’ niveau worden 
Hoyers grammofoonplaten geapprecieerd. Illustratief is het verhaal van de vrouw die, hevig 
verlangend naar de nieuwste Hoyco uitgave, de deur van Hoyers winkel gesloten vindt. In 
wanhoop forceert zij de deur, pakt een exemplaar van de plaat en begeeft zich naar de 
tennisbaan om Hoyer – aldaar verwikkeld in een ‘match’ – te betalen. Haar commentaar: ‘Ik 

wilde hem zo graag hebben. ... Ik kon niet langer wachten.’
6 

 
Hoyer publiceert twee ‘cancioneros’, een mengvorm tussen tekstboek en platencatalogus en 
verspreid posters om zijn fonografische producten aan te prijzen. Dit lijkt commercieel, maar 
met zijn duiding ‘melomaan’, i.e. een hartstochtelijk muziekliefhebber, en zijn verwijzing 
naar het financieel risico van de grammofoonplaatproductie wijst Leerink al op de geringe 
kansen op gewin. Meer dan voorkomend uit winstbejag moet de fonografische activiteit van 
Hoyer gezien worden als een drang om vast te leggen en te behouden. Hiermee begeeft hij 
zich op moderne wijze in de traditie van zijn veelzijdige vader, de dichter, schrijven, musicus, 
componist en geschiedkundige Willem M. ‘Shon Wein’ Hoyer.7 
 
De ‘elastische’ studio in de winkel in de Kerkstraat is verre van ideaal. Vooral de 
geluidsisolatie is een probleem. Hierdoor kan men alleen opnemen wanneer het stil is op 
straat. Men is daardoor aangewezen op de late avonduren en de nacht. Begin augustus 
19528 verplaatst Hoyer zijn studio naar een oud familiehuis aan het  Julianaplein (het huidige 
Plasa Horacio Hoyer). De studio hier is veel professioneler van opzet. De akoestiek is 
verbeterd doordat tegen de muren geluidsabsorberend materiaal is aangebracht. Verder is 
de apparatuur in een aparte ruimte geplaatst. Deze studio zou de basis vormen voor Radio 
Hoyer.  
 
1.2 De oprichting van Radio Hoyer 
 
Rondom het tijdstip van de verhuizing naar het Julianaplein heeft Hoyer zijn plannen voor 
een radiostation al klaar. Op 12 juli 1952 vraag hij een zendvergunning aan. 9  Het moment is 
gunstig want de regering is van mening dat naar de Nederlands georiënteerde publieke 
Curaçaose omroep Curom er behoefte is aan het type radiostation dat Hoyer voor ogen 
staat; een commercieel stations met lokale populaire muziek en programma’s in de landstaal 
Papiamento. Voorbereidingen worden getroffen in de vorm van het modificeren van een 
R.C.A. telegrafiezender (morsesignaal) waardoor deze geschikt wordt voor het uitzenden van 
spraak en muziek. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Bosch Verschuur.10 Deze  
 

                                                      
5
 Beurs en Nieuwsberichten, 17 juni 1950 p 2  

6
 ‘Zij kon niet langer wachten’ in: Beurs en Nieuwsberichten, October 22, 1953 p. 4. 

7
 Willem Manuel Hoyer (June 17, 1862 - July 30, 1953) Encyclopedie van de Nederlandse Antillen, p. 236. In: De 

kleur van mijn eiland p 133-136 kunnen Nederlandse vertalingen van enkele gedichten van Willem M. Hoyer 

worden aangetroffen.   
8
 Lorito Real, August 8, 1952 p. 11. Gedenkboek 5 jaar Radio Hoyer, p. 18 shows a picture made during the 

inauguration of the recording studio at Julianaplein. Present: Horacio, Edelmira and Helen Hoyer, Mr. J.A. 

van ’t Hoog, Mr. Leo, H. Hermans and Mrs. Schagen. 
9
 ‘Radio Hoyer deed officieel intrede in Curaçaose aether’ in: Amigoe di Curaçao, March 11, 1954 p. 2. 

10
 R.C. Bos Verschuur, January 8, 1999. Bosch Verschuur komt in 1928 in dienst van de Landsradio- en 

Telegraafdienst. (Amigoe di Curaçao, August 28 1963 p 2) Januari 1967 gaat Bosch Verschuur uit 

landsdienst. (Amigoe di Curaçao, January 3 1967 p 3) 
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Afb. 1.2: Horacio Hoyer, circa 1959  Afb. 1.3: Studio Radio Hoyer, circa 1959 

 
en andere preparaties van het station hebben vermoedelijk veel tijd en geld opgeslokt. In 
ieder geval is de productie van grammofoonplaten vanaf deze periode op een laag niveau. 
 
Op 3 februari 1954 verkrijgt Hoyer de zendmachtiging. Op 10 maart11 van dat zelfde jaar is 
Radio Hoyer ‘on air’. 12 Aanvankelijk is de zendtijd zes uur per dag, maar deze wordt al snel 
uitgebreid naar zestien uur.13 Bij het éénjarig bestaan, op 10 maart 1955, toont de Amigoe 
een foto met daarop Hoyer met zijn voltallige staf van medewerkers, bestaande uit José 
Casseres (gitarist en componist), mej. Hoelen (jeugdrubriek), Eithel Hernandez (omroeper en 
advertentieverzorger), Vilma Lourens (omroepster), Horacio Hoyer (directeur), Mej. M. 
Ramatan (omroepster) en A. Heyer (omroeper).14 Geleidelijk aan wordt het personeel 
professioneel geschoold. Soms lopen zij stage bij de Nederlandse omroepen in Hilversum, 
zoals Stella Priest, Myrna St. Jago (in 1958)15 en  Mildred Straker (in 1960).16 Stella Priest 
keert rondom de jaarwisseling 1965-1966 terug naar Curaçao in gezelschap van haar 
echtgenoot Hans ‘Suhandi’ Oosterhof. Priest keert terug bij Radio Hoyer, Oosterhof is 
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 ‘Radio Hoyer deed officieel intrede in Curaçaose aether’ in: Amigoe di Curaçao, March 11, 1954 p. 2 and 

‘Radio Hoyer betrad officieel de aether’ in Beurs en Nieuwsberichten, March 11, 1954 p. 3. 
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 In honour of this fact Beurs en Nieuwsberichten of March 11, 1954 printed, on the front page, a composite 

photograph by Fischer of Hoyer and a Hoyco record. 
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 Amigoe di Curaçao, October 28 1955 p 2 
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 Amigoe di Curaçao, March 11 1955 p 1. Man van het eerste uur is ook de populaire verslaggever-omroeper 

(in dagelijks leven verzekeringsman) Ted Koetsier. Over hem publiceert de Amigoe di Curaçao op 1 juli 1960 p 8 

en ibidem 28 februari 1969 p 3 een artikel.   
15

 Amigoe di Curaçao, 30 juli 1958 p 5, ibidem 11 september 1958 p 2, ibidem 18 september 1958 p 5, ibidem 

25 september 1958 p 5, ibidem 11 november 1958 p 2, ibidem 7 september 1966 p 3   
16

 Amigoe di Curaçao, 14 oktober 1960 p 5 
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aangenomen bij het station en neemt de leiding op zich van Radio Hoyer II tot hij in 1967 
directeur wordt van het theater Centro Pro Arte.17   
 
1.3 Radio Hoyer II, III en verdere plannen 
 
Het succes van het station weerspiegelt zich niet alleen in uitbreiding van zendtijd en 
medewerkers. Oktober 1955 vraagt Hoyer vergunning aan voor een tweede zender.18 Deze 
zender is beoogd als een station dat meer culturele programmas (in de Nederlandse taal) zal 
brengen. De leiding ervan komt in handen van Jan Doedel (pseudoniem voor Willy van der 
Mandele). Doedel is een man met een mening over de richting waarin de ontwikkeling van 
de radio op de Antillen moet gaan. Enkele jaren eerder heeft hij een brochure gepubliceerd 
waarin hij zijn advies aan de regering voor hervorming van het radiowezen op de Antillen 
ontvouwt. De plannen voor het op cultuur gerichte tweede Hoyer station passen in Doedels 
streven ‘een elck wat wils gedurende de gehele dag’ te bieden in de ether.19 Op 1 juli 1956 
komt de zender in de lucht.20 Het blijft bij proefuitzendingen, totdat die nieuwe zenders, die 
Hoyer eind 1956 in bestelling heeft, worden afgeleverd.21 Dit heeft blijkbaar op zich laten 
wachten, want eerst juli 1957 meldt de Amigoe di Curaçao dat de nieuwe zenders tijdens 
een ‘stille plechtigheid’ zijn ingewijd.22 Radio Hoyer II wordt in maart 1958 officieel in 
gebruikt genomen.23 Inmiddels worden door het station met regelmaat gidsen uitgegeven 
waarin de uit te zenden programma’s worden vermeld, de ‘Mensajero Radio Hoyer’ en de 
‘Radio Hoyer Bode’ (Radio Hoyer II).24 Er zijn bij het vijfjarig jubileum in 1959 13 personen 
‘full time’ in dienst. In deze jaren is het vrouwelijk personeel van Radio Hoyer ‘steeds te 

herkennen aan de uniforme kleding, uitgevoerd in een frisse, blauwe kleur’.25 
 
In februari 1956 openbaart Hoyer zijn plannen met betrekking tot modernisering van de 
studio. De Amigoe di Curaçao bericht: ‘Het huis op het Julianaplein , waar de heer Horacio 

Hoyer zo enthousiast met zijn arbeid is begonnen, leende zich alleen in het prille begin van 

het nu bijna twee-jarig bestaan van Radio Hoyer als zend- en opnamestudio. … Het oude 

gebouw zal voor zover noodzakelijk afgebroken worden. Enkele muren echter worden benut 

voor de nieuwbouw. Er zal een pand met een vlakke gevel komen, een plak dat en vier grote 

glazen ramen aan de straatzijde, die binnen de opnamestudio, welke veel groter dan de 

huidige studio zal worden, liggen’.26 Bij het twee jarig bestaan van Radio Hoyer – ongeveer 
een maand later – staat de Amigoe stil bij het succes van het station en juicht: ‘Sedert de 

opening van het radio-station heeft Radio Hoyer een haast dynamische ontwikkeling 

ondergaan. Binnen zeer korte tijd behoorde Radio Hoyer tot de populaire radio-stations die 
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 Amigoe di Curaçao, 24 december 1965 p 6. Amigoe di Curaçao, 21 augustus 1967 p 2, ibidem 31 augustus 

1967 p 5, ibidem 11 oktober 1967 p 5. ‘Suhandi’ blijft echter actief op radiogebied (ibidem, 9 november 1967 p 

5). In 1976 richt hij zijn eigen station Radio Korsow FM op (Amigoe di Curaçao, 27 december 1976 p. 6) 
18

 Amigoe di Curaçao, October 24 1955 p 2 
19

 Amigoe di Curaçao, 28 october 1955 p 2 
20

 Amigoe di Curaçao, 2 juni 1956 p 1 
21

 Amigoe di Curaçao, 7 december 1956 p 2 
22

 Amigoe di Curaçao, 30 juli 1957 p 2, aanvullende informatie m.b.t. de zenders in: ibidem, 23 august 1957 p 2 
23

 Amigoe di Curaçao, 11 maart 1958 p 1 
24

 Gedenkboek 5 jaar Radio Hoyer, 10 maart 1954 – 10 maart 1959 (Curaçao 1959) p. 55 
25

 Gedenkboek 5 jaar Radio Hoyer, 10 maart 1954 – 10 maart 1959 (Curaçao 1959) p 114 
26

 Amigoe di Curaçao, 18 februari 1956 p 1 
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men hier op de Antillen beluistert.’ De krant wenst dat het feest volgend jaar maar in de 
nieuwe studio mag plaatsvinden!27  
 
De nieuwbouwplannen hebben geen doorgang gevonden. Nog immer resideert Radio Hoyer 
in het oude familiepand dat nu als karakteristiek en van monumentale waarde wordt 
ervaren en uiteindelijk zelfs door de familie Hoyer is gerestaureerd. Het publicitair goede 
idee om door middel van grote ramen een blik in de studio gunnen is wel gerealiseerd. Deze 
ramen zijn legendarisch geworden. Regelmatig groepen mensen tijdens de uitzending van 
populaire ‘conjuntos’ zich voor de studio om het optreden te volgen. Dit wordt bijvoorbeeld 
gemeld in de Amigoe di Curaçao, op 11 november 1956 bij een optreden van de band van 
Her Majesty’s Canadian Ship Quebec, blijkbaar te gast in de haven van Willemstad: ‘Er was 

hedenochtend voor de studio een groot aantal belangstellenden samengestroomd, die door 

de studioramen naar binnen gluurden’.
28  

 
Radio Hoyer is ook in het maatschappelijk verkeer actief. Mei 1956 ontstaat het plan om – 
naar voorbeeld van het Nederlandse AVRO’s ‘Minjon’ (MINiatuur Jeugd Omroep) – een 
jeugdomroep op te richten. De leiding zal in handen komen van Jaap Cohen en er zullen 
nauwe contacten met ‘Minjon’ worden onderhouden. ‘De bedoeling is … de 

zelfwerkzaamheid van de jeugd te bevorderen, daar zij deze programma’s … in haar geheel 

moeten verzorgen. Hierdoor zullen de kinderen het omroepwezen van nabij leren kennen en 

Radio Hoyer hoopt hierbij bij te dragen aan de interessevorming van de jeugd, waardoor zij 

liefhebberijen op allerlei gebied kan aankweken, die een prettige en tevens leerrijke strekking 

hebben, die de jeugd “van de straat houden”.’29  
 
De aandacht van Horacio Hoyer richt zich ook op Bonaire. Op 18 april 1958 start bij Radio 
Hoyer het ‘Bonairiaans half-uurtje’ op initiatief van Eddy Sillië en Erwin Palman. De muzikale 
leiding is in handen van Silvano Cecilia. Met behulp van een Philips EL 3516 taperecorder 
worden ter plaatse opnamen gemaakt van lokale ensembles. De banden worden via Radio 
Hoyer op Curaçao uitgezonden.30 Uiteindelijk monden deze activiteiten uit in een speciaal 
zendstation voor het zustereiland.31 In juni 1960 vindt de eerste proefuitzending plaats.32 
Mei 1961 is Radio Hoyer III, ‘Voz di Bonaire’, definitief in de lucht.33  
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wilde beginnen verkocht (Amigoe, 11 maart 1989 p 12) zie bericht hierover in Amigoe di Curaçao, 10 juli 1975 
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Een bijdrage aan de openbaarheid van bestuur levert Horacio Hoyer door op 31 maart 1965 
een verzoek in te dienen bij de Staten (regering van de Nederlandse Antillen) om de 
parlementsvergaderingen (Staten en Eilandsraad) rechtstreeks te mogen uitzenden. Hiertoe 
wordt op 5 juli 1965 toestemming verleend.34  
 
1.4 Radio Hoyer na 1970 
 
De effecten van de rationalisering van de olieindustrie, die al in de jaren vijftig is ingezet, 
doen zich voelen in slinkende werkgelegenheid in deze branche. Het opkomend toerisme 
biedt wel enige uitwijk maar halverwege de jaren zestig zijn de jaren van grote economische 
voorspoed voor de Antillen voorbij. 35  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. De minder gunstige ontwikkeling van de 
economische omstandigheden betekent voor Radio Hoyer dat de verdiensten – immers 
afhankelijk van reclame-uitzendingen – onder druk komen te staan. In bepaalde perioden en 
in bepaalde branches is enig herstel – immers kent elke economie zijn ‘ups-and-downs’ – 
maar een bijkomend probleem vormt het feit dat er in de loop der jaren steeds meer lokale 
stations op het eiland bijkomen. De concurrentie tussen de stations is hevig. Uiteindelijk zijn 
rondom het jaar 2000 ten minste 16 lokale zenders op Curaçao te beluisteren.36    
 
Versobering en bezuiniging treffen ook Radio Hoyer maar de ondernemerszin wordt niet 
verloren. In 1979 wordt het 25 jarig bestaan van Radio Hoyer gevierd. Er zijn dan 43 mensen 
in dienst en – zo meldt de Amigoe – de laatste jaren is flink geïnvesteerd in vernieuwing van 
de apparatuur en restauratie van het karakteristieke onderkomen van het station.37 Bij het 
dertig jarig bestaan op 10 maart 1984 wordt een wereldprimeur behaald met het in gebruik 
nemen van de zender op de Tafelberg die geheel op zonne-energie draait.38  
 
Op het moment van schrijven (december 2013) is Radio Hoyer nog immer actief. De 
uitzendingen zijn nu ook wereldwijd digitaal (via internet) te beluisteren. De leiding van het 
station is in handen van Horacio’s dochter Helen Hoyer. 
 
1.5 Horacio Hoyer, een gewaardeerd en gelauwerd man 
 
Horacio Hoyer, de oprichter van Radio Hoyer, zijn vele blijken van erkenning ten deel 
gevallen. Aanvankelijk betreft het de uitgave van zijn grammofoonplaten met lokale muziek 
op zijn label Hoyco, later geldt de waardering vooral zijn radiostation.  
 
Hierboven is al de loftuiting van Leerink ter sprake gekomen voor de Hoyco opnamken.  
Johan van de Walle schrijft in 1954 met veel waardering en besef van de culturele waarde 
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 Amigoe, 15 maart 1984 p 3. Deze uitzendingen zijn soms op band vastgelegd (zie inventaris). De eerste 

vergadering werd op 8 november 1965 uitgezonden (en geregistreerd) (zie inventarisnummer 78). 
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 Jong, Mark W. de en Henk ten Napel, ‘Nederlandse Antillen en Aruba’, (’s Gravenhage 1988) p. 41 
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over de Hoyco grammofoonplaten, dit in zijn overzichtswerk De Nederlandse Antillen, land / 

volk / cultuur en toont hierbij een afbeelding van Horacio Hoyer met zijn apparatuur.39 Van 
de Walle, ooit hoofdredacteur van het Curaçaose dagblad Beurs en Nieuwsberichten en later 
hoofd van de West Indische Afdeling van Radio Nederland Wereldomroep, roemt twee 
decennia later nog met verve Hoyers inzet bij het behoud van het Curaçaos cultureel erfgoed 
en bepleit van harte archiefvorming van dit ‘oeuvre’. 40  Van overheidswege is het 
bijvoorbeeld Gouverneur Speekenbrink die zijn waardering doet blijken. Bij een bezoek aan 
de studio’s van Hoyer in september 1959 wijst hij ‘op het belangrijke werk, dat door de heer 

Hoyer wordt verricht met betrekking tot verheffing van de cultuur op de Nederlandse 

Antillen’.41 Soms komt een blijk van waardering uit onverwachte hoek: ‘Radio Hoyer heeft 

grote verdiensten voor onze gemeenschap’, zo meldt de anonieme schrijver van de Amigoe-
rubriek ‘Gezien door een Antilliaan’ nadat de overheid een uitzending om politieke redenen 
heeft verhinderd; ‘Laat men in ’s hemelsnaam het werk van zulk een eminent landskind niet 

remmen maar in goede banen houden en blijven stimuleren’.42  
 
Horacio Hoyer is gelauwerd met de Venozelaanse Orden di Fransisco de Miranda en Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau43 alsmede het ‘Mozaik van Verdiensten’ toegekend door de 
Curaçaose Vereniging van Musici vanwege zijn bijdrage aan de muziek en cultuur.44 Bij 
gelegenheid van het dertig jarig jubileum van Radio Hoyer wordt het noordelijk deel van het 
Julianaplein omgedoopt in Plasa Hoyer. Gezaghebber Ronnie Casseres de motivatie van dit 
besluit van het bestuurscollege ‘… als dank aan het eerste commerciële radiostation dat in 

het Papiamentu uitzond. Dat is een bijdrage … die haast niet in woorden is om te zetten aan 

de vorming en verbetering van de communicatie tussen alle gelederen van de 

gemeenschap’.45 Op 25 november 1988 wordt de naam gewijzigd in Plasa Horacio Hoyer als 
eerbetoon aan de stichter van het radiostation.46 Op 25 november 1995 wordt op het plein 
een bronzen buste van Horacio Hoyer onthult.47  
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Bijlage 2: Enige aspecten van geluidsregistratie bij Radio Hoyer 

 
Bij de oprichting van Radio Hoyer in 1954 staan ten minste twee apparaten voor het 
opnemen van geluid ter beschikking. Ten eerste is daar het apparaat voor het direct 
opnemen (snijden) van grammofoonplaten. Dit is het Rek-O-Kut M-5S snijmechanisme met 
Webster snijkop in combinatie met de model V (16-inch) draaitafel. Als opnameversterker 
wordt de Rek-O-Kut R-8 A gebruikt. Dit materiaal is door Hoyer vanaf 1948 gebruikt voor het 
opnemen van grammofoonplaten. Daarnaast beschikt Hoyer over een Philips EL 3540 
taperecorder. Dit apparaat wordt bij de introductie in april 1952 enthousiast besproken in de 
Amigoe di Curaçao. Bij de demonstratie staat men versteld van de geluidskwaliteit: ‘De 

weergave was zó zuiver en zó duidelijk en overtrof onze stoutste verwachtingen’.48 Horacio 
Hoyer staat met deze apparatuur afgebeeld in Van de Walle’s boek De Nederlandse Antillen, 

land / volk / cultuur. In de loop van 1954, in ieder geval voor het éénjarig bestaan in 1955 (10 
maart) is een Webcor 210 aangeschaft. De Webcor maakt besparing op geluidsband 
mogelijk. Het apparaat werkt op halfspoor en heeft naast 19 c/s. ook een bandsnelheid van 
9,5 c/s. Dit in tegenstelling tot de Philips die de gehele breedte van de band gebruikt 
(volspoor) en werkt met een snelheid van 19 c/s. De oudste banden in het archief zijn met 
deze apparaten opgenomen. De snijapparatuur wordt vooral ingezet voor het opnemen van 
de reclameboodschappen. Door deze per item op plaat vast te leggen kunnen zij tijdens de 
uitzending gemakkelijk tussen de programma’s worden gedraaid en kan in intensiteit en 
volgorde gemakkelijk worden gevarieerd.    
 
Bij het 5 jarig jubileum in 1959 wordt in het gedenkboek van Radio Hoyer melding 
gemaakt van de inventaris. Men beschikt over 4 Collins consoles, 2 Collins ‘remote 
consoles’, 2 RCA zenders, 2 telexen, 20.000 m2 terrein (voor de zender), een 
stencilmachine en een fotokopieerapparaat. Wat registratieapparatuur betreft worden 9 
taperecorders (een Berlant, vier Ampex, machines en vier ‘F.M.’) vermeld en twee 
snijtafels voor opname van grammofoonplaten. Dit is verdeeld over twee 
opneemkamers.49 Bij dit 5 jarig jubileum wordt ook een radiotechnische primeur door het 
station ten beste gegeven. Door gebruik van twee zenders organiseert Hoyer een 
experimentele stereo uitzending.50   
 
Op Bonaire wordt voor Radio Hoyer vanaf 1958 gewerkt met een Philips EL 3516. Dit is 
een apparaat voor halfspoortechniek, ontwikkeld voor de amateurmarkt en voorzien van 
de snelheden 4,75, 9,5 en 19 c/s. 
 
Tussen 1955 en 1970 is bij Radio Hoyer vrijwel uitsluitend met halfspoor mono 
sporentechniek gewerkt. Banden in het archief uit genoemde periode in volspoor zijn òf 
opgenomen op de Philips EL3540 (die gezien de opgave in het 5 jarige jubileumboek in elk 
geval voor 10 maart 1959 is afgevoerd) òf zijn van ‘vreemde’ herkomst. Vaak wordt op 9,5 
c/s. opgenomen, een snelheid die in professionele kring onvoldoende wordt geacht maar 
die wel tot een belangrijke besparing van band leidt en een langere speelduur mogelijk 
maakt.  
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Bij Radio Hoyer lijkt vooral een behoefte aan ‘non stop’ speelduur groot te zijn geweest. 
Vaak is naast de relatief lage bandsnelheid ook een dunne bandsoort gebruikt om de 
speelduur te verhogen. In een aantal gevallen is men daarbij technisch gezien ‘op het 
scherpst van de snede’ gaan werken. Zo is bijvoorbeeld triple play band gebruikt op 26 
cm. spoelen. De verhoogde trekkracht, nodig bij deze grote spoeldiameter, heeft een 
nadelige invloed op de doorvoer van deze dunne band. Het succesvol gebruik van dunne 
band stelt hoge eisen aan eigenschappen en onderhoud bandgeleiding en aandrijving 
(capstan en drukrol). Soms is op de opnamen jengel en slip te horen, het gevolg van het 
gebruik van te dunne band op een recorder die daar eigenlijk niet geschikt voor is dan wel 
te zeer was vervuild. Echter, over het algemeen is de geluidskwaliteit die op de banden 
wordt aangetroffen 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 wellicht in een later onderzoek al dan niet zullen kunnen worden 
onderbouwd. 
 
Rondom 1970 wordt bij Radio Hoyer begonnen met opnamen te maken volgens het 
kwartspoorsysteem. Dit systeem vindt in die periode, hoewel al in 1958 geïntroduceerd, 
ruime toepassing door de verspreiding van stereo-apparatuur en Japanse taperecorders. 
Kwartspoor leent zich vooral voor toepassing in een amateur stereoketen. Linker en 
rechter kanaal worden elk in een spoor opgetekend. Doordat per spoor slechts een kwart 
van de breedte van de band wordt gebruikt, en dus aan de A zijde nog slechts voor de 
helft is ‘beschreven’, kan de band wanneer de spoel vol is worden gekeerd en een B zijde 
worden opgenomen. Het kwartspoor systeem schept de mogelijkheid tot efficiënt gebruik 
van de (kostbare) band, waarvoor slechts een kleine tol wordt betaald door een iets 
minder gunstige signaal-ruisverhouding. 
 
Soms wordt bij Radio Hoyer in combinatie met de kwartspoortechniek ook een bandsnelheid 
van 4,75 c/s. toegepast. Weliswaar geldt de toepassing vooral opnamen van Staten en 
Eilandsraad, gesproken woord dus, waarbij aan frequentiebereik en gelijkloop van band en 
recorder lagere eisen kunnen worden gesteld. Desalniettemin, deze combinatie geldt in die 
tijd zelfs voor amateurgebruik als ‘onder de maat’. Ter vergelijking: standaard bij de omroep 
in Hilversum is in die jaren: gebruik van standaardband, snelheid 19 of 38 c/s. volspoor mono 
of halfspoor stereo (zie bijlage 6). 
 
Mogelijk heeft de concurrentie tussen de (commerciële) radiostations op Curaçao hier haar 
tol geeist; Hoyer heeft zich mogelijk genoodzaakt gezien drastisch op materiaal te 
bezuinigen. De positie van Radio Hoyer in de economische mededingen lijkt ook gevolgen 
gehad op het personeelsbestand. De verslechterde kwaliteit van de bandopnamen na 1970 
heeft namelijk niet louter technische oorzaken maar houdt ook verband met de bediening 
van de opnameapparatuur. De indruk wordt verkregen dat na 1970 veel van de technische 
handelingen niet door aparte technici zijn verricht maar ‘en passant’ door de omroepers of 
programmamakers zelf. Vaak is er sprake van over- of ondermodulatie (er is te hard of te 
zacht opgenomen). In het eerste geval is het geluid vervormd, in het tweede geval is de 
signaal/ruisverhouding slecht. Om de te zacht gemaakte opname te kunnen beluisteren 
moet het volume worden opgedraaid. Met het signaal wordt ook de bandruis extra 
versterkt, soms  tot een hinderlijk niveau. Naast over- en ondermodulatie worden nu en dan  
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    Afb. 2.2      

Afb. 2.1                                     

 

 
       

 
Afb. 2.4       Afb. 2.5 

 
Afb. 2.1 : Yvonne Hoost met Ampex 350 taperecorder 

Afb. 2.2: Myrna Sintjago bedient de platensnijmachine, rechts de Berlant taperecorder 

Afb. 2.3: Eitel Hernandez achter Collins 212-B2 mixer console 

Afb. 2.4: Omroepster Mildred Straker achter de Collins console 

Afb. 2.5: 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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gebreken in het geluid bespeurd (slip, jengel, gebrek aan hoge tonen) die zijn terug te voeren 
op matig tot slecht onderhoud van de opnameapparatuur. Slechte of matige geluidskwaliteit 
bij reportages wordt soms veroorzaakt door slechte lijnverbindingen en/of de passaatwind 
in de microfoon. 
 
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. Rondom 1980, vermoedelijk in 1979, lijkt men zich bij Radio Hoyer 
dit ineffeiciënt gebruik te hebben gerealiseerd. Men is bij de keus van nieuwe recorders 
(vermoedelijk Revox) overgeschakeld op een wat ongebruikelijke combinatie van volspoor 
(mono) bij een bandsnelheid van 9,5 c/s. De lage snelheid is bij de toenmalige techniek geen 
wezenlijke beperking van de geluidskwaliteit terwijl de volspoor techniek een optimale 
signaal-ruisverhouding geeft en daarbij de kans op ‘drop outs’ (veelal een gevolg van 
beschadiging van de band) nihil is. Zo wordt dus een lange speelduur bereikt met de relatief 
lage snelheid terwijl de band over de gehele oppervlakte optimaal wordt benut. Naast Revox 
zijn in de laatste fase van het gebruik van ‘open reel’ banden ook apparaten van het 
fabricaat Teac toegepast. Begin jaren negentig lijkt het gebruik van de kwart inch ‘open reel’ 
banden te zijn gestaakt. De compact cassette neemt, tot de komst van de digitale media, de 
functie van medium voor eigen opname volledig over.   
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Bijlage 3: Aanvankelijke toestand en oorspronkelijke structuur van het archief, de keus 

voor chronologische ordening 

 
3.1 Aanvankelijke 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 klein 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. 
Door het in de loop der jaren veelvuldig verplaatsen van het archief is de ordening 
verstoord.  
 
3.2 Oorspronkelijke structuur van het archief 
 
Over het algemeen is het raadzaam bij het opnieuw inventariseren van een archief aandacht 
te schenken aan de oorspronkelijke structuur. Doordat de banden van het Radio Hoyer 
archief in de loop der jaren diverse malen zijn verplaatst – zonder acht te slaan op de 
volgorde – is de oorspronkelijke ordening verloren gegaan. Het is in zo’n geval niet 
ongebruikelijk te pogen de oude volgorde te herstellen. Per slot van rekening mag worden 
verondersteld dat de oorspronkelijke ordening van het archief een bepaald doel heeft 
gediend en logisch is. Herplaatsing volgens het oude systeem kan delen  bij elkaar brengen 
en kan bijdragen tot datering van ‘items’ waarvan de opnamedatum onbekend is. Helaas is 
het onmogelijk gebleken de originele volgorde van de banden te reconstrueren en is 
gekozen voor een chronologische indeling. Hieronder volgt een bespreking van de diverse 
reeksen van inventarisnummers die zijn aangetroffen op de banden. 
 
Het Hoyer archief kent diverse reeksen van inventarisnummers. Aard van het opgenomen 
werk, herkomst van de band en diameter van de spoel lijken bij de nummering een rol te 
hebben gespeeld. Er is sprake van enkele nummers die tweemaal voorkomen. Anderzijds 
hebben sommige banden een meervoudige nummering en maken dus deel uit van twee of 
drie reeksen. Binnen de reeksen is de chronologie hooguit globaal. Het lijkt er op dat op 
bepaalde momenten het archief opnieuw is geordend waarbij achteraf met een bepaalde 
willekeur (zeker chronologisch gezien) nummers zijn toegekend. Door dit alles is de 
oorspronkelijke structuur van het geluidsbandenarchief ondoorgrondelijk gebleven en is 
gekozen voor een zo strikt mogelijke chronologische ordening van de banden, waarbij wel 
onderscheid is gemaakt van eigen opnamen van Horacio Hoyer of Radio Hoyer, opnamen 
van Radio Nederland Wereldomroep en banden van ‘vreemde’ herkomst. Ter informatie 
volgen hier enige analyses van de oorspronkelijke nummerreeksen binnen het archief. 
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De eerste reeks, een nummer (meestal) gevolgd door de A, lijkt te hebben gelopen van 
midden jaren vijftig tot en met 1971. De reeks stopt bij 331-A. Deze serie toont vele 
omissies. Er zijn in het archief nog 128 banden met deze nummering aanwezig. Op enig 
moment – of beter: aanvankelijk alternerend met het oude systeem – lijkt de serie te zijn 
voortgezet met de A voor het nummer in plaats van er achter. Het tweede deel van de serie 
begint bij 233 A, loopt tot en met 726 A en is met 20 resterende banden evenmin compleet. 
Er zijn dus exemplaren uit het archief gelicht, dan wel uit de reeks genomen doordat zij 
opnieuw zijn genummerd, mogelijk na hergebruik. Er is geen sprake van een strikte 
chronologie. Soms zijn de nummers chronologisch gezin zelfs onzinnig; van het item 25 jaar 
luchtverbinding Curaçao-Bonaire heeft het eerste deel nummer 84-A, het tweede deel 137-
A.  
 
Een tweede reeks loopt van 575 tot en met 595 (19 exemplaren resterend in het archief). 
Deze lijkt vooral in 1967 en 1968 te zijn  toegepast hoewel in deze reeks ook enkele banden 
voorkomen uit eerder- en later jaren. Deze ‘500-reeks’ heeft gemeen dat het in alle gevallen 
banden op 26 cm. spoelen betreft. 
 
Een derde reeks bestaat uit banden met nummers in de 1000. Deze reeks loopt van 1025 tot 
en met 1072 (13 exemplaren resterend in het archief). De (geschatte) periode waarin deze 
nummering is toegepast is van circa 1960 tot en met 1981. Onduidelijk is waarom deze 
banden in een aparte reeks zijn geplaatst. Ook binnen deze reeks is er geen sprake van een 
strikte chronologie.  
 
Een vierde reeks vormen de opnamen met een inventarisnummer voorafgegaan door de 
letter – B –  (96 exemplaren in het archief aanwezig, waarbij opvalt dat het leeuwendeel 
bestaat uit nummers onder B 100, terwijl de reeks als hoogste nummer B 576 heeft). Deze 
reeks bestaat in hoofdzaak uit banden die oorspronkelijk met programma’s van derden in 
het archief zijn opgenomen (in hoofdzaak Radio Nederland Wereldomroep, daarnaast o.a. 
Voice of America en Country Crossroads). Bij ongeveer een derde (35 stuks) is de originele 
opname bewaard gebleven. Voor het overige deel zijn de banden door Radio Hoyer gebruikt 
voor eigen opnamen. Het oorspronkelijke inventarisnummer is soms gehandhaafd of men 
heeft aan het item dat op de band is gezet geen nieuw nummer toegekend. Deze opnamen 
dateren van 1969 tot en met 1986, het merendeel stamt uit de periode rondom 1975. 
 
De vijfde reeks, waarvan er nog 46 in het archief zijn, zijn banden waarbij het 
inventarisnummer (met uitzondering van 8 stuks) wordt voorafgegaan door de letter – X – 
(hoogste nummer X-102). Dit zijn – naast enige eigen opnamen – evenals de B-reeks in 
hoofdzaak opnamen van derden. In tegenstelling tot de B-reeks is hier bij het merendeel de 
oorspronkelijke opname niet gewist (39 stuks). Hiervan is het grootste gedeelte, 37 stuks, 
opnamen van Spaanstalige culturele programma’s verzorgd door S.A.V.I. (Servicio 
Audiovisual Internacional). Acht van de S.A.V.I. nummers hebben om onduidelijke reden 
geen – X – voor het nummer maar zijn toch als onderdeel van de reeks beschouwd. 
Overigens komen er in het archief ook buiten deze reeks banden van S.A.V.I. voor. In die 
gevallen is de oorspronkelijke opname echter gewist.  
 
Een zesde reeks wordt gevormd door banden voorzien van de aanduiding ‘tape’, gevolgd 
door een nummer. Tot ‘tape 103’ is de reeks slechts met uitzondering van de nummers 25, 
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68, 93 en 94 compleet aanwezig. Dan volgt als enige nog ‘tape 245’. Ongeveer de helft van 
deze reeks heeft al een nummer afkomstig uit een van de andere reeksen. In vrijwel alle 
gevallen betreffende de ‘tape’-nummers historische opnamen of ten minste opnamen 
waarvan men kan veronderstellen dat ze in een historisch overzicht zijn gebruikt. De indruk 
wordt verkregen dat de ‘tape’-nummering laat is toegepast (waardoor de serie dan ook 
nagenoeg compleet is). Mogelijk is dit gedaan als aanzet tot een selectie voor een te vormen 
archief, meer echter lijkt de nummering het product van gebruik in uitzendingen rondom 
historische thema’s; chronologie ontbreekt. Mogelijk is de nieuwe nummering aangebracht 
ter vereenvoudiging van de samenstelling (verwijzing in het draaiboek).  
 
De zevende reeks, gekenmerkt door een nummer op een rond blauw etiket, lijkt evenals de 
‘tape’ aanduiding relatief laat te zijn gevormd en is deze niet chronologisch. De serie loopt 
tot nummer 56, 44 van de banden zijn nog aanwezig, 28 banden vormen ook onderdeel van 
een andere reeks, waarbij de serie met ‘tape’ met 15 stuks met een onevenredig groot 
aantal is vertegenwoordigd. Ook deze reeks lijkt te zijn gevormd bij voorbereiding van 
bepaalde producties. In de onderwerpen van de opnamen lijkt geen verband te zitten.   
 
De achtste en tevens grootste reeks – meer dan tweehonderd stuks – bestaat uit banden 
zonder nummer (of met een niet door Radio Hoyer aangebracht nummer). De opnamedata 
variëren vanaf begin jaren zestig tot diep in de jaren negentig. Het merendeel zijn Hoyer 
opnamen maar er zijn ook banden van ‘externe oorsprong’ bij. Opvallend is dat zich in deze 
reeks alle opnamen van de Eilandsraad bevinden. Ook het aandeel reclames ligt hoog. Men 
kan veronderstellen dat deze reeks de ‘werkvoorraad’ is geweest, banden die gewist konden 
worden. Anderzijds bevinden zich echter ook historische opnamen in de reeks. Bijvoorbeeld 
een korte toespraak van Horacio Hoyer bij het 20 jarig bestaan van Radio Hoyer. Het is niet 
waarschijnlijk dat deze band op de nominatie voor wissen heeft gestaan. 
 
3.3 Chronologische ordening 
 
De conclusie is dat de oorspronkelijke structuur van het archief – hoewel nu en dan een 
bepaalde lijn is te zien – onlogisch en inconsequent is geweest, dan wel verloren is gegaan. 
Daar in alle reeksen de chronologie ontbreekt is de nummering vermoedelijk op diverse 
momenten op grotere hoeveelheden banden toegepast. Soms zijn bij de indeling criteria 
aangelegd die voor Radio Hoyer van belang waren maar voor de huidige gebruiker geen rol 
spelen; bijvoorbeeld de spoeldiameter. Om deze redenen is niet gepoogd terug te keren tot 
de oorspronkelijke structuur maar is het archief zo veel mogelijk chronologische geordend.  
Chronologische ordening blijkt goed mogelijk op grond van a: gegevens op de doos of spoel, 
b: onderzoek naar de data van de geregistreerde gebeurtenissen via de digitaal 
raadpleegbare jaargangen van dagblad Amigoe di Curaçao via de site van de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag. Voorts kan soms de oorspronkelijke nummering nog enig houvast 
bieden evenals sporentechniek, snelheid en merk en/of type van de band. Op deze wijze is 
slechts voor een zeer klein aantal banden de datering onmogelijk gebleken en is een band 
altijd ten minste in een periode geplaatst.     
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Bijlage 4 Enige achtergrondinformatie betreffende het Project conservering, digitalisering 

en inventarisering bandenarchief Radio Hoyer 

 

4.1 Fondsenwerving en voorbereiding  
 

Gwenny Visser (kleindochter van Horacio Hoyer) heeft Tim de Wolf, bij een bezoek aan het 
archief van Radio Hoyer, geattendeerd op de collectie geluidsbanden. Gezien de grote 
historische en culturele waarde van de opnamen is conservering, ontsluiting en digitalisering 
gewenst. November 2009 is door De Wolf een projectvoorstel ingediend bij de  
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, het Prins Bernhard Cultuurfonds 
(Nederland), het SNS Reaal Fonds en het VSB Fonds met als oogmerk conservering, 
digitalisering en inventarisering van het bandenarchief van Radio Hoyer. Hierbij is 
samenwerking gezocht met de Stichting Geschiedenis Geluidsregistratie (Nederland), Radio 
Hoyer (Curaçao) en National Archaeological Anthropological Memory Management (NAAM) 
(Curaçao). Een comité van aanbeveling51 heeft de aanvraag ondersteund.  
 
Medio 2010 zijn berichten van toezeggingen ontvangen van Prins Bernhard Cultuurfonds 
(Nederland en Nederlandse Antillen/Aruba) en de Mondriaan Stichting. Andere genoemde 
fondsen hebben niet besloten tot financiële ondersteuning. 
 
Eind oktober 2010 is De Wolf naar Curaçao vertrokken om zorg te dragen voor deugdelijk 
inpakken en verzending van het archief naar Nederland. Het Bureau voor Audio Archeologie 
De Wolf heeft aldaar zorg gedragen voor reiniging, digitalisering, inventarisering en 
documentering van het archief. Maart 2013 konden de werkzaamheden officieel worden 
afgerond, echter hebben aanvullende werkzaamheden tot december 2013 geduurd.  
 

4.2 Algemene problemen bij transcriptie van geluidsbanden 
 
Een probleem met geluidsbanden is dat het uiterlijk geen indicatie vormt voor de totale 
speelduur. Bij grammofoonplaten is de afspeelsnelheid bekend en kan de speelduur – zo 
deze al niet wordt aangegeven – op het oog worden geschat door te kijken naar benut 
oppervlak, groefsysteem (normaal- of microgroef) en groefspoed. De magnetische registratie 
verandert visueel niets aan de band. Redelijkerwijs is niet te zien hoeveel van de band voor 
opname is gebruikt. Door een veelheid aan combinaties van sporentechniek, snelheid en 
banddiktes zijn daarbij grote verschillen in speelduur per band mogelijk. Tabel 4.1 geeft 
hiervan een illustratie, de bijlagen 4 tot en met 7 verstrekken nadere (technische) 
informatie.  
 

                                                      
51  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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Uit gemelde onzichtbaarheid van magnetische modulatie spruit tevens een probleem voort 
ten aanzien van 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 6.1). 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 (bijlage 4.2, afbeelding 4.2 en 4.3). 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  
 
Tabel 4.1: 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 c/s. 

dienen de tijden voor 19 c/s. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 4.2: De ‘spoorzoeker’ voor het in kaart brengen Afb. 4.3: De ‘spoorzoeker’ in bedrijf, hier in combinatie 

met van de gebruikte sporentechniek. de Philips Pro 36 machine. 
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worden gebracht. Op deze wijze zijn in een enkel geval ook restsporen van ‘gewiste’ 
opnamen aangetroffen die anders nimmer zouden zijn ontdekt (zie bijlagen 6.1 en  6.5) en 
konden deze met behulp van de ‘spoorzoeker’ worden gedigitaliseerd. 
 

4.3 Selectie 
 
Digitalisering van het geluidsbandenarchief van Radio Hoyer is gericht op het behoud van 
cultureel erfgoed van Curaçao en overige eilanden van de (voormalige) Nederlandse 
Antillen. Om die reden zijn ongeveer 70 banden met opnamen zonder verband met 
bovenomschreven gebied niet voor digitalisering in aanmerking gekomen.  Het betreft 
banden met transcriptie-programma’s van buitenlandse instanties (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. Deze banden zijn wel in de inventaris 
opgenomen en blijven in principe in originele vorm onderdeel van de collectie. 
 
Binnen de resterende banden 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 op langere termijn te zien.  
 
4.4. Transcriptie 
 
April 2011 is na de nodige voorbereiding en inventarisatie met de transcriptie van de banden 
begonnen. Banden met schimmel, extreem vervuilde banden of banden met ernstige 
vochtschade zijn 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 openbaarden zich soms ‘probleembanden’. Ook deze 
zijn terzijde gelegd voor behandeling als laatste onderdeel van het project. De overige 
banden zijn – 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 direct aan het 
begin of eind van de band niet kunnen worden afgetast.   
 
Bij het bepalen van spoortechniek en snelheid is een werkbon met werknummer in de doos 
van de band gelegd. Dit werknummer is gebruikt in de administratie (registrering  
metadata) en als bestandsnaam voor de wav (geluids) files. De werkbonnen zijn ook na 
voltooiing van digitalisering en catalogisering bij de banden gelaten.   
 

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. Dit vergemakkelijkt het 
zoeken in de bestanden. 
 
Uiteraard is voor transcriptie een machine en/of koppenbrug gebruikt voorzien van de juiste 
afspeelkop voor aftasting van het voor die specifieke band betreffende sporensysteem. 
Voornamelijk is gewerkt met de professionele Philips Pro36 (met koppenbruggen voor 



260 
 

volspoor, halfspoor (mono en stereo (type I), halfspoor stereo (type II) en kwartspoor) (zie 
bijlage 6.1). Ook zijn enige amateurmachines ingezet zoals de  Uher ‘Royal de Luxe’ (met 
half- en kwartspoor koppenbruggen) en de  Akai GX 220. Incidenteel zijn de Sony TC 377, 
Akai GX 221, Philips N 7150 en Tandberg 10 XD gebruikt. Gebruik van amateurmachines is 
noodzakelijk doordat sommige bij Hoyer gebruikte snelheden (met name de 4,75 c/s.) 
slechts op dergelijke machines voorkomen. In principe vindt transcriptie op de 
oorspronkelijke opnamesnelheid plaats om verschuiving in het frequentiespectrum te 
voorkomen, alsmede onnodige manipulatie aan het digitale bestand.  
 
Voor elke transcriptie is de afspeelkop afgeregeld (azimuth ingesteld) zodat deze de juiste 
stand heeft ten opzichte van de modulatie (zie bijlage 6.4). Vervolgens is op grond van 
gehoor en/of technische gegevens de afspeelkarakteristiek ingesteld (nadere toelichting in 
bijlage 6.6). 
 
De dynamiek van de modulatie op de banden kan een complicerende factor vormen bij de 
transcriptie. Deze kan immers door de onzichtbaarheid van magnetische registratie niet 
visueel worden waargenomen. Van de voor piekniveau geldende normen binnen de 
geluidstechniek is bij Radio Hoyer vaak afgeweken. De afregeling bij de digitalisering is 
gemaakt op het hoogste piekniveau dat tijdens het maken van de instelling voorbij komt. Zit 
ergens verderop in de opname een hogere piek (of is het volume van het opnameniveau 
opgedraaid) dan ontstaat op de (digitale) kopie overmodulatie (‘clipping’). De transcriptie 
moet dan worden onderbroken, het volume moet worden aangepast en de specifieke 
passages moeten worden herhaald. Na transcriptie moet het volume van deze delen in 
overeenstemming worden gebracht en moeten deze worden gemonteerd. Dit is in de 44.1 
kHz bestanden gebeurd, de 96 kHz bestanden zijn ongemonteerd gelaten. 
 
4.5 Digitalisering 
 
In dit project heeft transcriptie plaatsgevonden van analoge geluidsbanden naar een digitaal 
formaat. De digitalisering is simultaan geschied volgens twee normen: allereerst op de CD 
standaard, 44,1 kHz ‘samplerate’ met 16 bits ‘bit-depth’ (de zogenaamde ‘Red Book’ norm), 
en op 96 kHz ‘samplerate’ met een 24 bits ‘bit depth’.  Laatstgenoemde norm kan gezien 
worden als een nieuwe standaard. Het legt het analoge signaal vast in een digitale codering 
van hogere resolutie dan de eerste. Dit leidt in principe tot een betere geluidskwaliteit. 52   
 
De bestanden volgens CD norm zijn al naar gelang de beoogde toepassing bedoeld als 
luisterkopie, voor gebruik in uitzendingen, dan wel als basis voor conversie naar MP3 
bestanden. 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 is de 44.1 kHz kopie gemonteerd (stiltes of hinderlijke geluiden 
die aan de opname vooraf gaan of er na volgen zijn verwijderd). Wanneer het piekniveau 
beneden de -3 dB ligt is het volume ‘normalized’ (niveau-aanpassing) op -1 dB. Hierdoor zijn 
de verschillen in geluidssterkte tussen de bestanden niet te groot.  
 

                                                      
52

 De digitalisering van geluid wordt o.a. beschreven in:  Pohlmann, Ken C., Digitale audio, principes, registratie 

en opslag (Deventer1988) p 41-71 
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De bestanden op 96 kHz samplefrequentie met 24 bits ‘bit-depth’ zijn bedoeld voor 
archivering. De 96 kHz kopie blijft in ‘pure’ vorm bewaard. Deze zijn niet ‘normalized’ 
aangezien dit (theoretisch) een vermindering in geluidskwaliteit geeft. Evenmin is er in de 
bestanden geknipt of gemonteerd. De geluiden om de opname heen (soms later wellicht 
voor belang voor nadere identificatie) blijven bewaard. Met digitalisering op deze twee 
normen is gewerkt in overeenstemming met dat wat in de meeste centra voor 
geluidsarchivering heden ten dage gebruikelijk is.53 
 
Er heeft zowel bij de 44,1 kHz als 96 kHz versie, 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 eventueel een 
‘maagdelijke’ kopie volgens andere inzichten worden bewerkt.  
 
In enkele gevallen, waar storing in het signaal buitengewoon hinderlijk was, is een 
gerestaureerde versie toegevoegd. Deze wordt aangeduidt met de aanduiding ‘rest’ in de 
bestandsnaam.  
 
Rondom mei 2012 heeft zich een storing voorgedaan in de 44,1 kHz 16 bits registratie die 
achteraf te wijten bleek aan een slechte sector op de gebruikte harddisk. Hierdoor zijn in 
enkele gevallen haperingen waargenomen van ongeveer een kwart seconde. In de 96 kHz 24 
bits registratie is sporadisch storing waargenomen die vermoedelijk is ontstaan door fouten 
in de software. Waar bemerkt zijn de fouten hersteld, desalniettemin bestaat de 
mogelijkheid dat storingen in de bestanden worden aangetroffen. Indien deze hinderlijk zijn 
kunnen deze vanuit het parallel opgetekende bestand worden gerepareerd.  
 
4.6 Ontsluiting, metadata, richtlijnen opslag en beheer originelen 
 
Gegevens betreffende band en opname zijn beknopt op de werkbon en uitgebreider op de  
transcriptiebon vastgelegd.54 Deze gegevens zijn verwerkt in een basisbestand.55 Hieruit is 
ten slotte de inventaris vervaardigd. Hoewel uiteindelijk een inventarisnummer aan elke 
band is toegekend blijft het werknummer (aangegeven op de werkbon en transcriptiebon) 

                                                      
53

 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. 
54

 Op de transcriptiebon zijn naast datum transcriptie en urenregistratie de volgende rubrieken ingevuld: 

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. 
55

 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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een belangrijke functie vervullen. Het werknummer vormt het meest specifieke deel van de 
naam van digitale geluidsbestanden (en incidenteel beeldbestanden) en is de koppeling 
tussen de metadata en het digitale geluids- of beeldbestand (en, hoewel niet raadpleegbaar 
voor de gebruiker, de interne projectadministratie).  
 
Deze werkwijze lijkt omslachtig maar is in dit geval onvermijdelijk. De oorspronkelijke 
ordening van het archief was en is onduidelijk. Hierdoor konden geen logische 
inventarisnummers worden toegekend. Desalniettemin moesten banden en bestanden 
traceerbaar blijven en restte niets anders dan toekenning van een werknummer dat – 
hoewel in feite een tijdelijk inventarisnummer – vooral in de naam van de bestanden blijft 
voortleven. Indien dit in de praktijk als hinderlijk wordt ervaren kan er voor gekozen worden 
de bestanden te hernoemen op grond van het uiteindelijk inventarisnummer. Dit heeft 
echter ingrijpende gevolgen op documentatie en administratie rondom dit archief. 
 
In de inventaris zijn per band titel(s), onderwerp(en), naam van sprekers en/of ensembles, 
aanduidingen op band en spoel, spoeldiameter, afspeelsnelheid, sporentechniek, mono of 
stereo, datum (of data) transcriptie, merk van spoel en doos, tijdsduur en opmerkingen 
(meestal met betrekking tot specifieke technische problemen in band of geluid) vermeld. Via 
een trefwoordenregister kan op onderwerp of naam worden gezocht. 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. 
  
Het toegekende inventarisnummer is in rood op de transcriptiebon geschreven. Op de dozen 
of spoelen zijn geen nieuwe aanduidingen aangebracht. Bij het plaatsen van de banden in de 
dozen is gelet op de oorspronkelijke nummering.  Deze is ook in de inventaris in de ‘records’ 
per band vermeld. Deze aanduidingen kunnen de archiefmedewerkers helpen bij het zoeken 
naar een bepaalde band, mocht het origineel om welke reden dan ook weer worden 
bekeken of beluisterd.  
 
De banden zijn verpakt in 25 archiefdozen, 23 dozen 43,5 x 22,5 x 22,5 cm. , 2 dozen 46,5 x 
36,5 x 36,5 cm. De dozen 1 tot en met 19 bevatten banden met een spoeldiameter van 18 
cm. Doos 20 bevat banden met een spoeldiameter van 15 cm., doos 21 15 + 13 cm. en doos 
23 banden met een diameter van 11 cm. of kleiner. In de dozen 24 en 25 zijn banden met 
een spoeldiameter van 26 cm. opgeborgen. De dozen zijn in principe op volgorde van 
inventarisnummer geplaatst. Echter, vanwege verschillen in diameter is hier soms van 
afgeweken. Via de plaatsingslijst kan snel worden gevonden in welke doos een bepaalde 
band zich bevindt.  
 
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 is 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 
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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. 
 
4.7 Omvang digitale bestanden van het archief, speelduur, beeldbestanden en indeling van 
de bestanden op de externe harddisk 
 
Gedigitaliseerd is de omvang van het archief 1,69 TB (terrabyte). Dit is verdeeld over de 
luisterbestanden (44.1 kHz 16 bits) met 324 GB (1553 bestanden) en archiefbestanden (44.1 
kHz 16 bits): 132 GB (810 bestanden) en 96 kHz 24 bits: 1,24 TB (1967 bestanden).  
 
De totale speelduur van de luisterbestanden is ongeveer 548 uur. Gezien de omvang is 
opslag op externe harddisk de beste mogelijkheid het archief te verspreiden en te ontsluiten. 
Opslag op CD zou – bij zeer efficiënt gebruik van de ruimte – ongeveer 450 CD’s vragen. 
Daarbij is het ook nog zo dat een aantal bestanden in het archief de maximale speelduur van 
de CD ruimschoots overtreft. 
 
De luisterkopieën kunnen op de harddisk met de bestanden van het archief worden 
aangetroffen onder de map (directory) 44.1 kHz 16 bit en aldaar onder de map ‘bestanden’. 
Tevens bevindt zich hier de map ‘oude en basisbestanden’. Hierin bevinden zich bestanden 
waaruit in sommige gevallen de uiteindelijke eindkopie is samengesteld. Onder de 
‘basisbestanden’ bevinden zich ook oudere versies of versies die met andere instellingen zijn 
gemaakt, doch later zijn afgekeurd.   
 
De luisterkopieën zijn zodanig bewerkt dat zij klaar zijn voor gebruik. Dit houdt in dat zij 
enigszins zijn bewerkt. Het signaal begin binnen 2 seconden na start van het bestand en het 
volumeniveau is ‘normalized’ tot -1 dB, tenzij na opname van de digitale kopie het 
piekniveau tussen de -3 dB en 0 dB lag. In dat geval is afgezien van ‘normalizing’. In deze 
bestanden zijn stiltes en/of herhalingen (ontstaan door tussentijds reinigen van de 
afspeelrecorder en/of het wijzigen van instellingen) verwijderd,. Er is geen filtering 
toegepast. In enkele gevallen heeft enige geluidsrestauratie plaatsgevonden. Het bestand 
waarin dit is gebeurd is naast de ‘één op één’ kopie toegevoegd met de aanduiding ‘rest’ in 
de bestandsnaam. 
 
De 96 kHz 24 bits is een ongemonteerde, niet bewerkte kopie, bedoeld als ‘back up’ bestand. 
Deze kunnen eventueel in de toekomst worden benut wanneer behoefte is aan de hogere 
resolutie waarmee deze bestanden zijn opgetekend. Geluidstechnisch geeft de hogere 
resolutie in het geval van deze oudere opnamen geen hoorbare verbetering. De bestanden 
kunnen tevens worden gebruikt om – bij beschadiging of fouten – na conversie naar 44.1 kHz 
16 bit (deeln van) de 44.1 kHz bestanden te vervangen. In sommige gevallen zal echter dan 
ook uit de 44.1 kHz ‘oude en basisbestanden’ kunnen worden geput. 
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In enkele gevallen is tijdens de werkzaamheden het werknummer van een bestand 
gewijzigd. Soms zijn in die gevallen de bestanden die niet tot de luisterkopieën behoren 
onder de oude naam behouden. In principe zijn alle wijzigen op dit gebied bij de betreffende 
nummers vermeld in de inventaris.    
 
Beeldbestanden (44 stuks) zijn opgeslagen in de map ‘documenten bij banden’. Hierin 
bevinden zich als JPG-bestanden documenten die soms in de doos bij de band zijn 
aangetroffen. Over het algemeen heeft de informatie betrekking op die specifieke band. Met 
het werknummer als referentie zijn deze documenten gescand en opgeslagen. In de 
inventaris is bij het specifieke nummer aangegeven of zich nog aanvullend documentatie 
betreffende de band in het archief bevindt. Deze kan dan onder de genoemde map worden 
gevonden. 
 
Ter informatie zijn op de harddisk ook het projectvoorstel en de  rapporten betreffende het 
project Conservering, digitalisering en inventarisering bandenarchief Radio Hoyer 
toegevoegd. Het projectvoorstel is benut bij de fondsenwerving, in de rapporten is tijdens, 
en onmiddellijk na afronding van het project, verslag gedaan aan de subsidie verlenende 
instanties en andere geïnteresseerden. 
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Bijlage 5: 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 de opname worden beluisterd.56   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 5.1 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  

                                                      
56

 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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Afb. 5.2 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 5.3 Basisconstructie van een bandapparaat: 1: drukrol, 2: capstan, 3:rechter haspel, 4: slipkoppeling, 

5: linker haspel, 6: wrijvingskoppeling, M: motor. 

Naar:Slot, G. Van microfoon tot oor, Moderne geluidsopname en weergave techniek (Eindhoven 1960)  p. 

247  

 
Nauw 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 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 
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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.  
 
Afbeelding 5.3 toont het principe van het bandtransport van een bandapparaat met één 
motor. De band wordt door drukrol (1) tegen de capstan (2) gedrukt. De band wordt, 
aangedreven door de motor (M) met een constante snelheid van links naar rechts bewogen. 
Haspel 3 wordt met behulp van een snaar door dezelfde motor aangedreven en de band 
wordt hier opgespoeld. Deze haspel moet zo snel draaien dat de band steeds strak wordt 
aangetrokken naarmate er meer band op komt te liggen moet de omwentelingssnelheid van 
de haspel verminderd worden. Immers, met het voller raken van de spoel vergroot de 
diameter en zou per omwenteling meer band worden opgespoeld. Echter, daar de 
bandsnelheid constant is zou dit ongewenst zijn en dient de snelheid waarmee wordt 
opgespoeld te worden aangepast aan het aanbod van band. Dit kan worden bereikt door 
een slipkoppeling (4) tussen motor en haspel te plaatsen. De kracht op de band wordt 
zodoende steeds gelijk gehouden. De linker haspel (5) dient enige tegenkracht te geven. Dit 
om slap hangen van de band te voorkomen en de band met enige kracht tegen de koppen te 
spannen. Daartoe is wrijvingskoppeling (6) aangebracht.57 
 
Bij de betere amateurapparaten en professionele recorders zijn snaren, slip- en 
wrijvingskoppelingen vervangen door motoren. Per haspel is een motor aanwezig die 
elektronisch zo wordt aangestuurd dat de juiste krachten op de band staan.    
 
Dit alles maakt een taperecorder58 tot een onderhoudsgevoelig en betrekkelijk ingewikkeld 
apparaat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
57 Slot, G. Van microfoon tot oor, Moderne geluidsopname en weergave techniek (Eindhoven 1960)  p. 248 
58

 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 6: Nadere technische aspecten van magnetische geluidsregistratie 
 

6.1 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 6.1). 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. 6.1, volspoor,  naar: Koekoek, Hans L., Het Bandrecorderboek (Amsterdam, z.j. [c. 1965]) p 31  

 

Halfspoor (tweespoor) 
 
In 1948 is voor amateurgebruik het halfspoor systeem geïntroduceerd.59 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  

 

 
Afb. 6.2, halfspoor mono (normspoor), naar:  Gobits, Nol, Herman Broekhuizen, Avonturen met een 

bandrecorder (Purmerend, 1964) p 23 

 

 

                                                      
59

 Daniel, Eric D., Dennis Mee, Mark H. Clarck, Magnetic recording, the first 100 years (z.pl., [IEEE press] 1999) p 

79 
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Afb. 6.3, halfspoor type I, naar: Hiller, Erwin, Afb. 6.4 Halfspoor type II, naar: Bussel, Wim van, 

Das Tonbandgerät (Minden  z.j. [c. 1960]) p 29  Geluid op band de recorder, magnetisch, elektrisch 

   en mechanisch bezien (Deventer 1966) p 179 

  

overeenstemming omtrent de spoorindeling. Sommigen hanteren voor spoor 1 het 
bovenspoor, anderen het onderspoor. Rondom 1953 is bovenspoor (zoals afgebeeld in 
afbeelding 6.2) de norm geworden. 
 
Evenmin is er overeenstemming over de exacte positie van de sporen op de band. 
Afbeeldingen 6.3 en 6.4 tonen de afwijkingen. De neutrale zone tussen de sporen kan 
variëren van 1 tot 1,65 mm. waarbij soms ook boven en onder de sporen een neutrale zone 
is aangebracht.60 
 
Bij de introductie van voorbespeelde stereo geluidsbanden in 1955 (door het Britse concern 
E.M.I.) is het tweesporen stereo systeem geïntroduceerd (afbeelding 6.5).61 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. 6.5, tweesporen stereo (type I) naar: Snel, D.A. Magnetische geluidsregistratie – theorie en praktijk 

van het opnemen en weergeven (Deventer 1968) p 193 
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 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, 

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. 
61 Hickman, R.E.B., Magnetic recording handbook – Theory, Practice and Servicing of Domestic and Professional 
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Afb. 6.6, 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 6.6). 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 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 gebruik 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 introductie van het kwartspoor systeem (afbeelding 6.7).62 
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. 6.7, vierspoor mono en stereo, naar: Het plezier van uw bandrecorder draait om Grundig 

(Amsterdam 1969) p 41 
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Het kwartspoor systeem stelt – aangezien het spoor zeer dun is – hoge eisen aan 
bandgeleiding en kopcontact. Een kleine onregelmatigheid leidt al tot fluctuaties in de 
geluidsterkte of een complete ‘drop out’ (kortstondige onderbreking van het geluid).63 
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. 
 
Wordt een volspoor, halfspoor of kwartspoor opname overschreven met een andere 
spoortechniek dan zal – met uitzondering van overschrijving door volspoor – een deel van de 
oude opname tussen de sporen op de band blijven staan (zie ook bijlage 6.5, afbeelding 
6.12).  
 
6.2 bandsnelheid 
 
Bandsnelheid, 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 c/s. en een kopspleet met 
een breedte van 10 micron kan tot 13.000 Hz. worden weergegeven. Wil met dit 
frequentiebereik realiseren bij 9,5 c/s. dan zal de kopspleet maximaal 5 micron breed 
moeten zijn.64 De band moet in staat zijn om per seconde de 13.000 als magnetische 
modulatie op de band ‘afgevuurde’ ‘streepjes’ vast te leggen. In tabel 6.8 is het verband 
tussen de breedte van de kopspleet, snelheid en frequentiebereik weergegeven. 

 

 
 

Tabel 6.8, Verband tussen breedte (hier enigszins misleidend aangeduid met ‘lengte’) spleet opnamekop 

in micron (1000
ste

 mm.) en afspeelsnelheid, aantal hertz waarbij het signaal met 6 dB is verminderd. 

Naar:Slot, G. Van microfoon tot oor, Moderne geluidsopname en weergave techniek (Eindhoven 1960)  p. 

257  

 

Naar mate geluidsband en geluidskoppen verbeterden kon de bandsnelheid worden 
verlaagd. Dit betekende een besparing in geld en ruimte. Recorders konden compacter 
worden gebrouwd.   
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 Snel, D.A. Magnetische geluidsregistratie – theorie en praktijk van het opnemen en weergeven (Deventer 

1968) p 31-32 
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De eerste AEG Magnetophon in 1935 werkte met een bandsnelheid van 100 c/s. Deze kan al 
spoedig worden verlaagd naar 77 c/s. Uiteindelijk zijn de snelheden genormaliseerd, 
uitgaande van 76,2 c/s. (30 inch/sec) in een rekenkundige reeks met 2 als quotiënt. Zo zijn 
ontstaan: 38,1 c/s. (15 inch/sec), 19,05 c/s. (7,5 inch/sec), 9,53 c/s. (3¾ inch/sec), 4,75 c/s. 
(1⅞ inch/sec) en 2,38 c/s. (15/16 inch/sec).65 Gewoonlijk wordt gesproken van 76, 38, 19, 
9.5, 4.75 en 2.4 c/s. 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 c/s. blijft voor professioneel gebruik (radio-omroep en 
platenstudio) tot ongeveer 1953 de norm voor muziekopnamen. Daarna raakt 38,1 c/s. 
ingeburgerd voor dit doel. 19,05 c/s. 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 c/s. 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 c/s. de intrede voor 
amateurgebruik. Spoedig, rondom 1956, volgen de lagere snelheden. De meeste recorders 
zijn uitgerust met twee of drie snelheden.66  
 
6.3 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 kan – de 
naam zegt ’t al – twee tot drie maal zoveel meter band op een spoel.67 
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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 krachten op de band 
bij 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 lengte 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 band’.68 
 
6.4 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.  
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Afb. 6.9, kopstand ten opzichte van de modulatie op de band. Naar: Gobits, Nol en Herman Broekhuizen, 

‘Avonturen met een bandrecorder’ (Purmerend 1964) p 119-120 

 

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. 
 
Afbeelding 6.9 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, kan dit 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.  
 
6.5 Extreem onjuiste stand van de opnamekop 
 
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 (‘alignment’). In afbeelding 6.10 en 6.11 zijn een paar voorbeelden zichtbaar. 
Afbeelding 6.10 toont fouten bij een (overigens ook scheef staande) volspoor kop. Aangezien 
op deze wijze niet de gehele band van modulatie wordt voorzien verslechtert ook de signaal-
ruisverhouding enigszins. 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. 
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In afbeelding 6.11 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 6.12 wordt geen fout getoond maar kan de positie van de sporen bij half- en 
vierspoor registratie goed worden vergeleken. Zo kan worden gezien dat bij halfspoor 
registratie over een eerdere vierspoor opname heen, maar ook bij vierspoor opname over 
een halfspoor opname 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 het 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 van een 
eerdere opname hoorbaar zal zijn.  
 

 

   
  

Afb. 6.10 verkeerde positie volspoor kop, naar:  Gobits, Nol, Herman Broekhuizen, Avonturen met een 

bandrecorder (Purmerend, 1964) p 122 

 

 
 

Afb. 6.11 verkeerde positie kwartspoor kop, naar:  Gobits, Nol, Herman Broekhuizen, Avonturen met een 

bandrecorder (Purmerend, 1964) p 123 

 

 
 

Afb. 6.12 halfspoor en vierspoor, positie op de band,naar: Hiller, Erwin, Das Tonbandgerät (Minden  z.j. 

[c. 1960]) p 29 
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6.6 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 inhaerent is aan het gebruik van lagere snelheden. Als voorbeeld 38 c/s. 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.69 
 
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.  
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Bijlage 7: Probleembanden 

 
Probleembanden ontstaan door vervuiling en/of fysieke degeneratie van het materiaal 
waaruit de band is samengesteld. Niet altijd is de band zelf oorzaak van problemen bij 
weergave. Fouten bij opname van de band kunnen, wanneer extreem, het in optimale 
kwaliteit hoorbaar maken van de modulatie ernstig bemoeilijken. Een extreem ‘uit het lood 
staande’ positie van de opnamekop, waardoor de modulatie zodanig ‘scheef’ is dat een 
juiste kopstand buiten het bereik van de instelmogelijkheden van de recorder valt, creëert 
een afspeelprobleem. Dit is hierboven al besproken. Jengel in de opname, veroorzaakt door 
een vervuilde of defecte aandrijving van de band, kan een – vaak onoplosbare – 
storingsfactor  vormen. 
 
Hier zullen echter de problemen worden belicht die direct verband houden met de fysieke 
eigenschappen van geluidsbanden. Op grond de fysieke samenstelling van geluidsbanden 
kan geleidelijk verval van het materiaal worden verwacht. Ongunstige klimatologische 
omstandigheden kunnen het verval van drager en/of magnetische laag versnellen. De hoge 
temperatuur en (incidenteel hoge) vochtigheidsgraad die kenmerkend zijn voor het Caribisch 
gebied zijn voor geluidsbanden ongunstig.  
 
7.1 Samenstelling geluidsband 
 
Geluidsband bestaat uit een drager van kunststof waarop een magnetiseerbare laag 
ijzeroxide is aangebracht.70 Voorbeelden van voor geluidsband toegepaste kunststoffen zijn: 
celluloseacetaat (zoals bijvoorbeeld Durol van Kodak), polyvinylchloride (PVC) en polyesters 
zoals Mylar (polyethyleentereftalaat, PETP) van Du Pont. 71  Lange tijd vertoonden de 
Amerikaanse fabrikanten van geluidsband een voorkeur voor celluloseacetaat, de Duitse 
voor PVC.72 
 
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 omstandigheden (bijvoorbeeld bij blootstelling aan 
warmte of lichtenergie) bindingen aangaan en zo een zeer groot molecuul vormen.73  

 
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 
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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 het terugvormen 
van azijnzuur uit celluloseacetaat)74 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 chemische samenstelling van de (gevoelige laag van de) band.75 
 
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.  

 
7.2 Probleembanden 

 
Hieronder volgt een beschrijving van de aard der problemen met de banden. Aangegeven 
wordt 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.76 Hij vermeldt 
expliciet:  
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1. het loslaten van de gevoelige laag van de drager 
2. ‘droge rot’ waardoor het breken en loslaten van lassen 
3. vorming van schimmels 
4. doordrukken (kopieereffect) van het geluidssignaal (als gevolg van het aan elkaar 

kleven van de windingen op de bandspoel, totaal verkleefde banden) 
5. 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: 
 

6. Fysieke vervorming van de drager (veelal gepaard met verharding van de drager) 
(Audiotape, Kodak), hierdoor het ‘exploderen’ van banden (Kodak) 

7. Verzwakking van de drager 
8. ‘Sticky tape syndrom’, mechanisch opgewekte bijgeluiden, het piepen van banden bij 

afspelen 
9. Afscheiding van de in de magnetische laag aanwezige smeermiddelen, hieronder ook 

te rekenen: afgeven van (corroderende) aanslag 
10. Onduidelijkheid  omtrent de positie van de gevoelige laag (Maxell) 

 
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. In veel 
gevallen is voor weergave (en digitalisering) van de probleembanden aanpassing van de 
afspeelmachines noodzakelijk gebleken.  
 

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. 
 
1. Het loslaten van de gevoelige laag  
 
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 
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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.  
 
2. ‘Droge rot’ 
 
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. 
 
3. Vorming van schimmels 
 
Vorming van schimmels treedt vooral daar op waar banden warm en vochtig zijn bewaard 
(afbeelding 7.2). Stoffen in de verpakking van de band kunnen een voedingsbodem voor 
schimmels vormen. De band en spoel zelf, meestal bestaande uit kunststof, bieden weinig 
tot geen voedingsstoffen voor schimmels.  Over het algemeen volstaat reiniging en tast de 
schimmel de band niet wezenlijk aan. Wel blijkt soms vocht een schadelijke invloed op de 
band te hebben gehad (zie 1). De sterkte van de gevoelige laag is dan aangetast, en/of de 
hechting tussen gevoelige laag en drager is verminderd. 
 
4. Het doordrukken van het geluidssignaal 

 
Het doordrukken van het geluidssignaal (kopieereffect, overdracht van de magnetisering van 
de ene laag van opgespoeld band op de naburige lagen), door Charles77 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 7.7. 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. Het kan zich manifesteren als echo, pre-echo of 
combinatie van beide. Het doordrukken kan het gevolg zijn van overmodulatie of slechte  
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Afb. 7.1 a en b. 7.1 a: Schematische voorstelling van magnetisch doordrukken van signaal op een 

geluidsband. 7.1 b: Visualisering van het oorspronkelijk signaal (puls) met pre-echo en echo.  

Naar: Webers, Johannes, Tonstudiotechnik, Schallaufnahme und –wiedergabe bei Rundfunk, Fernsehen, 

Film und Schallplatte (München 1968) p. 290 

 
isolerende eigenschappen van de drager. Bij dunne band (met lange speelduur) zal het 
verschijnsel zich eerder voordoen.78 Hoge temperaturen werken het doordrukken in de  
hand.79 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. 
 
5. Het uitrekken van geluidsband  
 
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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6. Fysieke vervorming van de drager 
 

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 7.3, 7.4 en 7.5). 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%. Acetaatband wordt hierbij 1% langer, polyester 
slechts 0,07%.80 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 7.6). Deze komt vaak voor in 
combinatie met het ‘vinegar syndrom’. Door het uitdampen van bepaalde stoffen (soms 
weekmakers) uit de drager – mogelijk een gevolg van het feit dat acetaatband bij relatief 
lage temperaturen (50oC) al zacht wordt81 – 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 geluidskwaliteit. Een afwijking van duizendste millimeters speelt hier al een rol.82 
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. 
 
7. Verzwakking van de drager 
 
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 
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‘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. 
 
8. ‘Sticky tape syndrom’ en piepende banden 
 
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 band te ‘bakken’ 
op een temperatuur van 50oC 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 
toestand worden hersteld. Gedurende een periode van enkele weken blijft de band stabiel 
en kan deze worden gekopieerd.83   
 
Piepende banden is een verschijnsel dat verwant is aan het In literatuur over taperecording 
nu en dan vermelde ‘stick-slip’ verschijnsel.84 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 door een 
aandrukviltje.85 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 lager waardoor de wrijving tussen band en geleider nihil wordt.    
 
9. Afscheiding van de in de magnetische laag aanwezige smeermiddelen 
 
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 
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zowel de onderdelen van de recorder als de band te vrijwaren van overbodige slijtage.86 
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 7.8). 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 enkel 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.  
 
10. Onduidelijkheid  omtrent de positie van de gevoelige laag 
 
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.  
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8. Plaatsingslijst banden 

 

1 doos 1 

2 doos 1 

3 doos 1 

4 doos 1 

5 doos 1 

6 doos 1 

7 doos 1 

8 doos 1 

9 doos 1 

10 doos 21 

11 doos 1 

12 doos 23 

13 doos 23 

14 doos 21 

15 doos 21 

16 doos 1 

17 doos 1 

18 doos 1 

19 doos 1 

20 doos 1 

21 doos 1 

22 doos 1 

23 doos 21 

24 doos 1 

25 doos 1 

26 doos 21 

27 doos 1 

28 doos 1 

29 doos 21 

30 doos 1 

31 doos 21 

32 doos 21 

33 doos 21 

34 doos 1 

35 doos 1 

36 doos 21 

37 doos 1 

38 doos 2 

39 doos 2 

40 doos 2 

41 doos 24 

42 doos 24 

43 doos 2 

44 doos 21 

45 doos 2 

46 doos 2 

47 doos 2 

48 doos 2 

49 doos 2 

50 doos 2 

51 doos 2 

52 doos 2 

53 doos 2 

54 doos 2 

55 doos 2 

56 doos 2 

57 doos 2 

58 doos 2 

59 doos 20 

60 doos 2 

61 doos 2 

62 doos 2 

63 doos 24 

64 doos 21 

65 doos 2 

66 doos 2 

67 doos 2 

68 doos 20 

69 doos 2 

70 doos 3 

71 doos 24 

72 doos 20 

73 doos 24 

74 doos 3 

75 doos 3 

76 doos 3 

77 doos 3 

78 doos 3 

79 doos 3 

79B doos 25 

80 doos 21 

81 doos 3 

82 doos 3 

83 doos 3 

84 doos 21 

85 doos 3 

86 doos 3 

87 doos 21 

88 doos 20 

89 doos 3 

90 doos 3 

91 doos 24 

92 doos 3 

93 doos 3 

94 doos 3 

95 doos 3 

96 doos 3 

97 doos 3 

98 doos 21 

99 doos 3 

100 doos 4 

101 doos 4 

102 doos 24 

103 doos 24 

104 doos 24 

105 doos 22 

106 doos 22 

107 doos 24 

108 doos 24 

109 doos 24 

110 doos 4 

111 doos 24 

112 doos 24 

113 doos 22 

114 doos 4 

115 doos 4 

116 doos 4 

117 doos 4 

118 doos 24 

119 doos 24 

120 doos 4 

121 doos 24 

122 doos 4 

123 doos 24 

124 doos 4 

125 doos 4 

126 doos 4 

127 doos 4 

128 doos 4 

129 doos 4 

130 doos 4 

131 doos 4 

132 doos 4 

133 doos 4 

134 doos 4 

135 doos 4 

136 doos 22 

137 doos 4 

138 doos 4 

139 doos 4 

140 doos 5 

141 doos 5 

142 doos 5 

143 doos 5 

144 doos 5 

145 doos 5 

146 doos 5 

147 doos 5 

148 doos 5 

149 doos 5 

150 doos 5 

151 doos 5 

152 doos 5 

153 doos 5 

154 doos 5 

155 doos 5 

154 doos 5 

157 doos 5 

158 doos 22 

159 doos 5 

160 doos 5 

161 doos 5 

162 doos 5 

163 doos 5 

164 doos 6 

165 doos 6 

166 doos 6 

167 doos 6 

168 doos 6 

169 doos 23 

170 doos 6 

171 doos 6 

172 doos 6 

173 doos 6 

174 doos 6 

175 doos 6 
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176 doos 6 

177 doos 6 

178 doos 6 

179 doos 6 

180 doos 6 

181 doos 6 

182 doos 6 

183 doos 6 

184 doos 23 

185 doos 6 

186 doos 6 

187 doos 6 

188 doos 7 

189 doos 7 

190 doos 7 

191 doos 7 

192 doos 7 

193 doos 7 

194 doos 7 

195 doos 7 

196 doos 7 

197 doos 7 

198 doos 7 

199 doos 7 

200 doos 7 

201 doos 7 

202 doos 7 

203 doos 7 

204 doos 7 

205 doos 7 

206 doos 7 

207 doos 7 

208 vervallen 

209 doos 7 

210 doos 7 

211 doos 7 

212 doos 8 

213 doos 8 

214 doos 8 

215 doos 8 

216 doos 8 

217 doos 8 

218 doos 8 

219 doos 24 

220 doos 8 

221 doos 8 

222 doos 8 

223 doos 8 

224 doos 23 

225 doos 8 

226 doos 8 

227 doos 8 

228 doos 8 

229 doos 20 

230 doos 8 

231 doos 25 

232 doos 23 

233 doos 23 

234 doos 23 

235 doos 8 

236 doos 8 

237 doos 23 

238 doos 20 

239 doos 23 

240 doos 20 

241 doos 8 

242 doos 8 

243 doos 23 

244 doos 23 

245 doos 8 

246 doos 22 

247 doos 8 

248 doos 8 

249 doos 23 

250 doos 8 

251 doos 20 

252 doos 9 

253 doos 9 

254 doos 9 

255 doos 9 

256 doos 9 

257 doos 9 

258 doos 22 

259 doos 20 

260 doos 9 

261 doos 9 

262 doos 9 

263 doos 20 

264 doos 9 

265 doos 20 

266 doos 9 

267 doos 9 

268 doos 23 

269 doos 20 

270 doos 20 

271 doos 23 

272 doos 23 

273 doos 9 

274 doos 23 

275 doos 20 

276 doos 9 

277 doos 9 

278 doos 22 

279 doos 22 

280 doos 20 

281 doos 20 

282 doos 20 

283 doos 9 

284 doos 9 

285 zie 511 

286 doos 9 

287 doos 9 

288 doos 9 

289 doos 9 

290 doos 20 

291 doos 20 

292 doos 22 

293 doos 9 

294 doos 9 

295 doos 23 

296 doos 23 

297 doos 10 

298 doos 23 

299 doos 23 

300 doos 10 

301 doos 10 

302 doos 10 

303 doos 20 

304 doos 10 

305 doos 25 

306 doos 10 

307 doos 10 

308 doos 10 

309 doos 20 

310 doos 22 

311 doos 10 

312 doos 10 

313 doos 10 

314 doos 10 

315 doos 10 

316 doos 10 

317 doos 10 

318 doos 10 

319 doos 10 

320 doos 10 

321 doos 20 

322 doos 10 

323 doos 10 

324 doos 10 

325 doos 23 

326 vervallen 

327 doos 22 

328 doos 22 

329 doos 10 

330 doos 10 

331 doos 10 

332 doos 11 

333 doos 11 

334 doos 22 

335 doos 22 

336 doos 11 

337 doos 11 

338 doos 11 

339 doos 11 

340 doos 11 

341 doos 11 

342 doos 22 

343 doos 11 

344 doos 11 

345 doos 11 

346 doos 11 

347 doos 11 

348 doos 11 

349 doos 11 

350 doos 11 

351 doos 25 

352 doos 11 

353 doos 11 

354 doos 25 

355 vervallen 

356 doos 11 

357 doos 11 

358 doos 11 

359 doos 11 
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360 doos 22 

361 doos 11 

362 doos 11 

363 doos 12 

364 doos 12 

365 doos 22 

366 doos 12 

367 doos 12 

368 doos 12 

369 doos 12 

370 doos 12 

371 doos 12 

372 doos 12 

373 doos 12 

374 doos 12 

375 doos 12 

376 doos 12 

377 doos 12 

378 doos 12 

379 doos 12 

380 doos 12 

381 doos 12 

382 doos 25 

383 doos 12 

384 doos 12 

385 doos 12 

386 doos 12 

387 doos 12 

388 doos 12 

389 doos 22 

390 doos 13 

391 doos 13 

392 doos 13 

393 doos 22 

394 doos 13 

395 doos 13 

396 doos 13 

397 doos 13 

398 doos 13 

399 doos 13 

400 doos 22 

401 doos 13 

402 doos 13 

403 doos 13 

404 doos 13 

405 doos 13 

406 doos 13 

407 doos 13 

408 doos 22 

409 doos 13 

410 doos 22 

411 doos 22 

412 doos 13 

413 doos 13 

414 doos 22 

415 doos 22 

416 doos 13 

417 doos 13 

418 doos 13 

419 doos 22 

420 doos 22 

421 doos 14 

422 doos 14 

423 doos 14 

424 doos 14 

425 doos 14 

426 doos 22 

427 doos 22 

428 doos 14 

429 doos 14 

430 doos 14 

431 doos 14 

432 doos 14 

433 doos 14 

434 doos 14 

435 doos 22 

436 doos 14 

437 doos 14 

438 doos 14 

439 doos 14 

440 doos 14 

441 doos 14 

442 doos 14 

443 doos 14 

444 doos 14 

445 doos 14 

446 doos 14 

447 doos 15 

448 doos 15 

449 doos 15 

450 doos 15 

451 doos 25 

452 doos 25 

453 doos 25 

454 doos 15 

455 doos 23 

456 doos 25 

457 doos 15 

458 doos 15 

459 doos 15 

460 doos 15 

461 doos 25 

462 doos 15 

463 doos 15 

464 doos 15 

465 doos 15 

466 doos 15 

467 doos 15 

468 doos 15 

469 doos 15 

470 doos 15 

471 doos 15 

472 doos 22 

473 doos 22 

474 doos 15 

475 doos 22 

476 doos 22 

477 doos 22 

478 doos 22 

479 doos 22 

480 doos 23 

481 doos 23 

482 doos 23 

483 doos 23 

484 doos 15 

485 doos 23 

486 doos 23 

487 doos 23 

488 doos 20 

489 doos 23 

490 doos 23 

491 doos 20 

492 doos 20 

493 doos 20 

494 doos 23 

495 doos 20 

496 doos 23 

497 doos 23 

498 doos 21 

499 doos 21 

500 doos 21 

501 doos 21 

502 doos 21 

503 doos 21 

504 doos 15 

505 doos 25 

506 doos 21 

507 zie 238 

508 doos 15 

509 doos 21 

510 doos 21 

511 doos 16 

512 doos 16 

513 doos 23 

514 doos 16 

515 doos 23 

516 doos 16 

517 doos 23 

518 doos 23 

519 doos 16 

520 doos 21 

521 doos 16 

522 doos 16 

523 doos 16 

524 doos 16 

525 doos 16 

526 doos 16 

527 doos 16 

528 doos 16 

529 doos 16 

530 doos 16 

531 doos 16 

532 doos 16 

533 doos 16 

534 doos 16 

535 doos 16 

536 doos 16 

537 doos 16 

538 doos 16 

539 doos 16 

540 doos 16 

541 doos 16 

542 doos 17 

543 doos 17 
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544 doos 17 

545 doos 17 

546 doos 17 

547 doos 17 

548 doos 17 

549 doos 17 

550 doos 17 

551 doos 17 

552 doos 17 

553 doos 17 

554 doos 17 

555 doos 23 

556 doos 23 

557 doos 17 

558 doos 17 

559 doos 23 

560 doos 23 

561 doos 23 

562 doos 17 

563 doos 17 

564 doos 17 

565 doos 17 

566 doos 17 

567 doos 17 

568 doos 17 

569 doos 17 

570 doos 17 

571 doos 17 

572 doos 18 

573 doos 18 

574 doos 18 

575 doos 18 

576 doos 18 

577 doos 18 

578 doos 18 

579 doos 18 

580 doos 18 

581 doos 18 

582 doos 18 

583 doos 18 

584 doos 18 

585 doos 18 

586 doos 18 

587 doos 18 

588 doos 18 

589 doos 18 

590 doos 18 

591 doos 18 

592 doos 18 

593 doos 19 

594 doos 19 

595 doos 23 

596 doos 19 

597 doos 19 

598 doos 19 

599 doos 19 

600 doos 19 

601 doos 19 

602 doos 19 

603 doos 19 

604 doos 19 

605 doos 19 

606 doos 25 

607 doos 19 

608 doos 25 

609 doos 25 

610 doos 19 

611 doos 19 

612 doos 19 

613 doos 19 

614 doos 19 

615 doos 19 

616 doos 19 

617 doos 19 

618 doos 19 

619 doos 19 
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NB: de nummering verwijst naar de inventarisnummers, niet naar de pagina’s ! 

 

5 jaar na 30 mei 1969, 250 

10 jarenplan Curacao, 51 

30 mei 1969, 174, 250 

20 jaar Radio Hoyer, 241, 242, 

243, 244 

25 jaar bisdom, 398 

25 jaar Club de Leon (of Oleon 

of Belion), 87, 105 

25 jaar Eilandsraad, 306 

25 jaar luchtverbinding      

Curacao-Bonaire, 19, 20, 21 

25 jaar theater en cabaret , 

(505) 

25 jarig bestaan Voice of 

America, 616, 617 

30 jaar Radio Hoyer, 409, 410 

35 jarig bestaan Radio Hoyer, 

444, 445, 446 

40 jarig toneeljubileum Wim 

Kan, 521 

100 jaar Fraters op Curacao, 

430, 431 

100 jaar kerk van Pietermaai, 

398 

100 jarige Susanita Specht 

(interview), 251 

100 miljoen dollar (het 

geheime potje met), 443 

150 jarige sterfdag Luis Brion, 

Herdenking, 201, 202, 203 

aan- en afkondiging, 117 

Aanholt, Fortico van, 299 

Aankondiging Radio Hoyer, 

programma met klassieke 

muziek,  237 

Abo So,  413 

Abraham, 19 

Abraham, Julio, 259 

Abrami, rabbijn, 123 

Achter de spiegel (lezing J. van 

de Walle), 145 

Agt, Van (minister president), 

338 

Aguinaldo, 86 

Aguotin Peralta, Rafael, 262 

Ajax - CSK Sofia (voetbal),  222 

Ajax - Independiente (voetbal), 

220 

Akkoord van Kralendijk, 153 

Akshon,  347 

Alberto,  543 

Alianza Forsa Electoral, 289 

A.L.M., 169, 324, 388 

A.L.M. groetenprogramma, 75 

A.L.M.,overdracht door K.L.M., 

144 

Amasia, Lola de, 234 

American Airlines, 468 

Amigoe, 361 

Amigoe di Curaçao (Johan van 

de Walle over -), 145 

Ammens (reclame), 486 

Amor Scondi (?),  184 

Amoroso, 168 

A.M.S. (Algemene Middelbare 

School),  40 

Amstel Bierbrouwerij, 25 

Amsterdam 700 (Cabaret), 518 

Aña Nobo, 351 

Andriessen, Hendrik, 16 

Angela,  197 

Angela, Indira, 324 

Angelica, Kubito,  14 

Anti Drugsdag 1991, 458 

Antillean Color Laboratories (El 

Louvre 

kleurenfotolaboratorium), 

opening, 106 

Antillean Papers & Plastics 

N.V., 422 

Antillen – Suriname 

(voetbalwedstrijd), 133 

Antilliaanse Amstel 

Bierbrouwerij, 25 

Antilliaanse 

grammofoonplaten, 543 

Antilliaanse keuken, 541 

Antilliaanse muziek, 543 

Antilliaanse Verffabriek, 

opening, 18 

Antilliaanse werknemers Ford 

Amsterdam 

(groetenprogramma), 79 

Antillianen, De (boek Willem 

Koot), 359 

Antonie, Candida, 262 

Anzola, 327 

Apollo 13, 173 

Apollo 8, 134, 135 

Apollo Star (jachtschip), 271 

apothekers op Curacao, 516, 

517 

arbeidsrecht, 358 

Arbeidsrelaties, 358 

Arkel, Anneke van, 139, 351, 

407 

Armonia, Pancho, 189 

Arthur Frommer Hotel, 351 

Aruba, 407 

Arubaans kinder Songefestival, 

546 

Ashetu, Bernardo, 491, 498, 

500 

Atardi, 262 

Atman (fragment) (Leo 

Ferrier),  493, 499 

Aubade, 261 

Avaka, Los (?), 184 

Baartje y su Grupo, 335 

Bahai, 280 

Bakhuis, Hildo, 289 

Bala di kajon, 328 

Balentina, Gilbert, 328 

Balochi, Humphrey, 101 

Ban Ban Pasa Un Rondu (als 

tambu),  50 

Bands, 242 

Barber, 311 

Barcelona – Feijenoord, 255 

Bartola, Reverend, 201 

Baseball, 178, 419, 420 

Basoro Disfrasá,  268 

Batiste, Sultan, 45 

Bazur, Clovis, 38, 42, 168 

Beatrix, aankomst Prinses, 87, 

105 

Beatrix, Koningin, 525 

Beaujon, Aletta, 496, 497 

Beaujon, gezaghebber, 123, 

130 

Beckers, Hubert,  114, 334 

begrafenis Betico Croes, 432, 

433, (434) 

behandeling Nederlandsers op 

de Antillen, 518 

Behilia, Chin, 426, 452 

Bel Air sigaretten, 42 

Belion, Carlito, 115 

Bello, Andres, 390 

Benvar plastics, 422 

Berg Ararat, 24 

Berkeley, Sharon, 223 

Bernabela, O.C., overlijden, 

209 

Bernadina, Maria la, 261 

Bernadina, Norman, 101 

Bernhard, Prins, 25 

Berry Haseth, Lucille, zie: 

Haseth, Lucille 

besparen op water, 385 

Bestuurscollege,  51 

Beurs en Nieuwsberichten, 361 

Bezoek aan Curacao van Adres 

Pezer, 330 
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Bezoek aan USA paus, 76, 77 

Bezoek minister president Van 

Agt aan Curacao, 338 

Biak (Nieuw Guinea), 64 

Biblioteka Hubenil, 363 

Bijbel, 354 

Bijbelinterpretatie, 354 

Bikker, 148 

Bikker, Rama, 363 

Bisdom, 398 

Black, Joe, 456 

Blauwbaai, 247 

Blinder, Ola, 488, 492, 495, 

496, 497 

Blue Diamonds (interview),88 

Boekhoudt, Lilian, 319 

Bokswedstrijd, 85, 89, 95 

Bonaire, 62, 283, 324, 357, 

508, 517, 518 

Bonaire Petroleum Corpora-

tion, 300 

Bonaire Toeristenbureau 

Curacao, opening, 41 

Bonaire, opening Trans World 

Radio, 141, 142, 143 

Bonairiano, Tipico, 379 

Bonam, koor, 86 

Bondia Corsow, 364 

Bonefacio, Stanley, 125, 146 

Bonefacio, Wilfredo, 42 

Boskaljon, Rudolf , 11 

Boskaljon, Theodoor, 1 

Bottom Baily, 183 

Brenneker, Pater Paul, 65, 86, 

231, 290, 291, 439 

Brensers, 294 

Brion (herdenking), 125, 201, 

202, 203 

Brion, Luis, 201, 202, 203, 330 

Brionplein, 293 

Bristol Meyers Condition 

Styling Products,  475 

Britannia Limonade Fabriek, 3 

Broenhof, 339 

Brokke, Jossy, 37 

Brown, Stanley, 98, 170 

Brug St. Annabaai (herstel), 

101 

Brugramp, 105 

brugramp, uitkering 

nabestaanden, 107 

Bruyn, Marcel de, 488, 492, 

495 

Buana, Los (?), 184 

Buena Vista, 418 

Buena Vista, misa na, 86 

Bulundanga, Grupo, 264, 265 

Bustarieven, verhoging van, 

156 

Buurtcentrum Buena Vista, 418 

C.A.O., 358 

C.F.W., 63, 193, 194, 195, 196, 

197 

C.T.C., 2 

Cabaret Amsterdam 700,  518 

Cabera, Hector, 39 

Cadena de e emisora (jingle 

Radio Hoyer), 455 

Cadina, 183 

Caha di orgel, 125, 179, 185, 

207, 296 

Cajente, 268 

Calderon, Yeyo, 42, 47, 53 

Camel sigaretten, 283 

Campanitas, 351 

Canciones Espanolas de 

Navidad, (604) 

Candelaria, Erquimedes 'Kimo', 

5, 7, 8, 258, 409, 530 

Cangreeuw, 335 

Capelle, Luuk van, 456 

Capello, Mariëlla, 543 

Caporales, Los, 52, 61, 69 

Capriles, Lio, 411 

Capriles, Lio (30 jaar bij Banko 

Maduro), 413 

Capriles, Lionel, 130, 351 

Car Club (Hoyer programma), 

52 

Caracasbaaiweg, te hard rijden 

(debat in Eilandsraad), 210 

Caramelos, Los, 328 

Carantoto, Bruno (Italiaans 

pianist),  68 

Cargena, Rapael,  201 

Caribbean Echo, 473 

Caribische ontwikkelingsbank, 

435 

Carillion (Spritzer en 

Fuhrman?), 10 

Carnation (reclame), 481, 484 

Carnaval, 456 

Carnaval 1971, proclamatie 

Prins -, 189 

Carnaval 1989, 444 

Cas di Mosa, Sta. Rosa, 49 

Cas Popular, 339 

Casa Hermandad Cristiana, 447 

Casa Sindical, 193 

Casa Venezuela, 90 

Casals, Pablo, 132 (gt) 

Casinos, Los (Aruba), 37 

Casseres , 384 

Casseres, Jose, 23 

Castro, Lamberto, 122 

Castro, Marco de, 410 

Castro, Max de, 80 

Cecilia, zie Sisillia 

Cecilia, Sylvano, 45 

Celestina, Edita Lourens, 336 

Central Maderense, 470 

Centro Cooperatieve 

Vereniging (Spaar- en 

kredietvereniging) Credit 

Union, 54 

Centro Pro Arte, 144, 276, 430, 

431 

Centro Pro Arte,opening, 129 

Cerca del Mar, 183 

Cerelac milkshake (reclame 

Nestle),  480 

Chacin, Maria Theresa 

(interview met), 113 

Chacin, Rosa Virginia, 101 

Chicas Ritmicas, Las, 194 

Christiaan,interview met dhr. -, 

136 

Christina, Prinses, 277 

Chumaceiro, Norman, 199 

Chuto Chudo, 335 

Cijntje, Epfraim, 344 

Cijntje, Jossy, 448 

Cijntje, Nacht van, 356 

Circus Pinder, 389 

Clay, Cassius, 85, 89, 95 

Club Deportivo Sta. Rosa,  185 

Club Imaginario, 42 

Clubhuis Jong Colombia, 48 

Clun a la mer, 473 

Coco, Julian, 376 

Coco, Julian (Van de Walle over 

-), 145 

Codeco,  199 

Cofal, 464 

Cohetes Russia Cuba, 273 

Cola Debrotprijs 196,uitreiking, 

129 

Colgate tandpasta, 2, 42 

Colina, Jacobo, 328 

Colina, Toro, 375, 444 

Combo C, 183 

Combo show 1978, 328 

Commisie ter oprichting 

standbeeld voor Da Costa 

Gomez,  206, 207 

Concertgebouworkest, (504) 

Concierto de Jerusalem, (606), 

(607), (608), (609) 

Condena na morto, 264 

Coney Island, 286, 352, 389 
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Congres C.F.W, 194, 195, 196, 

197 

Congres over drugsgebruik, 

223 

conjunto, onbekend, 3 

Conosi bo historia di bo pais, 

263, 281, 282 

Constancia, Andres, 345 

Conta Cuenta cu Juancho 

Martina, 60 

Contigo, 167 

Cooper (tegen Clay), 85 

Coorperatieve spaar- en 

kreditvereniging Credit Union, 

54 

Cora Alegria St. Caecilia, 430 

cornflakes (reclame), 465 

Coro Coro, 318 

Coro di St. Willebrord, 430 

Coro Juvenile Santa Familia, 

430 

Coromoto koor, 430, 431 

Coromoto, Kerk van, 127 

Coromoto, parochie, 305 

Corsen, Charles, 488, 492, 495, 

496, 497 

Corsen, Joseph, 262 

Corsen, Jozef Sickman, 488, 

492, 495 

Corsou Eterno!, 334 

Cras, Stanley, 9 

Cratz, Jenny, 361 

Credit Union, 19, 54 

Croes, Betico, 170, 257, 329, 

351, 396, 397, 407, 432, 433, 

(434) 

Croes, Mario, 14 

Crosby, Bing, 617 

Cuales, Gonzalo, 361 

Cuba vs. Antillen, 

jeugdkampioenschap 

baseball,178 

Cubacrisis, 56, 273 

Cultureel Centrum 

Curacao,342 

Cumbanchera de Belen, La, 

168 

Cuni, Minguelito, 442 

Curacao Beverage Botteling 

Co., 422 

Curacao Holding Company, 308 

Curacao Laboratories, 422 

Curacao Symfonie, 11 

Curacaodag, 125, 126 

Curacaos Philiharmonisch 

Orkest, 1, 11 

Curacaos Toeristenbureau New 

York, 517 

Curacaose 

Droogdokmaatschappij, 216 

Curacaose Sociaal 

Economische Raad (plannen 

voor -), 97 

Curiel, Cecilia 

(voedingsdeskundige), 539 

Curiel, Josephine,324 

Curom koor, 72 

D.M.O.,  474 

Da Costa Gomez, 226, 259, 

270, 282 

Da Costa Gomez - Matteeuws, 

Lucina, 207 

Da Costa Gomez (herdenking), 

91, 205 

Da Costa Gomez, Amienta , 351 

Da Costa Gomez, Jaim(e),  278 

Da Costa Gomez, standbeeld 

voor -, 206, 207 

Daal, Luis, 362, 403, 514 

Daal, Luis Enrique (gesprek 

over), 66 

Daal, Luis H., 506, 509 

Daflaar, Tito (tennisbond), 278 

Damaco, Yvonne, 289 

Dammers, Philomena, 261 

Dap, Boy, 26, 42, 318, 408, 

442, 450 

Davelaar, Frank, 54, 114 

DC Super 80, 388 

De Castro (interviewer), 229 

Debrot, 259, 263 

Debrot, Cola, 488, 492, 495 

Debrot, gouverneur, 72, 140, 

261 

Debrot, I.C., 19, 44 

Debrot, Raymundo, 508, 512, 

513, 514, 515, 517, 518, 519 

Delegatie in verband met 

onafhankelijkheid Suriname, 

246 

Demas, 435 

Democratische Partij, 384, 457 

Democratische Partij 

(reclameboodschap), 55 

Den cas bar y clubnan (jingle 

Radio Hoyer), 455 

Dennert, Henk, 491, 496, 497, 

498 

Destino y un paar di bitter , 188 

Deze wondere wereld, 510 

Dia Criollo, 311 

Dia de Mama, 29, 365 

Dia di Corsow, 125, 126, 513 

Dia di Tata, 332 

Dia mas historiko,E, 174 

Dichoso, 351 

Dicon Anasa Tin Corona?,  370 

Die Middag (Shrinivasi), 491, 

498 

Diekman, Miep, 493, 499 

Dierendag (handelsplaten 

m.b.t. dieren), 204 

Diest gevallenen brugramp, 

105 

Dijs, Maria van der, 395 

Discorama, 274 

discotheken in Nederland, 534 

discriminatie, 359, 518 

diskjockey Elvis Monte', 527 

Diwan, Maria, 402 

Djaka, E, 26 

Doble R, 375, 392, 444, 471 

Doctoor (Dr. da Costa Gomez) 

zie: Da Costa Gomez 

Domecasse Lebacs, Diana, 424 

Domecasse, Mildred, 357, 405, 

409, 446 

Donders, pater (Van de Walle 

spreekt over -), 88 

Donkin Donuts, 394 

Donuts,  zie: Donkin Donuts 

Doorn, minister Van, 515 

Doran, Betty, 351, 406, 444 

Doran, Gibi, 444 

Dos, Los (?), 184 

Douglas, 511 

Dovale de Jong, Maria, 294 

Down Town Management 

Organisation, 474 

Down, Syndroom van, 274 

drag races, 425 

Drim (popmuziek), 507 

Drimmelen, Gert van, 507 

Drive In theater Curacao, 80 

Droogdok Curacao, opening, 

131 

drugsgebruik, congres over -, 

223 

Dushi Corsow, groep, 301 

Dutch Seasoning (reclame 

Maggi), 479 

E Cas Ta Bon Traha, 1 

E Dia mas historiko, 229 

E patu ta verkout, 401 

E.R.A., 458 

easy listening, 218, 247, 459 

Ecos, Los, 144 

Ecury, Nydia, 370, 400 

Ecury, Yvette, 516 

Edmondo, 489, 490 
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eedsaflegging waarnemend 

gouverneur, 172 

Eerste steenlegging T.V. studio 

Berg Ararat, 24 

Eerste steenlegging 

verffabriek, 25 

Eerste steenlegging 

Universiteit Nederlandse 

Antillen, 302 

Eilandsraad, zie: vergadering 

Eilandsraad 

Eisden, 388 

Eitel, 3 

El Louvre, opening 

kleurenfotolaboratorium,  106 

El Pavo Win, zie: Kastaneer, 

Erwin 

Elga, 2 

Elina, 351 

Elisabeth, Mirugia, 365 

Ellis, Monseigneur, 398 

Ellis, pastoor, 86 

Ellis, Rudy, 518 

Eman, Henny, 259 

Emancipatie slaven, 122, 123 

Emmanuel koor,  430 

Emmer,  511 

Emmer, dhr., 511 

Emperadores, Los, 351 

Engels, dr. Chris, 360 

Era, Grupo, 456 

Erma, 167 

Esaki ta mi tera, 370, 402, 403, 

404, 405, 406, 409 

Esta Ricu Nos Bida Ta (delen 

uit-), 129 

Estrellas del Caribe, 4, 23, 38, 

42, 77, 301, 352, 442 

Eurovisie Songefestival 

Londen,  (523) 

Eurovision 69, (579) 

Everts, Juancho, 205 

Evertsz, Armado, 289 

Evertsz, Edsel, 386 

Evertsz, Jancho, 321 

Evertsz, Juancho, 207, 347 

Evertsz, voorstel -, 156 

F.A.M.E., 458 

Fa reclame, 42 

Fata Morgana, 229 

Fatak, Michael, 425 

Feco's Combo, 268 

Fed Ex (reclame), 472, 483 

Fedeprof, 343, 345, 348 

Federal Express (reclame), 472, 

483  

Felicitaties van Hans 'Suhandi' 

Oosterhof bij 20 jaar Radio 

Hoyer, 244 

Feliz y content, 392 

Ferdinand Povel Kwartet, 520 

Fernandes, Hubert, 77, 289 

Fernhout, Gert, 280 

Ferrier, Leo, 493, 499 

Festival Hubenil '86, 461 

Fidelius, frater, 261 

Firato, 534 

Fire Fire, 183 

Flamingo Beach Club, 19 

Floranus (?) Carlito Belion, 115 

Florecia Hubenil,  zie: Floresia 

Hubenil 

Florecilla Juvenil, 252 

Floresia Hubenil,  252, 319, 

324, 350, 371, 372, 373, 374, 

375, 376, 377, 378, 379, 380, 

381, 399, 412, 414, 415, 416, 

424 

Fluor in drinkwater, 235 

Fokker Friendship, 388 

Fokkerweg, 

kleurenfotolaboratorium, 

opening, 106 

Folkloristische dag 'Dia Criollo' 

te Barber, 311 

football week, 386 

Ford, Antilliaanse werknemers 

- fabriek Amsterdam, 79 

Fortuna, Mariachi, 413 

Forum Buena Vista, 418 

Fraai, Jenny, 402 

Fraai, Luis, 431 

Francees, Robert, 324 

Frances, Robert, 324 

Franco, Francisco, 204 

Franco, Nan, 123 

Frank, Faustina, 302 

Frans, Alejandro 'Yandi', 42 

Frans, Eddy, 351 

Frans, Rudolf, 351 

Fraters, 100 jaar op Curacao, 

430, 431 

Frederik, Vilma, 6 

Fundashon Antidroga Medisina 

Energetiko, 458 

Fundashon Cas Popular, 339 

Gaay Fortman, de, 303 

Gaiteros Rejes, Los, 351 

Gala Curazoleña,  276 

Garcia, Frank, 386 

Gardel, Carlos, 383 

Gardel, Carlos (programma ter 

nagedachtenis van -), 68 

Garmers, Sonia, 350, 389, 391, 

394, 395, 526, 527, 528, 529, 

530, 531, 532, 533, 534, 535, 

536, 537, 538, 539, 540, 541, 

542, 544, 545, (546), 547, 548, 

549, 550, 551, 552, 553, 554 

Gedichten, 9 

geestelijk gehandicapten,  336 

geheime potje met 100 miljoen 

dollar, 443 

geluidseffecten, 212 

Gemerts, Alberto, 543 

Gemini 4, 73 

Genios de musica, (602), (603) 

George, Herman, 347 

Gerbrandy, ds., 123 

Gerhards, 'Eldee', 19, 20, 21 

geschiedenis A.L.M., 388 

geschiedenis Antilliaans eten, 

541 

geschiedenis Bonaire, 517 

geschiedenis Curacao, 436 

geschiedenis Nos Tera, 334 

geschiedenis Radio Hoyer, 272, 

445, 446 

geschiedenis Suriname, 511 

gesprekken met kinderen, 332 

Gezaghebber, Kibbelaar, rede, 

177 

Gilmore, 409 

Godett,  331, 339 

Godett,'Papa', 139 

Godfried, Eugenen, 424 

Goede, de, 303 

Golden Rock Steelband, 45 

Gomez Casseres, 247 

Gomez Casseres, Ron, 351 

Gomez Enterprises, 456 

Gonet, Donny, 289 

Gorsira (uitreiking Cola 

Debrotprijs aan - , 129 

Gotoshi, monsieur, 260 

gouverneur, waarnemend, 172 

Goza Bon, 224 

Grabaciones Angel Job, 442 

Gracioso, Conjunto, 19, 31, 45 

grammofoonplaten 

('producing' en verkoop), 377 

Gran Sekura, E, 342 

Gressmann, Augusto, 5, 6, 7, 8, 

200 

Gressmann, Frank, 435 

Gressman [sic], Hugo, 5 

Gressmann, M.M., 279 

Gressmann, Magdala, 7, 200 

Grieken, van, 422 

Groenendaal, George, 61, 69 
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Groetenprogramma, 75, 79 

Groot Britannie - Duitsland 

(voetbal), 89 

Groovy Carnaval, 168 

Grundig radio, 2 

Grupo Era, 456 

Grupo Folkloriko Nos Corsow, 

125, 194 

Guadelougeña, Mariachi,  428 

Guizar, Tito, 96 

Gumbs, Efraim, 268 

Gumbs, Ivonne, 335 

Gumbs,Ds., 128 

Haaren, Van (afscheid als 

directeur van 

Landsradiodienst), 70 

Habanero, Sexteto, 125 

Haile. 'Boeis', 61, 67, 69, 123 

Handelsplaten, 2, 26, 31, 71, 

83, (138), 186, 187, 207, 208, 

214, 218, 226, 227, 228, 258, 

295, 297, 298, 299, 305, 340, 

352, 353, 354, 362, 366, 382, 

408, 417, 419, 420, 450, 451, 

461, (555), (556) 

Hanson, Soraida,  342 

Happy Boys, Conjunto, 6, 258 

Hart, B. huwelijk van -, 127 

Haseth, Felip 'Boeis', 68 

Haseth, Lucille, 357, 367, 369, 

370, 402, 403, 404, 405, 406, 

411, 460, 463 

Hato, Ergilio 'Orilio', 386, 387 

Heilige Nacht, 3 

Heiliger, Eddie P., 402 

Hein, 491, 498 

Heineken (door - gesponsord 

programma), 41 

Heitkoning, 517 

Hekman, 456 

Hellmann's mayonaise 

(reclame), 477 

Helman, Albert, 494, 496, 497 

Hendering (?), 54 

Hendrikse, 284 

Henriquez, May,  404, 405 

Henriquez, Mr., 54 

Henriquez, Thomas, 24 

Henriquez, Thomas (in verhaal 

Lauffer), 163 

Herdenking 150 jarige sterfdag 

Luis Brion, 201, 202, 203 

Herdenking 5 jarige sterfdag 

mr. Da Costa Gomez, 205 

Herdenking 5 mei 1969, 250 

Herdenkingsceremonie 

Koningin Wilhelmina op 

Curacao, 58 

Hermandad Cristiana, 447 

Hermanos Montoya, 2 

Hermans, Livio, 114, 517 

Hernandez, Eithel, 3, 25, 130, 

260 

Hernandez, Eithel, 

(toeristenbureau New York), 

517 

Herrera, Dominico (+ ritmo), 

351 

Hesteren, Anton van, 33, 87 

Hidasta gang, 324 

High Society, 617 

Hilten, Ruud van, 515, 519 

Hilton Holtel, aanbesteding 

bouw, 78 

Himno Antillano,  212 

Himno di Antillas, 326 

Himno di Corsow, zie: Himno di 

Korsou 

Himno di Korsou, 4, 40, 292, 

299, 471 

Himno National di Venezuela, 

393 

Himno Nobo, 327 

Hines, Jerome, 141, 142, 143 

Historia de Monseigneur 

Niewindt, 123 

Historianan di bida real, 2 

Historianan ranca for di bida 

real, 188 

historische geluidsfragmenten, 

259, 263, 270, 281, 282 

Hoeven, van der, 245, 259 

Holterman, Monseigneur, 16, 

54, 65, 86, 123, 158, 261 

hommage aan Hoyer 

(officieus), 413 

Hommage aan Radio Hoyer, 

234 

Honda, Los, 113 

Hoogvliet, Hubert, 285 

Hooi, 418 

Hooi, Lisette, 363 

hoorspel (Engelstalig), 84 

hoorspel (Spaans), 213 

hoorspelen, 516 

Hora de Europa, La, 569 

Horoscoop, 3 

Hotel Arthur Frommer, 351 

Houten, Rudy van, 309, 310 

Hoyco grammofoonplaten, 22, 

440, 446, (555), (556) 

Hoyco 104 LP met 

kerstliederen, reclame voor, 22 

Hoyer (of Royer) van vakbond, 

97 

Hoyer Car Club, 52 

Hoyer Inn, 443, 448, 449 

Hoyer Recording Studio, 409, 

440, 446 

Hoyer, Esther, 452 

Hoyer, Frank (tennisbond 

Curacao), 285 

Hoyer, grammofoonplaten 

(Van de Walle over -), 145 

Hoyer, Helen, 22, 39, 96, 186, 

262, 446 

Hoyer, Horacio, 3, 24, 27, 234, 

243, 409, 417, 439, 440, 445, 

446 

Hoyer, Shon 'Wein', 59 

Hubentud '70, 217 

Hubert (omroeper Radio 

Hoyer), 92 

Hueck, B., 397 

huisvesting in Nederland,  359 

huisvrouw op de Antillen, 518 

Huki di Papiamento, 414, 415, 

416 

Hupsel, Hubert, 261 

Huwelijk prinses Christina, 277 

huwelijk Prinses Margriet - 

Pieter van Vollenhoven, 93, 94 

Ibo, Wim, (505), 521 

Ik zou zo graag, 392 

import en export Nederlandse 

Antillen, 435 

in memoriam Pierre Lauffer, 

367 

India, La, 124 

inspecteur geneesmiddelen, 

516, 517 

inspectie apothekers op 

Curacao, 516, 517 

interim Gezaghebber, 384 

interpellatie Betico Croes, 396, 

397 

interview met Isaac Mauricio, 

334 

introductie DC Super 80, 388 

Inzegening 1970 (Holterman), 

158 

Inzegening nieuwe jaar (1964), 

65 

Isa, 46, 98, 148, 284 

Isidora, Gerda, 363 

Israel, Sounds of, (610), (611), 

(612), (613), (614), (615) 

Ivien (?), Tanta, 271 
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jaar van het toerisme, 333 

Jaaroverzicht 1990, 452, 453 

Jamaica, 343 

Jamboree, 441 

Jansen, 63 

Jansen van Galen , 261 

Jansen, Pater (organist), 398 

Janwe, Misa di Mariachi na, 

428 

Jazz Today, 618, 619 

Jazzfestival 1975 Singer Laren, 

520 

Jazzkroniek, 520 

Jerusalem, Concierto de, (606), 

(607), (608), (609) 

Jeserun, Papie, 278 

Jessurun, Arturo, 80 

Jesus Christ Super Star, 305 

jeugd songfestival, 319, 324, 

461 

jeugd zangwedstrijd, 319, 324, 

461 

jeugd, invloed van media en 

milieu, 217 

Jiminez,  88 

Jingle, 473, 474 

Jingle Democratische Part, 457 

jingles Radio Hoyer, 455, 456 

Job, Angel, 286, 442 

Job, Robertico, 352 

Johnson, president, interventie 

Vietnam, 74 

Jonckheer, 28, 259, 281 

Jong Colombia, 345 

Jong Colombia - Nederlandse 

Antillen (voetbal), 117 

Jong Holland, 343 

Jong, B. de, 66 

Jong, Eddie de, 229 (zie ook: 

Jongh, Eddy de) 

Jong, Maria Dovale, geboren 

De - , 294 

Jongerenprogramma, 425 

Jongh, Eddy de, 174 (zie ook: 

Jong, Eddie de) 

Jonis, S.F., 279 

Josefina, 351 

Josepha, pater, 250 

Joubert, S.M., 279 

Jovenes del Caribe, 42 

Juanito,  271 

Jubilate Deo, 430 

Jubilea,  351 

Julia, 168 

Juliana, Elis, 363, 369, 403, 

404, 405, 406, 547 

Juliana, Koningin, 349, (524) 

Julianabrug, 101, 105, 235, 248 

K.A.B.N.A., 512 

K.W.G., 63 

Kabinet Nederlands 

Antilliaanse zaken, 407 

Kamer van Koophandel 

Curacao, 351 

Kan, Wim, 521, 522 

Kapel Korps Politie 

Nederlandse Antillen, 299 

Kaps,Fred, 129 

Karnaval, 328 

Kastaneer, Erwin, 328 

Kathedrale kerk Pietermaai, 

398 

katholieke kerk, 307 

katholieke kerk en slavernij, 

307 

KBNA, 407 

Kelie, dhr., 514 

Kelly, 37 

Kennedy (moord op), 232 

Kennedy, Robert S. (uitvaart), 

120 

Kennedy, speech i.v.m. 

raketten USSR op Cuba, 56 

Kenwords, William, 386 

Kerk, 307 

kerk van Pietermaai, 398 

kerkdienst, 247, 250, 398 

kerkdienst met moderne 

muziek, 114 

kerkdienst, huwelijk, 127 

Kerkklokken (voor 

overlijdensberichten), 27 

Kerst, 317, 424, 428, 460 

kerst- en nieuwjaarswensen, 3 

Kerstgroeten Curacaose 

ondernemers, 211 

kerstprogramma  231, 

460, 463 

Kerstprogramma 

gespresenteerd door 'Boeis' 

Haile  67 

Kerstshow  351 

kerstverhaal  400 

kerstzang  3 

Kibbelaar  177, 

207, 278 

Kinder Songfestival Aruba, 546 

Kinderdienst, katholieke, 110 

Kinderen, 332, 350 

Kinderkoor, 399, 424 

Kinderprogramma,  3 

(fragment), 252, 363 

Kinderzang, 424 

King, Martin Luther (uitvaart), 

118 

klassieke muziek 

(aankondiging), 325 

Kleinmoedig, Jossy, 24, 29 

Klok Ta Bati, 318 

Knalpot affaire, 109 

Knalpot affaire (?), 98 

Knife, 392 

Koetsier, Ted, 2, 22, 30, 31, 

241, 439 

Koningin Beatrix, 525 

Konta Kwenta, 350 

Koor, 400 

Koor, zie ook coro 

Koor di Westpunt, 430 

Koorzang, 430 

Koot, Willem, 359 

Kopi Kofi ku Edison, Un, 422, 

423, 441 

Koren, 430, 431 

Korps Mariniers, 514 

Korps Politie Nederlandse 

Antillen, Kapel, 299 

Kralendijk, akkoord van, 153 

Kroon, 28 

Kroon, Ciro, 63, 144, 170 

Kwiers, 259, 282 

Lachmon (president Suriname), 

249 

Laga me kabay, 392 

Lamp (spreker congres over 

opvoeding en maatschappij), 

293 

Lampe, Padu', 276, 278 

Lampe, Padu (Van de Walle 

over -), 145 

Lampe, Tobias, 101 

Lancering Apollo13, 173 

Lancering Gemini 4, 73 

Land- en tuinbouw op Curacao, 

515 

Landing (terugkeer) Apollo 8, 

135 

Landsradiodienst , 70 

Lannoy, Mavis de, 360 

Lanta Federico, 7, 8, 200 

Lauffer, Paul, 125 

Lauffer, Pauline, 125 

Lauffer, Pierre, 123, 125, 159, 

160, 161, 162, 163, 164, 165, 

166, 262, 351, 357, 367, 402, 

403, 404, 405, 406, 488, 492, 

495, 496, 497, 547 

Leanes (?), Vic, 422 

Lebacs, Diana, 401, 406, 424, 

512 
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Leeuwen, Boelie van, 501, 502, 

503 

Leeuwen, Boelie van (Johan 

van de Walle over -), 145 

Lengua Activa, (559), (560), 

(561) 

Leonard, Valentino 'Tata', 6 

Les di Kanto, 372, 373, 374, 

375, 376, 377, 378, 379, 380, 

381 

leven op Bonaire vroeger, 517 

leven van Koningin Beatrix, 

Het, 525 

levenslessen, 354 

Lincoln (moord op), 232 

Linnartz, 19, 41 

Lluvia Musical, 52 

Lluvia Musical (?), 26 

Loflief op Radio Hoyer, 234 

Lokale bands, 242 

London, Brian, 89 

Lopez Ramierez, 19 

Lorens, Winston, 289 

Los Tres Amigos, Trio, 47 

Lourens Celestina, Edita, 336 

Lourens, Vilma, 3 

Louvre, El, opening 

kleurenfotolaboratorium,  106 

luchtvaartconflict Antillen en 

Venezuela, 508 

Luchtverbinding Curacao-

Bonaire, 19, 20, 21 

Luis Fraai koor, 431 

Lulu, 283 

Lustre Cream shampoo, 2 

M.C.B., 466 

Maanlanding Apollo 8, 134 

Maayer, de, 423 

MacWilliam, 347 

MacWilliam, Donny, 289 

Madame Jeanette, 260 

Madrecita, 22 

Madrecita Linda. 351 

Madrigales (Trio) (de Aruba), 

14 

Maduro, 32 

Maduro en Curiels Bank 

(reclame), 351, 466 

Maduro, Antoine, 238, 279, 

507 

Maduro, Riginald , 443 

Maduro, Robert,  47 

Maduro, Rosita, 251 

Magarita, Boy, 17 

Magazine, 508, 512, 513, 514, 

515, 516, 517, 518, 519 

Maggi (reclame), 479, 481 

Magnifico, Combo, 268 

Make My Hair (reclame), 487 

Makenbach, referenda, 123 

Malgo, Wim (evangelist), 105, 

106 

Mama (Augusto Gressmann), 

5, 8, 200 

MAN, 384 

Marcha di Democraat, 55 

Marcha di Mundo, 298 

Margarita, Juan, 17 

Margriet, Prinses (huwelijk), 

93, 94 

Mariachi, 86 

Mariachi Fortuna, 413 

Mariachi Guadelougeña, 428 

Marijn bij de lorredraaiers 

(fragment) (Miep Diekman), 

493, 499 

Marlboro Cup, 285 

Marlee, P., 489, 490 

Marten, F.B.I., 279 

Martina, 33, 207, 245, 351 

Martina afgetreden, 384 

Martina, Don, over val kabinet 

(afwezig), 368 

Martina, Juancho, 60, 252, 371 

Martina, Kees 'Ornelio', 2, 3, 

125, 188, 403 

Martina, Ronny, 410, 508, 512, 

514 

Martina, Sandra,  123 

Martinez, Carlos, 3 

Martinus Arion, Frank, 491, 

498 

Martis, Benny, 48, 50 

Martis, Hildo, 168 

Martis, Nildo, 308 

Martis, Shahaira, 324 

Marugg, Tip, 488, 492, 494, 

495, 496, 497 

Marugg, Tip (Van de Walle 

over -), 145 

Marwijk Kooij, van, 25 

Mata Dale, 53 

Mata Yerba, 392 

Maudarino, Edison (tennis), 

285 

Mauricio, Isaac, 334 

Max Nijman Show, 511 

Maynard, Frank, 351 

mayonaise, Hellmann's 

(reclame), 477 

Mc.William, Rufus, 343 

McWilliam (over sociale 

wetgeving), 217 

Me Cai de las Nuables, 168 

Me Esofisashon (?), 392 

medische zorg, 313 

Mei ora ku Sonia, 526, 527, 

528, 529, 530, 531, 532, 533, 

534, 535, 536, 537, 538, 539, 

540, 541, 542, 544, 545, (546), 

547, 548, 549, 550 

Meiden, prof. Anne van der, 

361 

Melodia '57, conjunto, 125, 

352 

Melodia, Trio, 530 

Mensing, Boy, 35 

Meresé, 456 

Metropolis, 2 

Metry, 384 

Metry, Faron, 443 

Meyerink, Jan, 525 

Mezas, Dennis, 461 

Mi No Kier, 258 

Mi Popchi Pretu,  239, 240 

Mi Por Krese, 456 

Mi Ta Den, 318 

Middernacht onder de sterren, 

218 

Middernachtsroep, Radio 

(Suriname), 105, 106 

Mietes, Ds., 15 

Mietes, Ds. (?), 58 

Migratie van Antillen naar 

Nederland, 359, 435 

Mildred (omroepster Radio 

Hoyer), 201, 371 

Miller, Mitch, 298 

Minguel, Mafalda, 168 

Minguel, Raymundo, 42 

Mis (Heilige - in Rustoord), 81 

Mis met populaire muziek , 81, 

86 

Misa Alegre, 114 

Misa di Coromoto koor, 431 

Misa di Mariachi na Janwe, 428 

Miss Curacao, 216 

Miss Teenager, 216 

Missiles, The, 273 

Misterioso, Grupo, 332 

mobiele telefonie, 444 

Moederdag, 29, 365 

Moen, Harry, 430 

Moerman, Henk, 407 

Molen, F.J. van der, 488, 492, 

495 

Monday Evening Show, 461 

mondelinge overlevering,  406 

Monte (rector), 308 

Monte', Elivis, 527 

Montoya, Hermanos, 2 
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Morde supla, 290, 291 

Moreno, 389 

Morkos, E.J.E., 62 

Morning Melodies, 28 

Moron, Norman,  262, 276 

Mosaicos Nos Dak, 469 

Mosaiko Karibensa, 543 

motorrijtuigenbelasting, 

verhoging van, 156 

Mr. Saab, 444 

Muchanan ta canta, 319 

Muheras Famosos, 213 

Mujer a Mujer, 558 

Mum reclame, 42 

Mundi I nos, 357 

Mundo Nobo, 431 

Music & Sports Store 

Otrabanda, 2 

Musicarla, 506, 509 

Musika Folklorica di Venezuela, 

28 

Musika grammofoonplaten, 

454 

Muziek, 543 

muziek di zumbi,  122 

Muziek di zumbi (met uitleg en 

voorbeelden), 421 

Na Mi Un Chens,  224 

Naar, Luis (P.G., dir. ALM), 351 

Nacht van Cijntje , 356 

Nahr, Carlos, 42 

Nanzi, 260, 406 

Nashonal ta hasi, 467 

Navidad, 22, 351 

Nederland - Italie , 256 

Nederland - Noorwegen 

(voetbal), 221 

Nederlanders op de Antillen, 

518 

Nederlands als voertaal in 

Eilandsraad, 180 

Nederlandse huisvrouw op de 

Antillen, 518 

Nescafe (reclame), 482 

Neshi Maribomba (in verhaal 

Lauffer), 163 

Nestle, 476, 478, 480, 481, 

484, 485 

Newarks News Radio Club , 71 

Nicolaas, Carlos, 403 

Nido Powdered Milk, 476, 481 

Niedielsky (intervie met de 

pianist -), 116 

Nieuw Guinea, 57, 64 

Nieuwjaarsrede 1969 

gouverneur Debrot, 140 

nieuwjaarswens Central 

Maderense, 470 

nieuwjaarswensen, 3 

Nieuwkerk (manager The 

Three Voices), 101 

Nieuws, weekoverzicht 

(rondom november 1976), 312 

Nieuwsberichten, 26, 117, 188, 

225, 304, 312, 435 

Nieuwsoverzicht 23 september 

- 13 oktober 1976, 307 

Nieuwsoverzicht mei-juni 

1979, 341 

Nijman, Max, 511 

Nilda Pinto school, 454 

Nilda Pinto straat , 454 

Nita, Amador Paulo 

(overlijdensbericht), 175 

No Molestia Mi, 49 

No sconde bo amor, 188 

Nobo, 361 

Nooteboom, Cees, 500 

Norman (omroeper Radio 

Hoyer), 92, 136 

Nos Corsow, Grupo Folkloriko, 

125, 194 

Nos Dak, 469 

Nos ku nos, 388, 389, 391, 394, 

395 

Nos Mundo Straño, 232, 233 

Nos Pais, 22 

Nos Tera, 42, 299, 326, 327, 

334, 382 

Noticia Lokal, 188, 304, 312 

Ochtendgymnastiek, 309, 310 

Octagon , 330 

Octoberfest, 474 

Oh Korsou, 458 

Ojos Verdes, 183 

Old Colony, 3 

onafhankelijkheid Nederlandse 

Antillen, 364, 518 

onafhankelijkheid Suriname, 

246, 275, 519 

onbekend conjunto, 3 

onderwijs, 236, 315 

Onderwijscongres 'Participa e 

cambio', 315 

Ong A Kwie, 63, 197, 304 

Onlusten 30 mei 1969, 

vergadering Staten i.v.m., 148 

Onthulling standbeeld da Costa 

Gomez, 226 

Ontwikkelingsmaatschappij 

Codeco,  199 

oorsprong Antilliaanse keuken, 

541 

Oosterhof Priest, Stella zie: 

Priest, Stella 

Oosterhof, Hans 'Suhandi', 64, 

75, 85, 93, 102, 103, 129, 168, 

244, 445 

Opening Antillean Color 

Labratories, 106 

Opening Bonaire Petroleum 

Corporation, 300 

Opening Bonaire 

Toeristenbureau Curacao, 41 

Opening CentroPro Arte, 129 

Opening Coney Island, 286 

Opening droogdok Curacao, 

131 

Opening mobiele bank Maduro 

& Curiels, 130 

Opening nieuwe Curacaose 

Droogdokmaatschappij, 216 

Opening Radio Hoyer III, 32 

Opening stadion SUBT, 128 

Opening Trans World Radio 

Bonaire, 141, 142, 143 

Opening vakbondshuis C.F.W., 

193 

Openingsceremonie 

Julianabrug, 248 

Oprichting 

ontwikkelingsmaatschappij 

Codeco,  199 

opstand scholieren, 308 

opvoeding, 293 

Ora Solem, 3 

oral history, 406 

Orange Crush, 3 

Orfeon Crescendo, 54 

Oudejaarsavondprogramma, 

(522) 

Overdracht A.L.M. door K.L.M., 

144 

overlevering (monderlinge), 

406 

overlijden Betico Croes, 432, 

433, (434) 

overlijden dr. Chris Engels, 360 

overlijden Edgar Supriano , 442 

overlijden Horacio Hoyer,  417, 

439, 440 

Oye, 392 

P.S.D., 344 

P.W.F.C., 63 

paasspel , 146 

padvinderij, 441 

Pall Mall sigaretten, 2 

Palm, Albert, 25 

Palm, Albert (?), 59 
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Palm, Albert (herdenking 10 

jarige sterfdag), 124 

Palm, Antonio, 42, 43 

Palm, Edgar, 450 

Palm, Edith de, 262 

Palm, Jules de, 513 

Palm, Roberto, 42, 43 

Palm, Rudolf Theodoor, 294, 

334 

Palman,  31, 45 

Paloma,  351 

Palomo, La, trio, 29 

Panama Mi Ke Bai, 49 

Pancho Armonia, 189 

Pantophlet, Chinto, 458 

Papiamento, 3, 238, 279, 293, 

414, 415, 416, 507 

Para Que Amar, 59 

parlementaire enquete, 366 

Parochie Coromoto, 305 

Participa e cambio, 315 

Partido Nacional, 321 

Pascu, 317 

Paula, dr., 123 

Paus, bezoek aan USA, 76, 77 

Pavo Win, El, zie: Kastaneer, 

Erwin 

Penon de Abbad, Maria, 3 

Penon, Julido, 59 

Penso, Rina, 351 

Pepsi Cola, 456 

Peralta, Rafael Aguotin, 262 

Perfidia, 183 

Perlas del Caribe, 53 

Persconferentie minister De 

Gaay Fortman en 

Staatssecretaris De Goede, 303 

Persvrijheid, 361 

Petan, 335 

Peter Stuyvesant College,  40, 

98 

Pezer, C.A. (Andres) (president 

Venezuela), 330 

Philharmonisch Orkest, 1 

Philip Morris Show, 37 

Philips, Claudio, 392 

Pico de Oro, bier (reclame), 6 

Pidi Tata , 7 

Piek Piek Piek, 328 

Pietermaai, 398 

Pietermaai, kathedrale kerk, 16 

Pieternella, 418 

Pieternella (gevolmachtigde 

minister), 513 

Pieternella, August, 430 

Pieternella, Wilbert, 328 

Pieters Heiliger, Eddy, 334 

Pietersz, Antony, 47 

Pietje Vitamien, 75 

Pinar de Rio, 168 

Pinto, Nilda, 252, 260, 375 

Pinto, Nilda (programma over 

leven van), 454 

Plaate, Rudy, 52, 167, 372, 

373, 374, 375, 376, 377, 378, 

379, 380, 381, 458 

Plate, pastoor Alfonso, 305 

Please Hold On, 167 

Poezie, 3 

Pointer Sisters, 619 

Polis Ladron, 48, 50 

Politiek,  448 

politieke partij, nieuwe, 289 

Ponche Crema, 422 

Pont tussen Venezuela en 

Curacao, 90 

Popchi, Joe, 311 

Porres, Martin de, 59 

Portugees programma, 283 

Pos, Hugo, 488, 492, 495 

Potpourri van boleros, 351 

Pourier, Emma, 45 

Povel, Ferdinand (Kwartet), 

520 

Powdered Milk (reclame), 476 

Powerline Contemporary 

Music Show, (568) 

Preek, 260 

Prensa, 361 

Priest, Stella, 15, 18, 24, 26, 27, 

28, 34, 35, 41, 75, 136, 261, 

409, 441, 444, 446 

Prins Alegria, Prins Carnaval 

1971, Proclamatie, 189 

Prins Carnaval 1971, 

Proclamatie, 189 

Prinses Christina, 277 

prive-opname, 3 

Proclamatie Prins Carnaval 

1971, 189 

Programma de Programmas, 

(570), (571), (572), (574) 

Programma Memoria Augusto 

Gressmann, 200 

Programma Mundi I nos, 357 

Programma 'Nos ku nos', 388, 

389, 391, 394, 395 

programma over leven 

Koningin Beatrix i.v.m. haar 

bezoek aan de Antillen, 525 

Promer cu solo Sali, 261 

Propaganda, 334 

Protest tegen Nederlands als 

voertaal in Eilandsraad, 180 

Provence, Boy, 42, 43 

Provence, Liesbeth, 351 

provo's,  109 

Prudencia, Erwin, 430 

Psychiatrisch Ziekenhuis 

Rustoord, 81 

Publicidad Antilliano, 167, 168, 

244 

Punda, 474 

Quales, Carien, 357 

Quales, Orlando, 440 

Quick (reclame Nestle), 482 

Quiquijana, Quarteto, 262 

Radio Caribe, 361 

Radio Hoyer, 27, 234, 239, 240, 

241, 242, 243, 244, 272, 325 

Radio Hoyer III, 62 

Radio Hoyer III (eerste 

verjaardag), 33, 45 

Radio Hoyer III (opening),  32, 

44 

Radio Hoyer, geschiedenis, 409 

Radio Hoyer, lofdicht op, 12, 

13 

Radio Korsou FM, 367 

Radio Middernachtsroep 

(Suriname), 105, 106 

Radio Nederland 

Wereldomroep, 30, 57, 90, 

446, 488, 489, 490, 491, 492, 

493, 494, 495, 496, 497, 498, 

499, 500, 501, 502, 503, 504, 

505, 506, 507, 508, 510, 511, 

512, 513, 514, 515, 516, 517, 

518, 519, 520, 521, 522, 523, 

524, 525, 526, 527, 528, 529, 

530, 531, 532, 533, 534, 535, 

536, 537, 538, 539, 540, 541, 

542, 543, (546), 544, 545, 

(546), 547, 548, 549, 550, 551, 

552, 553, 554, 555, 556, 557 

Radio Veronica,  64, 445 

Rafael (omroeper Radio 

Hoyer),  92 

Rakers, Gerard, 511 

Ramirez Ruiz, prof. Natasha, 

390 

Raphael (Spaanse zanger),137 

reactie Livio Hermans op 

rapport Steenmeyer 

(apothekers), 517 

receptie, 25 jaar Club de Leon 

(of Oleon), 87 

receptie, opening Antillean 

Color Labratories, 106 

reclame, 2, 3, 6, 28, 42, 52, 

133, 226, 283, 325, 398, 409, 
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464, 465, 466, 468, 469, 472, 

475, 476, 477, 478, 479, 480, 

481, 482, 483, 484, 485, 486, 

487 

Reclameboodschap 

Democratische Partij, 55 

Recordino, Rignald, 444 

Redemptoristen (postzegel 

Suriname), 88 

Ree, Mw. Van der, 441 

Ree, van der (Comm. Strijdkr.), 

351 

Referendum Aruba, 329 

Referendum Curacao, 462 

Regeringscrisis, 356 

Regosigo Infantil (?), 351 

Religieus programma, 316, 317 

Rellum, Eugen W., 489, 490 

Renaud, Leo, 276 

Renkema, 101 

Respera Polis, 52 

Ricardo, 'Popo', 52 

Ricordino, Rignald, 375 

Ridderplaat, Cedric, 337, 351, 

444 

Ride, Ced, zie: Ridderplaat, 

Cedric 

Rigaud, 279 

Risas y Alegria, 146, 264 

River Kwai March, 298 

Rix,Tobi, 129, 144 

Römer, René, 307 

Roethoff, 491, 498 

Ronde Tafel Conferentie, 364 

Rontay, Ruben, 260 

Rooij, de (Donkin Donuts), 394 

Rooijer, 254 

Roosendal, S.G.M. (afwezig), 

346 

Rosales, Jose, 42, 53 

Rosario, Guillermo E., 301, 402 

Rosina, Frank, 452 

Rosito, 59 

Rots der struikeling, 501, 502, 

503 

Rouwdienst gevallenen 

brugramp, 105 

Royer, 289 

Royer (of Hoyer) van vakbond, 

97 

Rustoord (kerstmis in -), 81 

Saab, Mr., 444 

Sadél, Tony, 3 

Salas (?), Rafael,  92 

Salas Junior, Herbert, 351 

Salas, Rafael, 101 

Salas, reclame sportshop, 167 

Saleh, H., 449 

Salsbach, Goeretti, 361 

Salsbach, Manuel, 38, 42, 53 

Salsbach,Mafalda, 168 

Samson, Maikel,  319 

Samson, Rene, 42, 77, 268 

San Antonio koor, 430, 431 

San Jose, Conjunto, 7, 36, 42, 

47, 53, 262 

San Jose,Combo,  168 

Sancis, Robert, 324 

Sangodaro, Ashantoru, 489, 

490 

Sangura (bestrijding -, 

bespreking Eilandsraad), 210 

Santa Maria pompstation, 456 

Santos, Carla de los, 506, 509 

Sarabia, Chelique, 101 

Sarmaat, Hortance, 22, 543 

Saruccu, Andre, 511 

Satelites, Conjunto, 17 

Savans, Emma, 3 

Savi, (569), (570), (571), (572), 

(573), (574), (575), (576), 

(577), (578), (579), (580), 

(581), (582), (583), (584), 

(585), (586), (587), (588), 

(589), (590), (591), (592), 

(593), (594), (595), (596), 

(597), (598), (599), (600), 

(601), (602), (603), (604), (605) 

Schenk, Laureen, 361 

Scherptong, Theo, 379 

Schmidt, Annie M.G., 429 

Schmidt, Juancho, 194 

Scholieren, 308 

Schotborgschool, J.W.Th., 342 

Schuld van Niki Olo, De, 488, 

492, 495 

Sea and Me, The, 183 

Sehu Literario Shell, 159, 160, 

161, 162, 163, 164, 165, 166, 

262 

Seinpaal, Andries , 101 

Seis of Cincu, 15 

Serenada, Grupo, 292 

Serenata koor, 430, 431 

Serous, Eddy, 357 

Servicio Audiovisual 

Internacional, (569), (570), 

(571), (572), (573), (574), 

(575), (576), (577), (578), 

(579), (580), (581), (582), 

(583), (584), (585), (586), 

(587), (588), (589), (590), 

(591), (592), (593), (594), 

(595), (596), (597), (598), 

(599), (600), (601), (602), 

(603), (604), (605) 

Shannon (?), 308 

Shell, 235 

Shell Steel Band, 216 

Shon Thelma (van Uytrecht), 

110 

Show de la Nueva Ola, El,  137 

Shrinivasi, Kwamedandilo, 489, 

490, 491 

signing off, Radio Hoyer, 427 

Sille', Eddy, 45 

Sillie (Prins Carnaval 1971), 189 

Simon, Richard, 114 

Simplemente Maria, (562), 

(563), (564), (565), (566) 

Sinatra, Frank, 617, 618 

Singer naaimachines, 283 

Sisillia, Maricella, 274 

Sita Ku Sonia, 551, 552, 553, 

554 

Slagveer, Josef, 493, 499 

Slavenopstand 1795, 512 

Slavenopstand, De (fragment) 

(Johan van de Walle), 501, 502, 

503 

slavernij , 307 

Sleighride, 351 

Sluiting Texas Instruments 

Curacao, 304 

Snip, 21 

Sociedad Bolivariano, 201 

Soemfersja (?), 392 

Soest, Jaap van, 307 

Sofia, 197 

Solis, Janvier (Helen Hoyer en 

Tito Guizar over -), 96 

Solushon, 392 

Songfestival, 92 

songfestival jeugd, 319, 324 

Sonrisa di un baby, 278 

Sorry Wrong Number 

(Engelstalig hoorspel), 84 

Sounds of Israel, The, (610), 

(611), (612), (613), (614), (615) 

Southern Baptitst' Radio TV 

Commission, (567) 

Specht, Oswald, 543 

Specht, Susanita, 251 

spelling Papiamento, 238, 279 

sport, 31, 284 

sportcongres, 459 

sportnieuws, 283 

Spritzer en Fuhrman (?), 

carillion, 10 

Sprock (vertegenwoordiger 

werkgevers), 97 
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Sprock, J.A.J., 25, 423 

Sprockel , 261 

Sprockel, min. pres., 151 

St. Jago (i.v.m. The Three 

Voices),  101 

St.Elisabeth Hospitaal, 395 

St.Jago (directeur haven),  391 

St.Jago, Myrna, 24, 27, 446 

St.Jago, Servio, 272 

Sta. Rosa, Tipico, 544 

Sta. Theresa de Jesus, 213 

Staatkundige hervormingen, 

364 

Staking,  152 

Standbeeld Da Costa Gomez, 

206, 207, 226 

Staten, zie: vergadering Staten 

Statie, Victor, 348 

station break, 455, 456 

station calls, 42, 71, 262, 455, 

456, 459 

station jingles, 455, 456 

Statius Muller, Wim, 513 

Status Aparte, 407 

Statuut,  259, 263, 269, 270, 

281, 282, 349, 519 

Steenmeyer, Volkert, 516, 517 

Stemproef Hans 'Suhandi' 

Oosterhof, 64 

Sterman, Otto, 488, 489, 490, 

491, 492, 493, 494, 495, 496, 

497, 498, 499, 500, 501, 502, 

503 

Stichting Totolica, 274, 336, 

351 

Sticusa, 301, 511 

Stille Plantage, De (fragment) 

(Albert Helman),  494 

Stima nos bestianan I nos 

naturalesa, 342 

Straker, Milderd, 27 

Straatverlichting (Eilandsraad), 

210 

Streefkerk, 307 

Suarez (?), Norman, 92 

Suarez, Norman,  42, 207, 216, 

261, 264 

Suarez, Paco, 271 

SUBT,opening stadion -, 128 

Suhandi zie, Oosterhof, Hans 

Sulvaran, Feo, 436 

Sunshine Choir, 430 

Super Dynamic, 392 

Super Special Combo, 268, 392 

Supriano, Edgar, 42, 442 

Surinaams Philharmonisch 

Orkest, 1 

Surinaamse gedichten, 489, 

490 

Suriname, 246, 249, 275, 511, 

519 

Symposium over sport, 284 

Synagoge, opening, 17 

syndroom van Down, 336 

T.V. Studio, eerste steen 

legging,  24 

Take me out to the ballgame, 

419, 420 

Taki Taki , 318 

Talencursus Spaans, (559), 

(560), (561) 

Tambu, 2, 48, 49, 50, 122, 335 

Taylor, Roger, 285 

Teatro de la Zarzuela, (573), 

(575), (576), (577), (578), 

(580), (581), (582), (583), 

(584), (585), (586), (587), 

(588), (589), (590), (591), 

(592), (593), (594), (595), 

(596), (597), (599), (600), 

(601), (605) 

Teine Tur Coloresh, 258, 450 

Telecuracao, 24, 61, 91, 123, 

(346) 

Televisie , 24, 61, 69, 91, 123, 

230, 273, (346), 446, 542 

Tembla Tembla, 392 

Terra de Buana (?), 184 

Terrel, E. (bokswedstrijd tegen 

Clay), 95 

Texas Instruments, 235, 304 

Thania,  319 

Thole, Guus, (504) 

Thomasa, Edwin, 38, 42, 204 

Three Voices, The, 101, 283 

Tijdsaanduiding, 82 

Tijger, De (Cola Debrot), 489, 

490 

Tilburg (als katholiek centrum), 

88 

Time, The (tijdsaanduiding), 82 

Tio Rudy, 372, 373, 374, 375, 

376, 377, 378, 379, 380, 381 

Tip Top, Industrias, 422 

Tipico Bonairiano, 379 

Tipico Sta. Rosa, 125, 130, 544 

Tir Un Tek Tours, 169 

Toastmasters, 101 

Toch un pasku, 351 

Today, 'Ferres', 445 

Toerisme, 333, 397, 435 

toerisme op Bonaire, 508 

toespraak Horacio Hoyer,  243 

Toespraak Koningin Juliana bij 

Statuut 1954, 349 

Toespraak Koningin Juliana 

i.v.m. aftreden, (524) 

Toespraak McWilliam, 217 

Toespraak Minister President 

Van Agt i.v.m. aftreden Koning 

Juliana, (524) 

Tongo Tongo, 268 

Totolica, Stichting, 274, 336, 

351 

Tournier, Luc, 488, 492, 495, 

496, 497 

Trans World 

RadioBonaire,opening, 141, 

142, 143 

Trata de Recordar, 168 

Travel Bureau, 136 

Tre`ke bo re`ke, 328 

Tres Amigos, Trio Los, 47 

Triebels, dr., 512 

Trinidad, Josefien, 239, 240 

Trinidad, Rene, 351 

Trinidad, Serafina, 12, 13 

Triste Navidad, 351 

Tristeza de mesa, 426 

Tromp, Niki, 357 

Troonrede 1982,  557 

troonrede Koningin Beatrix, 

inleiding, 557 

Tula, 230 

Tumba Festival, 268, 444, 456 

Tumba, La, 168 

Turbo (band), 453 

U.N.A., 302 

UHT milk, (reclame Nestle), 

478, 480 

uitzending Eilandsraad, debat 

over nut en falen, 119 

Un bista atras, 260, 261, 262 

Un kopi kofi ku Edison, 422, 

423, 441 

Un Tabla lo Bula,  168 

Un tiki mas, 473 

Universiteit Nederlandse 

Antillen, 302 

Uytrecht, shon Thelma van, 

110 

Vaderdag, 332 

Vakbondshuis C.F.W., opening, 

193 

Valencia, Aura, 260 

Valk, Jim van der, 520 

Van Heinde en Verre, 511 

Van Week tot Week, 521 

Vastenhout, Riet, 309, 310 

Veen, Ru van, 521 
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Veen Zeppenveld, 

Monseigneur van der, 261 

Veen, Melania van der, 444 

Velzen, Henny van, 42 

Venezuela, 330, 393, 508 

Venezuela - Curacao, 

pontverbinding, 90 

Venezuela, herdenking 

onafhankelijkheid, 88 

Ventures, The, 125 

Verdonk, Nelleke, 261 

Verffabriek, Antilliaanse, 18 

Verffabriek, Antilliaanse, 

eerste steen legging, 25 

vergadering Eilandsraad, 78, 

99, 100, 102, 103, 107, 108, 

109, 111, 112, 119, 121, 154, 

155, 156, 157, 176, 180, 181, 

182, 190, 191, 192, 198, 209, 

210, 215, 236, 245, 253, 254, 

267, 288, 306, 313, 314, 320, 

322, 323, 331, 339,  

Vergadering Eilandsraad of 

Staten, 99, 104, 125, 235, 266 

vergadering over 

arbeidsrelaties, 358 

Vergadering staking, 152 

Vergadering Staten, 99, 147, 

148, 149, 150, 170, 171, 172, 

257, 287, 366, 396, 397 

Vergadering 

vertegenwoordigers 

werkgevers en werknemers 

K.W.G., 63 

Verhalen, 60, 115, 188, 369 

Verhoeven (gezagvoerder 

Snip), 21 

Verkeer (debat in Eilandsraad), 

210 

Verkiezingen 5 september 

1969, 151 

Verklaring interim 

Gezaghebber, 384 

Verliefde  vrijgezel, De 

(fragment) (Cees Nooteboom), 

500 

Verlooghen, Corly, 489, 490 

Veronica, Radio, 64, 445 

Vervuurt, Lex (Van de Walle 

over -), 145 

Verzoekplaten, 226 

verzoekplatenprogramma 

Suriname Radio Nederland 

Wereldomroep, 90 

Vietnam, 74 

Vigilantes, Trio Los, 42, 43 

Visser, Jack, 211, 216, 218, 

225, 364 

Visser, Robby, 386, 436, 440 

Visserij,  514 

Vitamien, Pietje, 75 

Vivir Cu Amor, 59 

Voces Femininas, 28 

Voetbal, 89, 117, 133, 219, 

220, 221, 255, 256, 386, 387 

Voice of America, 616, 617, 

618 

Volkerts, Shirley,  37 

Volkslied, 334, 471 

volkslied (Tur Pais) (op 

vibrafoon), 212 

Volkslied Nederlandse Antillen, 

427 

Volkslied Venezuela, 393 

Volksliederen, 212 

Vollenhoven, Pieter van 

(huwelijk), 93, 94 

Volvere, 168 

Voorlichting m.b.t. migratie 

van Antillen naar Nederland, 

359 

voorlichtingsprogramma 

Referendum Curacao, 462 

Vos, Lesley, 101 

Vos, Rob de (Shell), 351 

Voz di Bonaire, 32, 33, 44, 45, 

62 

vrouwelijke woordvoerder in 

Eilandsraad, 313 

waarnemend gouverneur, 172 

Wageningen, Gerton van,  510 

Wal, G.van der, 144 

Walle, Johan van de, 27, 28, 

30, 88, 145, 360, 501, 502, 503, 

521 

Wanga, Hubert, 411 

Wanta Pa Bo Gozar, 450 

Waterdestillatie,  385 

Waters, G., 618, 619 

Wederfoort, Atala, 447 

Wederfoort, Paul, 425 

wedstrijd verhalen vertellen 

voor jeugd, 350 

Weekeind Pilgrimage 

(fragment) (Tip Marugg), 494 

Weganan Panamerikano 1987, 

437, 438 

Wenga Arrogando, 351 

wens Horacio Hoyer 

(gesproken), 417 

wereldkampioenschap 

baseball , 437, 438 

Wereldkapioenschap jeugd 

baseball , 178 

Werlman, Fortunato, 14 

Wessels, Eddy, 1 

West Indies & Grey (reclame), 

487 

Westerhof, Mavis, 363 

Westinghouse refrigirator , 2 

Westpunt, opening mobiele 

bank, 130 

Wezenhagen, 289 

White Christmas, 351 

Wij van de A.M.S., 40 

wijziging Statuut i.v.m. 

onafhankelijkheid Suriname, 

519 

Wilhelmina, Koningin 

(uitvaart), 58 

Wilhelmus, 31, 382, 427 

Willems, George, 292 

Williams, Esther,  419, 420 

Williams, Ramon, 430 

Windt, Clarck de, 351 

Windt, 'Sjaki' de,  5, 7, 8 

Winkel & Zn., C., 283 

Winkel, Chr. (waarnemend 

gouverneur), 46 

winkelcentrum Punda, 474 

Winklaar, 205 

Winston sigaretten, 283 

Witte Donderdag 1976, 305 

Wondere Wereld , 510 

Wout, Gilbert 'Boy', 101, 283 

Wouters, Zr., 339 

Yankee, Rignald,  431 

Yarzagaray, 388 

Young Ones, The, 125 

You're special for me, 392 

Yrausquin, Pedro, 14 

zang van kinderen, 424 

zangles door Rudy Plaate, 372, 

373, 374, 375, 376, 377, 378, 

379, 380, 381 

zangwedstrijd, 92 

zangwedstrijd jeugd, 319, 324 

Zapata, Fransisko (orkest), 224 

Zavarce, Nestor, 34, 35, 361, 

409 

Zeebad Hotel, 19 

zeilregatta Curacao-Venezuela, 

435 

Zichem, van, 197 

ziekenhuis (gesprekken met 

kinderen in), 413 

Zielenski, Erik, 459 

Zimmerman, Donny, 125, 207 

Zimmerman, Harry, 268, 456 



304 
 

Zimmerman, Papa, 328 

zonne-energie, 382, 446 

Zuid-zuidwest (fragment) 

(Albert Helman),  496, 497 

Zumbi muziek, 421 

 
  

 


