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Inleiding
Het lakplatenarchief van Radio Hoyer is in de jaren 2015 en 2017 gedigitaliseerd en
ontsloten. Het bevat voor het grootste gedeelte opnamen gemaakt door Horacio Hoyer
en/of technici van Radio Hoyer op Curaçao.
Grofweg is het lakplatenarchief in vijf categoriën te splitsen. De eerste bevat opnamen die
door Horacio Hoyer in huiselijke kring zijn gemaakt. Deze stammen uit de jaren 1947-1948
(het experimentele stadium) en voorts opnamen uit de jaren vijftig van het pianospel van
Helen Hoyer, dochter van Horacio Hoyer en Edelmira Hoyer – Martinez (inventarisnummers
1 t/m 17).
De experimentele opnamen uit de eerste periode kunnen worden beschouwd als een
prelude van de tweede categorie, ontstaan in de tijd waarin Hoyer een studio inricht en start
met de uitgave van handelsplaten. Deze platen worden uitgebracht op het label Hoyco. Dit
tijdvak loopt van 1949 tot en met 1954 (inventarisnummers 18 t/m 113).
In maart 1954 komt het Radio Hoyer, het station van Horacio Hoyer in de lucht. Voor gebruik
bij de uitzending worden ook grammofoonplaten gesneden. Deze derde periode loopt van
maart 1954 tot het eind van de jaren zestig. Meer en meer raakt het opnemen van
grammofoonplaten op de achtergrond daar het systeem wordt verdrongen door de
magnetische registratie. In de laatste fase worden de grammofoonplaten vooral toegepast
vanwege hun toegankelijkheid. Bij banden moet worden heen- en weer gespoeld om een
specifieke passage terug te vinden. Bij plaat dient alleen de naald in de juiste groef te
worden gezet. Het is zelfs mogelijk deze groef op de schijf met waspotlood te markeren. Dit
maakt de plaat vooral handig voor opnamen die op gezette tijden moeten worden herhaald,
zoals reclameboodschappen en ‘tunes’ van programma’s (inventarisnummers 114 t/m 186).
De vierde categorie bestaat uit opnamen gemaakt door derden, vermoedelijk geleverd aan
Radio Hoyer voor uitzending (inventarisnummers 187 t/m 198). De vijfde categorie wordt
gevormd door kopieën van handelsplaten, gemaakt door Horacio Hoyer of Radio Hoyer
(inventarisnummers 199 t/m 241).
Bij vluchtige oriëntatie of het archief voor een bepaalde vraag of interesse relevant materiaal
kan bevatten leze men vooral eerst Samenvatting van de inhoud van het archief (pagina 7).
Daarna vormt het trefwoorderegister een mogelijkheid om snel een idee te krijgen van de
inhoud. 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 lakplatenarchief op zichzelf en
technische aspecten (technische achtergronden van mechanische geluidsregistratie,
eiegnschappen en veroudering van geluidsdragers, geluidsrestauratie en digitalisering) 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
conservering.
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Bij het inventariseren van de lakplaten heb ik mij af en toe een waardeoordeel aangemeten.
Hoewel dit feit onderwerp kan zijn van kritiek of discussie heb ik gemeend dat dit in een
duidelijke omschrijving soms onvermijdelijk is en zelfs kan bijdragen aan de volledigheid.
Een deel van de lakplaten in het archief heeft de tand des tijds slecht doorstaan. Dit heeft
gevolgen gehad voor de geluidskwaliteit. Echter zelden zodanig dat de opname als verloren
moet worden beschouwd. De informatie is in praktisch alle gevallen raadpleegbaar. Het
archief moet in eerste instantie gezien worden als studiemateriaal. Dit neemt niet weg dat
vooral veel van de muzikale ‘items’ (enige distorsie ten spijt) voor de liefhebber zeker
luistergenoegen kunnen verschaffen.
Het
gehele
lakplatenarchief,
inclusief
inventaris,
staat
‘online’
op
www.radiohoyerhistoria.com en www.audioarcheologie.nl. Het is zo wereldwijd voor
iendereen toegankelijk. Met het oog hierop is in de inventaris als trefwoord ‘niet
geïdentificeerd ensemble/artiest’ en ‘niet geïdentificeerd nummer’ opgenomen. Een ieder is
van harte uitgenodigd vooral deze stukken te beluisteren, zodat wellicht de inventaris in de
toekomst kan worden aagevuld men hun informatie.
Naast de lakplaten is ook het geluidsbandenarchief van Radio Hoyer gedigitaliseerd en
geïnventariseerd. Voor nadere gegevens zij verwezen naar de Inventaris Geluidsbanden
Archief Radio Hoyer. Online is de inventaris te bekijken via www.radiohoyerhistoria.com en
de website van het Bureau voor Audio Archeologie op www.audioarcheologie.nl.
Het geluidsbandenarchief is in digitale vorm aanwezig bij Radio Hoyer (Curaçao) en het
Bureau voor Audioarcheologie (Soest, Nederland). Het Archivo Nashonal Korsou beschikt
zowel over de originele banden als over de digitale bestanden.
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. Het project is verder mogelijk
geworden door nauwe samenwerking met de Stichting SPLIKA. De leden van het comité van
aanbeveling hebben – door hun naam aan het project te verbinden – ondersteuning
geboden bij de fondsenwerving. Hun namen zijn te vinden in het projectvoorstel betreffende
dit project: Conservering lakplaten eigen opnamen Radio Hoyer. Dit is in te zien op
www.audioarcheologie.nl.
Joan Rouffaer ben ik veel dank verschuldigd voor het kritisch oog waarmee hij de conceptinventaris heeft doorgenomen op taalkundige- en schrijffouten.
Tim de Wolf
(Bureau voor Audio Archeologie)
oktober 2017
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Nuttige informatie voor het gebruik van dit archief
Naam: Lakplatenarchief Horacio Hoyer en Radio Hoyer
Periode: circa 1947 - 1968
Omvang: 115 grammofoonplaten in: 5 dozen 32 x 32,5 x 5 cm (L x H x B). Eén doos hiervan
bevat een (leeg) album en enige oorspronkelijke hoezen waarin de collectie is
aangeleverd. De vijf dozen zijn verpakt in één archiefdoos van 44,5 x 35 x 36 cm.
Omvang digitaal: luisterbestanden: 44.1 kilohertz (kHz) 16 bits: 6 GB, 378 bestanden (wavfiles), MP3 bestanden: 406 MB, 189 bestanden, archiefbestanden: 44.1 kHz 16 bits:
10,6 GB, 549 bestanden, 96 kHz 24 bits: 33,4 GB, 517 bestanden. Voorts rest nog 2,89
GB, 132 bestanden aan in feite overtollig materiaal. Dit zijn bestanden waarin een
restauratie is toegepast maar die later zijn afgekeurd en/of bestanden van niet
gereinigde platen die later zijn vervangen door een gereinigde kopie. Hieronder zal één
en ander worden verduidelijkt (zie: Bestandsnamen, bestandstypen en werknummers
en bijlage 5.4 Reiniging van de lakplaten). De opgaaf van de aantallen bestanden is
inclusief eventuele SFK-bestanden (met uitzondering van de MP3 bestanden). Nadere
uitleg van de bestandsnamen volgt onder Bestandsnamen, bestandstypen en
werknummers.
Omvang in uren signaal: circa 10 uur (alleen luisterbestanden)
Taal: hoofdzakelijk Papiamento incidenteel Nederlands, Spaans en Engels
Soort archiefmateriaal: lakplaten, hoofdzakelijk tweezijdig, hoofdzakelijk met een diameter
van 25 cm., enige van 17 cm. en enkele van 20 en 30 cm.
Archiefbewaarplaats: in fysieke vorm: momenteel: Bureau voor Audio Archeologie, vanaf
medio maart 2017 vermoedelijk: Archivo Nashonal Korsou
In digitale vorm: Archivo Nashonal Korsou
Digitale kopieën zijn aanwezig bij: Radio Hoyer (Curaçao) en Bureau voor Audio
Archeologie (Ereprijsstraat 53 3765 AD 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 uit opnamen vervaardigd door
Horacio Hoyer en/of technici van Radio Hoyer op Curaçao. Hieronder bevinden zich
niet uitgebrachte- of afgekeurde ‘takes’ van Hoyco platen en muziekopnamen bestemd
voor radio-uitzending. Daarnaast behoren tot het archief enkele opnamen vervaardigd
door derden. Deze zijn vermoedelijk gezonden aan Radio Hoyer voor gebruik in
uitzendingen. Alle bestanden staan in deze inventaris tenminste beknopt beschreven.
Archiefvormer: Horacio Hoyer (25 november 1904 – 1 mei 1987) en Radio Hoyer (start 15
maart 1954 tot heden), huidig adres: Plasa Horacio Hoyer 21, Willemstad, Curaçao.
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Geschiedenis van de archiefvormer:
Kort na de tweede wereldoorlog schaft Hoyer zich een eenvoudig toestel aan voor het
zelf opnemen (snijden) van grammofoonplaten. Hoyer heeft in de Kerkstraat te
Willemstad (Curaçao) zijn Music & Sports Shop. Wat hem commercieel allereerst voor
ogen staat is het vervaardigen van gesproken brieven.1 Internationaal telefoneren is –
zo al mogelijk – kostbaar en een dergelijk plaatje is een goed alternatief levensteken
richting familie of vrienden overzee. Ook in huiselijke kring begint Hoyer opnamen te
maken. De resultaten zijn bemoedigend. Hoyer richt in zijn winkel een studio in. Er
staat een piano. Naast gesproken woord kunnen verrichtingen van instrumentalisten,
al dan niet met zang, worden vastgelegd.
Het idee ook (geperste) handelsplaten met lokale muziek te gaan vervaardigen ligt
voor de hand. De eenvoudige installatie van Hoyer is goed genoeg. In Amerika zijn
firma’s die – in opdracht van derden – platen persen en zo zorg kunnen dragen voor
vermenigvuldiging van de zwarte schijven. In 1949 brengt Hoyer de eerste
handelsplaten uit op zijn label Hoyco. In 1950 volgt een hoogtepunt aan ‘releases’ van
Hoyco grammofoonplaten. Circa 70 opnamen (dus 35 platen) worden in dat jaar
uitgebracht. Veelal worden studiocombinaties samengesteld uit populaire musici als
‘Chito’ Borgschot, Augusto Boelijn, Augusto Gressmann, Erquimedes Candelaria,
Luciano Henkel, Julian Coco, Carlos Martinez, ‘Tata’ Leonard en ‘Chas’ Nieuw.
In 1950 krijgt Hoyer concurrentie van Thomas Henriquez met zijn label Musika. Hij is
eigenaar van de Music & Sports Store, gelegen op de hoek Breedestraat-Klipstraat in
Willemstad (Otrabanda). Dat wat door de Curaçaose pianist Edgar Palm is omschreven
als de ‘”rage” van lokale platenmakerij’ barst in dat jaar los.2 Op Hoyco en Musika
worden in enkele jaren respectievelijk 158 en 242 opnamen uitgebracht.
Horacio Hoyer richt in 1952 een nieuwe, meer professionele studio in aan het
Julianaplein 21 te Willemstad. Uit deze studio-activiteiten ontstaat het idee een
radiostation op te richten. Bepalend bij dit alles is Hoyers streven de eigen cultuur, taal
en lokale muziek vast te leggen en te verspreiden. Hoyer dient in 1952 een aanvraag in
voor een zendmachtiging. De technische voorbereiding en afgifte van vergunning
verlopen voorspoedig. Op 10 maart 1954 begint Radio Hoyer (als commerciële zender)
met de reguliere uitzendingen.3 Met haar uitzendingen in het Papiamento vormt het
station 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
1

La Prensa, 1.2.1949: 2
e
Palm, Edgar. Muziek en musici van de Nederlandse Antillen. 2 druk. Z.pl. [Curaçao] z.j. p. 223
3
Een meer uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van Radio Hoyer kan worden aangetroffen in: Wolf,
Tim de , ‘Discography of Music from the Netherlands Antilles and Aruba’ (Zutphen 1999) p. 13-16), Project
Conservering, digitalisering en inventarisering bandenarchief Radio Hoyer Eindrapportage (mei 2013) p. 4-6 en
29-31 en Wolf, Tim de, ‘Inventaris Geluidsbandenarchief Radio Hoyer’ (Soest 2014) p. 241-248. Deze
documenten zijn te raadplegen op www.audioarcheologie.nl
2
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bewoners van het eiland Bonaire. In de jaren zeventig komt Radio Hoyer IV als F.M.
station in de aether. Radio Hoyer is tot de dag van vandaag in de lucht en is tevens te
beluisteren via internet.
Reden archiefvorming: Het lakplatenarchief is vermoedelijk met een zekere willekeur tot
stand gekomen. De vroege opnamen in huiselijke kring zijn – hun matige
geluidskwaliteit ten spijt – waarschijnlijk als herinnering bewaard. Een deel van de
andere platen, waar onder niet uitgebrachte ‘takes’ van handelsplaten, is in de blanco
delen gebruikt voor experimenten: bijvoorbeeld het instellen van de groefdiepte (druk
op de snijkop) en het testen van (nieuwe) snijbeitels alsmede het maken van korte
proefopnamen om het modulatieniveau en/of microfoonopstelling te testen. Een deel
van de platen is zeker ook bewaard voor gebruik in radiouitzending. Op enig moment is
het besef ontstaan dat de platen ten minste voor een deel van historische waarde zijn.
Geschiedenis van het archiefbeheer: Van serieuze archievering, met ontsluiting via een
nummersysteem, blijkt nooit sprake te zijn geweest. Nu en dan kunnen wel nummers
op de platen worden aangetroffen, soms ook voorzien van een codering als ‘himno’
(volkslied). Dit zijn incidenten, vermoedelijk ontstaan doordat de plaat ooit
opgenomen is geweest in de discotheek met handelsplaten (die wel is voorzien van
nummering). Op enig moment zijn de in de studio aanwezige platen bij elkaar gebracht
en – als veilige haven – ondergebracht in de privéwoning van Helen Hoyer, dochter van
Horacio. Van enige ordening of rubricering is ook dan geen sprake geweest.
Ordening van het archief: Daar een oorspronkelijke ordening van het archief niet blijkt te
bestaan is overgegaan tot een rubricering van het materiaal om – tezamen met een
ontsluiting op trefwoord – het archief toegankelijk te maken. Hierbij is gepoogd een
zekere chronologie aan te brengen. Dit kan echter niet meer dan een zorgvuldige
schatting zijn daar opnamedata onbekend zijn. Voor zover het (niet uitgebrachte)
‘takes’ van handelsopnamen betreft is teruggevallen op de gereconstrueerde, globale
periode van opname zoals vermeld in de door mij in 1999 gepubliceerde Discography
of Music from the Netherlands Antilles & Aruba. Soms heeft inmiddels door
voortschrijdend onderzoek bijstelling van deze gegevens plaatsgevonden. Dan zijn
gegevens gebruikt uit het manuscript van een meer uitgebreide discografie met
betrekking tot grammofoonplaten uit de Nederlandse Cariben (1925-1970). Publicatie
hiervan is in voorbereiding.
Een punt dat aandacht vraagt is het feit dat zich op één plaat meerdere opnamen
kunnen bevinden die niet altijd tot dezelfde categorie behoren en/of uit eenzelfde
periode stammen. Daardoor is er sprake van een inventarisnummer per opname en
een ander nummer (gebaseerd op het tijdens de behandeling toegekende
werknummer) dat verwijst naar de drager en de digitale kopie.
De volgende rubrieken zijn ontstaan 1: opnamen vervaardigd door Horacio Hoyer in
huiselijke kring (inventarisnummers 1 t/m 17), 2: opnamen vervaardigd in de
opnamestudio van Horacio Hoyer (meest niet uitgebrachte ‘takes’ van Hoyco
handelsplaten) (inventarisnummers 18 t/m 113), 3: opnamen vervaardigd in het kader
van / in de studio van Radio Hoyer (inventarisnummers 114 t/m 186). 4: Opnamen
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door derden (inventarisnummers 187 t/m 198). 5: Door Hoyer vervaardigde kopiën
(‘dubbings’) van handelsplaten (inventarisnummers 199 t/m 241).
Een scheiding tussen de categoriën 2 en 3 is somtijds moeilijk. Van bepaalde
muziekopnamen kan niet met zekerheid worden vastgesteld of deze zijn gemaakt om
uit te brengen als handelsplaat, dan wel dat deze zijn vervaardigd voor gebruik in
uitzending. Over het nut van het opnemen van de categoriën 4 en 5 in het archief kan
men strijden. Er van uit gaande dat het archief de onderzoeker moet helpen inzicht te
krijgen in het reilen en zeilen van Hoyers activiteiten is opname zeker op zijn plaats.
Het geeft zicht op wat Hoyer van belang heeft geacht, al zal de collectie zeker niet
compleet zijn en wordt het beeld hierdoor mogelijk aangetast.
Toestand van het archief: De platen zijn vuil aangetroffen. De meeste, ongeveer 90%, is niet
zonder hoes. Bij vele exemplaren is de laklaag beschadigd. Ten dele door gebruik en
ruwe behandeling (onzorgvuldige opslag), doch vooral door de slechte klimatologische
omstandigheden waaronder de platen zijn bewaard. Door vocht, dat uiteindelijk door
de laklaag is heengedrongen, is de drager van aluminium gaan oxyderen. Dit heeft er
toe geleid dat de lak heeft losgelaten van de drager, of ten minste dat de hechting
tussen lak en drager ernstig is verzwakt. Voorts is schade ontstaan door
temperatuurwisselingen; mogelijk vanwege opslag in een zeer warme omgeving. Door
een verschil in uitzettingcoëfficient tussen lak en de aluminium drager zijn scheuren in
de lak ontstaan en/of is de hechting tussen lak en drager verzwakt. Ook hier zijn
daardoor delen van de lak losgekomen. Bij veel platen is in de lak een sinaasappelschil
achtige structuur ontstaan, vermoedelijk door te warme opslag. De lak is in veel
gevallen broos als gevolg van uitgedampte weekmakers. Bij vele ‘items’ is de toestand
van de geluidsdrager slecht en dit heeft onvermijdelijk effect gehad op de
geluidskwaliteit.
Geluidskwaliteit: Zorgvuldige restauratie ten spijt kan in veel ‘items’ de matige conditie van
het archief worden gehoord. Met andere woorden, het distorsieniveau ligt soms hoog.
Door juist de ‘items’ in slechte staat niet op een te hoog geluidsniveau te beluisteren
zal worden bemerkt dat dit veel prettiger is. Ons brein heeft van nature de neiging om
relevante informatie te detecteren en vormt zo als het ware een natuurlijk
distorsiefilter. Los van het verlies in geluidskwaliteit door aantasting van de
geluidsdrager moet worden bedacht dat men in dit archief niet te maken heeft met
een zorgvuldig afgewerkt materiaal, bestemd voor de handel. De platen zijn voor een
groot deel gereedschap geweest; oefenmateriaal, tests of vervaardigd voor gebruik in
het productieproces naar een radio-uitzending.
Fysieke organisatie, reiniging en restauratie van de lakplaten: De lakplaten zijn tezamen met
de geluidsbanden uit het archief van Radio Hoyer in 2010 naar Nederland gezonden.
Na afronding van de digitalisering van de banden zijn fondsen geworven om ook de
lakplaten te kunnen digitaliseren. Nadat de financiering was gegarandeerd is gestart
met de werkzaamheden.
Allereerst zijn de platen voorzien van een werknummer. Dit nummer wordt
voorafgegaan door de letters WN. Er is onderscheid gemaakt tussen een A en een B
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kant. Wat kant A is en wat kant B is volkomen willekeurig gekozen. Het nummer is
toegekend door dit op de nieuw toe te passen platenhoezen aan te geven. De platen
zijn in dit stadium nog niet in de hoezen geplaatst.
Vervolgens zijn de platen gereinigd en indien nodig of mogelijk fysiek gerestaureerd.
Voor details en uitleg verwijs ik graag naar de eindrapportage van het project,
gepubliceerd op de website van het Bureau voor Audio Archeologie,
www.audioarcheologie.nl.
Digitalisering van het archief: Digitalisering heeft simultaan plaatsgevonden volgens twee
normen: 44.1 kHz 16 bit (CD norm) en 96 kHz 24 bit (een hogere resolutie). De 44.1 kHz
16 bit bestanden zijn, indien nodig of zinvol, vervolgens zo behandeld dat ze – als
luisterbestand – de hoogst haalbare geluidskwaliteit kunnen geven. Hiertoe is de ruis
zover mogelijk weggefilterd, zijn tikken zo mogelijk verwijderd en zijn andere vormen
van distorsie (bijvoorbeeld ‘hangers’) uit het signaal geknipt.
De bestanden in de hogere resolutie van 96 kHz 24 bit kunnen in een later stadium
worden gebruikt voor restauratiedoeleinden, wanneer voortschrijding van de
geluidsrestauratietechniek dit tot een interessante optie zou maken. Deze bestanden
zijn onbewerkt en zijn in stereo, ondanks dat de platen mono zijn opgenomen. Door in
stereo te conserveren kan het kanaal (de groefwand) met de minste distorsie worden
gekozen als uitgangspunt voor restauratie.
Nadere informatie over de digitalisering kan worden aangetroffen in bijlage 6.
Bestandsnamen, bestandstypen en werknummers: De geluidsbestanden zijn opgeslagen als
WAV-formaat (ongecomprimeerd), wereldwijd de meest verspreide norm voor
audiobestanden. Vooral bij de 44.1 kHz bestanden zal vrijwel altijd een flankerend SFKbestand 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 SFKbestanden bij het kopiëren van de geluidsbestanden achterwege blijven. De omvang
van de SFK-bestanden is echter relatief klein zodat de ruimtewinst gering zal zijn. Van
de 44.1 kHz luisterbestanden zijn kopiën als MP3 bestand gemaakt voor publicatie op
de website www.radiohoyerhistoria.com. Deze MP3 bestanden zijn ook toegevoegd
waar het materiaal op harddisk is verspreid. Het zijn gecomprimeerde bestanden
waarvan de geluidskwaliteit in principe minder is dan die van de WAV-bestanden. In de
praktijk is dit nauwelijks merkbaar. Voordeel is dat hun omvang belangrijk kleiner is.
Nadat alle lakplaten zijn gedigitaliseerd zijn de opnamen geordend in rubrieken en – zo
mogelijk, indien van belang – in chronologie. Vervolgens is per opname een
inventarisnummer toegekend. Het werknummer is echter gehandhaafd in de naam van
de geluidsbestanden.
In de bestandsnamen zijn soms toevoegingen aangebracht die onderscheid mogelijk
maken met eerdere versies. Soms zijn daartoe termen toegekend als ‘mont’
(gemonteerd), ‘norm’ (‘normalized’) of een volgnummer of volgletter. Ook zijn soms
11

verwijzingen naar de gebruikte afrondingsstraal van de naald in de bestandsnaam
opgenomen (bijvoorbeeld 65-e (voor 65 µ elliptisch) of 75-r (voor 75 µ radiaal)). In een
aantal gevallen, bij sterk aangetaste platen, is, gezien de kwetsbaarheid van de laklaag
van de plaat, eerst een ‘vuile’ kopie gemaakt. Daarna is de plaat gereinigd (een risico
gezien de slechte toestand) waarna een ‘schone’ kopie is gemaakt. Dit is in de
bestandsnaam aangegeven als ‘schoon’.
Aanwijzingen voor de gebruiker (metadata): Zoeken kan door de inventaris door te nemen
(eventueel voor een bepaalde rubriek of periode) of via het trefwoordenregister. De
beschrijving van de opname is onderverdeeld in rubrieken die meestal voor zichzelf
spreken.
Onder ‘titel/onderw.’ kan (indien bekend) een titel worden aangetroffen en/of een
(korte) omschrijving van het onderwerp van betreffende inventarisnummer.
Onder ‘datum’ is de (vermoedelijke) periode van opname gegeven.
In de rubriek ‘gegevens op label’ is in principe de exacte tekst overgenomen die is
aangetroffen op het label, inclusief eventuele fouten of vooralsnog onbegrijpelijke
letterreeksen. Tekst tussen vierkante haakjes zijn opmerkingen ter verduidelijking of
omschrijving en vormen dus geen onderdeel van de oorspronkelijke aanduidingen of
gegevens.
De rubriek ‘omschrijving’ bevat soms aanvullende informatie, maar is meestal een vrij
neutrale schets van wat op de plaat is aangetroffen. Hierbij is het voorbeeld nagevolgd
van His Master’s Voice in de periode rondom 1930. Op een plaat van bijvoorbeeld
Maurice Chevalier staat dan vermeld: ‘bariton with orchestra’. Dit lijkt overbodige
informatie, maar kan helpen bij het selecteren van geluidsbestanden voor gebruik in
films en documentaires, wanneer naar een bepaald genre, sfeer of klank wordt
gezocht.
De rubriek ‘opmerkingen’ is meestal de meest uitgebreide. Hierin zoveel moeglijk
informatie omtrent de opname verstrekt. De informatie kan van toepassing zijn op het
opgenomen werk maar kan ook van meer technische of inventariserende aard zijn;
opmerkingen over het ruisniveau of verwijzing naar een ander, verwand,
inventarisnummer. Overigens wordt soms verwezen naar een werknummer. Om die
reden zijn registers opgenomen waarin kan worden opgezocht welk werknummer
hoort bij welk(e) inventarisnummer(s) en vice versa.
De rubriek ‘nr. Hoyer’ is zelden gebruikt en zou kunnen vervallen. Hierin zou het oude
discotheeknummer van Hoyer worden vermeld, het grooste deel van de lakplaten is
echter nimmer van zo een nummer voorzien.
Onder de rubrieke ‘drager’ zijn technische gegevens betreffende de plaat opgenomen
die voor een beperkt aantal gebruikers van belang kan zijn. Achtereenvolgens,
gescheiden door schuine strepen, treft men hier aan: merk van de lakplaat / diameter
van de plaat (indien afwijkend van 25 cm.) / het wel of niet hebben van uitloopgroeven
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/ snelheid / groefspoed (normaal of microgroef) / toestand van de plaat op het
moment van digitaliseren.
De rubriek ‘banden’ geeft het aantal ‘tracks’ aan dat op de plaat is aangetroffen.
Meestal zijn deze gescheiden door een blanco gedeelte op de plaat.
‘Werknummer’ verwijst naar het nummer dat een plaat tijdens het proces van
ontsluiting en digitalisering (voor de uiteindelijke inventarisering) heeft gehad. Daar
soms verwijzingen zijn aangebracht voor de inventarisering komen hier en daar
werknummers voor. Hierboven is al gemeld dat in het achter opgenomen speciale
register de koppeling tussen werknummers en inventarisnummers (en vice versa)
mogelijk is gemaakt.
Onder ‘bestand’ kan de bestandsnaam worden aangetroffen onder welke de opname
(digitaal) vindbaar is. De naam is gelijk bij zowel de MP3 als de WAV- bestanden.
Onder ‘tijdsduur’ kan de duur (in minuten en seconden) van het specifieke ‘item’
worden aangetroffen. Mochten er meerdere ‘items’ op een plaatkant staan dat betreft
‘tijdsduur’ louter de duur van het beschreven inventarisnummer.
Onder ‘start banden’ kan worden gevonden op welk tijdspunt in het digitale bestand
een bepaald ‘item’ begint. Dit is nodig daar de inventarisnummers per plaatkant onder
één werknummer zijn opgenomen. Eén werknummer (dus één bestand) kan dus
meerdere inventarisnummers bevatten.
De rubriek ‘categorie’ verwijst naar de indeling in vijf categoriën van het archief. Deze
categorie ligt soms niet muurvast en gaat na vergezeld van een vraagteken. De
volgende categoriën zijn aangebracht: 1: opnamen vervaardigd door Horacio Hoyer in
huiselijke kring, 2: opnamen vervaardigd in de opnamestudio van Horacio Hoyer
(meest niet uitgebrachte ‘takes’ van Hoyco handelsplaten), 3: opnamen vervaardigd in
het kader van / in de studio van Radio Hoyer, 4: Opnamen door derden, 5: Door Hoyer
vervaardigde kopiën (‘dubbings’) van handelsplaten.
De informatie in de eigen aantekeningen van het Bureau voor Audio Archeologie
(gemaakt tijdens de transcriptie) is voor het grootste deel in de beschrijvingen
verwerkt. Desalniettemin kan het wenselijk zijn op deze interne notities terug te
kunnen grijpen. 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
wenden tot de beheerder van het archief en/of Radio Hoyer. Tegen verwerking van
informatie uit het archief in geschreven vorm is (ook bij publicatie) geen bezwaar, mits
de gebruikelijke normen van bronvermelding in acht worden genomen.
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Aanvraaginstructie: te bepalen door de beheerder van het archief
Citeerinstructie: te bepalen door de beheerder van het archief
Verwant materiaal: Dit lakplatenarchief is een onderdeel van het archief van Radio Hoyer.
Uit de periode 1952-1996 resten nog 613 geluidsbanden (hoofdzakelijk eigen
opnamen). Zie hiervoor Inventaris Geluidsbanden Archief Radio Hoyer. 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 zodanige 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.
De lakplaten zijn in principe op volgorde van werknummer in dozen geplaatst.
Afwijkende formaten (alles anders van 25 cm.) is zijn elkaar geplaatst, eveneens de
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platen van het merk Soundcraft (Microlac). Losliggende delen van de lak zijn (indien
mogelijk voorzien van het betreffende werknummer van de plaat) in de doos
bijgevoegd.
Via de plaatsingslijst (zie register) 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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inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:

1
niet geïdentificeerd lied, vermoedelijk gezongen door 'Sjaki' de Windt,
tweede stem Horacio Hoyer?
c. 1948
zang van twee mannen (een zingt min of meer vertraagd parlando)
met gitaar
chaki
Man met gitaar, zingend ('Sjaki' de Windt?) met zachte zalvende stem
in enigszins vreemde samenzang, waarbij een tweede man (Horacio
Hoyer?) zijn woorden in vrij grote vertraging lijkt te herhalen in min of
meer zang/praat. De drie overige korte bandjes bevatten zang van een
kind. Lak laat bij afspelen los.
Tonex recording disc / geen uitloop / 78 /N / lak zit geschilferd op
plaat, nauwelijks contact met drager
4
wn105a
WN105a rn
2:42
1) 0:00, 2) 2:42, 3) 2:48, 4) 2:56
1
2
zang van meisje (Helen Hoyer?)
c. 1948
zang van meisje, ca. 4 jaar
chaki
Vermoedelijk een opname van Helen Hoyer, in huiselijke kring. Drie
banden. Zeer slechte conditie van de plaat, veel overslag. De
aanduiding met 'markers' is vermoedelijk niet strikt conform de
indeling op de plaat. Door distorsie en overslag nauwelijks te
beluisteren, maar wel kan eventueel de stem worden geïdentificeerd.

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

Tonex recording disc / geen uitloop / 78 /N / lak zit geschilferd op
plaat, nauwelijks contact met drager
4
wn105a
WN105a rn
2:42
1) 0:00, 2) 2:42, 3) 2:48, 4) 2:56
1

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

3
niet geïdentificeerd lied, vermoedelijk gezongen door 'Sjaki' de Windt
c. 1948
zang van man met gitaar en klavis
chaki
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opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Lak neigt los te laten bij afspelen. Ongebruikelijke merk opnameplaat
doet vermoeden dat dit een vroeg experiment van Horacio Hoyer is
geweest. Opname vermoedelijk in huiselijke kring. 'Sjaki' de Windt
genoot, als onderdeel van Trio Melodias, op het moment van opname
al enige bekendheid op het eiland. Geluidskwaliteit matig.
Tonex recording disc / geen uitloop / 78 / N / lak ligt over grote delen
los van drager, delen ontbreken
3
wn105b
WN105b na lijmrest rn
3:08
1) 0:00, 2) 3:08, 3) 3:34
1
4
zang van meisje (Helen Hoyer?)
c. 1948
zang van meisje, ca. 4 jaar
chaki
Zie opmerkingen onder voorgaande inventarisnummer. Vermoedelijk
een opname van Helen Hoyer, in huiselijke kring. Op de achtergrond
lijkt de stem van een vrouw (moeder Edelmira Hoyer?) te klinken die
meezingt. Twee banden.
Tonex recording disc / geen uitloop / 78 / N / lak ligt over grote delen
los van drager, delen ontbreken
3
wn105b
WN105b na lijmrest rn
1) 0:25, 2) 0:16
1) 0:00, 2) 3:08, 3) 3:34
1
5
Sleepy Time Gal, gespeeld door trio bestaande uit Horacio Hoyer
(gitaar), Jose di Janja (Alvarez) (viool), Carlos Martinez (trompet)
c. 1948
Amerikaanse 'evergreen' Sleepy Time Gal wordt gespeeld door
amateurmusici.
Sleepy Time Gal - H. Hoyer: guitar - Jose di Janja: violin - Carlos
Martinez: Tromp
Zeer vroege Hoyer opname, komt in klank en ten dele
instrumentarium overeen met de opnamen van Trio Salinja. Martinez
klinkt als instrumentalist geroutineerd, Hoyer is slecht te horen, Jose di
Janja (Alvarez) speelt slordig. Geluidskwaliteit zeer slecht door slechte
oppervlakte plaat, lak schilfert en lijkt over hele plaat los te liggen.
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Amerikaans nummer; mogelijk een herinnering aan de aanwezigheid
van de Amerikanen op Curacao tijdens de tweede wereldoorlog.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Recoton / geen uitloop / 78 / N / lak los over hele oppervlak in kleine
stukjes, sinaasappeleffect
1
wn86a
WN86a schoon rn
3:23
1
6
niet geïdentificeerd nummer gespeeld door Horacio Hoyer (gitaar),
Willem 'Shon Wein' Hoyer (kwarta), Jose di Janja (Jose Alvarez) (viool)
c. 1948
amateurtrio, bestaande uit gitaar, kwarta en viool
[Bar … of Bai - Liege of Bai Ciege [onleesbaar, in handschrift]] H. Hoyer:
- W. Hoyer: - Jose di Janja:
Zeer vroege Hoyer opname, komt in klank en instrumentarium sterk
overeen met de opnamen van Trio Salinja. Horacio Hoyer (gitaar),
Willen 'Shon Wein' Hoyer (kwarta) en Jose di Janja (Alvarez) (viool).
Geluidskwaliteit matig door slechte oppervlakte plaat, lak schilfert en
lijkt over hele plaat los te liggen.
Recoton / geen uitloop / 78 / N / lak los over hele oppervlak in kleine
stukjes, sinaasappeleffect
1
wn86b
WN86b schoon rn
3:30
1
7
Tibiri Tibara, gespeeld door Cubaans orkest Casino del Caribe
november 1948
zuid-amerikaanse muziek gespeeld door groot orkest
Tibiri Tibara - Casino Del Caribe
De naam Casino del Caribe is aan meer dan een orkest gegeven. Naast
het internationaal bekende Cubaanse Casino del Caribe is in de jaren
rondom 1950 op Aruba ook een orkest vernoemd. Klank, geroutineerd
spel en zang van dit orkest lijken er echter op te wijzen dat het hier
een opname van het Cubaanse orkest betreft. Tibiri Tibara is een
nummer dat in de jaren vijftig behoort tot het repertoire van Zuid
Amerikaanse bands. Het is o.a. ook uitgevoerd door Daniel Santos met
Sonora Matancera. De opname op lakplaat is gemaakt in een grote
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ruimte. Er is veel achtergrond geluid maar er wordt niet
geapplaudiseerd. Het lijkt er op dat de opname is gemaakt terwijl het
orkest aan het inspelen is o.i.d. Het Cubaanse Casino del Caribe is in
november 1948 op Curacao. De Amigoe van 5 november 1948 meldt
dat het orkest, dat slechts enkele dagen op het eiland is, op de
Vaersenbaar's Fair zal spelen. Op grond van deze mededeling is de
opname gedateerd.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

Hoyer Recording Co - Kerkstraat 20 A - Curacao N.A. / 78 / N / delen lak
losgekomen van drager
1
wn83a
WN83a schoon rn
3:23
1
8
Bolero, gespeeld door Cubaans orkest Casino del Caribe, titel
vermoedelijk: Redir Que Mas Quedo
november 1948
zuid-amerikaanse muziek gespeeld door groot orkest
redir - que[??]s quedo - Casino Del Caribe
Zie opmerkingen onder voorgaande inventarisnummer. Ook hier blijkt
er sprake te zijn van opname tijdens een inspeel (of oefen) sessie van
het orkest. Aan het eind is dit goed hoorbaar; een deel van het orkest
speelt door en er volgt wat gepraat. Deze kant vertoont slijtage door
afspelen. Mogelijk heeft Hoyer de plaat, een vroege opname en
wellicht zijn eerste van een groot orkest, met gepaste trots aan vele
vrienden, kennissen en familie laten horen.
Hoyer Recording Co - Kerkstraat 20 A - Curacao N.A. / geen uitloop / 78 /
N/
1
wn83b
WN83b schoon rn
3:14
1
9
Sentimental Journey, uitvoering door trompet, piano, bariton sax, bas,
2 vrouwen 2 mannen.
c. 1950?
Sentimental Journey, gezongen in Engels door 2 vrouwen en 2 mannen
(met Antilliaans accent) begeleid door trompet, piano, bariton sax. Een
van de zangers zou Horacio Hoyer kunnen zijn.
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info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:

Sentimental - Journey
Sentimental Journey is een 'evergreen' en was een 'hit' in 1944. De
opname geeft een idee hoe de door lokalen gespeelde hits hebben
geklonken in de mess. Geluidskwaliteit is goed. De opname biedt
weinig tot geen houvast voor datering.
Audiodisc blue / 78 / N / iets sinaasappeleffect in lak
1
wn21a
WN21a rn
3:17
1 of 2 of 3
10
Vijf pianostukken, gespeeld door Helen Hoyer
c. 1951
Vijf pianosoli
Helen Hoyer - piano solo
Helen Hoyer speelt vijf stukken op de piano. Tussenruimte ongelijk,
gesneden als één band. Spel is niet foutloos, vermoedelijk is zij op het
tijdstip van opname circa 8 jaar.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N
1
wn98a
WN98a rn
2:43
1
11
Drie pianostukken, gespeeld door Helen Hoyer
c. 1951
drie pianosoli
Helen Hoyer - piano solo
Helen Hoyer speelt drie stukken op de piano. Spel is, evenals op verso,
niet foutloos. Vermoedelijk is zij op het tijdstip van opname circa 8
jaar. Een of meer stukken zijn gelijk aan verso. Naar het eind toe
wisselt groefdiepte over de omtrek en op bepaalde delen is geen of
nauwelijks groef aanwezig. Hier is een deel van de lak losgekomen. De
geringe snijdiepte, gepaard aan onregelmatigheden in de lak,
veroorzaken overslag.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N
1
wn98b
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bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

WN98b rn
1) 0:25, 2) 1:26
1) 0:00, 2) 0:25, 3) 1:52
1

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

12
Vier opnamen van jeugdige pianist(e). Helen Hoyer?
c. 1951?
eenvoudige piano oefeningen gespeeld door kind. 3e bandje is: Altijd Is
Kortjakje Ziek, andere stukken niet geïdentificeerd.
1 1* 2* 3* XX #3 ABC alle b
De bandjes zijn gezien verschil in centriciteit gesneden tijdens
verschillende sessies (in ieder geval is de opnameplaat tussen de
opnamen door van de machine genomen), terwijl de klank (akoestiek)
en aard van het pianospel duiden op één sessie. Mogelijk is de sessie
onderbroken om even af te luisteren. Op eind van tweede band zegt
een man: 'jammer' (na een vergissing door de jeugdige speelster). Dit
is niet Hoyer, het klinkt als een Nederlander. Dit lijkt te indiceren dat
het niet Helen Hoyer is die speelt maar dat van een kind van een
Nederlander de verrichtingen zijn vastgelegd.

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

Audiodisc blue / 78 / N-M / enig sinaasappel effect
4
wn38a
WN38a rn
2:44
1) 0:00, 2) 0:43, 3) 1:23 4) 1:57
1
13
Vijf opnamen van jeugdige pianist(e). Helen Hoyer?
c. 1951?
Eenvoudige piano oefeningen gespeeld door een kind. 2e bandje:
Slaap kindje slaap, 3e bandje: Boer wat zeg je van mijn kippen, andere
stukken niet geïdentificeerd.
2 2 1-2 - slaap slaap - Kaiknk

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

Audiodisc blue / 78 / N-M / sinaasappeleffect, gebobbeld
5
wn38b
WN38b rn
2:49
1) 0:00, 2) 0:12, 3) 0:40, 4) 1:07, 5) 1:19
1

inv nr:

14
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titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

pianospel, vermoedelijk van een kind, mogelijk Helen Hoyer
1954 of later [op grond van verso]
pianospel, vermoedelijk van een kind, dat als test lijkt te zijn
opgenomen. De eerste drie minuten is de modulatie te zacht.
geen

Audiodisc blue / 33 (m.u.v. 3e band op 78) / M-N
6
wn24a
WN24a rn
7:04
1. 0:00, 2. 0:43, 3. 3:32, 4. 2:38, 5. 4:38, 6. 6:15
1
15
Loflied op Martin de Porres, gezongen door Edelmira Hoyer
medio 1954?
zang van vrouw
Martin de Por[res] - Edelmira - Hoyer
Martin de Porres was een gekleurde lekenbroeder uit de Dominicaanse
Republiek. De Amigoe bericht op 16-7-1954 dat De Porres
waarschijnlijk binnen twee jaar heilig verklaard zal worden. Mogelijk is
het lied opgenomen n.a.v. deze voorgenomen heiligverklaring. (De
uiteindelijke heiligverklaring vindt eerst op 6 mei 1962 plaats.)De
zangeres Edelmira Hoyer is de vrouw van Horacio. De lakplaat is door
Hoyer op enig moment naar band gekopieerd. Daardoor bevindt zich
een kopie in de Geluidsbandencollectie van Radio Hoyer (Inv. nummer
59). Deze kopie is gemaakt voordat de plaat zodanig werd aangetast of
is verouderd dat kopieren vrijwel onmogelijk is. Daarom is hier gebruik
gemaakt van de bandkopie.
Audiodisc / geen uitloop / 78 / N / lak los over grote stukken in
gemoduleerde gedeelte, deel lak verdwenen
1
wn93a
WN93a rn van band
3.43
1
17
onzeker, zoekend pianospel, mogelijk kind dat oefent (Helen Hoyer?)
c. 1955?
eenvoudig pianospel, vermoedelijk een kind dat oefent
Mambo - Curacao
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nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak gescheurd op klein deel in
modulatie, zit nog wel vast
2
wn87b
WN87b schoon rn
0:46
1) 0:00, 2) 3:19
1
18
Orquesta Concordia in niet geïdentificeerd stuk
begin 1949
instrumentaal stuk door orkest
Concordia - Band
Niet geheel zuiver en mogelijk daarom afgekeurd voor uitgave. Lijkt
i.t.t. de handelsplaten van Concordia opgenomen te zijn in kleinere
ruimte, maar dit kan ook het gevolg zijn van een andere
microfoonplaatsing. De typische vibrerende tromslag, waar te nemen
op de Concordia opnamesessies van begin 1949 is ook op deze
lakplaatopname hoorbaar.
Audiodisc blue / 78 /N
1
wn23a
WN23a rn
3:06
2
19
Orquesta Concordia in niet geïdentificeerd stuk (bolero) met zang van
Augusto Boelijn(?)
begin 1949
instrumentaal stuk door orkest, niet compleet, verkeerde
microfoonplaatsing
Concordia - Band
Gevoelige, subtiele langzame bolero. Door foutieve microfoonplaatsing
is het koper te hard en de zang teveel op de achtergrond. Het stuk
wordt abrubt afgebroken, mogelijk doordat de plaat vol was.
Audiodisc blue / 78 /N
1
wn23b
WN23b50 rn
3:09
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categorie:

2

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

20
Bonita, gespeeld door Conjunto Cristal met zang van Elsio Loos
c. augustus / september 1949
Bolero gespeeld door orkest met zang door man.
I Bon [in potlood] - Bonita - Crystal
Conjunto Cristal was het 'huisorkest' van Hoyers concurrent Thomas
Henriquez (Musika grammofoonplaten). Het is daarom vreemd een
opname van dit orkest in het archief van Hoyer te vinden. Echter,
Helen Hoyer meent dat er tussen Hoyer en Henriquez een conflict is
geweest over Conjunto Cristal. Mogelijk heeft het orkest overwogen na
een incident over te stappen naar Hoyer. Het is ook mogelijk dat de
Hoyer opnamen stammen uit de periode voordat Cristal aan Henriquez
was gelieerd. Beurs en Nieuwsberichten meldt op 7 oktober 1949 (p 2)
dat Conjunto Cristal bij Hoyer opnamen heeft gemaakt en dat deze
platen op het punt staan te worden uitgegeven. Mogelijk is men
destijds van dit voornemen afgeweken vanwege connecties en/of
besprekingen met Henriquez, die in deze periode werkt aan de opzet
van zijn opnamestudio. Vergelijk tussen de Hoyer opname en de eerste
platen die Henriquez van Cristal uitbrengt (met name de eersterling
Objeto De Mi Ser, evenals Bonita een bolero met zang van Elsio Loos)
laten eenzelfde orkest horen wat betreft bezetting, stijl en peil. Dit
maakt het waarschijnlijk dat de onderhavige lakplaat is opgenomen
tijdens de sessie waaraan in de Beurs en Nieuwsberichten wordt
gerefereerd.

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:

Audiodisc yellow / 78 / N / lak neigt hier en daar tot loslaten,
gebobbeld, met scheurtjes in de lak
1
wn66a
WN66a rn
3:21
2
21
Bonita, gespeeld door Conjunto Cristal met zang van Elsio Loos
c. augustus / september 1949
Bolero gespeeld door orkest met zang door man.
Crystal
Zie opmerkingen m.b.t. Conjunto Cristal bij vorige inventarisnummer.
Tweede 'take' van Bonita, kwaliteit goed maar snijfout (spaan onder
beitel?) in het midden van het stuk.
Audiodisc yellow / 78 / N
1
25

werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

wn66b
WN66b rn
3:23

inv nr:
titel/onderw.:

22
Vivir Dejar Vivir, uitgevoerd door Luciano Henkel (piano) en Augusto
Boelijn (zang) en Julian Coco (gitaar).
eind 1949 / begin 1950
man (Augusto Boelijn) zingt met begeleiding van piano (Luciano
Henkel) en gitaar (Julian Coco).
Vivir Deja Vivir - Enkel y Boelyn
Vermoedelijk is dit het vastleggen geweest van een idee voor een lied.
Het nummer is op handelsplaat uitgegeven op Hoyco 29-A met meer
uitgebreide begeleiding en gewijzigde tekst. De opname voor de
handelsplaat heeft begin/medio 1950 plaatsgevonden. De lakplaat zal
eind 1949/begin 1950 zijn opgenomen. De uitvoering op de lakplaat is
muzikaal en tekstueel eenvoudiger. Op de handelsplaat worden alle
musici bezongen. Zo ook hier, maar er zijn minder musici die
deelnemen aan de opname. De vondst van deze lakplaat is interessant.
Het geeft inzicht in de werkwijze van Hoyer en laat zien dat de
opnameapparatuur ook werd gebruikt voor het vastleggen van een
idee voor een lied of compositie dat dan vervolgens later werd
uitgewerkt.

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:

2

Audiodisc yellow / 78 / N
1
wn65a
WN65a rn
3:23
2
23
niet geïdentificeerd stuk, vermoedelijk gespeeld door Quarteto
Borgschot
december 1949 / januari 1950
melancholisch stuk, instrumentaal, met saxofoon, bas, piano, kwarta
Het stuk wordt op 0:36 onderbroken, er volgt gesprek en de opname is
gestopt. 2e bandje is een complete opname. Wat betreft
instrumentarium en akoesttiek is het mogelijk dat deze opname is
vervaardigd tijdens de sessie waarin ook de opname voor handelsplaat
Hoyco 26-B is gemaakt.
geen

26

drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:

Audiodisc blue / 33 / N / geen uitloop / ernstig sinaasappeleffect,
enige barsten in lak eerste band
2
wn72b
wn72b rn
1) 0:48, 2) 2:42
1) 0:00, 2) 0:48
2
24
Paga Mi Placa (Paga Mi Number) gespeeld door Orquesta Concordia,
zang: Augusto Boelijn
december 1949 / januari 1950
zang door man in Papiamento, begeleid door orkest
Paga Mi Placa - Concordia
Testopname van Paga Mi Number dat is uitgebracht op handelsplaat
(Hoyco 26-A) en is opgenomen december 1949/januari 1950.
Onderhavige opname op lakplaat is vrijwel zeker tijdens deze sessie
vervaardigd. De microfoonplaatsing bij de lakplaat opname is onjuist
en er is gemanipuleer in volume hoorbaar. Het orkest staat teveel op
de achtergrond.
Audiodisc yellow / uitloop / 78 / N /
3
wn84b
WN84b rn
2:13
1) 0:00, 2) 2:13, 3) 2:48
2
24-2
Shi Maraja, gespeeld als samba, door niet geïdentificeerd ensemble
(Ponche Crema?)
c. 1950?
zang door man in Papiamento, begeleid door orkest
Shi Maraja
Shi Maraja, gespeeld als samba door geroutineerd orkest, bestaande
uit vermoedelijk: sax, trompet(ten), clarinet, accordeon (?), bongos,
maracas. Door randbeschadiging in de eerste 20 seconden korte
onderbrekingen van het signaal. De eerste band is het nummer
compleet, de tweede band een deel in hogere snelheid. Het lijkt er op
dat deze hogere snelheid een technische, en geen muzikale, oorsprong
heeft. De vocalist zingt in Papiamento maar heeft een eigenaardig
accent.
audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / randbeschadiging
2
27

werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

wn79a
WN79a wn
1) 2.38, 2) 0.41
1) 0:00, 2) 2.38
2

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

24-3
Luna, gespeeld door niet geïdentificeerd ensemble (Ponche Crema?)
c. 1950?
instrumentaal, langzaam nummer
Luna
Het nummer wordt gespeeld door hetzelfde orkest als verso. De
bezetting is als opgegeven onder het voorgaande inventarisnummer.
De accordeon is in dit stuk beter hoorbaar. Het nummer wordt
technisch afgebroken doordat de plaat vol is.

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / ontbrekende delen in lak in
ongemoduleerde rand
1
wn79b
WN79b50e wn
3.31
2
25
Gesproken brief (in Scandinavische taal of Jiddisch?) met zang en
pianobegeleiding
c. 1950?
Felicitatie in de vorm van een gesproken brief. De vrouwelijke spreker
beschikt over een geschoolde zangstem. Halverwege de plaat heft zij
een lied aan met pianobegeleiding, daarvoor al zingt zij solo. De taal
waarin gesproken wordt is vooralsnog niet geïdentificeerd. Het klinkt
Scandinavisch (of Noord-Duits dialect) maar 't zou ook Jiddisch kunnen
zijn.
geen [enige strepen]
De opname biedt geen tot weinig houvast voor datering. Goede
geluidskwaliteit.
Audiodisc blue / 78 / N / iets sinaasappeleffect in lak, lak neigt hier en
daar los te laten
1
wn21b
WN21b rn
3:20
2 of 3
28

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

26
Gesprek in studio tussen enige musici in Papiamento
c. januari 1950
Gesprek in Papiamento in studio tussen musici, ontstaan tijdens
inregelen (microfoons) en snijdruk (te zien aan de plaat). Volume
wordt op 1:17 opengedraaid, dan is één en ander goed te verstaan.
TEST [onleesbaar, canbeyrerir?] - Chitu - Augusto - Philys
Bijzindere opname van een gesprek in de studio. Van historisch belang,
want het geeft weer in welke sfeer de opnamen werden gemaakt. Er
vallen onwelvoeglijke woorden maar deze zijn vriendschappelijk
bedoeld. Men is goedlachs. Aan de hand van de labelgegevens en het
gesprek is min of meer na te gaan wie aanwezig zijn. De namen
Chitong (Chitu), Augusto (Boelijn of Gressmann, vermoedelijk de
laatste want zijn typische stem is op de achtergrond in de opname te
herkennen), Guillermo Behilia (Pietersz is niet waarschijnlijk aangezien
hij voor zover bekend niet deel heeft genomen aan de Hoyco studio
ensembles) en Jacho (bijnaam Horacio Hoyer) vallen in het gesprek.
‘Philys’ op het label zou kunnen duiden op Philip Quast. Volume wordt
op 1:17 opengedraaid, dan is een en ander goed te verstaan. De
geluidskwaliteit is goed.
Audiodisc yellow / 78 / N
1
wn37a
WN37a rn
2:39
2
27
Gesprek in studio tussen enige musici in Paiamento
c. januari 1950
Gesprek in Papiamento in studio tussen musici, testopname. Niet tot
zeer slecht te verstaan als gevolg van te laag opnameniveau.
Test Number
Op zich bijzondere opname maar door slechte kwaliteit van gering
belang. Opname verso is van betere kwaliteit.
Audiodisc yellow / 78 / N
2
wn37b
WN37b rn
1:32
1) 0:00, 2) 1:32
2
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inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

28
Testopname Plaza di Number, Erquimedes Candelaria
januari 1950
Erquimedes Candelaria zingt met begeleiding van twee gitaren.
Microfoonopstelling niet juist, hierdoor een gitaar te hard, andere
gitaar en stem te zacht. Testopname voor Plaza di Number waarvan de
'take' die wordt uitgebracht (op Hoyco 25-B) wordt opgenomen in
januari 1950 in een zelfde samenstelling. Vermoedleijk begeleid
Candelaria zichzelf op gitaar, de tweede gitarist is Augusto Gressmann
of Juan 'Boeis' Haile. Aangenomen mag worden dat Candelaria zichzelf
dus begeleidt, hoewel de testopname de indruk geeft dat gitaar en
stem niet van een 'bron' afkomstig zijn. Dit effect kan echter
voorkomen bij verkeerde plaatsing van een betrekkelijk
richtinggevoelige microfoon.
Audiodisc yellow / 78 / N
2
wn37b
WN37b rn
1:36
1) 0:00, 2) 1:32
2
29
Plaza di Number, gespeeld door Erquimedes 'Kimo' Candelaria met
begeleiding
januari 1950
zang door man, in Papiamento, met begeleiding door drie gitaren
Plaza di Number - E. Candelaria [slecht leesbaar in potlood er tussen
geschreven:] Loterij - Erquimo
Andere (niet sterk afwijkende) 'take' van Plaza Di Number dat op
handelsplaat is uitgebracht (Hoyco 25-B) en is opgenomen in januari
1950. Onderhavige opname op lakplaat is vrijwel zeker tijdens deze
sessie vervaardigd. Laatste maten zijn door slechte conditie lak moeilijk
te kopieren. Een scheur in de lak parallel aan de groefrichting
bemoeilijkt dit. Daardoor zijn 'hangers' opgetreden.
Audiodisc yellow / uitloop / 78 / N / lak laat los in ongemoduleerde
delen, lak zwak en gescheurd in modulatie
1
wn84a
WN84a rn
2:46
2

30

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:

30
Niet geïdentificeerd nummer gespeeld door Leonard Band (het orkest
van Valentino 'Tata' Leonard)
januari 1950? (datering zie verso)
Goed spelend orkest met zeer slechte vocalist, die echter beter wordt
wanneer hij werkelijk losbarst. Nummer wordt afgebroken er volgt een
(onverstaanbaar) gesprek.
Chino Camarera [?] - Leonard Band
Het orkest van 'Tata' Leonard maakt in de eerste jaren van het bestaan
van Radio Hoyer vaak deel uit van het uitgezonden programma.
Audiodisc blue / 78 / N / geen uitloop / sinaasappeleffect, vervormde
drager met op knik enig delen lak weg
1
wn67a
WN67a rn
3:26
2 of 3
31
Niet geïdentificeerd nummer gespeeld door Leonard Band (het orkest
van Valentino 'Tata' Leonard) met zang van Juan Rosales
januari 1950?
goed spelend orkest met mannelijke vocalist
Leonard Band - Juan Rosales - Jancence [?]
Op 16 januari 1950 doet de Amigoe verslag van een optreden van het
orkest van Leonard met Juan Rosales als vocalist. In deze jaren treedt
Rosales meestal op met eigen orkest. In 1955 heeft hij de leiding van
Conjunto Ritmico (Amigoe, 23.3.1955) en later dat jaar verzorgt hij de
optredens voor het orkest Swing Casino o.l.v. L. Eustatia (Amigoe,
5.10.1955).
Audiodisc blue / 78 / N / geen uitloop / vervormde drager, lak
brokkelig, bobbels, sinaasappeleffect, delen lak weg uit
ongemoduleerde delen
1
wn67b
WN67b rn
3:00
2 of 3
32
Lorito Real, gespeeld door niet geïdentificeerd ensemble
begin 1950

31

omschrijving:
trompet, saxofoon
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

Wals (instrumentaal) gespeeld door ensemble bestaande uit piano,
geen
Muzikaal tribuut aan het satirische tijdschrift Lorito Real, vernoemd
naar het door O.C. van Kampen gecreëerde, gelijknamige, stripfiguur
(een papagaai). Compositie van R. Th. Palm, gemaakt 27 jan 1950 (met
tekst), gepubliceerd in de Lorito Real van 8 februari 1950 p. 2. Mogelijk
is dit de plaat (of althans de opname) waar de Lorito Real Horacio
Hoyer voor bedankt in haar aflevering van 14 april 1950. Lak neigt naar
loslaten in modulatiedeel, parallel aan groef, gesneden met te weinig
druk of vervormde plaat, waardoor groef op drie punten tot maximaal
circa 2 cm. van de rand is onderbroken. 'Dubbing' van eigen opname.
Gezien klank van koper vermoedelijk tot stand gekomen m.m.v.
Valentino 'Tata' Leonard en 'Chito' Borgschot. Zie ook wn71a en
wn85b.
Audiodisc blue / 78 / M-N
1
wn63a
WN63a50e70r rn
3:03
2
33
Lorito Real, gespeeld door niet geïdentificeerd ensemble
begin 1950
Wals gespeeld door ensemble bestaande uit piano, trompet, saxofoon
Lorito [slecht leesbaar]
Zie voorgaande inventarisnummer voor informatie betreffende het
stuk. Zie ook wn63a en wn85b. Dit is een andere 'take', wn71a is zowel
technisch als muzikaal beter, wn85b klinkt wollig.
Audiodisc yellow / 78 / M-N / geen uitloop / bobbels, enig
sinaasappeleffect
1
wn71a
WN71a rn
3:24
2
34
Lorito Real, gespeeld door niet geïdentificeerd ensemble
begin 1950
Wals gespeeld door ensemble bestaande uit piano, trompet, saxofoon
Lorito [slecht leesbaar]
32

opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Zie voorgaande inventarisnummer voor informatie betreffende het
stuk. Zie ook wn63a. Dit is een andere 'take', wn71a is zowel technisch
als muzikaal beter. Wn71b is wederom een andere 'take' die echter
muzikaal nauwelijks verschilt van wn71a. Geluidskwaliteit van wn71a
en wn71b ontlopen elkaar niet veel, wn71b heeft in start echter nogal
wat distorsie.
Audiodisc yellow / 78 / M-N / geen uitloop / lak lijkt te neigen naar
loslaten parallel aan groef, enig sinaasappeleffect
1
wn71b
WN71b rn
3:28
2
35
Lorito Real, gespeeld door niet geïdentificeerd ensemble
begin 1950
Wals gespeeld door ensemble bestaande uit piano, trompet, saxofoon
Lorita Real - 100%
Zie voorgaande inventarisnummer voor informatie betreffende het
stuk. Zie ook wn63a en wn71a. Onderhavige lakplaat wijkt muzikaal
(weinig ) af van wn71a. De klank is 'wolliger', er is meer laag aanwezig.
Mogelijk zelfs een kopie van wn71a of vice-versa. De slijtage op wn85b
doet vermoeden dat Hoyer deze van de opnamen van deze wals de
beste vond en de plaat daarom veel heeft gedraaid. De aanduiding
100% op het label geeft dit ook aan.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak redelijk, enige slijtage
1
wn85b
WN85b schoon rn
3:23
2
36
Origen Di Fracaso, gezongen door Augusto Gressmann met
pianobegeleiding
begin 1950
Man praat/zingt beschouwend met pianobegeleiding
Origen Di Fracaso
Bijzondere opname van de Curacaose zanger/componist Augusto
Gressmann, die zowel bij Hoyer als Henriquez (Musika) vele
grammofoonplaten heeft opgenomen met diverse ensembles. Het lied
is een aanklacht aan de boemelaars, de mannen zonder
33

verantwoordelijkheidsgevoel die hun gezin in de steek laten in hun
zoektocht naar vertier. Bijzonder is dat op deze opname de spreekstem
van Gressmann te horen is. De sobere pianobegeleiding wijkt ook af
van het reguliere, waarbij vaak wordt gekozen voor
snaarinstrumenten. De geluidskwaliteit is goed. Onduidelijk is of het
ooit de bedoeling is geweest dit stuk op handelsplaat uit te brengen.
Het feit dat het is vastgelegd op een Audiodisc blue geeft aan dat
althans deze versie niet bedoeld is voor vermenigvuldiging. In dat geval
had Hoyer Audiodisc yellow, een betere kwaliteit, gekozen.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Audiodisc blue / 78 / N
1
wn63b
WN63b rn
2:10
2
37
Rayo de Luna gezongen door Philip Haseth, met gitaarbegeleiding
eerste helft 1950
Mannelijke zang met eenvoudige gitaarbegeleiding
Rayo de Luna - Ph. Haseth
Op 1:08 autoclaxon hoorbaar, vanaf 1.15 op de achtergrond getimmer.
Juli 1950 neem Philip Haseth met Jan Marent (piano) Ensonacion op,
uitgegeven op handelsplaat Hoyco 1006-A. Vermoedelijk zijn de
opnamen van Haseth op lakplaat hieraan vooraf gegaan als test.
Audiodisc yellow / 78 / N-M / enig sinaasappeleffect over een helft van
de plaat, lak matig in deel van de ongemoduleerde rand.
2
wn65b
WN65b2 rn
2:25
1) 0:00, 2) 2:25
2
38
Corazon Caribe [?] vermoedelijk pianospel en zang van Jan Marent
eerste helft 1950
Mannelijke zang met pianobegeleiding
Rayo de Luna - Ph. Haseth
2e band van deze lakplaat is te ondiep gesneden en bovendien niet
voldoende gemuduleerd. Aan het eind is een stem te horen,
vermoedelijk Horacio Hoyer. Wat hij zegt is moeilijk te verstaan, het
zou 'e ta bai' (hij is weg) kunnen zijn, waarmee bedoeld wordt dat de
plaat vol is. In dat geval heeft de opnamemachine dus in de studio (en
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niet in een aparte ruimte) gestaan. De bijgeluiden op de 1e band geven
al een indicatie dat de opnamelocatie vermoedelijk de winkel van
Hoyer in de Kerkstraat is geweest, en dan overdag, te oordelen aan het
getimmer. De pianist is mogelijk Jan Marent, met wie Philip Haseth juli
1950 Ensonacion opneemt dat is uitgegeven op handelsplaat (Hoyco
1006-A). Mogelijk zijn de opnamen van Haseth op lakplaat hieraan
vooraf gegaan als test. Zie aanvullende opmerkingen onder
voorgaande inventarisnummer. Zie ook wn72a.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:

Audiodisc yellow / 78 / N-M / enig sinaasappeleffect over een helft van
de plaat, lak matig in deel van de ongemoduleerde rand.
2
wn65b
WN65b2 rn
0:29
1) 0:00, 2) 2:25
2
39
Philip Haseth zingt 'Love Is A Flower' (O Solo Mio) met
gitaarbegeleiding
eerste helft 1950
zang van man met eenvoudige gitaarbegeleiding
F - Ph. Haseth - (Cristal)
Onduidelijk waarom 'Cristal' op het label staat vermeld
Audiodisc blue / 78 / N / geen uitloop / modulatiedeel redelijk, hoewel
lak er zwak uit ziet, in ongemoduleerde delen veel delen van lak weg
1
wn68a
WN68a rn
3:28
2
40
Philip Haseth zingt niet geïdentificeerd lied met gitaarbegeleiding
eerste helft 1950
zang van man met eenvoudige gitaarbegeleiding
Ph Haseth - Boeis
'Boeis' is de bijnaam van Philip Haseth, he is echter mogelijk dat met
de naam hier de gitarist ‘Boeis’ Haile wordt aangeduidt. Zie ook
wn94a.
Audiodisc blue / 78 / N /met uitloop / redelijk, enig sinaasappeleffect,
lak neigt tot loslaten en is ten dele weg in ongemoduleerde delen
1
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werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

wn68b
WN68b rn
2:42

inv nr:
titel/onderw.:

41
Mi Sufrimento, mogelijk gezongen door Valentino 'Tata' Leonard, met
begeleiding door bongos en gitaar.
eerste helft 1950
zang van man met percussie (bongos), gitaar
[onleesbaar]as - c[onleesbaar]raz[onleesbaar][heeft gestaan op 2e
regel: Curazon]
Mogelijk, gezien de summiere begeleiding en matige zang, een
opname voor het vastleggen van de compositie Mi Sufrimento
(gecomponeerd door Valentino 'Tata' Leonard). Het stuk is uitgebracht
op handelsplaat Hoyco 54-A, welke werd opgenomen eind 1950 /
begin 1951. De ongeoefende zanger zou Leonard kunnen zijn.

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

2

Audiodisc blue / 33 / N / geen uitloop / enige oneffenheden
2
wn72a
wn72a2 rn
1:51
1) 0:00, 2) 2:49
2
42
Bo'n Lubida Curazón, bolero gezongen door Philip Haseth, begleid door
klein orkest
eerste helft 1950
zang van man met percussie (bongos) maracas, saxofoon, piano en
gitaar
[onleesbaar]as - c[onleesbaar]raz[onleesbaar][heeft gestaan op 2e
regel: Curazon]
Ander stuk dan wn65b 2e band. Het stuk is opgenomen in de eerste
'cancionero' van Hoyco grammofoonplaten maar is - voor zover
bekend - nooit op handelsplaat uitgebracht. Het stuk is een compositie
van Jan Marent (muziek).
Audiodisc blue / 78 / N / geen uitloop / enige oneffenheden
2
wn72a
wn72a2 rn
2:49
1) 0:00, 2) 2:49
2
36

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

43
Mujer Ingrata, uitgevoerd door Erquimedes Candelaria
vroeg tot medio 1950
Vertolking door Erquimedes (Erquimo) Candelaria van zijn compositie
Mujer Ingrata. De gitaarbegeleiding is (vermoedelijk) door Candelaria
zelf.
Mujer Ingrata [?] - Erquimo
Nummer is uitgebracht op Hoyco 42 B, opgenomen medio 1950.
Candelaria wordt dan begeleid door een sextet. De opname op deze
lakplaat wijkt dus af van de uitgebrachte versie. De geluidskwaliteit is
zeer goed.
Audiodisc blue / 78 / N-M
1
wn8a
WN8a rn
2:59
2
44
Te Quiro, vermoedelijk gezongen door Nilo Rivero
vroeg tot medio 1950
bolero met zang door man, begeleiding door gitaar en maracas
Nilo - Te Quiero
Als gevolg van sinaasappeleffect in lak over een helft van de plaat is
door het gehele nummer een slepende, raspende distorsie te horen.
Audiodisc blue / 78 / N
1
wn8b
WN8b rn
2:56
2
45
Shi Bituel, Augusto Boelijn
begin/medio 1950
Shi Bituel gezongen door Augusto Boelijn met begeleiding door gitaar,
kwarta, percussie en wellicht bas. Opname wijkt af van de op
handelsplaat uitgebrachte versie (Hoyco 43-B) opgenomen medio 1950
Shi Bituel - Tumba
De uitvoering van deze opname van Shi Bituel is eenvoudiger dan die
op de handelsplaat (Hoyco 43-B). Mogelijk is deze opname gemaakt
om de compositie vast te leggen, alhoewel het feit dat op verso
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hetzelfde stuk is vastgelegd meer duidt op testopnamen voor
handelsplaat. De uitvoering is slordig en bevat fouten. Op de
uiteindelijke uitgebrachte uitvoering wordt Boelijn begeleid door het
'Sexteto Borgschot', bestaande uit bas, gitaar, klavis/wiri, conga,
tenorsax. Mogelijk heeft Hoyer de begeleiding te summier gevonden
en heeft voor de handelsplaat gekozen voor meer instrumenten. De
plaat bevat een tweede band met testopname met mannelijke zang.
Deze is onder een apart inventarisnummer gerubriceerd.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

Audiodisc blue / 78 / N-M
2
wn22a
WN22a rn
2:41
1. 0:00, 2. 2:41
2
46
niet geïdentificeerde zang met begeleiding door twee gitaren
begin/medio 1950
zang met begeleiding door twee gitaren, testopname
Shi Bituel - Tumba

Audiodisc blue / 78 / N-M
2
wn22a
WN22a rn
0:32
1. 0:00, 2. 2:41
2
47
Shi Bituel, Augusto Boelijn
begin/medio 1950
Shi Bituel gezongen door Augusto Boelijn met begeleiding door gitaar,
kwarta, percussie en bas. Opname wijkt af van de op handelsplaat
uitgebrachte versie (Hoyco 43-B) opgenomen medio 1950
Shi Bituel - Tumba
De uitvoering van deze opname van Shi Bituel is eenvoudiger dan die
op de handelsplaat (Hoyco 43-B). Mogelijk is deze opname gemaakt
om de compositie vast te leggen alhoewel het feit dat op verso het
stuk ook is vastgelegd dit weer onwaarschijnlijk maakt en een
testopname doet vermoeden. De uitvoering is muzikaal en technisch
beter dan verso, de tekst wijkt af. In deze versie wordt Chi Tong
genoemd, de naam van een musicus die op meerdere platen wordt
genoemd. Er is meer laag aanwezig waardoor de bas, die op verso
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onhoorbaar is, nu te volgen is en de opname warmer klinkt. Op de
uiteindelijke uitgebrachte uitvoering wordt Boelijn begeleid door
'Sexteto Borgschot', bestaande uit bas, gitaar, klavis/wiri, conga,
tenorsax. Mogelijk prefereerde Hoyer een meer uitgebreid
instrumentarium als begeleiding. De plaat bevat een tweede band met
testopname, vlotte Europese muziek met accordeon, viool, gitaar.
Deze is onder een apart inventarisnummer gerubriceerd.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:

Audiodisc blue / 78 / N-M
2
wn22b
WN22b rn
2:53
1. 0:00, 2. 2:53
2
48
niet geïdentificeerde muziek, viool met accordeon
begin/medio 1950
testopname, vlot gespeelde Europese muziek, viool met accordeon
Shi Bituel - Tumba
onduidelijk of hier sprake is van een Hoyer opname of 'dubbing'
Audiodisc blue / 78 / N-M
2
wn22b
WN22b rn
0:43
1. 0:00, 2. 2:53
5 of 2
49
niet geïdentificeerd stuk, gespeeld door Johan C. 'Janshi' Alberto
(piano) begeleid door Manuel Gatman (wiri)
vroeg/medio 1950
pianosolo begeleid door wiri.
Paga Mi Placa - Concordia
twee testopnamen, korte stukjes pianospel van 'Janshi' Alberto met
begeleiding op wiri door Manuel Gatman. De titel van het stuk is niet
geïdentificeerd. Te oordelen naar spel en klankkleur
(microfoonopstelling) is de opname vrijwel zeker gemaakt tijdens de
opnamesessie (vroeg/medio 1950) die ten grondslag heeft gelegen aan
de op handelsplaat uitgebrachte stukken Mathilda (Hoyco 29-B) en
Judith (Hoyco 30-B). De opnamen zijn in hun oorspronkelijke volume
t.o.v. band 1 gelaten en dus niet apart genormaliseerd.
audiodisc yellow / uitloop / 78 / N /
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banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

3
wn84b
WN84b rn
2) 0:35, 3) 0:16
1) 0:00, 2) 2:13, 3) 2:48
2

inv nr:
titel/onderw.:

50
Niet uitgebrachte 'take' van Bola door Sexteto Gressmann met zang
van Erquimedes 'Kimo' Candelaria en Augusto Gressmann
vroeg/medio 1950
zang van twee mannen begeleid door sextet (bas, klavis, maracas,
gitaar, trompet, bongos)
H - La Bola
‘Take’ van Bola, uitgebracht op handelsplaat (Hoyco 32-A)(Sexteto
Gressmann). De lakplaat wijkt af van de handelsplaat in tekst en
muziek. In de versie op lakplaat wordt Augusto Boelijn genoemd.

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak is gebobbeld, contact
tussen drager en lak lijkt slecht, over gehele plaat matig
sinaasappeleffect
1
wn99b
WN99b schoon 75e rn
3:10
2
51
Shi Maraja, vermoedelijk gezongen door Jaime Abrahams met
begeleiding
begin/medio 1950
zang door man (met af en toe overslaande stem) begeleid door twee
gitaren, maracas en 'coro'
geen
Veel distorsie (tikken) in de eerste 30 seconden. Van Sexteto Abrahams
worden medio 1950 opnamen gemaakt die resulteren in de
handelsplaten Hoyco 41-B en 47-B. Op deze lakplaat opname is geen
sprake van een sexteto. De begeleiding is veel meer beperkt. Mogelijk
zijn deze opnamen voorafgegaan aan die welke ten grondslag hebben
gelegen aan de handelsplaten.
Audiodisc yellow [geen label] / geen uitloop / 78 / N-M / lak
gebobbeld, laat hier en daar los, in ongemoduleerde deel veel lak weg
1
wn77a
WN77a rn
40

tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

2:50
2
52
Den Bo Man (?), vermoedelijk gezongen door Jaime Abrahams met
begeleiding
begin/medio 1950
zang door man (met af en toe overslaande stem) begeleid door twee
gitaren, maracas en 'coro'
Haime - Abrahams
Zie opmerkingen onder voorgaande inventarisnummer.
Geluidskwaliteit beter dan verso. De titel Den Bo Man is louter
gebaseerd op dat wat regelmatig in de tekst als strofe terugkeert en
dan - veelal - de titel is. Het moet niet worden verward met Den Bo
Man dat in 1963 door Trio Los Caporales op de plaat wordt gezet.
Opmerkelijk is wel dat er enige overeenkomst is in de stijl van de
muziek.
Audiodisc yellow / geen uitloop / 78 / N-M / lak gebobbeld
2
wn77b
WN77b rn
2:35
1) 0:00, 2) 2:35
2

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

53
Fragment, muziek met accordeon, rasp, conga, bas, zang
begin/medio 1950
zang door man begeleid door twee accordeon, rasp, conga en bas
Haime - Abrahams
Lijkt in de verte op dandee (Aruba). Klein bandje, testopname.
Audiodisc yellow / geen uitloop / 78 / N-M / lak gebobbeld
2
wn77b
WN77b rn
0:44
1) 0:00, 2) 2:35
2

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

54
Guerra, gezongen door Augusto Gressmann
mei 1950
zang van man (en coro) bij trompet, maracas, bas, bongos
B PMI H - + Bonaire - XXXX
41

opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:

Complete 'take' van Guerra. Het stuk is in een andere uitvoering (door
Conjunto Tipico Moderno) op handelsplaat uitgebracht. Dit is echter
niet bij Hoyer, maar bij Thomas Henriquez, is geschied (Musika 1031A).
De opname voor Musika heeft eind 1950 plaatsgevonden. De tekst is
enigszins gewijzigd. Op onderhavige lakplaat ontbreken de
mededelingen over de 'muchanan di Corsow' (kinderen van Curacao)
en beperkt men zich tot de ‘muchanan di Boneiru’ (vandaar de
verlmelding ‘Bonaire’ op het label). De begeleiding is typisch voor de
Hoyer studiocombinaties en bestaat vermoedelijk uit Carlos Martinez
(trompet) Julian Coco (of Guillermo Behilia) (bas), Norberto 'Boz' Abad
(bongos) en vermoedelijk Erquimedis Candelaria (maracas). De stem
van Candelaria is in het coro duidelijk te onderscheiden. Deze 'take' is
band 1 op de plaat.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak heeft in kleine delen
losgelaten van de drager maar zit nog op de plaat. Deel weg in
ongemoduleerde deel. Enig sinaasappeleffect
2
wn99a
WN99a schoon 50e rn
2:40
1) 0:00, 2) 2:40
2
55
Testopname, Esta Kai Kai, Erquimedes 'Kimo' Candelaria y su Quarteto
mei 1950
zang van man bij kwartet (accordeon, bongos, gitaar, maracas)
B PMI H - + Bonaire - XXXX
Deze testopname verschilt in intro en microofoonplaatsing van Esta Kai
Kai dat is uitgebracht op handelsplaat (Hoyco 37-A). Deze testopname
is band 2 op de plaat. Medewerkende artiesten: Nicolas Cathalina
(Matthias 'Chas' Nieuw)(accordeon), Julian Coco (of Guillermo Behilia)
(bas), Norberto 'Boz' Abad (bongos) en vermoedelijk Augusto
Gressmann (maracas).

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak heeft in kleine delen
losgelaten van de drager maar zit nog op de plaat. Deel weg in
ongemoduleerde deel. Enig sinaasappeleffect
2
wn99a
WN99a schoon 50e rn
0:40
1) 0:00, 2) 2:40
2

inv nr:

57
42

titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:

Erquimedes 'Kimo' Candelaria, begeleid door vermoedelijk zijn sextet,
niet geïdentificeerd nummer.
medio 1950
zang door man begeleid door vermoedelijk een sextet; accordeon,
trompet, bas, piano, kwarta, gitaar
geen
Doordat grote delen van lak ontbreken, ook in modulatie, slechts ten
dele (en dan nog gebrekkig) te kopieren. Klankkleur en
instrumentarium doen vermoeden dat dit nummer kan zijn
opgenomen tijdens de sessie van Candelaria y su Quarteto waarbij Ay,
Ki Redashi en Esta Kai Kai zijn vastgelegd; medio 1950.
Laatstgenoemde nummers zijn verschenen op handelsplaat (Hoyco 36A en 37-A). Door ontbrekende lakdelen kan niet meer dan een indruk
worden gekregen van de oorspronkelijke opname.
Audiodisc yellow / geen uitloop / 33 / N / grote delen lak weg
2
wn82b
WN82b schoon rn
0:46
1) 0:00, 2) 0:36
2
58
twee pianosoli (identiek) door Wim Statius Muller
vermoedelijk juli 1950, waarschijnlijk is de onderhavige kopie gemaakt
medio 1952 of later
pianosoli
[in potlood] 3 trio - [in pen] Wim
Statius Muller volgt in deze periode een opleiding in de Verenigde
Staten. Vermoedelijk zijn de onderhavige opnamen tests voor de
opnamen die juli 1950 worden gemaakt en worden uitgebracht op
handelsplaat (Hoyco 1001 t/m 1003). Het stuk op beide opnamen
komt niet voor in de reeks Souvenir Di Curacao (op vermelde Hoyco
handelsplaten) maar is in karakter en klankkleur gelijk en zal dus
vermoedelijk tijdens deze sessies zijn opgenomen. Beide opnamen
(van hetzelfde stuk) zijn gesneden in microgroef. Hierdoor is de
signaal-ruisverhouding verslechterd. Het gebruik van microgroef is
voor deze periode ongebruikelijk. Niet uitgesloten kan worden dat de
datering (en daarmee ook die van de overige opnamen op wn92)
onjuist is. De chronologisch eerstvolgende lakplaat waarop microgroef
is aangetroffen stamt van juni 1952 (wn 69). Mogelijk heeft Hoyer bij
wijze van experiment de opname van Statius Muller gekopieerd.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / M / plaat op circa 20 cm. diameter
verkleurd naar bruin
4
43

werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

wn92b
WN92b schoon rn
1) 0:55, 2) 1:05
1) 0:00, 2) 0:55, 3) 2:00, 4) 3:10
2

inv nr:
titel/onderw.:

60
Propagandalied N.A.B.L.O. (Nederlands Antilliaanse Bond voor
Lichamelijke Opvoeding)
eind 1950
Tumba, zang van twee vrouwen, met orkestbegeleiding
N.A.B.L.O. - Pinja
December 1950 wordt op Curaçao de N.A.B.L.O.-fair gehouden. Doel is
'bandeloosheid onder de jeugd te beperken' (advertentie in Amigo 1611-1950). Vermoedelijk is de plaat in het kader van deze manifestatie
gemaakt. Uitbrengen als handelsplaat zal niet het oogmerk zijn
geweest. Mogelijk heeft de plaat gediend om tijdens de manifestatie
via een 'public address' systeem af te draaien. De aanduiding 'Pinja' zal
duiden op de voorzitter. In 1950 is dit de heer Piña. NB: Verso is
blanco.

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
bongos.
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:

Audiodisc yellow / 78 / N / iets sinaasappel
1
wn26a
WN26a rn
3:05
2
61
Perdritu Laga Locura, uitgevoerd door niet geïdentificeerd ensemble
eind 1950
Zang in Papiamento door trio, begeleiding door gitaar, maracas,
Pedrito - Locura
Muzikaal en technisch goed. Verband met Trio Les Caporales / Juan
'Boeis' Haile ligt gezien het genre voor de hand. Vergelijking met de
Hoyco handelsplaat van dit trio lijkt echter niet op verwantschap te
duiden. De tekst van Perdritu Laga Locura is opgenomen in de eerste
Cancionero van Hoyco. Helaas worden aldaar geen uitvoerenden en/of
auteurs vermeld. Het feit dat het lied is opgenomen in de Cancionero,
en het gebruik van een Audiodisc yellow opnameplaat, doet
vermoeden dat het de bedoeling is geweest het op handelsplaat uit te
brengen.
Audiodisc yellow / 78 / N / enig sinaasappeleffect, vervormde drager
1
44

werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

wn41a
WN41a rn
3:12

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

62
Ave Maria, gezongen door F. O'Neil, met pianobegeleiding
eind 1950
Ave Maria, gezongen in Engels door meisje of jonge vrouw, met
pianobegeleiding
Ave Maria - F. O'Neil
De akoestiek en microfoonplaatsing zijn vrijwel gelijk aan de
handelsplaat Hoyco 104 B (Canto Religioso pa Koor di Parokia di
Pietermaai), opgenomen eind 1952, waarvan kant A in de kerk van
Pietermaai lijkt te zijn opgenomen en kant B in de studio van Hoyer.
Het tweede bandje op deze plaat bevat echter een deel van een niet
uitgegeven 'take' van Romelia door Janshi Alberto. De opname voor de
handelsplaat die van dit stuk is uitgebracht is gemaakt eind 1950. Dit
is daarom ook voor deze opname van Ave Maria toch de meest
waarschijnlijke datering.

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

2

Audiodisc yellow / 78 / N / bobbels en lakschade rand
2
wn41b
WN41b rn
2:35
1) 0:00, 2) 2:35
2
63
Romelia, gespeeld door 'Janshi' Alberto (piano) begeleid door kwarta,
bas en mogelijk ook wiri.
eind 1950
Piano met ritmische begeleiding
Ave Maria - F. O'Neil
Eerste gedeelte van het stuk ontbreekt. Kwarta en wiri zijn nauwelijks
hoorbaar, mogelijk door afval van hoog door opname op 33 toeren.
Vergelijking met de handelsplaat van dit nummer (Hoyco 50B)(opgenomen eind 1950) lijkt te indiceren dat de opname op de
lakplaat tijdens dezelfde sessie als die voor de handelplaat is ontstaan.
Medewerkende artiesten zijn vermoedelijk naast Alberto: Luciano
'Papa' Henkel (kwarta), Julian B. Coco (bas), Manuel Gatman (wiri).
Mogelijk een test voor de microfoonopstelling. De banden op deze
lakplaat zijn - vanwege verschil in karakter - gescheiden behandeld en
daarna weer aaneengevoegd. Het volumeniveau is apart aangepast
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waardoor de oorspronkelijke verhouding verloren is gegaan. Ave Maria
is op de plaat t.o.v. Romelia ondergemoduleerd.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:

Audiodisc yellow / 33 / N / bobbels en lakschade rand
2
wn41b
WN41b rn
1:19
1) 0:00, 2) 2:35
2
64
Para Pretu Cu Balor, gezongen door Erquimedes 'Kimo' Candelaria
eind 1950
zang van man, begeleid door sax, piano, bas, accordeon, gitaar en
mogelijk kwarta
Para'I Balor - Candelaria
Niet uitgebrachte 'take' of een testopname van Para Pretu Cu Balor.
Het nummer is voor handelsplaat (Hoyco 50-A) opgenomen eind 1950.
De opname op lakplaat lijkt dezelfde bezetting te hebben als op de
handelsplaat. Er is sprake van een andere microfoonplaatsing en
daarbij wordt een iets ander arrangement gespeeld. De piano is op de
lakplaat beter hoorbaar, de sax heeft een wat ander karakter maar
wordt vrijwel zeker door dezelfde musicus als op de handelsplaat
gespeeld. Medewerkende musici vermoedelijk, naast Candelaria:
Nicolas Cathalina (Matthias 'Chas' Nieuw)(accordeon), Fred Gay
(piano), Luciano 'Papa' Henkel (kwarta), Valentino 'Tata' Leonard (sax),
Julian Coco (bas), Augusto Gressmann (gitaar). Veel distorsie.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak ligt vrijwel los over gehele
plaat, kleine schilfers, hier en daar delen in modulatie weg
2
wn85a
WN85a schoon rn
3:01
1) 0:00, 2) 3:01
2
65
niet geïdentificeerd lied (kerstlied) in Engels, gezongen door meisje of
jonge vrouw, met begeleiding door piano
eind 1950?
zang van meisje of jonge vrouw, met pianobegeleiding
Para'I Balor - Candelaria
Zeer kort stukje, vermoedelijk test voor prive opname.
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drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak ligt vrijwel los over gehele
plaat, kleine schilfers, hier en daar delen in modulatie weg
2
wn85a
WN85a schoon rn
0:21
1) 0:00, 2) 3:01
2
66
Doctoor, Doctoor', gezongen door (vermoedelijk) Erquimedes 'Kimo'
Candelaria met gitaarbegeleiding
c. november 1950 (mogelijk c. mei 1951)
Politiek lied gezongen door man, begleid door twee of drie gitaren.
Doctoor, Doctoor - -XX
Het lied 'Doctoor, Doctoor' gaat over Dr. Moises ‘Doctoor’ da Costa
Gomez, voorman van de Nationale Volks Partij. In het lied worden zijn
visie en vaardigheid bezongen. Dit is eigenaardig want Candelaria
leende zijn stem voor propaganda van de Democratische Partij; een
opponent van de NVP. Het is vermoedelijk het soort lied waarbij door
iemand overdreven te prijzen de spot gedreven wordt. De tekst heeft
op enkele punten ook een vreemd rijm; daar waar men Partido
Democraat verwacht (op grond van het rijm) wordt gezongen van de
Partido Nacional. Op 2:15 bijvoorbeeld verwacht men na 'libertad'
(uitgesproken 'libertaat') Partido Democraat, maar volgt Partido
Nacional. Datering is op grond van het feit dat Candelaria in 1950 zijn
meeste platen bij Hoyer opneemt. De plaat zal vermoedelijk met het
oog op de statenverkiezingen van 21 december 1950 zijn gemaakt.
Niet uitgesloten kan echter worden dan de opname is gemaakt in het
kader van de eilandsraadverkiezingen van 4 juni 1951.
Audiodisc blue / met uitloop / 78 / N
1
wn90a
WN90a schoon rn
3:16
2
67
La Loca, gezongen door Erquimedes 'Kimo' Candelaria, begeleid door
gitaar, gitaar en kwarta.
c. november 1950 (mogelijk c. mei 1951)
zang in Papiamento door man, begleid door twee gitaren en kwarta
La Loca - erquimo
Niet op handelsplaat uitgegeven lied, gezongen door Erquimedes
'Kimo' Candelaria. Aangezien Candelaria in 1950 bij Hoyer veel platen
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opneemt is het waarschijnlijk dat dit stuk ook in dat jaar is vastgelegd.
Zie wn90a voor aanvullende informatie betreffende datering.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

Audiodisc blue / met uitloop / 78 / N
1
wn90b
WN90b schoon rn
3:08
2
68
Niet geïdentificeerd nummer, mogelijk met de titel Tu Destino,
gezongen door Jose Casseres, begeleid door Conjunto Happy Boys
eind 1950/begin 1951?
bolero, gespeeld door orkest met mannelijke zang, slordig gespeeld,
wordt afgebroken
Happy Boys
Het betreft duidelijk een testopname. Er wordt onzuiver gespeeld en
het stuk wordt afgebroken. Klankkleur stemt overeen met de
handelsplaten (Hoyco) die van Happy Boys met Jose Casseres zijn
gemaakt. Deze zijn allemaal, vermoedelijk in één sessie, opgenomen
eind 1950/begin 1951 (Hoyco 54-B, 55-A en B, 56 A en B). De plaat
heeft enige distorsie als gevolg van beschadigingen. Verso is, te
oordelen aan specifieke bijgeluiden, mogelijk gebruik gemaakt van een
bandapparaat. In dat geval is de datering wellicht te vroeg, Hoyer
kreeg vermoedelijk eerst in 1952 een bandapparaat.
Audiodisc yellow / 17 cm / 78 / N / enige mattering
1
wn49a
WN49a rn
1:46
2
69
Jose Casseres speelt gitaar en neuriet.
eind 1950/begin 1951?
kort stukje zang (met zeer veel jengel), gevolgd door gitaarspel waarbij
door man wordt geneuriet, daarna kort stukje samenzang door heren
met gitaarbegeleiding.
Jose - Guitara Test
De plaat komt jengelend op gang, het spel is daarbij te langzaam,
hetgeen er op duidt dat de plaat te snel zou hebben gedraaid bij
opname. Aangezien dit niet mogelijk is (78 toeren is de hoogste
snelheid) moet de jengel zijn veroorzaakt doordat een andere
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geluidsdrager is gekopieerd en dat deze tijdens dit proces heeft geslipt.
Mogelijk is dit een bandapparaat geweest. Het jengelende deel bevat
zang, de volgende, niet jengelende opname, gitaar met geneurie, op
einde volgt nog even een korte samenzang. In de laatste
omwentelingen klinkt de opname te snel. Dit kan veroorzaakt zijn door
het uitschakelen van de snijder, waardoor de snelheid (bij opname)
zakt. Meer waarschijnlijk is echter dat het een opname op band betreft
die wordt uitgeschakeld. Door verkeerde afstelling van de remfuncties
van het apparaat gaat de band even sneller lopen bij uitschakelen. Het
feit dat er mogelijk gebruik is gemaakt van een bandapparaat kan
betekenen dat de datering te vroeg is. Echter, het jengelen kan een
andere oorzaak hebben en tevens bestaat de mogelijkheid dat er met
een bandapparaat is gewerkt dat niet van Hoyer was. Naar alle
waarschijnlijkheid heeft Hoyer pas medio 1952 een bandapparaat
aangeschaft.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:

Audiodisc yellow / 17 cm / 78 / N / lak gebobbeld
3
wn49b
WN49b rn
1:43
1) 0:00, 2) 0:29, 3) 1:19
2
70
Niet geïdentificeerd nummer (Boba Juchi of Boba y ca ?), gespeeld
door Conjunto Happy Boys met (vermoedelijk) zang van Jose Casseres
eind 1950/begin 1951?
Vlot gespeeld stuk door orkest met mannelijke zang.
Hoyer Recording Co - Kerkstraat 20 A - Cuarcao N.A. - Boba Juch[i] Happy Boys [deel label verdwenen]
Evenals bij voorgaande inventarisnummer is hier (op het einde) storing
hoorbaar die lijkt te duiden op gebruik van een taperecorder
(versnelling bij stoppen opname). Zie aldaar opmerkingen over
datering. Vermoedelijk een testopname, hoewel het nummer niet op
handelsplaat is uitgebracht. Verso is andere 'take' van dit nummer.
Audiodisc yellow / 17 cm / 78 / N / gebobbeld
1
wn50a
WN50a rn
2:12
2
71
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titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

Niet geïdentificeerd nummer (Boba Juchi of Boba y ca ?), gespeeld
door Conjunto Happy Boys met (vermoedelijk) zang van Jose Casseres
eind 1950/begin 1951?
Vlot gespeeld stuk door orkest met mannelijke zang.
Boba y ca
Vermoedelijk testopname, hoewel het nummer niet op handelsplaat is
uitgebracht. Verso is andere 'take' van dit nummer.
Audiodisc yellow / 17 cm / 78 / N / gebobbeld
1
wn50b
WN50b rn
2:00
2
72
Mars, propaganda voor de Democratische Partij, zang Julio Rooi
eind 1950-medio 1951
Ensemble van piano, drums, trompet en baritonsax met zang van Julio
Rooi. Propaganda voor de Democratische Partij.
Marcha - OOOO - Julio Rooi
De plaat is vermoedelijk vervaardigd in het kader van de
Statenverkiezingen van 21 december 1950 of de verkiezingen voor de
Eilandsraad van 4 juni 1951. Uitgave als handelsplaat is niet beoogd,
waarschijnlijk is de plaat bestemd geweest voor gebruik via een
omroepinstallatie. In het stuk wordt Dokter Maal bezongen. Verso is
een andere (technisch en muzikaal betere) opname van hetzelfde
nummer. Dr. Harry Maal is een kleurrijk figuur geweest in de
Curaçaose politiek. Zo bepleitte hij voor Curaçao ‘een Soekarno’
(Amigoe 6-3-48). Uiteraard was dit ten aanzien van Nederland,
verwikkeld in de politiële acties in Indonesië, een pijnlijke uitspraak.
Audiodisc blue / 78 / N-M / enig sinaasappeleffect, lak neigt op
sommige plaatsen naar loslaten
1
wn30a
WN30a rn
2:52
2
73
Mars, propaganda voor Democratische Partij
eind 1950-medio 1951
Ensemble van piano, drums, trompet en baritonsax met zang van Julio
Rooi. Propaganda voor de Democratische Partij.
50

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Marcha - XXXX - Julio Rooi
Zie opmerkingen onder voorgaande inventarisnummer. Verso is een
andere (technisch en muzikaal minder goede) opname van hetzelfde
nummer.
Audiodisc blue / 78 / N-M / enig sinaasappeleffect, lak neigt op
sommige plaatsen naar loslaten
1
wn30b
WN30b rn
2:49
2
74
Pardone Me [?], gezongen door vermoedelijk Vilma Frederic, begeleid
door twee gitaren
eind 1950-medio 1951?
Vrouwelijke zang onder begeleiding van tokkelende gitaren
Oscrqr [doorgehaald] - Gedria
Begeleiding doet denken aan de wijze waarop in Sexteto Estrellas del
Caribe in de Musika sessie van oktober 1950 de gitaren worden
bespeeld. Perdoname wordt november 1953 vastgelegd en
uitgebracht op handelsplaat (Musika 1107-B), uitgevoerd door het
Dominicaanse orkest Flor de Oro. Dit is echter een ander nummer.
Audiodisc blue / 78 / N / sinaasappeleffect - vervormde drager
1
wn32a
WN32a 75e snel corr rest norm rn
2:28
2
75
Quisqeira Decirte [?], gezongen door vermoedelijk Vilma Frederic,
begeleid door twee gitaren
eind 1950-medio 1951?
zang door vrouw onder begeleiding van tokkelende gitaren
geen
Begeleiding doet denken aan de wijze waarop in Sexteto Estrellas del
Caribe in de Musika sessie van oktober 1950 de gitaren worden
bespeeld. Stem 'staat' niet in dit nummer maar trilt. Quisiera Decirte
wordt opgenomen medio 1951 door Estrellas del Caribe en uitgebracht
als handelsplaat (Hoyco 6-B). Dit is een ander nummer, hoewel er in
melodielijn en tekst wel enige verwantschap blijkt.

nr. Hoyer:
51

drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

Audiodisc blue / 78 / N / sinaasappeleffect - vervormde drager
1
wn32b
WN32b33 snel corr rn
2:58

inv nr:
titel/onderw.:

76
Luciano 'Papa' Henkel speelt gitaar, bas en kwarta; opname
vervaardigd door 'dubbing'
1950-1951
Een persoon speelt gitaar, bas en kwarta; opname is gemaakt door in
te 'dubben' op eerder gemaakte opname(n).
Wals - Henkel: alleen - vormt dit trio - hij speelt guitar - bass en - cuarta
Curieuze opname gemaakt door instrumentalist, in dit geval Luciano
'Papa' Henkel, mee te laten spelen met eerdere op een ander
instrument gemaakte opname(n). Dit zal zijn geinspireerd door de
Amerikaanse gitarist Les Paul die eind jaren veertig vele platen
uitbrengt die hij alleen - of met zijn zangeres/vrouw Mary Ford - heeft
gemaakt. De werkwijze is zo dat eerst een opname wordt gemaakt van
de partij op instrument 1 (opname 1). Vervolgens wordt deze
afgedraaid en wordt de partij op instrument 2 meegespeeld. Dit geheel
wordt opgenomen (opname 2). Opname 2 wordt vervolgens
afgespeeld terwijl wordt meegespeeld met instrument 3. Dit wordt
opgenomen en zo ontstaat opname 3. Een en ander kan verlies van
geluidskwaliteit met zich meebrengen. Per slot van rekening wordt er
voor een deel van het instrumentarium gewerkt met een kopie van
een kopie. Met de introductie van geluidsband, en vooral na de komst
van multi-track recording, wordt één en ander veel eenvoudiger en
wordt deze werkwijze veel toegepast. In deze tijd (1950) is het echter
een uitzonderlijk project. Op zelfde plaatkant: tweede bandje geen
signaal (niet gekopieerd).

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

2

Audiodisc yellow / geen uitloop / 78 / N / knikje in plaat
2
wn82a
WN82a schoon rn
3:09
2
77
La Paloma, gitaarsolo
1950-1951 (op grond van verso)
gitaarsolo
geen
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opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Doordat grote delen van lak ontbreken, ook in modulatie, is de
opname slechts ten dele (en dan nog gebrekkig) te kopieren. Het stuk
is een op zich goed opgenomen gitaarsolo. Eerste minuut van de
snijding bevat geen signaal. Door ontbrekende lakdelen kan niet meer
dan een indruk worden gekregen van hoe het ooit heeft geklonken.
Audiodisc yellow / geen uitloop / 78 / N / grote delen lak weg
2
wn82b
WN82b schoon rn
0:36
1) 0:00, 2) 0:36
2
78
Mama Tene Mi Na Cas door niet geïdentificeerd orkest met mannelijke
zang
1950>
Slordig spelend orkest met voornamelijk koper, ritmisch begeleid door
bongos. Slordige ‘coro’ en solozang. ‘Leadvocal’ door hoge mannelijke
stem (wekt associatie met tambu).
Hoyer Recording Co. Kerkstraat 20 A Curacao N.A. - Mama Temi Na Cas
Onder het label is de titel in de lak gekrast. In vergelijk met de op
handelsplaat (Hoyco 51-B) uitgebrachte Mama Atami Na Cas is de
uitvoering op de onderhavige lakplaat rauw en neigt zelfs naar de
tambu door het nadrukkelijk ritme en de geëxalteerde zang.
Hoyer Recording Co. Kerkstraat 20 A Curacao N.A. (Audiodisc) / 78 / N
1
wn34b
WN34b70 rn
3:09
2
79
Ramillete Venezolano, vermoedelijk gespeeld door Albert Palm
c. 1951
Pianosolo, slordig gespeeld, met fouten.
Ramillette - Palm
De opname voor de uitgave op handelsplaat van Ramillete Venezolano
(Hoyco 20-B) door Edgar Palm is eind 1952 gemaakt. Volgens label van
de Hoyco uitgave is het stuk gecomponeerd door W.M. Hoyer ['Shon
Wein', de vader van Horacio]. De opname is echter ook als kopie
aanwezig in het Geluidsbanden Archief van Radio Hoyer. Dan staat
Albert Palm als auteur vermeld (en als uitvoerende). Label van verso
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van deze lakplaat vermeldt de naam van Albert Palm, maar onduidelijk
is of dit als uitvoerende of componist is. Toch mag er - mede op grond
van de gegevens uit het bandenarchief - van worden uitgegaan dat op
beide zijden het spel van Albert Palm is vastgelegd (Het is hoe dan ook
dezelfde, slordig spelende, pianist). Het matige spel is eigenaardig
maar verklaart wellicht waarom er weinig opnamen van hem zijn
gemaakt.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:

Audiodisc blue / 78 / N-M / enig sinaasappeleffect
1
wn64a
WN64a rn
3:31
2
80
La India, vermoedelijk gespeeld door Albert Palm
c. 1951
Pianosolo, slordig gespeeld, met fouten.
Albert Palm - La India
Albert Palm speelt La India. Een kopie van deze opname bevindt zich
ook in het Geluidsbanden Archief van Radio Hoyer. Op de doos van
deze band wordt Horacio Hoyer als componist van La India vermeld.
De gegevens op deze doos bevestigen dat Albert Palm hier de
uitvoerende is.
Audiodisc blue / 78 / N-M / enig sinaasappeleffect
2
wn64b
WN64b2 rn
3:15
1) 0:00, 2) 3:15
2
81
Jan Marent (piano en vermoedelijk ook zang)
c. 1951?
zang van man met piano(begeleiding)
Marend [sic]
Jan Marent is - als pianosolist en als begeleider van de bariton Philip
Haseth - te horen op handelsplaat (Hoyco 1006) die in juli 1950 is
opgenomen. Marent was zelf, naast pianist, een niet onverdienstelijk
tenor. De zang op onderhavige opname is mogelijk zang van Marent.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N-M / enig sinaasappeleffect, lak
neigt hier en daar los te komen
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banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

1
wn75a
WN75a rn
2:43

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:

82
Jan Marent (piano en vermoedelijk ook zang)
c. 1951?
zang van man met piano(begeleiding)
Marend [sic]
zie opmerkingen onder voorgaande inventarisnummer

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

2

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N-M / lak broos in
ongemoduleerde buitenrand, klein deel lak weg
1
wn75b
WN75b rn
3:05
2
84
Niet geïdentificeerd; gitaar met zang in Spaans (Julio Rooi?)
c. 1951?
Gitaar met zang, in Spaans
Jo Radio
Hoewel sfeervol maakt zowel de zang als het gitaarspel een
amateuristische indruk. Op 40 seconden fout in opname; door
probleem met snijbeitel (spaan?) is een gierend geluid ontstaan. Zang
vertoont sterke overeenkomst met wn17a (Julio Rooi) alsmede wn94b.
Audiodisc blue / 78 / N / enig sinaasappeleffect, lak los in
ongemoduleerde deel, put in gemoduleerde deel
1
wn76a
WN76a rn
2:46
2
85
Niet geïdentificeerd; gitaar met zang in Spaans (Julio Rooi?)
c. 1951?
Gitaar met zang, in Spaans
Jose Radio
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opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:

Zang en gitaarspel maken een amateuristische indruk, meer nog dan
op verso. Opname technisch beter dan verso.
Audiodisc blue / 78 / N / enig sinaasappeleffect, enige deukjes in
drager, lak oogt hier en daar bros
1
wn76b
WN76b rn
3:07
2
86
niet geïdentificeerd (maar wel bekend!) stuk, zang door man (mogelijk
Jan Marent) met pianobegeleiding (Jan Marent of Dominico Herrera?)
c. 1951?
zang door man met pianobegeleiding, gedragen Zuid Amerikaans stuk
Merenguita - janas [?] - piano - dom [?]
Geluidskwaliteit matig door zwaar aangetaste laklaag van de plaat. Zie
ook wn68b.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak over grote oppervlakten in
kleine delen los, gebobbeld
1
wn94a
WN94a rn
3:33
2?
87
niet geïdentificeerde zanger/gitarist, testsnijding (Julio Rooi? Jo
Radio?)
c. 1951?
zang van man met gitaarbegeleiding
geen
Zang vertoont sterke overeenkomst met wn17a/b en wn76a.
Eerstgenoemde opname is van Julio Rooi, op de tweede staat op het
label 'Jo Radio'. Onderhavig nummer is een testsnijding. In origineel
gaat aan gemoduleerde deel circa 40 sec. niet gemoduleerde groef
vooraf. Dit is weggeknipt in de kopie. Diepte van de groef neemt toe
tijdens opname (instellen snijdiepte). Eerste bandje zeer zacht
gemoduleerd, tweede is goed gemoduleerd.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / enig sinaasappaleffect, lak los
in ongemoduleerde deel
2
56

werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

wn94b
WN94b rn
1) 0:20, 2) 1:02
1) 0:00, 2) 0:20
2?

inv nr:
titel/onderw.:

88
Niet geïdentificeerd nummer door vermoedelijk Jan Marent (zang en
piano).
c. 1951
zang van man met pianobegeleiding
Helen Hoyer - piano solo
Een klein stukje zang met piano, vermoedelijk als testsnijding
opgenomen.

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N
1
wn98b
WN98b rn
0:33
1) 0:00, 2) 0:25, 3) 1:52
2
89
Pianosolo door Spaans/Mexicaanse pianist Vilalta
januari 1951
pianosolo
Vilalta 33 1/3
Januari 1951 is de Spaans/Mexicaanse pianist Vilalta op Curacao. Hij
geeft alleen een concert voor genodigden. De geluidskwaliteit van de
opname is goed, echter door gebruik van een lage snelheid (33 toeren)
op een eenvoudig opnameapparaat is enige jengel ontstaan. De
opname zou een dubbing kunnen zijn maar dit is niet hoorbaar.
Vermoedelijk is het een directe snijding, gemaakt tijdens het bezoek
van Vilalta aan Curacao. Laatste twee bandjes bevatten geen signaal en
zijn daarom niet gedigitaliseerd. Verso bevat vijf banden zonder signaal
(instelling snijdiepte). Ook deze zijn niet gedigitaliseerd.

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

Audiodisc blue / 33 / N / vuil door weekmaker [gereinigd]
3
wn81a
WN81a schoon rn
6:13
n.v.t.
2

inv nr:

90
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titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

Dum D[onleesbaar] anza - Typico Moderno
medio 1951
Zuid-Amerikaanse muziek gespeeld door orkest, vermoedelijk Tipico
Moderno
Dum D[onleesbaar] anza - Typico M[onleesbaar]
Medio 1951 maakt Tipico Moderno opnamen voor handelsplaten
(Hoyco N.W.I. 2, 3-A en 3-B). In klank en o.a. gebruik van 'coro' lijken
deze handelsplaten sterk op betreffende lakplaat.
Audiodisc yellow / 78 / N-M
1
wn18a
WN18a rn
3:03
2
91
Curacao [titel ?] niet geïdentificeerd ensemble bestaande uit: kwarta,
trompet [Juan Camelia?], bas, gitaar.
medio 1951 [op grond van verso]
Aardig stuk dat slordig wordt gespeeld. Trompettist raakt er
halverwege uit. Mogelijk een selectie van musici uit Orquesta
Concordia in een testopname/repetitie.
Curacao- Vals - HE
In klank verwant aan Hoyco 6-A (Amorcita door kleine selectie uit
Concordia, opgenomen medio/eind 1949), hier dan echter zonder
saxen.
Audiodisc yellow / 78 / N-M
1
wn18b
WN18b rn
2:33
2
92
Lenga Largo door Conjunto Happy Boys met zang van 'Chichi' Felida.
eind 1951
Lenga Largo uitgevoerd door conjunto Happy Boys met zang door man,
waarschijnlijk Felida. Felida is de auteur van het nummer. Als
handelsplaat, met zang door Gloria Lucia is Lenga Largu eind 51/begin
52 opgenomen m.m.v. Happy Boys (Hoyco 1-A). Mogelijk een
testopname voor de uiteindelijke opname voor de handelsplaat.
Chichi Felida - Happy Boys
1e band op de plaat. Zie voor 2e band volgende inventarisnummer
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drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:

nr. Hoyer:
Audiodisc blue / 78 / N
2
wn1b
WN1b rn
2:19
1) 0:00, 2) 2:19
2
93
Testopname met de stem van Horacio Hoyer
eind 1951
Horacio Hoyer spreekt/zingt zacht in de microfoon. Hij herhaalt met
kleine variaties de zin: 'Mi bisa di stop di bula idem core, come, baila,
core bula, baila come'. Testopname.
Chichi Felida - Happy Boys
2e band op de plaat. Zie voor 1e band vorige inventarisnummer
Audiodisc blue / 78 / N
2
wn1b
WN1b rn
0:54
1) 0:00, 2) 2:19
2
94
Yo No Se (?) gespeeld door vermoedelijk Estrellas del Caribe
eind november 1951
goed spelend conjunto met ‘coro’ in Spaans
geen
Muzikaal en technisch/akoestisch vertoont deze opname veel
overeenkomsten met die welke op het label Colonial (een label uit
Porto Rico) zijn uitgebracht van Estrellas del Caribe met de zangeres
Celina. Deze Celina is vermoedelijk Celina Somellan/Semillon (spelling
van de naam varieert in de bronnen), die Curacao eind november 1951
heeft bezocht. Het label van de Colonial opname vermeldt alleen dat
de opname op Curacao is gemaakt, maar niet door wie. Vermoedelijk
is deze dus door Hoyer verzorgd en is de opname op deze lakplaat
tijdens dezelfde sessie gemaakt. De geluidskwaliteit van deze opname
is goed.
Audiodisc blue / 78 / N
1
wn35a
WN35a2 rn
3:53
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start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:

2
95
Yo No Se (?) gespeeld door vermoedelijk Estrellas del Caribe
eind november 1951
goed spelend conjunto met ‘coro’ in Spaans
geen
Zie opmerkingen voorgaande inventarisnummer voor gegevens
determinering. De geluidskwaliteit van deze opname is minder dan
verso als gevolg van sinaasappeleffect in lak en krimp, waardoor in de
start ruimte is ontstaan tussen twee groeven. De opname is echter
interssant als vergelijking met verso i.v.m. de verschillen in de soli.
Audiodisc blue [geen label]/ 78 / N / sinaasappeleffect
1
wn35b
WN35b rn
3:49
2
96
Julio Rooi zingt met gitaar.
1951/1952
Gevoelig gezongen bolero met gitaarbegeleiding, met onderbreking in
het spel op 1:30, waarna nummer wordt gecontinueerd en vrij slordig
wordt afgesloten.
Julio Rooi
Julio Rooi (zang met gitaar) ondergemoduleerd (geluidskwaliteit
aanvaardbaar). Van Julio Rooi zijn geen handelsplaten uitgebracht met
zijn zang, wel als saxofonist (zie Quinteto Rooi (Hoyco en Musika),en
Quinteto Micho (Musika). De zang vertoont grote overeenkomst met
wn76a/b en wn94b.
Audiodisc blue / 78 / N
2
wn17a
WN17a rn
3:18
1. 0:00, 2. 2:31
2
96-2
Tambu (Télélé) (vermoedelijk de groep Nicolaas 'Shon Cola' Susanna en
'Petoi' Coco)
eind 1951/begin 1952
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omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:

Tambu (Télélé). Het stuk is kort maar wordt muzikaal gestart en
afgesloten waardoor kan worden aangenomen dat het een testsnijding
betreft.
Julio Rooi
De tambu is vrijwel zeker een testsnijding (i.v.m. volume en plaatsing
microfoons) die is voorafgegaan aan de opname van een handelsplaat.
Ondanks de korte duur van de opname is er een begin en eind, het
stuk is dus geen fragment. Muzikaal vertoont het nummer de meeste
overeenkomst met Hoyco H-1-B Mo Molestiami, Hoyco H-2-A Nan Ta
Tana (opgenomen eind 1948/begin 1949 en Hoyco 2-B, Ki Mishi Cu Bo,
(opgenomen eind 1951/begin 1952). Laatstgenoemde opnamedatum
ligt het meest voor de hand, mede met het oog op het tijdstip waarop
Rooi (zie voorgaande inventarisnummer, de eerste band op de
plaatzijde) als saxofonist opnamen maakt voor Hoyer.
Audiodisc blue / 78 / N
2
wn17a
WN17a rn
0:49
1. 0:00, 2. 2:31
2
97
Campo Alegre
1951/1952 [gebaseerd op verso]
Calypso in Engels gezongen over de Campo Alegre. Orkestje met
prominente sax. Ondergemoduleerd, erg dof (weinig hoog in
weergave) technisch slecht (door fouten in opname), in de start is
'rumble' hoorbaar. Dit is vermoedelijk een dreun die in de studio
aanwezig is geweest (airconditioning?).
Campo Alegre
30 mei 1949 opent Campo Alegre (p. 31 'Campo Alegre, de
Nederlandse staat als pooier, afstudeerscriptie van Marielle Kleijn,
universiteit Leiden 2012). Campo Alegre is opgericht als verzamelplaats
voor buitenlandse prostitués om de prostitutie onder controle te
houden en tevens uit de stad te verbannen.
Audiodisc blue / 78 / N / enige sinaasappeleffect in lak
1
wn17b
WN17b rn
3:02
2
98
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titel/onderw.:

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

ongeïdentificeerd stuk, zou - daar het de eerste woorden zijn - Mi
Pecho Dolor, kunnen heten. Zang van drie heren met begeleiding door
gitaar en maracas
c. 1952?
wals, zang van drie heren met eenvoudige begeleiding door gitaar en
maracas (die klinkt als klavis)
Vals - Venezolano - Mucha
Het spel is wat ongeoefend, zou het vastleggen van een compositie
(idee) kunnen zijn. Opschrift label duidt op Venezolaanse wals,
gespeeld door kind (mucha). Wellicht is er sprake geweest van een trio
van jeugdigen.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N-M / enig sinaasappeleffect en
gebobbeld
1
wn73a
WN73a rn
2:11
2 of 3
99
Opname van vermoedelijk Amerikaans radiostation, Nocturne van
Chopin in 'F sharp minor'
c. 1952?
opname, vermoedelijk van Amerikaanse radiouitzending (aankondiging
met Amerikaans accent) van pianosolo, Nocturne van Chopin in 'F
sharp minor'
geen
Aankondiging in het Engels met Amerikaanse accent: 'my
pianoselection would be, the Nocture of Chopins, in F sharp minor'.
Audiodisc blue / met uitloop / 78 / N-M / sinaasappeleffect, deel
gebobbeld
1
wn73b
WN73b rn
3:18
2 of 3
100
Mogelijke titel: Dolorino Di Curazon, uitgevoerd door niet
geïdentificeerd trio.
c. 1952?
zang in Spaans door trio (drie heren met gitaren)
geen
62

opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

gemanipuleer met volume tijdens opname; distorsie. De datering is
betrekkelijk willekeurig.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / enig sinaasappeleffect, lak los
van drager maar nog in situ.
1
wn78a
WN78a rn
3:14
2 of 3
101
Niet geïdentificeerd stuk, uitgevoerd door niet geïdentificeerd trio.
c. 1952?
zang in Spaans door trio (drie heren met gitaren)
geen
distorsie, stuk wordt afgebroken. De datering is betrekkelijk
willekeurig.
geen label [Audiodisc blue] / geen uitloop / 78 / N / sinaasappeleffect,
lak laat los in ongemoduleerde gedeelten
1
wn78b
WN78b75e rn
3:29
2 of 3
102
niet geïdentificeerde pianosolo door niet geïdentificeerde pianist
c. 1952?
pianosolo, stemmig dramatisch stuk met veel herhaling
Max - Morales - pianista - Richard[os?]
In diverse zoekopties geen gevens aangetroffen op grond van de
labelinformatie.
Audiodisc blue / met uitloop / 78 / N / lak komt los van
ongemoduleerde deel, hechting in gemoduleerde deel zwak, licht
gebobbeld
1
wn96a
WN96 a schoon rn
2:45
2
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inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

103
testopname, twee niet geïdentificeerde pianosoli (incompleet) door
niet geïdentificeerde pianist
c. 1952?
pianosoli, tweede bandje gedeelte uit stuk verso
XXX
testsnijdingen, vermoedelijk voorafgaand aan opname verso
Audiodisc blue / met uitloop / 78 / N / lak komt los van
ongemoduleerde deel, hechting in gemoduleerde deel zwak, licht
gebobbeld
3
wn96b
WN96 b schoon rn
1) 0:21, 2) 1:18
1) 0:00, 2) 0:21, 3) 1:38
2
104
niet geïdentificeerd stuk, vermoedelijk met in de titel: Di Que M … ,
gespeeld door Max Salas
1952 (oude studio) (voor medio 1952)
eenvoudig pianospel (solo)
Bolero - Max - Salas [geschreven over: papachi violin]
Enige jengel, op achtergrond claxon hoorbaar. In de lak van de plaat
gekrast: Max Salas. Max Salas wordt in de Amigoe van 29-8-1947
genoemd als procuratiehouder van de Curacao Hardware Company.
Voorts is zijn naam tot en met 1952 vermeld in het overzicht van leden
van de Kamer van Koophandel die in die periode jaarlijks door de
Amigoe wordt gepubliceerd. Vermoedelijk is Max Salas een
amateurpianist die zijn verrichtingen in de studio van Hoyer heeft laten
vastleggen.
Audiodisc / 78 / N
1
wn27a
WN27a rn
2:25
2
105
niet geïdentificeerd stuk, vermoedelijk met in de titel: Di Que M … ,
gespeeld door Max Salas
1952 (oude studio) (voor medio 1952)
eenvoudig pianospel (solo)
Papachi - Violin
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opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:

datum:

Spel is zoekend en muzikaal slechter dan verso. Enige jengel, op
achtergrond claxon hoorbaar, alsmede 'geklos' (er lijkt iemand op
zwaar schoeisel over een planken vloer te lopen). In lak van de plaat
gekrast: Max Salas Di Que M. Zie over Max Salas voorgaande
inventarisnummer.
Audiodisc / 78 / N
1
wn27b
WN27b rn
1:55
2
106
Shon Chita gespeeld door Estrellas del Caribe, zang Jose Casseres
begin 1952
tumba, gespeeld door conjunto met mannelijke zang in Papiamento
geen
Niet uitgebrachte 'take' (of testopname) van Shon Chita, vrijwel zeker
gemaakt tijdens dezelfde sessie (begin 1952) als die ten grondslag
heeft gelegen aan de van het nummer uitgebrachte handelsplaat
(Hoyco 10-B). De lengte van het nummer is gelijk aan die op de
handelsplaat, er zijn echter verschillen in soli, met name de trompet.
Voorts wordt het nummer op de lakplaat aan het eind langzaam
weggedraaid, terwijl op de handelsplaat het orkest tot de laatste noot
op volle sterkte speelt. Op de lakplaat lijkt te worden gemanipuleerd
met het volume en lijkt ook de microfoonopstelling niet in orde. Daar
de plaat erg is aangetast door het sinaasappeleffect - waardoor de
geluidskwaliteit nadelig wordt beinvloed - is dit echter moeilijk met
zekerheid te zeggen. Het feit dat de plaat op Audiodisc blue is
gesneden kan duiden op een testopname, en niet zozeer een andere
'take'.
Audiodisc blue / 78 / N-M
1
wn36a
WN36a rn
3:16
2
107
Musici, mogelijk Luciano Henkel (kwarta en zang) en Guillermo Behilia
of Julian Coco (bas) componeren, en leggen de compositie vast op
grammofoonplaat voor nadere uitwerking.
begin 1952
65

omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

zoekende zang (melodielijn) ondersteund door kwarta en bas (ritme)
geen
Uit deze opnamen blijkt dat de techniek (opname van
grammofoonplaat) wordt benut bij het creëren van een compositie.
Het is vermoedelijk de kwartaspeler Luciano Henkel die, ondersteund
door zijn eigen spel, een melodielijn zoekt. Het ritme wordt verder
geschraagd door bas. Mogelijk is de plaat later gebruikt om musici voor
te spelen. De meeste musici rondom de Hoyer studio kunnen geen
noten lezen. Op deze wijze kan dan toch een idee voor een compositie
worden bewaard. De plaat bevat twee banden. De eerste is
opgenomen op 78 toeren, de tweede op 33. Datering op grond van
verso.
Audiodisc blue / 78 / N
2
wn36b
WN36b rn
1) 2:07, 2) 4:22
1) 0:00, 2) 2:07
2
108
Pianospel door niet geïdentificeerde pianist, o.a. Whispering en Auf
Wiedersehen.
medio 1952
pianosolo, afwisselende tempi, na wat zoekend spel en lange stilte
opeens aardig en vlot de ‘evergreens’ Whispering en Auf Wiedersehen.
Int hol
klinkt in tweede gedeelte als geroutineerde barpianist.
Audiodisc yellow / 78 / N / geen uitloop / sinaasappeleffect
1
wn69b
WN69b rn
3:34
2
108-2
twee pianostukken, gespeeld door Laura Hart
na medio 1950
twee, niet geheel foutloos gespeelde, pianosoli
Jufr. Hart - Piano
Laatste gedeelte slecht, veel irreparabele 'hangers'. Aangezien het stuk
uit herhaling bestaat is een eerste deel als vervanger gekopieerd en is
het slotaccoord van het eerste stuk er achter gezet. Hoewel met het
oog op originaliteit aanvechtbaar is gemeend dit toch te moeten doen,
66

gezien de vele herhalingen in het stuk en het feit dat het slechts enkele
seconden betreft. Overigens lijkt uit dat wat van de oorspronkelijk
opname nog hoorbaar is het slotaccoord (daar de plaat vol was) te
hebben ontbroken. Enige wetenswaardigheden over de pianiste Hart:
De Amigoe van 12-11-1952 bericht: mevr. L. Hart begeleid mej. G. van
der Dijs. Op 26-9-1957 meldt genoemde krant dat Laura Hart 12,5 jaar
bij de Curom (Curaçaose Radio Omroep) werkt. Zij verzorgt dan het
kinderuurtje. Op 27-3-1984 meldt de krant het overlijden van Laura
Maria Hart-Pijpers, (81 jaar). Zij heeft ruim een jaar eerder de
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen, dit
vanwege het feit dat zij 30 jaar organist is geweest in Coromotokerk
(Amigoe, 27-1-1983). Datering is op grond van verso.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:

datum:
omschrijving:
info label:

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N-M / lak laat naar midden toe los
2
wn92a
WN92a schoon rn
1) 2:20, 2) 1:10
1) 0:00, 2) 2:20
2
108-3
Twee testopnamen van niet geïdentificeerd trio, gitaar met zang in
Spaans
na medio 1952
trio, gitaar met zang in Spaans
[in potlood] 3 trio - [in pen] Wim

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / plaat op circa 20 cm. diameter
verkleurd naar bruin
4
wn92b
WN92b schoon rn
3) 1:10, 4) 0:51
1) 0:00, 2) 0:55, 3) 2:00, 4) 3:10
2
109
Misa Solemnis van Jan Nieuwland, uitgevoerd bij het 200 jarig bestaan
van de St Annakerk Otrabanda, Willemstad. Gezongen door het St.
Ceaciliakoor van de St. Annakerk in samenwerking met het fraterskoor.
Orgel: Jacobo Palm, het geheel onder leiding van Frater Fidelius. 8 juni
1952.
8 juni 1952
gezongen mis door koor, met orgelbegeleiding
Cecilia - St Anna - Koor
67

opmerkingen:

Bijzondere opname, voor zover bekend de enige opname van Jacobo
Palm als kerkorganist, een taak die hij meer dan 50 jaar heeft vervuld.
Op handelsplaat is Jacobo Palm wel te horen, spelend op een klein
orgel, als begeleiding van een klein koor (SELECCION: KOOR STA. ANA,
Musika 1022 t/m 1024) De opname op lakplaat is vervormd, mede
doordat deze is gesneden op 33 toeren. De plaat wordt aangekondigd.
Op de achtergrond in de opname autoclaxon hoorbaar.

nr. Hoyer:
drager:
Audiodisc yellow / 33 / M / met uitloop / lak in ongemoduleerde delen
laat los/is losgelaten (en weg)
banden:
1
werknummer:
wn69a
bestand:
WN69a rn
tijdsduur:
14:23
start banden:
categorie:
2
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:

110
Merengue, gespeeld door Lluvia Musical, onbekende titel maar deze
zou - gezien refrein - 'Awa Ta Malu, Si' kunnen zijn.
eind 1953/begin 1954
merengue, gespeeld door orkest met zang in Papiamento
Lluvia - Musical III
Het orkest speelt op deze opname nog totaal anders dan op de
handelsplaten die eind jaren vijftig op Benarsa verschijnen. De stijl
doet denken aan Conjunto Cristal, na het bezoek van Flor de Oro, het
Dominicaanse orkest dat oktober 1953 en maart 1954 Curaçao
aandoet. Dit orkest heeft invloed op Conjunto Cristal, maar blijkbaar
ook op Lluvia Musical,. Het wakkert de belangstelling voor de
merengue aan en beinvloedt de stijl van spelen. Op dit feit is de
datering van de opname gebaseerd. Lluvia Musical staat in deze
periode onder leiding van Ewald Snijders, de zanger is vermoedelijk
Nol Helmeyer. De opname kan zijn gemaakt in het kader van de
Orkesten Parade, één van de programma's waarmee Radio Hoyer haar
uitzendingen opent (maart 1954) (zie: Amigoe, 10-3-1954). Het liedje
lijkt een beschuldiging aan een (of de) waterverkoper(s) die slecht
water verkopen. Het is de tijd dat grote delen van het eiland zijn
aangewezen op zoet water in tonnen, vervoerd op ezeltjes en her en
der te koop aangeboden door kleine ondernemers. Verso is muzikaal
vrijwel identiek maar technisch beter.
Audiodisc blue / met uitloop / 78 / N / lak neigt tot loslaten parallel
aan groef, ligt los in ongemoduleerde delen
1
wn74a
WN74a rn
3:15
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start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:

2 of 3
111
Merengue, gespeeld door Lluvia Musical, onbekende titel maar deze
zou - gezien refrein - 'Awa Ta Malu, Si' kunnen zijn.
eind 1953/begin 1954
merengue, gespeeld door orkest met zang in Papiamento
Lluvia - Musical IIII
Andere 'take', maar vrijwel Indentiek aan verso, technisch beter. Zie
opmerkingen onder voorgaande inventarisnummer.
Audiodisc blue / met uitloop / 78 / N-M / enige aanslag
1
wn74b
WN74b50e2 rn
3:16
2 of 3
112
Diablo Suelto, uitgevoerd door kwartet (genaamd Ponche Crema?)
bestaande uit clarinet, piano, kwarta en bas
c. 1955?
Ensemble bestaande uit clarinet, piano, kwarta, bas. Clarinet wordt op
aparte, kletzmer-achtige manier bespeeld.
Ponche Crema - Diablo Suelto
Onduidelijk is of met Ponche Crema de naam van het ensemble wordt
aangeduid. Het is ook mogelijk dat de opname is gebruikt bij reclame
voor het gelijknamige koffie-likeur-achtige drankje. Lak zeer aangetast
en de plaat is in feite niet meer af te spelen. Losse lakdelen vastgezet
met koudvislijm. Delen van de plaat (lak) liggen los en zijn niet egaal. Er
zijn diverse haaks op de groef staande onderbrekingen. De los liggende
delen lijken te zijn gekrompen waardoor ze niet aansluiten en niet
meer op hun plaats passen. De lak is zeer broos en breekt bij
aanraking. Kopie is gemaakt op 33 toeren waarna de snelheid digitaal
is verhoogd overeenkomstig 78 toeren. De digitale kopie kan niet meer
dan een indruk geven van hoe het stuk ooit heeft geklonken.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak laat in grote en kleine delen
los van drager, delen gekrompen waardoor haaks op de groeven
onderbrekingen zijn ontstaan.
1
wn109a
WN109a33-78 rn
1:13
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categorie:

2 of 3

inv nr:
titel/onderw.:

113
niet geïdentificeerd stuk, uitgevoerd door kwartet (genaamd Ponche
Crema?) bestaande uit clarinet, piano, kwarta en bas
c. 1955?
Ensemble bestaande uit clarinet, piano, kwarta, bas. Clarinet wordt op
aparte, kletzmer-achtige manier bespeeld.
X
Microfoon wordt rond 2:10 minuut opengedraaid, op 2:24 wordt
volume verlaagd, zelfde gebeurt rond 2:41 tot circa 2.57 (minder
manifest) en rond 3:31 tot 3:35. Lijkt een poging om de piano er wat
meer 'in' te draaien. De plaat is in fijne spoed gesneden, waardoor
langere speelduur maar minder goede signaal-ruisverhouding. Spel van
de kwarta lijkt op dat van Luciano 'Papa' Henkel.

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak gebobbeld,
sinaasappeleffect, zit wel op drager maar zwak
1
wn109b
WN109b rn
3:53
2 of 3
114
Luis Daal draagt voor Mas Cerca Bo Mi Dios van Amador Nita (2 x)
1952 of later
Man (Luis Daal) draagt 2x het gedicht Mas Cerca Bo Mi Dios voor (in
Papiamento). De eerste maal wordt sneller en krachtiger gesproken.
Luis Daal
Gedicht is vermoedelijk voor het eerst gepubliceerd in 1952.
Audiodisc yellow / 78 / N / enig sinaasappeleffect
2
wn47a
WN47a rn
3:02
1) 0:00, 2) 1:29
3
115
Luis Daal draagt twee gedichten voor. Korsou van Pierre Lauffer en
Atardi van Joseph Sickman Corsen
1952<
Man (Luis Daal) draagt gedichten voor in Papiamento
mas cerca bo - Lauffer - Luis Daal
70

opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:

Korsou is voor het eerst gepubliceerd in 1944, Atardi in 1905
Audiodisc yellow / 78 / N / enig sinaasappeleffect
2
wn47b
WN47b rn
2:24
1) 0:00, 2) 1:44
3
116
Jesse James (folksong) gespeeld (gitaar) en gezongen door niet
geïdentificeerde Nederlander. Na Jesse James volgt een improvisatie
naar Spaans voorbeeld
c. 1954
Man zingt Amerikaanse folksong en begeleid zichzelf op gitaar; daarna
volgt improvisatie naar Spaans voorbeeld.
Macamba - Tol Guitaar
Met (eigenaardig, wellicht Fries) Nederlands accent wordt de
Amerikaanse folksong Jesse James gezongen. Het lied is voor het eerst
opgenomen in 1924 en is sindsdien door vele artiesten op de plaat
gezet. Het is in 1939 in een film gebruikt en in 1958 in de serie
Lawman. Deze serie wordt in 1965 door Venevision (Venezolaans
televisiestation) uitgezonden en is op Curacao te zien. Mogelijk is de
opname in 1965 (of iets later) gemaakt, waarschijnlijk is dit echter niet
aangezien de grammofoonplaat als opnamemedium (buiten natuurlijk
de grammofoonplatenindustrie) toen in onbruik was geraakt. De stem
roept associaties op de The Singing Teachers (Ton Suurbach en Teun
Schram) die eind 1962 populairiteit verwerven met het nummer
Joseph, dat op handelsplaat is uitgebracht (Punda Special 105A).
Mogelijk is dit een vroege opname van Suurbach of Schram, vergelijk
van plaat met plaat geeft echter geen zekerheid. De datering is
betrekkelijk willekeurig.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / knik in drager, stukje van lak af
in niet gemoduleerd deel
1
wn88a
WN88a schoon rn
3:17
3?
117
Lied met vermoedelijk de titel: Ich Bin Ein Steier Bauern, gespeeld
(gitaar) en gezongen/gejodeld door niet geïdentificeerde Nederlander.
Dan volgt Zuid-Afrikaanse lied met vermoedelijk de titel Tante Lientje.
71

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:

c. 1954
man zingt lied uit de Steiermark en Zuid Afrikaans lied en begeleidt
zichzelf op gitaar.
Macamba - Tol Guitaar
Zelfde vertolker als verso.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak aangetast in hechting, knik
in drager
1
wn88b
WN88b schoon rn
3:08
3?
118
vrouw zingt met pianobegeleiding bekend mariachi/ranchero nummer,
met conversatie (in Papiaments) en jazzy pianoimprovisatie
c. 1954
vrouw zingt met pianobegeleiding bekend mariachi/ranchero nummer,
conversatie, pianospel, conversatie
geen
ondergemoduleerd, daarbij veel distorsie door sinaasappeleffect in lak
op een helft van de plaat. De datering is betrekkelijk willekeurig.
Audiodisc blue / 78 / N
1
wn6a
WN6a rn
3:23
3
119
niet geïdentificeerd ensemble, speelt dandee-achtige muziek (Aruba)
c. 1954
zang (Papiaments) met begeleiding door percussie, bas, accordeon [?].
Doet denken aan de Arubaanse dandee maar wijkt af van de daar
immer gehanteerde melodie.
Welg [doorgehaald] pa - [niet doorgehaald] Klip
de datering is betrekkelijk willekeurig
Audiodisc blue / 78 / N
1
wn6b
WN6b rn
2:16
72

start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

3
120
Merengue met Spaanse zang, gespeeld door conjunto, mogelijk
Conjunto Cristal met zang van Angel 'Galan' Martina
c. maart 1954
Goed conjunto speelt merengue, klinkt Dominicaans.
FIESTA RADIAL - TEMA
Wijze van spelen doet sterk denken aan Conjunto Cristal, begin 1954.
De invloed van het Dominicaanse orkest Flor de Oro, dat Curacao
november 1953 en maart 1954 bezoekt is dan onmiskenbaar. Dit is
goed te horen op de Musika opnamen die in deze periode van het
orkest zijn gemaakt. Ook speelt op deze opnamen een saxofonist van
Flor de Oro, J.L. Sosa, met Conjunto Cristal mee. Op de onderhavige
lakplaat lijkt dit ook het geval te zijn.
Audiodisc blue / 78 / N
1
wn45a
WN45a rn
2:32
3
121
stille groeven (geen modulatie)
c. maart 1954
plaatzijde die geheel gevuld is met lege groeven
geen
Vermoedelijk testsnijding. Omwille van een eventuele 'rumble' en ruis
test zijn zes stukken van ongeveer 5 seconden gekopieerd. De plaat is
bij Hoyer 'vernietigd' door het opzettelijk aanbrengen van krassen.
Audiodisc / 78 / M
1
wn45b
WN45b rn
1:08
3
122
Gedicht in Spaans, titel lijkt Pabatinda, voorgedragen door man
medio 1954? (op grond van verso)
man draagt gedicht voor in Spaans met pianobegeleiding, na
voordracht volgt pianosolo.
73

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
sinaasappeleffect
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

Noel - (Demmista) - Reccluccott - danza y - composicion diote

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak gebobbeld, enig
sinaasappeleffect
2
wn93b
WN93b rn
2:10
1) 0:00, 2) 2:10
3
123
niet geïdentificeerd nummer gespeeld door klein ensemble van
snaarinstrumenten (mogelijk Conjunto Grasioso uit Bonaire)
medio 1954? (op grond van verso)
vlotte muziek door klein ensemble van snaarinstrumenten
Noel - (Demmista) - Reccluccott - danza y - composicion diote
Muziek lijkt op Conjunto Grasioso zoals aangetroffen in het
Geluidsbandenarchief van Radio Hoyer, inv. Nrs. 19, 31 en 45. Het
nummer op de lakplaat is niet compleet, wordt technisch afgebroken
daar de plaat vol is. Bij de datering is uitgegaan van het principe dat bij
verschillende opnamen op een lakplaat deze vermoedelijk in een
zelfde periode zijn opgenomen, tevens is de groef (diepte etc.) gelijk
aan voorgaande band op de plaat.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak gebobbeld, enig
2
wn93b
WN93b rn
1:25
1) 0:00, 2) 2:10
3
125
(vermoedelijk) Harold Martina (piano)
1950-1956, waarschijnlijk 1954 of later
Band 1 en 2 geen modulatie, band 3 modern pianospel. Aan buitenste
rand afbladderende lak, ook in groeven van ongemoduleerde 1e band.
Groefdiepte in de 1e twee banden varieert sterk. Vermoedelijk
gebruikt om de druk van de snijkop of de plaat (en dus de groefdiepte)
in te stellen.
test piano - Harold
1e twee banden (zonder modulatie) niet gekopieerd. Martina is vanaf
c. 1946 in het openbaar actief als pianist. Speelt meest klassiek maar
ook wel op dansavonden. In 1952 diploma middelbaar onderwijs op
74

Curaçao, vervolgens voor opleiding naar Medillin, aldaar in 1956
afgestudeerd, vervolgens naar Wenen. Het is waarschijnlijk dat de
opname in zijn periode voor vertrek naar Wenen is gemaakt.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:

Audiodisc blue / 78 / N
3
wn4a
WN4a rn
1:42
3
126
Reclame voor Pfaff naaimachines
1954 of later
1e band Bruidsmars, orgelspel, 2e band gesproken brief, ondiep
gesneden, 3e band leeg, 4e band reclame Phaff naaimachines in
Nederlands.
test reclame - Best.
Pfaff wordt vanaf mei 1952 geimporteerd door Universal Trading. Zie
Amigoe 29-5-1952 p 3. Ruisniveau hoog door sinaasappeleffect in lak.
Hoewel één plaatzijde is wn4b gesplitst in de bestanden WN4b rn en
WN4b 2.
Audiodisc blue / 78 / N
4
wn4b
WN4b rn
1:24
zie Inv. Nr. 127
3
127
Bruidsmars, orgelspel en gesproken brief (mislukte snijding)
1954 of later
1e band Bruidsmars, orgelspel, 2e band gesproken brief, ondiep
gesneden, 3e band leeg, 4e band reclame Phaff naaimachines in
Nederlands.
test reclame - Best.
Ruisniveau hoog door sinaasappeleffect in lak. Het orgelspel en vooral
de gesproken brief zijn ondiep gesneden. Vooral in het laatste geval
spoort de naald daardoor niet. Er is haaks op de draairichting zelfs een
deel in de modulatie waar geen groef is gesneden. Hoewel een
plaatzijde is wn4b gesplitst in de bestanden WN4b rn en WN4b 2.
Audiodisc blue / 78 / N
3
75

werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

wn4b
WN4b 2
1) 0:28, 2) 0:24
1) 0:00, 2) 0:28 (zie ook Inv. Nr. 126)
3

inv nr:
titel/onderw.:

128
Reclame voor 'Sixto' op Buena Vista, een bedrijf dat geluidsapparatuur
verhuurt, op achtergrond plaat van Celia Cruz
1954 of later
Reclame voor 'Sixto' op Buena Vista, een bedrijf dat geluidsapparatuur
verhuurt, op achtergrond plaat van Celia Cruz
geen
Grammofoonplaat van Celia Cruz, gebruikt als achtergrond voor
reclameboodschap. Manipulaties aan geluidsvolume. Reclame (in
Papiamento) voor 'Sixto' bij Buena Vista, een bedrijf dat versterkers
(vermoedelijk voor 'public adress') verhuurd. De mededeling wordt
herhaald, de eerste keer blijkt de microfoon te laat te worden
opengezet. Aangezien beide mededelingen identiek zijn zullen ook
deze eerst - alvorens tot deze mix te komen - op plaat zijn gezet. Verso
ongebruikt.

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:

Audiodisc geel / 78 / N
1
wn11a
WN11a75 rn
2:52
3
129
Pianosoli (Edgar Palm?) met percussie. O.a. improvisatie op Glory,
Glory, Halelujah. Surinaamse muziek
1954 of later
Pianosoli met percussie (rasp, bongo, bas), vier niet geïdentificeerde
melodieën (m.u.v. 3, een improvisatie op Glory, Glory, Hallelujah).
Mogelijk Edgar Palm, echter dan niet met bekende kwarta-begeleiding.
Bolero - Bolero Mambo - Polonaise - Sur. Wals
Mogelijk zijn dit geen 'dubbings' maar eigen opnamen van Hoyer.
Mogelijk vervaardigd in het kader van het bezoek van een Surinaamse
prominent of het bezoek van het Surinaams Philharmonisch Orkest aan
Curacao in 1954. Geluidskwaliteit, afgezien van enige jengel, goed.
Audiodisc blue / 33 / M-N
4
wn13a
WN13a rn
76

tijdsduur:
start banden:
categorie:

7:56
1. 0:00, 2. 2:24, 3. 4:23, 4. 5:28
3 of 2 misschien 5

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

130
Pianosoli (Edgar Palm?) met percussie, Surinaamse muziek
1954 of later
Pianosoli met percussie (rasp, bongo, bas), vier niet geïdentificeerde
melodieën. Mogelijk Edgar Palm, echter dan niet met bekende kwartabegeleiding.
Kassikko [sic? Kaseko?] - Verleidingsdans - Rode Paloeboe [?] - Kassikko
Mogelijk zijn dit geen 'dubbings' maar eigen opnamen van Hoyer.
Mogelijk vervaardigd in het kader van het bezoek van een Surinaamse
prominent of het bezoek van het Surinaams Philharmonisch Orkest aan
Curacao in 1954. Geluidskwaliteit, afgezien van enige jengel, goed.

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

Audiodisc blue / 33 / M-N
4
wn13b
WN13b rn
8:44
1. 0:00, 2. 2:20+C380, 3. 4:00, 4. 5:37
3 of 2 misschien 5
131
pianomuziek gebruikt onder overlijdensberichten
1954 of later
Vermoedelijk gebruikt bij het voorlezen van overlijdensberichten in
uitzending van Radio Hoyer.
In Memoriam
Geluidskwaliteit goed, maar kleine knik in drager. Zie ook wn33. Naam
compositie onbekend, evenals die van de pianist
15 [slecht leesbaar]
Audiodisc blue / 78 / N
1
wn16a
WN16a rn
2:43
3
132
pianomuziek gebruikt onder overlijdensberichten
1954 of later
Vermoedelijk gebruikt bij het voorlezen van overlijdensberichten in
uitzending van Radio Hoyer.
In Memoria [sic][sticker:] 20
77

opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:

Geluidskwaliteit minder dan wn16b (meer distorsie). Snelheid wijkt af.
Vermoedelijk een dubbing van een eigen opname. In verband met
dagelijks gebruik (slijtage) zijn vermoedelijk meerdere dubbings
'getrokken' van een moederplaat. Dit verklaart ook de aanwezigheid
van doublures van dit nummer in het archief. NB: verso is blanco.
20
Audiodisc blue / 78 / N
1
wn33a
WN33a rn
2:19
3
133
pianomuziek gebruikt onder overlijdensberichten
1954 of later
Vermoedelijk gebruikt bij het voorlezen van overlijdensberichten in
uitzending van Radio Hoyer.
In Memoriam
Geluidskwaliteit beter dan verso maar heeft foute start (bron waarvan
wordt gekopieerd komt hoorbaar op gang), en kleine knik in drager. Zie
ook wn33. Naam compositie onbekend, evenals die van de pianist
15 [slecht leesbaar]
Audiodisc blue / 78 / N
1
wn16b
WN16b rn
2:48
3
134
Vilma Frederic (zang) begeleid door vermoedelijk het orkest van
Valentino 'Tata' Leonard. Titel van het stuk is mogelijk Lejos De Ti
1954 of later
Zangeres Vilma Frederic, vermoedelijk begeleid door het orkest van
Valentino 'Tata' Leonard
Vilma - Frederic
Opvallend is het gebruik van trompet met demper. De plaat bevat drie
maal een opname van hetzelfde stuk. De microfoonplaatsing is
verschillend evenals de modulatie. Vermoedelijk testopnames
Audiodisc blue / 33 / M-N
3
wn24b
WN24b rn
78

tijdsduur:
start banden:
categorie:

8:11
1) 0:00, 2) 2:46, 3) 5:28
3

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

135
De vos en het paard (sprookje in het Nederlands)
1954 of later
Sprookje in de Nederlandse taal, voorgelezen door jonge vrouw
De Vos + Het Paard
De originele opname bevat een enorme 'rumble' die varieert, evenals
het volume van het signaal. De opname is niet compleet, technisch
afgebroken door het einde van de plaat. Dit betreft echter slechts de
laatste zin. Het taalgebruik is af en toe vreemd. NB: Verso is
testsnijding instellen snijdiepte (2 banden). Dit bestand is alleen in de 1
op 1 collectie opgenomen (bestandnaam WN25b). Hierin zijn enkele
seconden van de plaat opgenomen voor eventuele analyse van
'rumble' en andere bijgeluiden.

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:

Audiodisc yellow / 78/ N-M / enig sinaasappeleffect, enkele delen lak
afwezig in deel zonder modulatie
1
wn25a
WN25a rn
3:28
3
136
Shi Maraja, pianospel door Morales
1954 of later
De Curacaose klassieker Shi Maraja wordt gespeeld als rustige
pianosolo.
Shi Maraja - Morales
Zie ook inventarisnummers 102 en 207. In 1948 wordt in de Amigoe
veel geadverteerd met platen van Noro Morales. Shi Maraja is een
typisch Curaçaos stuk. Er zijn echter geen meldingen aangetroffen dat
Noro Morales (een internationaal befaamd pianist) op Curaçao is
geweest. De kwaliteit van het spel duidt niet op een pianist van
internationale faam. Vermoedelijk speelt op de plaat een andere
pianist genaamd Morales.
Audiodisc yellow / 78 / N / goed, sinaasappeleffect maar vrijwel niet in
modulatie
1
wn28a
WN28a rn
2:50
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start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:

3
137
Bolero, gespeeld door Conjunto Happy Boys, vermoedelijk onder
leiding van Valentino 'Tata' Leonard met zang van Jose Casseres
1954 of later
Conjunto (vermoedelijk Leonard) met mannelijke zang (Jose
Casseres?), bolero, met zang in Spaans.
geen
Zeer slechte geluidskwaliteit door aangetaste lak (sinaasappeleffect).
Tweede band maracas met gitaar (apart inventarisnummer). Het
nummer, en waarschijnlijk ook de opname, is gelijk aan
inventarisnummer 137-2 (wn89a).
Audiodisc yellow / 78 / N
2
wn28b
WN28b rn
2:55
1) 0:00, 2) 2:55
3
137-2
Bolero, gespeeld door Conjunto Happy Boys, vermoedelijk onder
leiding van Valentino 'Tata' Leonard met zang van Jose Casseres
1954 of later
Conjunto (vermoedelijk Leonard) met mannelijke zang (Jose
Casseres?), bolero, met zang in Spaans
Bolero - HB
Door zeer slechte toestand van deze zijde van de plaat kan deze niet
worden gereinigd en bijna niet worden afgespeeld. Lak ligt over grote
delen los van de drager en scheuren in de lak zijn parallel aan de groef.
Het digitale bestand, bestaande uit ongeveer het tweede deel van de
plaat (dat wat nog afspeelbaar was) is door de slechte toestand alleen
geschikt voor studiedoeleinden maar zal geen luistergenoegen
verschaffen. Wel kan een goede indruk worden verkregen van de klank
van het orkest en het arrangement en de zang. Het nummer, en
waarschijnlijk ook de opname, is gelijk aan inventarisnummer 137
(wn28b).
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak vrijwel geheel van drager
losgekomen, ten dele weg
1
wn89a
WN89a rn
1:38
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start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

3
138
niet geïdentificeerd stuk, gitaar met maracas
1954 of later
Gitaar met maracas.
geen
Zeer slechte geluidskwaliteit door aangetaste lak (sinaasappeleffect).
Testopname.
Audiodisc yellow / 78 / N / sinaasappeleffect
2
wn28b
WN28b rn
0:26
1) 0:00, 2) 2:55
3
139
Zeemansliederen (Shanty) gezongen door Nederlander (Brenneker?)
met koor en gitaarbegeleiding
1954 of later
Mannelijke zang met koor met gitaarbegeleiding, zeemanslied.
geen
Timbre van de stem van de 'leadzang' doet denken aan Pater
Brenneker. Opname is ondergemoduleerd. Plaat heeft knip in rand.
Audiodisc blue / 78 / N / sinaasappeleffect
2
wn29b
WN29b rn
0:51
1) 0:00, 2) 0:51
3
140
Del Mar Caribe (Somewhere Over The Rainbow in Zuid-Amerikaanse
versie (cha cha cha)) gespeeld door Estrellas del Caribe
c. 1951/1952
conjunto met ‘coro’
geen
Hoewel op handelsplaat (Hoyco NWI 8 / 4B) getiteld Del Mar Caribe
(comp. Edgar Supriano) vertoont het stuk grote overeenkomst met
Somewhere Over The Rainbow. Laatstgenoemd stuk is gecomponeerd
in 1938, en bekend geworden in 1939. Estrellas del Caribe speelden af
en toe ook (bewerkte) Noord-Amerikaanse muziek. Op een foto van
81

het orkest in de Amigoe prijkt Moonlight Serenade op de piano
(Amigoe: 13-2-1961 p. 3). Deze opname is interessant omdat vanwege
auteursrecht dergelijke stukken nooit op plaat zijn uitgebracht. Helaas
is de geluidskwaliteit door aangetaste lak niet optimaal. De lakplaat is
vermoedelijk een niet uitgebrachte ‘take’ van de handelsplaat.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Audiodisc blue / 78 / N / sinaasappeleffect
2
wn29b
WN29b rn
2:07
1) 0:00, 2) 0:51
3
141
Reclame Kool sigaretten
1954 of later
Door man, in Spaans, gesproken reclame voor Kool sigaretten. , met en
zonder filter, ook menthol.
geen
Reclame voor Kool sigaretten, met en zonder filter en menthol. Met
(opzettelijk) echo effect in start en einde. Plaat gebruikt voor reclame
via Radio Hoyer. Vermoedelijk geen eigen opname maar een algemeen
op Zuid-Amerika gerichte reclameboodschap, aangeleverd door het
door Kool gebruikte reclamebureau. Vrij sterke ‘rumble’ die afkomstig
lijkt van de oorspronkelijke opname. Verso is blanco
Audiodisc yellow / 20 cm / 78 / N / enige kleine vervorming drager
1
wn48a
WN48a rn
1:16
3
143
Tumba, gespeeld door orkest (vermoedelijk Conjunto Happy Boys),
onder leiding van Valentino 'Tata' Leonard
1954 of later
Tumba gespeeld door orkest. Het nummer wordt op de plaat drie maal
achter elkaar gespeeld
Tumba - Tata
Tumba gespeeld door orkest onder leiding van Valentino 'Tata'
Leonard. Het nummer wordt drie maal achter elkaar gespeeld, zonder
dat dit op de plaat is aangegeven door een kengroef of apart bandje.
De eerste versie is als gevolg van een scheur in de laklaag van de plaat
nauwelijks afspeelbaar. De laatste twee versies zijn technisch beter,
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hoewel als gevolg van sinaasappeleffect een prominente laagfrequente
ruis aanwezig is. De derde versie van het stuk is wat korter dan de
eerste twee. Het digitale bestand is vooral tot 1:15 minuut zeer slecht
en hierdoor alleen geschikt voor studiedoeleinden. Wel kan, mede
door de volgende twee versies die beter te beluisteren zijn, een goede
indruk worden verkregen van de klank van het orkest en arrangement.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak vertoont een grillige scheur,
sinaasappeleffect
1
wn89b
WN89b rn
2:56
de tweede en derde versie beginnen op respectievelijk 1:24 en 2:21
3
144
Trio La Rosa
c. 1955
trio (zang en gitaar) speelt rustige Zuid Amerikaanse muziek
geen
Klinkt 'Bonairiaans' (vergelijk Musika handelsplaten Quinteto Bonaire).
Wordt bevestigd door verso met opschrift 'Trio La Rosa'. Trio La Rosa is
ter sprake gekomen in een interview dat samensteller dezes had met
de zanger Humberto Nivillac. Nivillac heeft bij dit trio gezongen. Het
trio bestond uit: 'Papi’ Kroon, ‘Boeis’ en Tielman (exacte namen niet
bekend). Mogelijk zingt ook Nivillac op deze opname mee.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / grote delen lak los, niet in
modulatie maar dat deel wel gebobbeld
1
wn91a
WN91a schoon rn
1:48
3
145
Trio La Rosa
c. 1955
trio (zang en gitaar) speelt rustige Zuid Amerikaanse muziek
Trio La Rosa
Zie opmerkingen onder voorgaande inventarisnummer
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak los in niet gemoduleerde
deel
1
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werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

wn91b
WN91b schoon rn
2:47

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:

146
Testopname, trio (zang met gitaar)
c. 1955?
zang met gitaar door drie mannen
XXX
testsnijding, goed spelend trio. Derde band van de plaat.

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

3

Audiodisc blue / met uitloop / 78 / N / lak komt los van
ongemoduleerde deel, hechting in gemoduleerde deel zwak, licht
gebobbeld
3
wn96b
WN96 b schoon rn
1:34
1) 0:00, 2) 0:21, 3) 1:38
3?
147
El Caiman (of: Se Va El Caiman), vermoedelijk gezongen door Anna
Penso, begeleid door piano en sax
c. 1955?
Zang door vrouw met begeleiding door piano en sax en ‘coro’ van twee
of drie mannen. Rondom 1:00 minuut tot 1:15 'witjes', het gevolg van
lakbeschadiging in de plaat. Na afronding wordt trompetsolo ingezet
en wordt het stuk weer opgevat en domineert de trompet. Lijkt
repetitie of testopname.
Caiman - Penso
Etraim 'Caiman' Sanchez is een Colombiaanse voetballer van Curacaose
afkomst, zie Amigoe 31-12-1954. Mogelijk heeft het lied daar enig
verband mee. Biografie Rina Penso op www.rinapenso.com.
Aanvankelijk is verondersteld dat de zang is van Rina Penso.
Vergelijking van de aardige maar ongetrainde stem op de lakplaat met
die van Rina Penso op de elpee Curacao, A Window to the World biedt
geen zekerheid. Op 15 oktober 2017 is, bij gelegenheid van het draaien
van de film Mi Ta Hasi Mi Kos over het leven van Rina Penso de
opname aan mevrouw Penso voorgespeeld. Rina Penso zegt zeker te
weten dat de zang niet van haar is en noemt Anna Penso als mogelijke
vocaliste. De aanduiding 'Penso' op het label kan ook verwijzen naar
één van de musici met deze naam op Curaçao; Jacques Penso, K.M.
Penso of Sadi Penso. Eerstgenoemde is echter meer bekend als
producent, de tweede als leider van een steelband en de derde als
84

gitarist. Daarom lijkt het toch aannemelijk dat we op de lakplaat
worden geconfronteerd met de karaktervolle, stem van Anna Penso.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak gescheurd, komt in
modulatie los in grotere stukken
1
wn87a
WN87a rn
3:46
3
148
niet geïdentificeerde mambo, vermoedelijk gespeeld door het orkest
van Valentino 'Tata' Leonard
c. 1955?
goed ingespeeld orkest speelt mambo
Mambo - Curacao
Bestand bevat als gevolg van de slechte conditie van de lak veel
'hangers'. Probleem is dat in de lak barsten zijn opgetreden die parallel
liggen aan de groeven. Hierdoor springt de naald over een groefdeel
heen en/of wordt een groefdeel herhaald. Deze 'hangers' zijn er
eventueel - met gezien het te verwachten eindresultaat - onevenredig
grote tijdsinvestering uit te knippen. In de huidige vorm volstaat de
digitale kopie om een indruk te krijgen van het (overigens goed
spelende) orkest. De melodie valt eventueel op grond van dit bestand
te reconstrueren.
Audiodisc blue / geen uitloop / 78 / N / lak gescheurd op klein deel in
modulatie, zit nog wel vast
2
wn87b
WN87b schoon rn
3:19
1) 0:00, 2) 3:19
3
149
Philip Haseth zingt compositie van Augusto Cohen: Serenada Caribe,
opname van uitzending van Venezolaanse zender
c. 1956 (op grond van verso)
zang van man met orkestbegeleiding
Serenta - Caribe - Boeis
Opname van een deel van een radio-uitzending van Venezolaans
station, met aan- en afkondiging. Door matige geluidskwaliteit slecht
te verstaan welke zender het betreft. 'Boeis' is de bijnaam van Philip
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Haseth. Het 2e bandje is een fragment van het eerste stuk, meer
gemoduleerd, met andere klankkleur.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:

Audiodisc blue / 78 / N-M / geen uitloop / matig, lak lijkt broos en los
in deel modulatie en bij uitloopgroef
2
wn70b
WN70b rn
1) 2:37, 2) 0:35
1) 0:00, 2) 2:37
3
150
Oproep om mee te doen aan budget (uitgaven) onderzoek
begin 1956
Oproep (in Nederlands) om deel te nemen aan onderzoek naar
uitgavenpatronen onder de bevolking. De mededeling wordt 3x
gesproken.
Budget Ond: - Ned
Op 20-9-1955 meldt de Amigoe het voornemen om eind 1955 een
budgetonderzoek onder de Curaçaose bevolking. De Amigoe bericht in
1956 over de resultaten. Ter stimulering van deelname worden gratis
loten van de Landsloterij in het vooruitzicht gesteld. Ondanks
verkleuring van de lak is de Papiamentse versie (verso)
geluidstechnisch in betere staat.
Soundcraft Audition / 78 / N / sinaasappeleffect
1
wn31a
WN31a rn
2:19
3
151
Oproep om mee te doen aan budget (uitgaven) onderzoek
begin 1956
Oproep (in Papiamento) om deel te nemen aan onderzoek naar
uitgavenpatronen onder de bevolking. De mededeling wordt 3x
gesproken.
Budget Ond: - Ned
zie voorgaande inventarisnummer. Deze versie is geluidstechnisch
beter dan het voorgaande inventarisnummer.
Soundcraft Audition / 78 / N / sinaasappel - verkleuring
1
wn31b
86

bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:

WN31b rn
2:10
3
152
El Diablo Suelto, pianosolo door Ricardo Pijper
27 februari 1956
Pianosolo, in aparte, wat 'springerige' stijl, ietwat slorig gespeeld.
Ricardo Pyper [onleesbaar in potlood, lijkt op: v. Walle]
Ricardo Pijper wordt op 24-2-1956 genoemd in de Amigoe als
medewerkende aan de viering van 112 jaar onafhankelijkheid van de
Dominicaanse Republiek. Op 27 februari, zo meldt de krant, zal er een
uitzending plaatsvinden van Heriberto Curiel Lopes en Ricardo Pijper
via de zender Juliana.
Audiodisc blue / 78 / N / geen uitloop / lak lijkt broos, licht vervormde
drager, sinaasappeleffect
2
wn70a
WN70a rn
3:00
1) 0:00, 2) 3:00
3
153
Curacao, gezongen door duo, waaronder vermoedelijk Rudy Plaate.
1957
Curacao, gezongen door duo, onder begeleiding van gitaar en
percussie. Niet geheel zuiver.
[doorgehaald] Curacao - Rudy Plaate - 78 Vermoedelijk hebben Jan en Freddy Wanipa en/of Juan Costiana
meegewerkt aan deze opname. Met deze musici werkt Plaate rondom
1958 veel samen. De uitvoering van het nummer wijkt af van die welke
is vastgelegd op de elpee Curom D 99609 L, uitgebracht bij het 25 jarig
bestaan van de Curaçaose Radio Omroep (Curom). De plaat heeft een
knik in de drager, dit is hoorbaar in wisselend ruisniveau.
194-1
Audiodisc yellow / 78 / N
1
wn5a
WN5a c rn
3:05
3
154
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titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:

niet geïdentificeerd lied, zang door Rudy Plaate, begeleiding door
gitaar en bas
1957
Rudy Plaate (zang) begeleid door twee gitaren en een bas.
[doorgehaald] niet goed [niet doorgehaald] te hard [onleesbaar] adios
- 331/3
Begeleiding en zang 'rijper' dan op verso.
Audiodisc yellow / 33 / N
1
wn5b
WN5b rn
4:57
3
155
twee niet geïdentificeerde tango's, spel van twee gitaristen
c. 1957?
Klassieke tango's, fraai vertolkt door twee gitaristen
geen
Goede geluidskwaliteit, gesneden op 78 toeren microgroef
Audiodisc / 78 / M / drager enigszins vervormd
2
wn46a
WN46a rn
5:09
1) 0:00, 2) 2:41
3
156
Gesproken brief / gedicht in Spaans
c. 1957?
Vrouw spreekt, voorafgegaan door harp en vioolmuziek, tot haar
ouders en draagt gedicht voor, vermoedelijk niet compleet
geen
1e band op de plaat. Spreekster meldt in haar woorden op Curaçao te
zijn in de 'excellente' studio van Hoyer. Goede geluidskwaliteit,
gesneden op 78 toeren microgroef
Audiodisc / 78 / M / drager enigszins vervormd
3
wn46b
WN46b rn
1:17
1) 0:00, 2) 1:17, 3) 3:31
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categorie:

3

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

157
Mars gespeeld door conjunto
c. 1957?
Mars, vermoedelijk gespeeld door lokaal orkest, geen zang.
geen
2e band op de plaat. Mogelijk een mars in het kader van verkiezingen.
Ongeveer 40 seconden na start twee maal kort op elkaar elektronische
'schreeuw', overmodulatie ten gevolge van oscillatie ergens in het
elektronische circuit.

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

Audiodisc / 78 / M / drager enigszins vervormd
3
wn46b
WN46b rn
2:14
1) 0:00, 2) 1:17, 3) 3:31
3
158
Niet geïdentificeerd stuk op fluit (solo)
c. 1957?
Solo op fluit, ietwat melancholisch. Doet denken aan Gelsomina uit de
film La Strada van Fellini.
geen
3e band op de plaat
Audiodisc / 78 / M / drager enigszins vervormd
3
wn46b
WN46b rn
1:39
1) 0:00, 2) 1:17, 3) 3:31
3
159
Conjunto Fleur de Marie, propaganda voor Democratische Partij
1957/1958 (zie voor motivatie verso)
Ietwat melancholisch langzaam en eentonig lied, rauw gezongen, met
begeleiding door bongos, klavis en banjo (of kwarta of ander (klein)
snaarinstrument), puur, maar amateuristisch en onzuiver.
Conjunto - Fleur de - Marie
Propagandistisch lied voor de Democratische Partij. Aan het eind is
vermindering van de aanwezige 'rumble' hoorbaar. Dit kan zijn
veroorzaakt door het dichtdraaien van de microfoon (waardoor
'rumble' in de studio niet meer wordt opgenomen) of duiden op een
89

'dubbing'. Dit is echter dan wel een 'dubbing' van een eigen opname.
Vermoedelijk is de eerste veronderstelling juist. Redelijke
geluidskwaliteit.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
bobbels
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

Audiodisc yellow / 78 / N
1
wn40a
WN40a75 rn
3:21
3
160
Conjunto Fleur de Marie, propaganda voor Democratische Partij
1957/1958
Vlot lied, met begeleiding door bongos, klavis en banjo (of kwarta of
ander (klein) snaarinstrument), zang door ‘coro’ (mogelijk is
Erquimedes Candelaria hier een onderdeel van, zijn specifieke scherpe
stem lijkt hoorbaar).
De wit - Cat [?]
Banjo (?) wordt op specifieke tokkelende manier bespeeld zoals
bijvoorbeeld ook in Fracaso (Estrellas del Caribe, Musika 1025A). De
aanduiding 'De Wit' op de plaat (overigens slecht leesbaar) kan duiden
op de kwestie De Wit. Dit betreft een zaak die speelt in de jaren 19571958 waarbij de journalist De Wit met uitzetting wordt bedreigd na
kritisch te hebben geschreven over Venezuela, hetgeen de Antilliaanse
regering onwelgevallig is. Eén en ander leidt tot een krachtmeting
tussen de Antilliaanse regering en de Nederlandse regering (die
vrijheid van meningsuiting in het geding acht). Zie: Jones. Tussen
Onderdanen, Rijksgenoten en Nederlanders: 272, zie o.a. ook over de
kwestie: (alles Amigoe) 10.7.1957: 6, 13.5.1958: 1, 4.1.1958: 6,
2.10.1958: 1.
geen label [Audiodisc yellow] / 78 / N / enige schade lak aan rand,
1
wn40b
WN40b rn
2:59
3
161 + 161B
Madrecita (compositie Helen Hoyer), gezongen door Hortance Sarmaat
met gitaarbegeleiding
c. 1958
zangeres zingt wals met gitaarbegeleiding
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info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:

[onleesbaar] receta di - Helen Hoyer - canta [onleesbaar]
Amigoe van 27 september 1954 meldt dat de 11 jarige Helen Hoyer de
Jacho Valse speelt. Deze compositie van Helen is opgedragen aan haar
vader. Helen componeert dus al op jeugdige leeftijd. (Helen Hoyer is
geboren op 13 november 1943 (Amigoe 22-11-43). ) Wanneer de wals
Madrecita is gecomponeerd is vooralsnog onzeker. De opname van
Hortance Sarmaat lijkt uit 1958 te stammen, de periode dat zij haar
eerste plaat maakt voor Benarsa. Echter, deze lakplaat kan ook later
zijn opgenomen. Onderhavige opname heeft ruis en vervorming. De
opname is een 'dubbing' van band en is ook aanwezig in het Hoyer
bandenarchief, in betere geluidskwaliteit. Het eerst aangegeven
bestand is een kopie van de geluidsband, de tweede van de lakplaat.
De geluidskwaliteit van de lakplaat is slecht als gevolg van schade aan
de lak.
Soundcraft Microlac / 78 / N / enig sinaasappeleffect - gematteerd
?
wn42a
WN42a band rn en WN42a rn
3:05 en 3:11
3
161-2
Madrecita, gespeeld door conjunto, mogelijk Estrellas del Caribe
c. 1958
wals Madrecita (gecomponeerd door Helen Hoyer), gespeeld door
klein ensemble (piano, kwarta, percussie, 2x trompet, bas)
78 toer wals - HELEN - Madrecita - wals di - Helen Hoyer
Madrecita is ook als pianosolo vastgelegd. Het stuk is een compositie
van Helen Hoyer. Onduidelijk is of met de vermelding van haar naam
op het label Helen Hoyer wordt aangegeven als componist en/of als
deelnemer aan het uitvoerend ensemble. Vermoedelijk is slechts het
eerste juist. Het ensemble vertoont grote overeenkomst met dat op
inventarisnummer 162 (wn42b).
Audiodisc blue / 78 / N-M
1
wn19a
WN19a rn
3:05
3
162
Wals (niet Madrecitra) (compositie Helen Hoyer), gespeeld door
conjunto, mogelijk Estrellas del Caribe
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datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

c. 1958
Orkest speelt een wals, zonder zang
Wals di - Helen Hoyer
Mogelijk is dit de door Helen Hoyer gecomponeerde wals waar de
Amigoe van 27 september 1954 melding van maakt. De 11 jarige Helen
Hoyer heeft de Jacho Valse, opgedragen aan haar vader, gespeeld. In
de start is een 'witje' hoorbaar (onderbreking in het geluid als gevolg
van een onrechtmatigheid in de geluidsband). Vrijwel zeker een
'dubbing' van band. Distorsie door sinaasappeleffect, dit wordt echter
gecompenseerd door goede modulatie, waardoor de geluidskwaliteit
meevalt. Het ensemble vertoont grote overeenkomst met dat op
inventarisnummer 161-2 (wn19a).
Soundcraft Microlac / 78 / N-M /sinaasappeleffect - lakschade rand
?
wn42b
WN42b rn
3:39
3
163
Corrida de Juan [?], uitgevoerd door Rudy Plaate met Trio Los
Giganto(s)
c. 1958
ranchero muziek door trio (gitaar) met zang door man
Corrida a Juan [onleesbaar] - Rudy Plaate - Trio Los Gigantos
Lakplaat verkeert in zeer slechte toestand. De lak vertoont blazen en is
gebobbeld, is zeer verzwakt en korrelig en ligt ten dele vrijwel los op
de drager. De digitale kopie is van zeer matige geluidskwaliteit en dient
hoofdzakelijk om een indruk te geven hoe deze vroege opname van
Rudy Plaate heeft geklonken.
Audiodisc blue / 20 / geen uitloop / 78 / N / lak is gebobbeld en komt
ten dele los van de drager
1
wn95a
WN95a rn
2:43
3
164
La Medieina, uitgevoerd door Rudy Plaate met Trio Los Giganto(s)
c. 1958
ranchero muziek door trio (gitaar) met zang door man
La Medieina - Rudy Plaate - Trio Los Giganto
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opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Lakplaat verkeert in zeer slechte toestand. De lak vertoont blazen en is
gebobbeld, is zeer verzwakt en korrelig en ligt ten dele vrijwel los op
de drager. Door oxydatie van de drager hier en daar 'pitten' in de lak.
De digitale kopie is van zeer matige geluidskwaliteit en dient
hoofdzakelijk om een indruk te geven hoe deze vroege opname van
Rudy Plaate heeft geklonken.
Audiodisc blue / 20 / geen uitloop / 78 / N / lak is gebobbeld en komt
ten dele los van de drager
1
wn95b
WN95b rn
2:54
3
165
Reclame Coca Cola
na maart 1958
reclame voor Coca Cola, lijkt uitvoering voor Zuid Amerika, fluit en
samenzang door mannen.
jingle coca cola - 345-400 - RHII
Lak zeer aangetast en de plaat is in feite niet meer af te spelen. De
digitale kopie kan niet meer dan een indruk geven van hoe het stuk
ooit heeft geklonken en mogelijk helpen met de identificatie. Mogelijk
is de reclame verstrekt door een reclamebureau (mogelijk in de
Verenigde Staten) in dienst van Coca Cola. De plaat is een snijding van
Hoyer maar mogelijk is de oorspronkelijke opname dus geen Hoyerproduct en is er in feite sprake van een 'dubbing'. Het label geeft aan
dat de reclame is bestemd voor Radio Hoyer II. Dit station wordt in
maart 1958 officieel in gebruik genomen.
Soundcraft Microlac/ geen uitloop / 78 / N / grote delen lak weg, lak
op plaat zit los
2
wn110a
WN110a rn
1:01
3
166
onbekend
na maart 1958
de opname is verloren gegaan
geen
De lak is bijna geheel van de plaat afgebrokkeld.
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nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

Soundcraft Microlac/ geen uitloop / 78 / N / zeer grote delen lak weg,
lak op plaat zit los
1
wn110b
geen
n.v.t.
3
167
Vermoedelijk 'tune' voor avondprogramma
na maart 1958
de opname is verloren gegaan
78 toer - Avond Programma - 5.00 - 8.50 p.m. - RH II
Het label geeft aan dat de opname is bestemd voor Radio Hoyer II. Dit
station wordt in maart 1958 officieel in gebruik genomen. De lak is
bijna geheel van de plaat afgebrokkeld. Vrijwel zeker is er sprake
geweest bij deze 'tune' van een 'dubbing' van handelsplaat
Soundcraft Microlac/ met uitloop / 78 / N / zeer grote delen lak weg,
lak op plaat zit los
1
wn112a
geen
n.v.t.
3
168
Vermoedelijk 'tune' voor avondprogramma, 'dubbing' van elpee, titel
nummer: Bread, Love And Dreams.
na maart 1958
de opname is verloren gegaan
Avond Programma - 5.00 - 8.30 uur p.m. - bread love and dreams - (l.p.
E94A)
Mogelijk muziek uit de film Bread, Love and Dreams uit 1953, met o.a.
Gina Lollobrigida. Zie ook opmerkingen voorgaande inventarisnummer.
Soundcraft Microlac/ met uitloop / 78 / N / zeer grote delen lak weg,
lak op plaat zit los
1
wn112b
geen
n.v.t.
3
94

inv nr:
titel/onderw.:

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:

datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:

169
Vermoedelijk 'tune' voor een programma met Nederlandse muziek,
getiteld: Nederlandse Sterren. Vermoedelijk het orkest van Wessel
Dekker.
na maart 1958
mars door orkest bestaande uit o.a. accordeon, mandoline, viool
Nederlandse sterren - R.H.II - 78 toeren
De lak is bijna geheel van de plaat afgebrokkeld. 'Dubbing' van
handelsplaat. De digitale kopie kan niet meer dan een indruk geven
van hoe het stuk ooit heeft geklonken en mogelijk helpen met de
identificatie. Vermoedelijk 'dubbing' van handelsplaat van het orkest
van Wessel Dekker.
D 57
Soundcraft Microlac/ geen uitloop / 78 / N / grote delen lak weg, lak
op plaat zit los, gebarsten, gebobbeld, sinaasappeleffect
1
wn114a
WN114a rn
1:50
3
170
Vermoedelijk 'tune' voor een programma met Nederlandse muziek,
getiteld: Nederlandse Sterren. Titel: Wiener Schwalben, orkest van
Wessel Dekker.
na maart 1958
de opname is verloren gegaan
Nederlandse sterren - D 2-4 - Wiener Schwalben
De lak is bijna geheel van de plaat afgebrokkeld. 'Dubbing' van
handelsplaat, vrijwel zeker van Wiener Schwalben, uitgevoerd door
het orkest van Wessel Dekker, uitgebracht op Philips PE 422.013. De
digitale kopie geeft vanwege de distorsie niet meer dan een indruk van
hoe het stuk heeft geklonken.
Soundcraft Microlac/ geen uitloop / 78 / N / grote delen lak weg, lak
op plaat zit los, gebarsten, gebobbeld, sinaasappeleffect
1
wn114b
geen
n.v.t.
3
171
Vermoedelijk 'tune' voor nieuwsberichten in het Nederlands
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datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:

vermoedelijk na maart 1958
de opname is verloren gegaan
78 - Ned. Nieuws - D 57 side 2-2
De lak is bijna geheel van de plaat afgebrokkeld. Vrijwel zeker
'dubbing' van handelsplaat
D 57
Soundcraft Microlac/ geen uitloop / 78 / N / zeer grote delen lak weg,
lak op plaat zit los
1
wn113a
geen
n.v.t.
3
172
Vermoedelijk 'tune' voor nieuwsberichten in het Nederlands
vermoedelijk na maart 1958
de opname is verloren gegaan
78 - Ned. Nieuws - D 57 side 2-2
De lak is bijna geheel van de plaat afgebrokkeld. Vrijwel zeker
'dubbing' van handelsplaat
D 57
Soundcraft Microlac/ geen uitloop / 78 / N / zeer grote delen lak weg,
lak op plaat zit los
1
wn113b
geen
n.v.t.
3
173
Vermoedelijk 'tune' of achtergrondmuziek voor bepaalde
nieuwsberichten
c. 1959
marsmuziek
78 - Noticia - Spanto - [moeilijk leesbaar:] D57 No 3
De toevoeging 'Spanto' (spantu=afschrikwekkend) kan er op duiden
dat deze muziek is gebruikt bij bepaalde nieuwsberichten; ernstige
nieuwsfeiten. Vermoedelijk dan als achtergrondmuziek. Kopie van
handelsplaat. De digitale kopie (slechts een deel van de plaat is
afspeelbaar) geeft vanwege de distorsie niet meer dan een indruk van
hoe het stuk heeft geklonken, maar kan dienen bij eventuele
identificatie van het stuk. Gelijk aan verso.
[moeilijk leesbaar:] D57 No 3
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drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:

Soundcraft Microlac/ geen uitloop / 78 / N / delen lak weg, delen lak
los, knik in plaat waarop lak is gebarsten, gebobbeld, sinaasappeleffect
1
wn115a
WN115a rn
1:59
3
174
Vermoedelijk 'tune' of achtergrondmuziek voor bepaalde
nieuwsberichten
c. 1959
marsmuziek
78 - Noticia - Spanto - [moeilijk leesbaar:] D57 No 3
Zie opmerkingen onder voorgaande inventarisnummer.
[moeilijk leesbaar:] D57 No 3
Soundcraft Microlac/ geen uitloop / 78 / N / delen lak weg, knik in
plaat, sinaasappeleffect
1
wn115b
WN115b rn
2:50
3
175
Merengue, gespeeld door Conjunto San Fernando (Conjunto Basiruti)
(Aruba)
1959?
ensemble bestaande uit accordeon, bongos, rasp, coro, met
mannelijke zang
San Fernando - merengue
Vrijwel zeker een opname van het Arubaanse Conjunto San Fernando,
ook wel genaamd Conjunto Basiruti. Het ensemble is in 1952 opgericht
door Julius Arindell. Het bestaat louter uit leden van de familie
Arindell. April 1960 is de bezetting: Julius (vader) (accordeon), Charles
(saxofoon), Julius jr. (gitaar) / George (trompet), Henry (wiri en raspu),
Francisco (bongos), Felicito (campana), Antonio (palito). Saxofoon,
gitaar en trompet zijn op de onderhavige opname niet hoorbaar.
Conjunto San Fernando bezoekt in 1959, 1962 en 1965 Curaçao
(gegevens afkomstig uit Amigoe). Technisch redelijke opname, enige
distorsie door sinaasappeleffect.
Audiodisc blue / 78 / N-M / sinaasappeleffect - randschade
1
wn44a
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bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

WN44a rn
3:11
3
176
Merengue, gespeeld door Conjunto San Fernando (Conjunto Basiruti)
(Aruba)
1959?
ensemble bestaande uit accordeon, bongos, rasp, coro, met
mannelijke zang
geen
Zie voor nadere gegevens voorgaande inventarisnummer. Nummer
gelijk aan verso, conditie plaatzijde (fysiek) beter maar de opname is
slechter. Manipulatie aan volume, zang te zacht. Vermoedelijk
testopname voor verso.
Audiodisc blue / 78 / N-M / sinaasappeleffect - randschade
1
wn44b
WN44b rn
1:29
3
177
Vermoedelijk 'tune' voor de nieuwsberichten in het Engels
c. 1960
de opname is verloren gegaan
Engels Nieuws - D129 - side - I - 2
De lak is bijna geheel van de plaat afgebrokkeld. Vrijwel zeker is er
sprake geweest bij deze 'tune' van een 'dubbing' van handelsplaat
D 129
Soundcraft Microlac/ geen uitloop / 78 / N / zeer grote delen lak weg,
lak op plaat zit los
1?
wn111a
geen
n.v.t.
3
178
onbekend
c. 1960
de opname is verloren gegaan
geen
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opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:

De lak is bijna geheel van de plaat afgebrokkeld. Gezien de zeer korte
banden is er mogelijk sprake van testsnijdingen. De groeven kunnen
ook zeer korte 'jingles' voor tussen nieuwsberichten o.i.d. hebben
bevat.
Soundcraft Microlac/ geen uitloop / 78 / N / zeer grote delen lak weg,
lak op plaat zit los
6 zeer korte banden
wn111b
geen
n.v.t.
3
179
stationcall Radio Hoyer II door Stella Priest en aankondiging toespraak
premier J. Pengel, alsmede afkondiging.
1963
stationcall Radio Hoyer II door omroepster, aankondiging toespraak
Surinaamse premier J. Pengel en afkondiging van deze toespraak.
aank + afk Premier - J. Pengel
De Surinaamse premier Pengel bezoekt Curacao in 1963, 1966 en
1967. Aangezien Stella Priest in de laatstgenoemde twee jaren in
Nederland vertoeft kan worden aangenomen dat de onderhavige
opname uit 1963 stamt.
Soundcraft Microlac / 17 cm / 33 / N-M
2
wn52a
WN52a rn
0:40
1) 0:00, 2) 0:25
3
180
Volkslied van Bonaire, uitgevoerd door klein (dames) koor, begeleid
door harmonium
1963 (op grond van verso)
dameskoor zingt met begeleiding van een harmonium (traporgel)
Himno di - Bonaire
Vervormd. Dit lied wordt in 1964 'voorlopig' tot volkslied van de
Nederlandse Antillen gemaakt. Het is gecomponeerd door J.B.A. 'Tony'
Palm. (Amigoe, 14 en 16 december 1964)
HIMNO 4-7
Soundcraft Microlac / 17 cm / 33/ N-M
1
wn52b
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bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

WN52b50e rn
1:42
3
181
Reclame Ponds gezichtcreme en lippenstift
na 1954, waarschijnlijk 1963
Advertentie voor Ponds gezichtscreme en lippenstift, gesproken door
vrouw, in Papiamento, als achtergrond: vioolspel (grammofoonplaat)
Angel Fase - Angel Skin - Lipstick
Het product dat deze advertentie betreft wordt geadverteerd in:
Amigoe, 6.11.1963 en 25.11.1963. De opname bevat veel ruis.
Soundcraft Audition / 78 / M-N
3
wn14a
WN14a rn
2:52
3 reclame
182
Reclame Ponds gezichtcreme
na 1954, waarschijnlijk 1963
Advertentie voor Ponds gezichtscreme en lippenstift, gesproken door
vrouw, in Papiamento, als achtergrond orkest (wals, swing)
(grammofoonplaat)
natura - Pouro ponds - Vanashing - Cold Crema
Het product dat deze advertentie betreft wordt geadverteerd in in:
Amigoe, 6.11.1963 en 25.11.1963. De opname bevat zeer veel ruis.
Soundcraft Audition / 78 / M-N
3
wn14b
WN14b rn
2:43
1. 0:00, 2. 0:45, 3. 1:48
3 reclame
183
Oproep Vrouwen Wereldgebedsdag
begin maart 1965
Aankondiging Vrouwen Wereldgebedsdag in Nederlands
AANKONDIGING - VROUWENwereldGEBEDsdag as. Vrijdag 8 uur in de
fortkerk - NA NIEUWSUITZENDING - NED
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opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

Amigoe, 2.3.1965 aankondiging wereld vrouwen gebedsdag,
vrijdagavond in de Fortkerk [i.e. 5-3-1965]. Kopie van een deel van de
aankondiging (dit door zeer slechte toestand plaat, delen lak los van
drager of afwezig).
Soundcraft Microlac / geen uitloop / 78 / N / lak over grote delen los
van drager of verdwenen
2
wn103a
WN103a rn
0:10
3
183-2
Propaganda voor de Nationale Volks Partij (N.V.P.)
mei-juni 1966
Twee heren sommen, in Papiamento, om beurten de redenen op om
op de Nationale Volks Partij te stemmen. In start en einde Antilliaanse
pianomuziek met kwarta.
M
Vermoedelijk gebruikt om af te spelen in geluidswagen. In de wijken
kon zo propaganda worden bedreven en behoefde een spreker niet
telkens hetzelfde verhaal te herhalen. Bij de verkiezingen in november
1950, die van 1954 en die van 1966 is de N.V.P. lijst 3. De muziek,
gebruikt als achtergrond, is zeer waarschijnlijk Edgar Palm met Luciano
Henkel. Het nummer is niet geïdentificeerd. Gebruik van Soundcraft
Microlac lakplaat maakt 1966 de meest waarschijnlijke datum. Da
Costa Gomez wordt als lijsttrekker genoemd. Het zou zijn laatste
verkiezingscampagne worden. Kwaliteit matig door aangetaste laklaag.
Verso is blanco.
Soundcraft Microlac / 78 / N-M / aanslag - sinaasappeleffect - deel lak
uit start
1
wn60a
WN60a rn
3:27
3
184
Propaganda voor de Democratische Partij (D.P.)
1968
Man spreekt wervende tekst voor Democratische Partij, op
achtergrond marsmuziek (speciaal gecomponeerd voor de D.P.,
mogelijk afkomstig van de elpee Democraat DLP 1)
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info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:

bolero - Que humani - dad
Zeer slechte signaal-ruis verhouding door aangetaste laklaag. 2e band
nu en dan luide pieptoon door signaal. 3e band lijkt gelijk aan wn60a.
Zie aldaar voor opmerkingen t.a.v. datering.
Soundcraft Microlac / 33 / M
2
wn61b
WN61b rn
3:28
1) 0:00, 2) 3:28, 3) 7:26
3
185
Propaganda voor de Democratische Partij (D.P.)
1968
Man spreekt wervende tekst voor Democratische Partij, op
achtergrond marsmuziek (speciaal gecomponeerd voor de D.P.
mogelijk afkomstig van de elpee Democraat DLP 1)
Poema - Flor roja y flor - blanca
Zeer slechte signaal-ruis verhouding door aangetaste laklaag, ook
echter piep door verkeerde instelling hoek snijbeitel. Aangezien geen
lijstnummer wordt genoemd moeilijk te dateren. Opgeroepen wordt te
stemmen op Ciro Dominico Kroon. Kroon is vanaf 1944 lid van de D.P.
en wordt in 1968 lijsttrekker. Dit maakt 1968 tot waarschijnlijke
datering.
Soundcraft Microlac / 33 / N-M / sinaasappeleffect
2
wn61a
WN61a rn
1:15
1) 0:00, 2) 3:05
3
186
Flor Roja Y Flor Blanca, gedicht in het Spaans
1968 of later (op grond van 2e bandje, propaganda D.P.)
Gedichten in het Spaans, voorgedragen door man, op de achtergrond
gitaarmuziek.
Poema - Flor roja y flor - blanca
Zeer slechte signaal-ruis verhouding door aangetaste laklaag, ook
echter piep door verkeerde instelling hoek snijbeitel.
Soundcraft Microlac / 33 / N-M / sinaasappeleffect
2
wn61a
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bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

WN61a rn
3:05
1) 0:00, 2) 3:05
3

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

187
Geluidsplaat, claxons
c. 1950
geluidsplaat voor gebruik in hoorspelen, etc. bevat claxon geluiden
geen
NB: is een geperste plaat in vinyl, hoort strikt genomen niet in deze
collectie thuis. Heeft vervorming

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

geperste plaat, vinyl, matrijsnummer: D9-QB-7633-2 A1 / 78 / N
11
wn15a
WN15a rn
1:56
4 vinyl
188
Geluidsplaat, telegraaf/morse
c. 1950
geluidsplaat voor gebruik in hoorspelen, etc. bevat geluiden
telegraaftikker en morseseinen
geen
NB: is een geperste plaat in vinyl, hoort strikt genomen niet in deze
collectie thuis. Heeft vervorming
geperste plaat, vinyl, matrijsnummer: D9-QB-7634-1S A1D / 78 / N
2
wn15a
WN15a rn
1:56
4 vinyl
189
Cherry Pink And Apple Blossom White, gespeeld door barpianist met
begeleiding van elektrische gitaar
c. 1956?
achtergrondmuziek
geen
Het nummer is twee keer achter elkaar op de plaat gezet. Mogelijk
gebruikt als achtergrondmuziek bij gesproken woord/mededelingen.
Vrijwel zeker geen Hoyer snijding. Kwaliteit zeer slecht door verzwakte
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lak, vermoedelijk kopie handelsplaat. Cherry Pink And Apple Blossom
White is vanaf april 1955 10 weken een 'hit' in de uitvoering van Perez
Prado. Het nummer is echter al in 1950 geschreven.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
deuk
banden:
werknummer:
bestand:

[vermoedelijk] MSS / met uitloop / 33 / M / lak verkruimeld, nog wel
enigszins vast aan drager, bladdert af vanaf de rand
1
wn104a
geen
n.v.t.
4
190
Cherry Pink And Apple Blossom White, gespeeld door barpianist met
begeleiding van elektrische gitaar
c. 1956?
achtergrondmuziek
geen
zie opmerkingen voorgaande inventarisnummer
[vermoedelijk] MSS / met uitloop / 33 / M / lak verkruimeld, nog wel
enigszins vast aan drager, bladdert af vanaf de rand
1
wn104b
geen
n.v.t.
4
191
Opera/operette in Spaans, vermoedelijk Zarzuela
c. 1957?
Opera/operette in Spaans, vermoedelijk Zarzuela
geen
Geen Hoyer opname, vermoedelijk transcriptie van Spaans (of Zuid
Amerikaans) radiostation voor uitzending via Radio Hoyer. Het betreft
vermoedelijk een Zarzuela (Spaans opera / operettegenre, gelijkend op
de Franse Opera Comique). De toestand van de plaat is slecht.
Aangezien het hier een kopie betreft is niet overgegaan tot
digitalisering. Verso is blanco
Audiodisc yellow / 30 / met uitloop / 33 / M / lak gebobbeld en zwak,
1
wn97a
geen kopie
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tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

n.v.t.
4
192
solo op Venezolaanse harp, met begeleiding door kwarta(?) en bas
c. 1960?
Venezolaanse harp begeleid door kwarta(?) en bas
Bamoncito Simaron [of: Cimaron][slecht leesbaar]
Geen snijding van Hoyer, vermoedelijk toegezonden door derden voor
uitzending. Ondanks aangetaste lak goede geluidskwaliteit. Verso is
hetzelfde stuk, zeer waarschijnlijk dezelfde registratie. Er is een
verschil in toonhoogte, wn106b is langzamer. Ook is er jengel in de
opnamen waarneembaar. Dat kan een technische oorzaak hebben
(slechte constante loop opnamemachine) maar het zou ook verband
kunnen houden met de aard en klank van de harp.
MSS (blauw) / met uitloop / 78 / N / lak komt los in ongemoduleerde
deel, putjes (waarschijnlijk gevolg van druk en warmte) in
gemoduleerde deel
1
wn106a
WN106a schoon rn
2:58
4
193
solo op Venezolaanse harp, met begeleiding door kwarta(?) en bas
c. 1960?
Venezolaanse harp begeleid door kwarta(?) en bas
Bamoncito Simaron [of: Cimaron][slecht leesbaar]
Zie opmerkingen onder voorgaande inventarisnummer.
MSS (blauw) / met uitloop / 78 / N / lak komt los van drager, in
ongemoduleerde deel, delen lak weg, plaat is verkleurd naar bruin
1
wn106b
WN106b schoon rn
3:00
4
194
Medley van polkas, gespeeld door accordeon en banjo
c. 1960?
Polkas gespeeld door accordeon en banjo
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info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

33 1/3 - 00 - …ulaire melodie - … k Polkas- … E 262 [label over helft
weggescheurd]
Zeer waarschijnlijk geen Hoyer snijding maar toegezonden door
derden voor uitzending. Polkas gespeeld door accordeon en banjo,
kopie handelsplaat. Geen digitale kopie i.v.m. slechte toestand van de
plaat en het feit dat het een kopie van handelsplaat betreft.
MSS (geel) / met uitloop / 33 / M / lak brokkelt af aan rand, is in
ongemoduleerde deel vrijwel los van drager, gemoduleerde deel
brokkelig, zwak maar intact
1
wn107a
geen
n.v.t.
4
195
Medley van polkas, gespeeld door accordeon en banjo
c. 1960?
Polkas gespeeld door accordeon en banjo
geen
Zeer waarschijnlijk geen Hoyer snijding maar toegezonden door
derden voor uitzending. Polkas gespeeld door accordeon en banjo,
kopie handelsplaat. Geen digitale kopie i.v.m. slechte toestand van de
plaat en het feit dat het een kopie van handelsplaat betreft.
MSS (geel) / met uitloop / 33 / M / lak brokkelt af aan rand, is in
ongemoduleerde deel vrijwel los van drager, gemoduleerde deel
brokkelig, barsten in lak parallel aan de groef
1
wn107b
geen
n.v.t.
4
196
Spaanstalige zang door jonge vrouw, goede begeleiding 'easy
listening'.
c. 1960-1965?
Professionele zang van jonge vrouw, in Spaans, met goede 'easy
listening' begeleiding.
geen
Geen Hoyer snijding. Geen digitale kopie i.v.m. slechte toestand van de
plaat en het feit dat het een kopie van handelsplaat betreft.

nr. Hoyer:
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drager:

banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:

MSS (blauw) / 30 / geen uitloop / 33 / M / lak gebarsten, hier en daar
gebobbeld, deeltje weg aan rand en groot deel in gemoduleerde deel
(banden 1 en 2)
7
wn108a
geen
n.v.t.
n.v.t.
4
197
Spaanstalige zang door jonge vrouw, goede begeleiding 'easy
listening'.
c. 1960-1965?
Professionele zang van jonge vrouw, in Spaans, met goede 'easy
listening' begeleiding.
geen
Geen Hoyer snijding. Geen digitale kopie i.v.m. slechte toestand van de
plaat en het feit dat het een kopie van handelsplaat betreft.
Eigenaardige beschadiging in eerste deel van de eerste band, alsof de
plaat is gedraaid met teveel naalddruk en een verkeerde naald.
MSS (blauw) / 30 / geen uitloop / 33 / M / lak gebarsten en gebobbeld,
delen weg aan rand
7
wn108b
geen
n.v.t.
n.v.t.
4
198
A Curazao, Sexteto Borinquen met zang van Ignacio en Mario
Hernandez
medio 1974
Sexteto (trompet, gitaar, bas, percussie) met zang van drie mannen.
A Curacao (Josefina Hernández) SEXTETO BORINQUEN - Cantan:
Ignacio y Mario Hernández - Son Montuno
Promotieplaat op 33 toeren (lakplaat), bedoeld voor uitzending
teneinde voor het verschijnen van de plaat deze onder de aandacht
van het publiek te brengen. Het nummer is op 'single' (45 toeren vinyl)
uitgebracht (Ansonia 45-6850). In het lied wordt 'El Gordito de Oro'
(impressario Angel Job) genoemd. Sexteto Borinquen is in juni 1974 op
Curaçao. Verso is blanco.
Ansonia 45-6850 / 20 cm / 33 / M
1
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werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

wn53a
WN53a2 rn
3:21

inv nr:
titel/onderw.:

199
Victoria, verkiezingslied Arubaanse Volks Partij 1949 (dubbing),
gespeeld door Conjunto A.V.P. (Aruba)
1949 of later
Dubbing van grammofoonplaat oorspronkelijk uitgebracht door de
Arubaanse Volks Partij in 1949 (uitgebracht als A.V.P. Bl 11595,
matrijsnummer Bl 11595-1). Conjunto A.V.P. is een ensemble, o.a.
bestaande uit Juan 'Padu del Caribe' Lampe.
geen (resten van een sticker, vaag zichtbaar het woord 'eleccion')
Conjunto A.V.P. is een ensemble, o.a. bestaande uit Juan 'Padu del
Caribe' Lampe. Kwaliteit van de drager is goed, bij ‘dubbing’ is enige
ruis meegekopieerd, enig gemanipuleer aan volumeknop. Het is beter
gebruik te maken van een kopie van de originele plaat.

datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:

4

Audiodisc 8233 / 78 / N
1
wn3a
WN3a rn
3:26
5
200
Botacion, verkiezingslied Arubaanse Volks Partij 1949 (dubbing), loflied
op Henny Eman, gespeeld door Conjunto A.V.P. (Aruba)
1949 of later
‘Dubbing’ van grammofoonplaat oorspronkelijk uitgebracht door de
Arubaanse Volks Partij in 1949 (A.V.P. Bl11594, matrijsnummer
Bl11594-3)
geen
Conjunto A.V.P. is een ensemble, o.a. bestaande uit Juan 'Padu del
Caribe' Lampe. De kwaliteit van de drager goed, bij dubbing is enige
ruis meegekopieerd, na circa 1 minuut korte reeks van enige
onderbrekingen. Het is beter gebruik te maken van een kopie van de
originele plaat.
Audiodisc 8233 / 78 / N
1
wn3b
WN3b rn
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tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

3:55
5
201
Perdida, uitgevoerd door Los Panchos (‘dubbing’)
1950 of later
internationaal bekend trio (gitaar en zang)
geen [ingekrast:] Perdida
Dubbing van (vermoedelijk) Columbia 1041 C (78 toeren), Trio Los
Panchos. Het lied Perdida wordt door het trio gezongen in de
gelijknamige film (1950).
Audiodisc 8233 [geen label] / 78 / N-M
1
wn34a
WN34a rn
2:41
5
202
Marie Luisa [?] en En La Montaña
eind 1951 [?] [i.v.m. verso]
[Marie Luisa] (2x) en 'En la Montaña' door niet geïdentificeerd
professioneel Zuid Amerikaans orkest. Bij de eerste band Marie Luisa
ontbreekt eerste deel, bij de 2e band Marie Luisa ontbreekt het einde.
Van de 3e band En La Montaña ontbreekt het einde.
*
‘Dubbing’, laklaag drager vertoont sinaasappelstructuur,
geluidskwaliteit redelijk maar met slepende ruis.
Audiodisc blue / 78 / N
3
wn1a
WN1a rn
3:27
5
203
‘Dubbings’ van Amerikaanse handelsplaten, o.a. Eddie Fisher en
Rosemary Clooney
1952 of later
Kopiën, test (op 33 toeren, microgroef) of voor prive gebruik, van
Amerikaanse populaire muziek: I'm yours (1952), Limelight (1952),
Moulin Rouge (1950), Half as much (1952).
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info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

1) I'm Yours - Eddie Fisher 20 Lime Light 3) Moulin Rouge - Half As
Much - R. Clooney
kwaliteit drager goed, geluidskwaliteit ‘dubbings’ slecht
Audiodisc blue / 33 / M
4
wn2a
geen
n.v.t.
5
204
‘Dubbings’ van Amerikaanse handelsplaten, Victor Young en Nat King
Cole
1952 of later
Kopiën, test (op 33 toeren, microgroef) of voor prive gebruik, van
Amerikaanse populaire muziek: Band 1: Be My Love (1950), Band 2:
Mona Lisa (1950) en niet geïdentificeerd pianospel zonder zang. 3e
bandje bevat eerste deel van niet geïdentificeerd Frans stuk met
vrouwelijke zang. De snelheid van de 3e band is onjuist.
1) Be My Love - V. Young Orch. 2) Mona Lisa - Nat Cole
De kwaliteit van de drager is redelijk, geluidskwaliteit ‘dubbings’ slecht.
Audiodisc blue / 33 / M
3
wn2b
geen
n.v.t.
5
205
Volkslied van Israël, gespeeld door groot orkest
na 1954
Volkslied van Israël, gespeeld door groot orkest
Volkslied van Israel - Album - Volksliederen
‘Dubbing’, enige jengel, vervorming, toestand lakplaat goed
Audiodisc blue / 78 / N-M
1
wn9a
WN9a rn
1:44
5
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inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

206
Volkslied van Israël, gespeeld door groot orkest
na 1954
Volkslied van Israël, gespeeld door groot orkest
Volkslied van Israel - Album - Volksliederen
‘Dubbing’, enige jengel, vervorming, toestand lakplaat goed
Himno 3-5
Audiodisc blue / 78 / N-M
1
wn9b
WN9b rn
1:40

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

207
Noro Molales (piano) met ritmische begeleiding
1954 of later
Professioneel, vlot, pianospel met begeleiding door klavis en bas
Noro Morales - d[onleesbaar]na? of: danza]piano
Noro Morales (1911-1964, bandleider/pianist uit Puerto Rico) geniet
internationale bekendheid. In 1948 worden in de Amigoe regelmatig
platen van hem geadverteerd. Er zijn geen berichten aangetroffen dat
Morales ooit Curaçao heeft bezocht. De opname op de lakplaat is
vermoedelijk een 'dubbing' van een ‘track’ van de elpee Latin Hour
With Noro Morales (Royale 1345), uitgebracht in 1954. De plaat is aan
de rand verbogen.

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

5

Audiodisc blue / 78 / N
1
wn29a
WN29a rn
2:56
5
208
Spike Jones, parodie 'high fidelity' demonstratie
circa 1955
Parodie op 'high fidelity' demonstratie door Spike Jones, handelsplaat.
Zie ook 43a.
test record - spike jones
Parodie op 'high fidelity' demonstratie, vermoedelijk rondom 1955. In
deze periode neemt de belangstelling voor goede geluidsweergave in
de Verenigde Staten de vormen van een rage aan. De oorzaak is dat
uitstekende geluidsweergave door prijsreductie binnen het bereik van
de Amerikaanse middenklasse komt. Reden is ook de verbetering van
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de geluidskwaliteit door de introductie in 1948 van de langspeelplaat
en in 1949 van de 45 toeren 'single'; beide geperst in ruisarm vinyl.
Ook de opkomst van de taperecorder heeft in dit proces een rol
gespeeld. Spike Jones (USA) was in de jaren 50 orkestleider van een
kolderiek ensemble dat verdienstelijk jazzy musiceerde, aangevuld met
allerhande vreemde geluiden (pistoolschoten, claxons, krijsende katten
etc.) en waanzinnige 'vocals'. Door Hoyer is de Spike Jones plaat
vermoedelijk gekopieerd om zijn apparatuur te testen. Juist de
veelheid van geluiden, in een breed frequentiespectrum, maken de
plaat hiervoor geschikt. Mogelijk heeft Hoyer deze plaat gekozen om
na te gaan of het snijden op 33 toeren voldoende kwaliteit kon
opleveren voor gebruik in radiouitzending. Zie ook wn43a
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

Audiodisc blue / 33 / N
1
wn12b
WN12b rn
7:59
5
209
Spike Jones, parodie 'high fidelity' demonstratie
circa 1955
Parodie op 'high fidelity' demonstratie door Spike Jones, handelsplaat.
Zie ook wn12b.
test record - spike jones
Zie opmerkingen voorgaande inventarisnummer. Verso is blanco.
Audiodisc blue / 33 / N / drager vervormd
1
wn43a
WN43a rn
8:00
5
210
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
Les 33-34
'dubbing' van cursus Engels (78 toeren) uitgegeven door het
Linguaphone instituut Londen. De oorspronkelijke opnamen zijn circa
1932 gemaakt. De cursus is tot in de jaren vijftig in de handel geweest.

nr. Hoyer:
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drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

Audiodisc / 78 / N
3
wn54a
WN54a rn
3:35

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

211
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
Les 35-36
zie voorgaande inventarisnummer

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

5

Audiodisc / 78 / N
4
wn54b
WN54b rn
3:18
5
212
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
Les 37-38
zie opmerkingen inventarisnummer 210
Audiodisc / 78 / N
4
wn55a
WN55a rn
3:08
5
213
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
Les 39-40
zie opmerkingen inventarisnummer 210
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nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

Audiodisc / 78 / N
4
wn55b
WN55b rn
3:00
5
214
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
Les 41-42
zie opmerkingen inventarisnummer 210
Audiodisc / 78 / N
5
wn56a
WN56a rn
3:21
5
215
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
Les 43 - deel 1+ 2
zie opmerkingen inventarisnummer 210
Audiodisc / 78 / N
4
wn56b
WN56b rn
2:48
5
216
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
Les 44 - deel 1+ 2
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opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

zie opmerkingen inventarisnummer 210
Audiodisc / 78 / N / knik in rand
4
wn57a
WN57a rn
3:01
5
217
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
Les 45 - deel 1+ 2
zie opmerkingen inventarisnummer 210
Audiodisc / 78 / N / knik in rand
3
wn57b
WN57b rn
3:18
5
218
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
Les 46 - deel 1+ 2
zie opmerkingen inventarisnummer 210
Audiodisc / 78 / N
4
wn58a
WN58a rn
3:20
5
219
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
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info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

Les 47 - deel 1+ 2
zie opmerkingen inventarisnummer 210

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

220
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
Les 48 - deel 1+ 2
zie opmerkingen inventarisnummer 210

info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

Audiodisc / 78 / N
5
wn58b
WN58b rn
3:25
5

Audiodisc / 78 / N
4
wn59a
WN59a rn
3:23
5
221
Kopie van twee lessen uit Linguaphone cursus Engels
c. 1955?
cursus Engels, scenes uit het dagelijks leven, gesproken door man
en/of vrouw
Les 49 - deel 1+ 2
zie opmerkingen inventarisnummer 210
Audiodisc / 78 / N
4
wn59b
WN59b rn
3:12
5
222
Barlovento; dubbing van handelsplaat van Trio Los Panchos
1955?
gitaar met zang door trio
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info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

merengue venezolano - Bolorento - di - Trio Los - Panchos
Het nummer Barlovento door Los Panchos is in 1949 uitgebracht op
Columbia FL 9502 (elpee Ritmos Tropicales). In 1955 bezocht Los
Panchos Curaçao. Mogelijk is de plaat vervaardigd naar aanleiding van
hun bezoek.
Audiodisc blue / 78 / N
1
wn19b
WN19b rn
2:52
5
223
Vriendschapswals, uitgevoerd door De Zapakara's o.l.v. Lex Vervuurt
met Kinderkoor
c. september 1955 (originele opname)
zang van man (Hans Sodekamp) begeleid door koorzang met orkest
33 1/3 - Vriendschapswals - [doorgehaald en onleesbaar gemaakte
regel]
‘Dubbing’ van handelsplaat RCA/CID 18165, CID 45.165. Gezien de
slechte toestand van de plaat, en het feit dat het hier een ‘dubbing’
betreft, is geen kopie gemaakt. De wals is twee keer achter elkaar op
de plaat gezet. De eerste maal in hoger volume dan de tweede maal.
Soundcraft Microlac / met uitloop / 33 / N / lak los van drager maar zit
nog op plaat, gebobbeld
1
wn100a
geen
n.v.t.
5
224
Paramaribo Mambo, uitgevoerd door De Zapakara's o.l.v. Lex Vervuurt
c. september 1955 (originele opname)
zang van man (Lex Vervuurt) begeleid door orkest
tune Surinaams halfuurtje 33 1/3 - [onleesbaar door vochtvlek] 6.45 7.15 - Paramaribo - mambo
‘Dubbing’ van handelsplaat RCA/CID 18165, CID 45.165. Gezien de
slechte toestand van de plaat, en het feit dat het hier een ‘dubbing’
betreft, is geen kopie gemaakt. De wals is twee keer achter elkaar op
de plaat gezet. Op 22-3-1954 meldt de Amigoe dat H.L. Braam en D.
Schenker een Surinaamse nieuwsrubriek voor Radio Hoyer gaan
verzorgen. Dit heet het Surinaams Kwartiertje maar duurt een half
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uur. Radio Hoyer heeft blijkbaar op enig moment de Paramaribo
Mambo als tune voor dit programma gebruikt.
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:

Soundcraft Microlac / met uitloop / 33 / N / lak los van drager maar zit
nog op plaat, gebobbeld
1
wn100b
geen
n.v.t.
5
225
niet geïdentificeerd stuk, vermoedelijk gespeeld door Ricardo Pijper en
ritme.
c. 1956
traditionele Antilliaanse pianomuziek, begeleid door kwarta en bas.
Vertoont sterke gelijkenis met opnamen van Edgar Palm en ritme.
Ricardo Pyper [onleesbaar in potlood, lijkt op: v. Walle]
vermoedelijk 'dubbing' van handelsplaat
Audiodisc blue / 78 / N / geen uitloop / lak lijkt broos, licht vervormde
drager, sinaasappeleffect
2
wn70a
WN70a rn
0:28
1) 0:00, 2) 3:00
5
226
zang, vermoedelijk Alfredo Sadel
1956 of later
kopie van handelsplaat
geen
vermoedelijk (i.v.m. verso) ‘dubbing’ van een ‘track’ van de elpee
Caribe, RCA 3-22081, uitgebracht in 1956. Opnamen van Alfredo Sadel
zijn ook aangetroffen in het Geluidsbanden Archief van Radio Hoyer.
Deze lijken bij Hoyer te zijn vervaardigd, hoewel in de Amigoe geen
berichten zijn aangetroffen van een bezoek door Sadel aan Curaçao.
Audiodisc yellow / 78 / N
1
wn20a
WN20a rn
3:09
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categorie:

5

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

227
El Guarapo, Alfredo Sadel
1956 of later
kopie van handelsplaat
El guarapo - canta: - Alfredo Sadel
‘Dubbing’ van een ‘track’ van de elpee Caribe, RCA 3-22081,
uitgebracht in 1956. Zie ook opmerkingen onder voorgaande
inventarisnummer.

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:

Audiodisc yellow / 78 / N
1
wn20b
WN20b rn
3:05
5
228
Pancho Lopez, gespeeld door Ernesto Hill Olvera.
c. 1957
Vrolijke orgelmuziek, imitatie van de menselijke stem op elektronisch
orgel.
Pancho Lopez - C Blackburn - Cole - Guerrero - Ernesto Hill Overa - y el
- Organo que Habla
‘Dubbing’ van grammofoonplaat. Juiste naam van de uitvoerende is:
Ernesto Hill Olvera (1937-1967). Mexicaans organist, blind. Olvera
heeft een techniek ontwikkeld waardoor hij de mensenlijke stem
imiteert met een electronisch orgel.
Audiodisc blue / 78 / N
1
wn62a
WN62a rn
2:50
5
229
Quiereme Mucho, gespeeld door Ernesto Hill Olvera.
c. 1957
Orgelmuziek, imitatie van de menselijke stem op electronisch orgel.
Quiereme Mucho - (Gonzalko Riog) - Ernesto Hill Overa - y el Organo
que - Habla
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opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:

Zie over Ernesto Hill Olvera (1937-1967) opmerkingen voorgaande
inventarisnummer. Geluidskwaliteit minder dan verso, het effect van
het pratende orgel komt in dit nummer echter meer tot zijn recht.
Audiodisc blue / 78 / N / sinaasappeleffect
1
wn62b
WN62b rn
2:35
5
230
La Serpiente, Arty Valdes y su conjunto (bolero)
1957 of later
zang van trio, met gitaar en percussie, vermoedelijk kopie van een in
1957 uitgegeven handelsplaat
bolero - La Serpiente - Arty Valdes - y su conjunto
Vermoedelijk ‘dubbing’ van handelsplaat. Matige geluidskwaliteit, lak
plaat neigt tot loslaten, sinaasappeleffect lak.
Audiodisc blue / 78 / N-M
1
wn10a
WN10a rn
2:58
5
231
La Copa de Cristal, Arty Valdes y su conjunto (bolero)
1957 of later
Zang van trio, met gitaar en percussie, vermoedelijk kopie van een in
1957 uitgegeven handelsplaat
bolero - La Copa de Cristal - Arty Valdes - y su conjunto
Vermoedelijk ‘dubbing’ van handelsplaat. goede geluidskwaliteit
Audiodisc blue / 78 / N-M
1
wn10b
WN10b rn
2:55
5
232
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titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:

info label:
opmerkingen:

El Mequetra (of El Mequetrato), guaracha, Spaans gezongen,
begeleiding door goed orkest.
c. 1960
Vlot uitgevoerde guaracha, Spaans gezongen maar mogelijk Curaçaose
band.
El Mequetra ZO - Guaracha
Verso is identiek, daarom in ieder geval een ‘dubbing’ van band of
plaat. Volume en dynamiek wijken wel af. Lak vertoont enig
sinaasappeleffect
Audiodisc blue / 78 / N
1
wn7a
WN7a 50 rn
2:37
5
233
El Mequetra, guaracha, Spaans gezongen, begeleiding door goed
orkest.
c. 1960
Vlot uitgevoerde guaracha, Spaans gezongen maar mogelijk Curaçaose
band.
XXX XXX
Verso is identiek, daarom in iedergeval een ‘dubbing’ van band of
plaat. Volume en dynamiek wijken wel af.
Audiodisc blue / 78 / N-M
wn7b
WN7b 50 rn
2:33
5
234
Kopie handelsplaat, niet geïdentificeerde Zuid Amerikaanse muziek
c. 1960
Twee banden met kopie van handelsplaat. Band 1 vertoont distorsie
door ontbrekende lak, waardoor veel tikken, bovendien incompleet.
Band 2 kopie handelsplaat met Zuid-Amerikaanse muziek. Na afloop
van het nummer is ongeveer een minuut stille groef gesneden.
geen
verso bevat bandje van ongeveer 7 mm. met gezang. Door
ontbrekende stukjes lak geen kopie mogelijk

nr. Hoyer:
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drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

Soundcraft Microlac / 33 / M
2
wn39a
WN39a rn
3:52
1) 0:00, 2) 0:34
5

inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

235
Hinca Den Saca Nobo, Estrellas del Caribe met zang van 'Boy' Dap
c. oktober 1960 (originele opname)
zang van man met groot orkest
Helen - Hinca den saca nobo
‘Dubbing’ van 45 toeren handelsplaat (Benarsa 2030-B). Gezien de
naam 'Helen' op het label vermoedelijk een kopie gemaakt door
Horacio Hoyer voor dochter Helen Hoyer.

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:

Audiodisc blue / met uitloop / 78 / N / deuk in rand
1
wn80a
WN80a rn
2:51
5
236
Ay …… No Chanza, Estrellas del Caribe met zang van 'Boy' Dap
c. 1961 (originele opname)
zang van man met groot orkest
Ay ….. No chanza
‘Dubbing’ van 45 toeren handelsplaat (Esdelca 001-B). Gezien de naam
'Helen' op het label van verso vermoedelijk een kopie gemaakt door
Horacio Hoyer voor dochter Helen Hoyer.
Audiodisc blue / met uitloop / 78 / N / rondom label gebobbeld, lak
laat los in ongemoduleerde delen, deuk in rand
1
wn80b
WN80b rn
3:18
5
237
Kopie (Amerikaanse?) handelsplaat: May The Good Lord Bless (You)
And Keep You.
c. 1963?
122

omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:

nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:

zang en orkest
78 toer - May The Good - Lord [onleesbaar] - and Keep You
Kopie handelsplaat, lakplaat in zeer slechte toestand. Ongeveer 12
seconden (met veel overslag) is gekopieerd en kan desgewenst
eventueel helpen met identificatie. Verso geen snijding. De datering is
betrekkelijk willekeurig.
Soundcraft Microlac / met uitloop / 78 / N / sinaasappeleffect
1
wn101a
wn101a rn
0:12
5
238
Israëlische muziek
c. 1963?
Israelische muziek
geen
‘Dubbing’, korte stukjes op 33 toeren, testsnijding o.i.d. Geen kopie
gemaakt in verband met slechte toestand van de lakplaat en i.v.m.
‘dubbing’. De datering is betrekkelijk willekeurig.
Soundcraft Microlac / geen uitloop / 33 / M / gebobbeld, delen lak
laten los van drager
2
wn102a
geen
n.v.t.
5
239
klassieke muziek
c. 1963?
klassieke muziek
geen
‘Dubbing’, geen kopie gemaakt in verband met slechte toestand
lakplaat en i.v.m. ‘dubbing’. De datering is betrekkelijk willekeurig.
Soundcraft Microlac / met uitloop / 33 / M / gebobbeld, delen lak in
modulatie laten los van drager of zijn verdwenen
1
wn102b
geen
n.v.t.
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start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:
inv nr:
titel/onderw.:
datum:
omschrijving:
info label:
opmerkingen:
nr. Hoyer:
drager:
banden:
werknummer:
bestand:
tijdsduur:
start banden:
categorie:

5
240
Tune van het programma Ochtendcapriolen, Happy Feeling van Bert
Kaempfert
c. 1965
lichte orkestmuziek
Ochtend - capriolen - tune - ochtend capriolen - HAPPY FEELING - Bert
Kaempfert - Holl. Ochtendprogramma
Geen kopie meer mogelijk in verband met zeer slechte toestand plaat,
delen lak los van drager of afwezig, daarbij ‘dubbing’.
Soundcraft Microlac / geen uitloop / 78 / lak over grote delen los,
delen verdwenen
1
wn103b
geen
n.v.t.
5
241
niet geïdentificeerd nummer, Zuid-Amerikaans, orkest met zang (man)
1968 (op grond van verso)
Zuid Amerikaanse muziek, trompet, orkest met zang (man)
bolero - Que humani - dad
zeer slechte geluidskwaliteit, 'dubbing'
Soundcraft Microlac / 33 / M
2
wn61b
WN61b rn
3:28
1) 0:00, 2) 3:28, 3) 7:26
5
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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.4 In de volgende paar jaren neemt Hoyer

4

De eerste advertentie van Hoyco platen is aangetroffen in La Prensa, 5 februari 1949 p. 2
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Afb. 1.1: Horacio Hoyer met opnameapparatuur voor grammofoonplaten en de Philips EL3540 taperecorder,
5
circa 1952.

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.6 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’. 7
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
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Afbeeldingen 1.1 t/m 1.3 uit: Gedenkboek 5 jaar Radio Hoyer, 10 maart 1954 – 10 maart 1959 (Curaçao 1959)
‘Naar verbetering van de Curaçaose muziek’ in: Beurs en Nieuwsberichten, October 7 1949, p. 2.
7
Helen Hoyer, September 5, 1998.
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cosmopolitische Europees-Amerikaanse smaak’.8 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.’9
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.10
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
195211 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. 12 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.13 Deze
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Beurs en Nieuwsberichten, 17 juni 1950 p 2
‘Zij kon niet langer wachten’ in: Beurs en Nieuwsberichten, October 22, 1953 p. 4.
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Willem Manuel Hoyer (June 17, 1862 - July 30, 1953) Encyclopedie van de Nederlandse Antillen, p. 236. In: De
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worden aangetroffen.
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inauguration of the recording studio at Julianaplein. Present: Horacio, Edelmira and Helen Hoyer, Mr. J.A. van ’t
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‘Radio Hoyer deed officieel intrede in Curaçaose aether’ in: Amigoe di Curaçao, March 11, 1954 p. 2.
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R.C. Bos Verschuur, January 8, 1999. Bosch Verschuur komt in 1928 in dienst van de Landsradio- en
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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 maart14 van dat zelfde jaar is
Radio Hoyer ‘on air’. 15 Aanvankelijk is de zendtijd zes uur per dag, maar deze wordt al snel
uitgebreid naar zestien uur.16 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).17 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)18 en Mildred Straker (in 1960).19 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

14

‘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.
15
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.
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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
19
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.20
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.21 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.22 Op 1 juli 1956
komt de zender in de lucht.23 Het blijft bij proefuitzendingen, totdat die nieuwe zenders, die
Hoyer eind 1956 in bestelling heeft, worden afgeleverd.24 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.25 Radio Hoyer II wordt in maart 1958 officieel in
gebruikt genomen.26 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).27 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’.28
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’.29 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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men hier op de Antillen beluistert.’ De krant wenst dat het feest volgend jaar maar in de
nieuwe studio mag plaatsvinden!30
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’.31
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”.’32
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.33 Uiteindelijk monden deze activiteiten uit in een speciaal
zendstation voor het zustereiland.34 In juni 1960 vindt de eerste proefuitzending plaats.35
Mei 1961 is Radio Hoyer III, ‘Voz di Bonaire’, definitief in de lucht.36
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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.37
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.38 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.39
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.40 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.41
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
37
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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.42 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’.43 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’.44 Soms komt een blijk van waardering uit onverwachte hoek: ‘Radio Hoyer heeft
grote verdiensten voor onze gemeenschap’, zo meldt de anonieme schrijver van de Amigoerubriek ‘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’.45
Horacio Hoyer is gelauwerd met de Venozelaanse Orden di Fransisco de Miranda en Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau46 alsmede het ‘Mozaik van Verdiensten’ toegekend door de
Curaçaose Vereniging van Musici vanwege zijn bijdrage aan de muziek en cultuur.47 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’.48 Op 25 november 1988 wordt de naam gewijzigd in Plasa Horacio Hoyer als
eerbetoon aan de stichter van het radiostation.49 Op 25 november 1995 wordt op het plein
een bronzen buste van Horacio Hoyer onthult.50
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Bijlage 2:
Enige aspecten van geluidsregistratie bij Radio Hoyer, achtergronden van de door Horacio
Hoyer gebruikte apparatuur.
2.1 De door Horacio Hoyer gebruikte apparatuur:
Rondom 1947 maakt Horacio Hoyer zijn eerste opnamen. Taperecording staat nog in de
kinderschoenen maar sinds ongeveer 1932 is er goede, relatief goedkope, eenvoudige
apparatuur in de handel waarmee men zelf in de huiskamer grammofoonplaten kan maken.
De groef wordt gesneden in een speciale blanco opnameplaat. Vele procedé’s hebben in de
loop der jaren het licht gezien. Ten tijde van de aanvang van Hoyers activiteiten op dit
terrein is ervaring en onderzoek op dit gebied uitgekristalliseerd op een systeem met een
aluminium drager voorzien van nitro-cellulose lak. Dit blijkt ruisvrij en (binnen het redelijke)
niet gevoelig voor temperatuur en vocht.
Aanvankelijk is het zelf opnemen van platen het terrein van amateurs met belangstelling
voor geluidstechniek. Kort na de tweede wereldoorlog zoeken fabrikanten in de Verenigde
Staten (waar de levensstandaard hoog is) een nieuwe, meer uitgebreide, markt. Er komen
veel eenvoudige apparaten voor plaatopname in de handel waarmee ook de leek uit de
voeten kan. De meeste werken met een loopwerk van General Industries, waaromheen
diverse firma’s dan hun eigen kastje (al dan niet met versterker en luidspreker) bouwen. Een
van deze apparaten is de Meissner. Op 22 april 1948 adverteert Octavio Coster als agent
voor dit merk op Curaçao.51 Coster heeft op Roodeweg 106 zijn winkel, genaamd The Home
of Tomorrow. Allerhande op huishoudelijk- en technisch gebied is er verkrijgbaar, zoals
petroleumfornuizen, ijskasten en radio’s.52 Het is mogelijk dat Horacio Hoyer aldaar zijn
eerste apparaat heeft aangeschaft. Wellicht ziet hij er wat in opnamefaciliteiten aan te
bieden in het kader van zijn Music & Sports Shop. In deze jaren is de ‘gesproken brief’
populair. Een onbreekbare grammofoonplaat met eigen stem, verzonden via de post, is een
goedkoop alternatief voor internationaal bellen (zo dit laatste al mogelijk is). Hoyer biedt
deze service op 5 februari 1949 daadwerkelijk aan.53
Het lijkt er op dat Hoyer rondom dit tijdstip heeft ingezien dat zijn eenvoudige snijapparaat
niet voldoet. Zijn ambitie is op een hoge plan geraakt. Hij wil grammofoonplaten gaan
uitgeven op eigen label. De matige kwaliteit van zijn eersterling op dit gebied, opgenomen in
huiselijke kring, zal dit inzicht hebben geschraagd. Hoyer schaft zich een (semi) professionele
installatie van het merk Rek-O-Kut aan, bestaande uit een V-16 loopwerk, een M-55
snijmechanisme en R-8A versterker.54 De gebruikte snijkop is een betrekkelijk goedkoop
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La Prensa, 22.4.1948. De naam Coster wordt hier gespeld als Cosster. Zie ook: Amigoe 19.11.1948, ibidem
26.11.1948.
52
De naam The Home of Tomorrow verschijnt eerst eind 1949 in de advertenties. Vgl.: Amigoe, 22.12.1948,
ibidem 12.4.1949, 27.10.1949, 29.10.1949, 10.1.1951.
53
La Prensa, 5.2.1949 p. 2
54
Een merk als Rek-O-Kut is in een Nederlands taalgebied commercieel niet wenselijk en overschrijdt – zij het
ongewild – ook de grenzen der welvoeglijkheid. Bedacht moet echter worden dat elk merk, ergens op aarde in
een of andere taal, wel een schuttingwoord zal zijn.
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Afb. 2.1: Advertentie voor de Meissner radio-grammofoon-snijder combinatie. (Radio News, juli 1947 p. 75)
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Afb. 2.2 (links): Advertentie voor het General Industries
grammofoon-snijder loopwerk, zoals toegepast in de Meissner.
(Radio News, augustus 1947 p. 103). Afb. 2.3: Advertentie voor
onder andere Rek-O-Kut model V “16” draaitafel en M-55
snijmechanisme. (Electronics, jrg. 21, no. 3, maart 1948 p. 233)

model, fabricaat Webster. Mogelijk is deze in een later stadium vervangen door een
exemplaar van betere kwaliteit.
Dergelijke Rek-O-Kut apparatuur (en overigens ook die van de grote concurrent Presto)
wordt in het land van herkomst, de Verenigde Staten, in vrij grote aantallen geleverd aan
radiostations, muziekscholen en kleine studio’s. In combinatie met de verbeterde
opnameplaten met nitrocelluloselak is de te bereiken geluidskwaliteit verbluffend. De
apparatuur is compact en kan desnoods op locatie worden gebruikt voor reportages. In de
studio kunnen programma’s worden opgenomen voor latere uitzending of herhaling. Het
systeem is zeer succesvol. In de platenindustrie maakt men gebruik van wasplaten. Deze zijn
kwetsbaar, kunnen niet direct worden afgespeeld, zijn zwaar, hebben een dikte van enige
centimeters en dienen precies op de juiste temperatuur van 35 graden te worden gesneden.
Deze rompslomp kan men in het radiobedrijf – en evenmin bij andere toepassingen – niet
gebruiken. De lakplaat is licht, niet zeer temperatuur-kritisch, direct afspeelbaar en makkelijk
te archiveren. Dat de wasplaat in de fonografische industrie nog tot ongeveer 1950 is
toegepast heeft te maken met de superieure kwaliteit die deze kan leveren. Ook daar echter
wint de lakplaat terrein en vervangt de wasplaat uiteindelijk.
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Naast 78 toeren kan met de installatie van Hoyer ook op 33⅓ toeren worden opgenomen.
Eerstgenoemde snelheid (of, voor de standaardisering rondom 1925, een snelheid die in de
buurt ligt) is tussen ongeveer 1898 en 1958 de standaard. De 33⅓ toeren wordt
geïntroduceerd in 1927 met de komst van de geluidsfilm. De snelheid is het product van een
afweging van speelduur en geluidskwaliteit. Verlaging van de snelheid betekent
vermindering van de klankrijkdom maar wat er dan aan luistergenot rest kan met minder
onderbrekingen. Dit laatste is van belang bij de film. Op 33⅓ toeren is de speelduur van een
40 cm. plaat ongeveer 15 minuten, en dat is even lang als een complete filmrol (acte). Dit is
van belang van film en plaat moeten bij elke vertoning opnieuw worden gesynchroniseerd.
Dit is midden in een acte niet te doen.
Hoewel het Amerikaanse bedrijf R.C.A. in 1932 heeft gepoogd 33⅓ toeren ook voor
huiskamergebruik te introduceren – er zijn enkele toen enkele 25 cm. elpees ‘avant la lettre’
met normaalgroef uitgebracht – is de snelheid tot 1948 louter voor studiogebruik toegepast.
In dat jaar introduceert Columbia de langspeelplaat en dringt de 33 toeren door tot de
consumentenmarkt. Naast de verlaagde snelheid (een oude bekende dus eigenlijk) zijn de
‘nouveautés’: gebruik van het ruisarme vinyl als persmateriaal en toepassing van de
minigroef. Dit laatste is nodig om gegeven de lage snelheid toch de hogere frequenties
(meer trillingen per seconde) op te kunnen tekenen. Men kan het zich voorstellen; hoe
kleiner de punt van de naald, des te meer bewegingen over een bepaalde afstand kunnen
worden gevolgd.
Hoyer lijkt vanaf 1952 te hebben geexperimenteerd met het snijden op 33⅓ toeren
microgroef. Bij het Rek-O-Kut M-55 mechanisme is het mogelijk het draadeind, dat zorg
draagt voor de geleiding van de kop naar het midden van de plaat, te vervangen. Dit zodat
men de keus heeft van binnen naar buiten te snijden (bij veel radiostations niet
ongebruikelijk) of om de groefspoed te verlagen van de standaard 96 groeven per inch naar
bijvoorbeeld 120 groeven per inch. Hierdoor kan de speelduur worden verlengd maar –
aangezien de groeven dichter op elkaar komen te liggen – kan minder hard worden
gemoduleerd (de slingeringen in de groef moeten kleiner anders raken de groeven elkaar)
waardoor de signaal/ruis verhouding verslechtert. Rek-O-Kut, en overigens ook
concurrenten als genoemde Presto, biedt diverse draadeinden aan. Hoyer blijkt er op enig
moment een te hebben besteld voor het snijden van microgroef.
De Rek-O-Kut apparatuur heeft aanvankelijk dienst gedaan bij het creeren van ‘original
masters’ voor de Hoyco handelsplaten die Horacio Hoyer op de markt brengt.55 Daarnaast is
de apparatuur ingezet voor het opnemen van ‘gesproken brieven’ en het tegen betaling
vastleggen van muzikale verrichtingen. Na de start van Radio Hoyer (15 maart 1954) heeft de
apparatuur goede diensten bewezen ter ondersteuning van het radiowerk. Voor het
leeuwendeel zal men gebruik hebben gemaakt van geluidsband maar voor bepaalde
doeleinden is de plaat te prefereren. Het voordeel van de grammofoonplaat is de
onmiddellijke toegankelijkheid van bepaalde delen van de opname en het feit dan men de
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Vermoedelijk in 1952 heeft Horacio Hoyer zich een Philips EL 3540 taperecorder aangeschaft. De werkwijze
kan vanaf dat moment zo zijn geweest dat de ‘original master’ op band werd opgenomen (zodat een mislukte
‘take’ kon worden uitgewist) waarna het stuk op plaat werd gesneden om op te sturen naar de (Amerikaanse)
perserij. Deze werkwijze lijkt onlogisch maar houdt verband met de hoge prijs van geluidsband in die jaren.
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Afb. 2.4: Advertentie voor Audiodiscs, het merk waarop Hoyer zijn meeste opnamen maakte. (Electronics, jrg.
20, nr. 9 (september 1947) p. 33)
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registratie kan zien en zelfs – met glaspotlood – worden gemarkeerd. Zo worden in
radiostations lange tijd de programma ‘tunes’ en reclameboodschappen op plaat gezet. Al
naar wens pikt men ‘t ‘bandje’ met de gewenste opname er uit en blijft men verschoond van
heen- en weer spoelen en zoeken.
Het Gedenkboek Radio Hoyer dat in 1959 verschijnt maakt melding van de aanwezigheid van
twee snijinstallaties, zodat er van kan worden uitgegaan dat de Rek-O-Kut apparatuur op
enig moment is aangevuld met een tweede exemplaar.56
2.2 De door Horacio Hoyer gebruikte opnameplaten:
In de startfase van zijn opname-activiteiten heeft Horacio Hoyer gebruik gemaakt van
opnameplaten van weinig bekende merken als Tonex en Recoton. Al vrij snel, rondom 1949,
is hij overgegaan op Audiodisc, terwijl later, globaal na 1960, Soundcraft Microlac toepassing
vond. Audiodiscs maken het grootste deel uit van de collectie. Hierbij heeft Hoyer gebruik
gemaakt van twee kwaliteiten; de ‘blue label’ (65) en de ‘yellow label’ Audiodiscs (21). De
‘blue label’ platen worden door de fabrikant beschreven als ‘flexibel, aluminium-base records
suited to home, amateur, school and demonstration work. Their sound qualities are equal to
the most expensive professional Audiodiscs … Their lightness and thinness makes them
convenient for portable work and storing but they must be handled carefully as their thin
base can be more easily bent then the havier types’. De ‘yellow label’ platen zijn een
duurdere variant: ‘heavy, aluminium base, ridgid discs especially engineered for home,
amateur, school and saleswork. … Their unique wide latitude characteristic makes them
exceptionally easy to record under all conditions. Superior sound qualities have made Yellow
Label Audiodiscs standard items with foremost recording machine dealers everywhere’.57
Aan de gebruikte lakplaat is enigszins af te lezen welk belang Hoyer aan de opname heeft
gehecht. De opnamen die vermoedelijk bestemd waren voor uitgave als handelsplaat op zijn
eigen label Hoyco zijn alle op Audiodisc Yellow Label gemaakt.
2.3 Een korte uitleg van de techniek der mechanische geluidsregistratie:
Het is hier niet de plaats om uitgebreid in te gaan op de techniek van de mechanische
geluidsregistratie (het ‘snijden’ van grammofoonplaten). Toch zullen misschien enkele
gebruikers van het archief zich afvragen: ‘hoe komt geluid in een groef, hoe werkt zo’n plaat
nu eigenlijk?’
Voor de opname zijn er drie basis bestanddelen: microfoon, versterker, platensnijder. In de
microfoon worden geluidstrillingen omgezet in stroomvariaties. Deze fluctueren analoog
met de geluidstrillingen. In principe is een microfoon te vergelijken met een fietsdynamo.
Bewegingsenergie wordt omgezet in stroom. Dit doordat een spoel (een klos van geleidend
draad) in een magnetisch veld beweegt (of een magneet om of in een spoel beweegt). In de
versterker worden deze stroomvariaties versterkt door er energie aan toe te voegen zonder
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Gedenkboek 5 jaar radio Hoyer 10 maart 1954 – 10 maart 1959. Curaçao: Radio Hoyer, 1959, p. 102, 122
How To Make Good Recordings. New York: Audio Devices Inc. 1940
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Afb. 2.5: Schematische voorstelling van een snijmechaniek. (VUKA-nieuws, Tijdschrift voor
radio-techniek en radio-amateurisme en officieel orgaan der V.U.K.A. Jrg. 7 nr. 7 (juli 1941) p.
179)

Afb. 2.6: Doorsnede opnameplaat tijdens het snijproces en dwarsdoorsnede plaat (haaks op
de groef). (Goldsmith, F.H. en V.G. Geisel, Techniques of Recording, Chicago: Gamble Hinged
Music Co., 1939 p. 20)

de oorspronkelijke fluctuaties aan te tasten. Deze versterkte impulsen worden naar de
platensnijder gezonden.
De platensnijder bestaat uit drie hoofdonderdelen: snijkop, geleiding, plateau. Meer
specifiek worden de versterkte impulsen naar de snijkop gezonden. In de snijkop (in feite
een omgekeerde microfoon en in principe te vergelijken met een electromotor) worden de
stroomvariaties weer omgezet in beweging, in dit geval: trilling. De constructie van de
snijkop is zo dat de trillingen op een speciale snijbeitel worden overgebracht. De snijkop is
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bevestigd aan de geleiding. Deze zorgt er voor dat de snijkop tijdens de opname langzaam
naar het midden van de plaat wordt bewogen. Op het plateau wordt bij aanvang van het
proces een opnameplaat gelegd. Deze dient op een bepaalde constante snelheid te draaien.
Wordt nu de snijkop met de snijbeitel op de draaiende opnameplaat geplaatst dan gutst de
beitel materiaal uit de plaat en ontstaat een groef. Door de geleiding wordt de snijkop (en
beitel) continu langzaam naar het midden van het plateau bewogen en ontstaat de
spiraalvormige groef. Tijdens de opname trilt de beitel en worden de trillingen vastgelegd in
de groef.
Bij afspelen wordt het proces opgekeerd en kan de geleiding worden weggelaten (de
spiraalvormige groef geleid de naald tijdens het spelen van de plaat). De afspeelkop (pick-up
element) zet trilling aan de naald om in stroomvariaties. Deze worden versterkt en de aldus
bekrachtigde variaties kunnen via een luidspreker (die de stroomvariaties omzet in
beweging, hier: geluidstrilling) worden beluisterd.
In afbeelding 2.5 is zeer schematisch een platensnijder weergegeven volgens het type dat
onder andere door de Amerikaanse merken Rek-O-Kut en Presto in de meeste van hun
modellen werd toegepast. Men onderrscheidt vrij gemakkelijk de geleiding (een draadeind in
een houder), de snijkop en het plateau. De energie voor het draaien van het draadeind
wordt verkregen door vanaf de middenspindel (door een wormwiel) de draaiende beweging
van het plateau te benutten. Afbeelding 2.6 geeft inzicht in het verloop van het snijproces en
de positie van de groef op de plaat. De verhouding tussen laklaag en drager is goed te zien.
Wat ontbreekt is de spaan die tijdens het snijproces aan de voorzijde van de snijbeitel,
aangegeven in de afbeelding met ‘cutter face “F”’, als een draad uit het materiaal wordt
gegutst.
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Bijlage 3:
Samenstelling, geschiedenis, structuur en (her) ordening van het archief.
3.1 Samenstelling en geschiedenis van het archief
Het leeuwendeel van de collectie (86 stuks) bestaat uit opnameplaten van de Amerikaanse
firma Audiodisc. Voorts bevat de collectie Soundcraft Microlac platen (14), Soudcraft
Audition (2), enige platen van de Britse firma MSS (Marguerite Sound System)(4) en twee
platen uit vermoedelijk Hoyers vroegste periode van opnameactiviteit, Recoton (1) en Tonex
(1). Vervolgens zijn er vijf platen zonder merkaanduiding en twee voorzien van Hoyers privé
label met als adres Kerkstraat 20A, dus van voor de verhuizing naar het Julianaplein
(augustus 1952).58 De oudste platen in de collectie dateren van ongeveer 1947, de nieuwste
stammen uit het eind van de jaren zestig.59

Afb. 3.1: Hoyers label voor privé opnamen (al dan niet voor klanten), gesproken brieven etc. De handelsplaten
worden uitgebracht op het label Hoyco. Augustus 1952 wordt de studio verplaatst van de Kerkstraat naar het
Julianaplein.

Circa 50 jaar hebben de platen door de studio van Radio Hoyer ‘gezworven’. Hierbij zijn zij nu
en dan letterlijk in de knel geraakt. Een aantal platen is verbogen of toont andere sporen van
ruwe behandeling. Hoezen ontbreken bij het grootste deel van de collectie. De
bewaarcondities zijn niet bevordelijk geweest voor het behoud. De omstandigheden van het
studiogebouw lopen per periode en per vertrek uiteen. Werkruimtes zijn voorzien van
airconditioning (waardoor sterke wisselingen in temperatuur en vochtigheidsgraad

58

Wolf, Tim de. Discography of Music from the Netherlands Antilles & Aruba, including a history of the local
recording studios. Zutphen: Walburg Pers 1999. p 13
59
Zie voor een beschrijving van het opnameprocédé: Conservering lakplaten eigen opnamen Radio Hoyer p. 5
en 7. Het document is raadpleegbaar op www.audioarcheologie.nl
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optreden), opslagruimten zijn niet voorzien van enige temperatuurbeheersing. Hier kan de
warmte op bepaalde momenten gemakkelijk zijn opgelopen tot rond de 60 graden. Voor het
hele studiogebouw geldt dat in de loop der jaren diverse lekkages en overstromingen
hebben plaatsgevonden. Dit is niet te wijten aan slecht onderhoud maar aan de extreme
meteorologische omstandigheden waarin Curaçao zich nu en dan heeft bevonden. Orkanen
hebben gewoed en de situering van de studio, op enkele honderden meters van de kust en
relatief laag gelegen aan de voet van de Berg Altena, maakte deze gevoelig voor
overstroming. Opgestuwd water van zee en afstromend water vanaf de berg hebben het
gebouw geteisterd.
Naderhand is het merendeel van de platen – bezorgd als men met het voortschrijden der
jaren werd over het behoud van één en ander – overgebracht naar het privé woonhuis van
Helen Hoyer, dochter van Horacio Hoyer. Het merendeel van de platen is vanaf deze locatie
overgebracht naar het logeeradres van ondergetekende, aldaar ingepakt en naar Nederland
verscheept.
3.2 Oorspronkelijke structuur van het archief:
De collectie lakplaten van Radio Hoyer is een min of meer toevallig bewaard gebleven
verzameling. Oorspronkelijk is deze dan ook niet of nauwelijks voorzien van enige
nummering. Er is geen spoor van enige ordening. Daarbij, dit zou lastig zijn geweest. Soms
staat op de ene kant van een plaat iets totaal anders dan aan de keerzijde (blijkbaar soms
ook later opgenomen), soms is een testopname na een eerdere opname gesneden.
3.3 Chronologische (her) ordening:
Als oplossing voor de ontsluiting is er voor gekozen de diverse items van een apart
inventarisnummer te voorzien met verwijzing naar het werknummer als uiteindelijke plaats
waar de opname beluisterd kan worden. De opzet is te vergelijken met de inventaris van de
geluidsbandencollectie van Radio Hoyer (zie: www.audioarcheologie.nl). Ontsluiting
geschiedt via genres en trefwoorden. In de beschrijving van de opname is steeds gepoogd
achtergrondinformatie te verstrekken en om te komen tot een indicatie van een
waarschijnlijke datum of periode waarin de opname heeft plaatsgevonden. Na inventarisatie
en nadere determinering van de opnamen zijn de inventarisnummers toegekend op grond
van een vermoedelijke chronologie. Soms heeft voortschrijdend inzicht na voltooiing van dit
proces geleid tot een aanpassing. Om die reden zijn enkele inventarisnummers vevallen
terwijl andere zijn toegevoegd door – met gebruikmaking van het voorgaande
inventarisnummer – de ‘items’ in te passen met een toevoeging als -2 of -3. Dit duidt dus in
principe niet op een verband met het voorgaande inventarisnummer.
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Bijlage 4:
De aanvankelijke toestand (conditie) van het archief:
De collectie bevindt zich bij aanvang van het project in verwaarloosde, vervuilde, toestand.
Vooral de Soundcraft Microlac platen hebben de tand des tijds niet goed doorstaan.
De lak van alle Soundcraft Audition platen, en die van het grootste deel van de Audiodiscs
heeft, als gevolg van de slechte bewaarcondities, een soort sinaasappelhuid ontwikkeld.
Hoewel het effect voor de sporing van de naald dramatisch lijkt te zijn valt dit in de praktijk
mee. Wel leiden de vele bultjes in de lak tot distorsie in de vorm van een prominente,
breedbandige, ruis. De MSS platen zijn in redelijke staat, maar enkele zeer vuil en
beschadigd. De laklaag van de Recoton en Tonex is uiterst kwetsbaar en broos.
Ernstiger is het probleem dat ongeveer de helft van de lakplaten vertoont: de lak lijkt te
zwak om schoon te maken en om af te spelen. Niet alleen is de lak zwak, ook is de hechting
tussen de lak en de metallische drager vervallen of verzwakt. Dit alles is het gevolg van de
slechte klimatologische omstandigheden (te vochtig en te warm) waaronder de platen zijn
bewaard. De scheuring en/of onthechting is het resultaat van een verschil in
uitzettingscoëfficiënt van de beide materialen (lak en aluminium) en/of het doordringen van
vocht via de (poreuze) lak, waardoor oxidatie van de ondergrond onder de lak heeft
plaatsgevonden. Het gevolg: een bladderende laklaag, waarbij soms al delen uit de lak zijn
verdwenen.
Een interessant verschijnsel doet zich voor bij de loslatende lakdelen: de lak komt vooral los
van de delen van de plaat waar geen modulatie (groeven) in staan. Blijkbaar verandert door
het feit dat de groeven in de lak zijn gesneden de materiaalspanning, of wordt deze zodanig
opgevangen (wellicht door de wat meer flexibel (want dunner) geworden lak), zodat deze
niet los raakt van de drager. Uiteraard is dit een welkom effect. Als de laklaag loskomt dan
blijven de gemoduleerde delen van de plaat meestal in takt. Daar staat de informatie waar
het om gaat en die kan dus worden overgezet op een nieuwe (digitale) geluidsdrager.
Dit is echter niet probleemloos. De lak is verzwakt en brokkelig door het uitdampen van de
weekmaker en heeft soms een eigenaardige oneffen structuur gekregen. Losliggende delen
dienen bij eventuele fysieke restauratie voorzichtig te worden ingelijmd. Druk kunnen zij
slechts velen nadat ze op de drager zijn vastgezet.
Dit uitdampen van de weekmaker als onderdeel van het verouderingsproces is een specifiek
probleem bij deze opnameplaten. Deze weekmaker, bestaande uit minerale- en biologische
oliën en vetten – is naar de oppervlakte van de plaat gemigreerd en heeft daar een
plakkerige vettige laag gevormd. Onnodig te zeggen dat bij slechte bewaarcondities deze
laag een aanhechting vormt voor allerhande stof en vuil.
Zowel reiniging als afspelen maken een zekere mechanische belasting van het broze
materiaal noodzakelijk. Voorts vertonen een aantal platen in de groefrichting liggende
beschadigingen die tot ‘hangers’ of ‘overslag’ van de groef leiden. In sommige gevallen is de
aluminium drager vervormd waardoor de plaat niet meer vlak is.
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Afb. 4.1: De foto links toont een problematische beschadiging. Men kan zich voorstellen hoe de naald de
neiging zal hebben niet de groef te volgen maar de barst in de lak. Op de rechter foto kan – naast de witte
afscheiding als gevolg van de naar buiten tredende weekmaker – worden gezien hoe de lak in de
ongemoduleerde delen heeft losgelaten. In de gemoduleerde delen is – hoewel de lak en hechting is verzwakt
– nog weinig aan de hand.

Ondanks de te verwachten moeilijkheden was het evident dat een poging moest worden
ondernomen zoveel mogelijk van de collectie te redden. De platen zijn directe snijdingen, zij
dus uniek en vormen een belangrijke aanvulling op dat wat in eerdere jaren al is
geconserveerd.60 Daarbij zijn – voor zover bekend (op enkele uitzonderingen na) – de 115
platen het enige dat rest van de lakplaten die door de Antilliaanse omroepen zijn
vervaardigd. De spaarzame opschriften op de labels suggereren daarbij dat er interessant
materiaal aan het licht zou kunnen komen.61
Naast dit alles hebben in enkele gevallen zich kleine delen van de oorspronkelijke hoes
vastgezet op de lak. Dit is over het algemeen simpelweg met water op te lossen en te
verwijderen.
Naast de bovenomschreven problemen, die specifiek zijn voor lakplaten, zijn er ook andere
vormen van beschadiging vastgesteld die meer typisch zijn voor (oude) grammofoonplaten
in het algemeen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen slijtage en bewaarschade.
Bij slijtage is door veelvuldig gebruik (of het gebruik van ondeugdelijke apparatuur) de
modulatie (trillingen) in de groef aangetast. Meestal betreft het de lage tonen (grote
amplitude, moeilijk te volgen door ‘stijve’ pick up die vervolgens de weg rechtdoor – door de
modulatie heen – kiest) en/of de hoge tonen (veel trillingen per seconde, vraagt aftasting
met geringe traagheid (massa) van de pick up daar vele duizenden malen per seconde heen
60

Project Disconan Bieuw (beschrijving en digitalisering van de op Curaçao en Aruba opgenomen 78
toerenplaten), Project Disconan Bieu (beschrijving en digitalisering van de op de Nederlandse Antillen
opgenomen grammofoonplaten tussen c. 1958 en 1970), Project Conservering , digitalisering en inventarisering
bandenarchief Radio Hoyer. Zie voor nadere informatie: www.audioarcheologie.nl
61
In totaal bestaat de collectie uit 115 platen. In de projectaanvraag wordt ten onrechte van 99 platen
gesproken. Mogelijk is de afwijking ontstaan doordat enige exemplaren (de problematische Soundcraft
Microlac platen) zich bij de telling in quarantaine bevonden.
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en weer bewogen moet worden). Tevens kan slijtage zijn ontstaan door gebruik van een
ondeugdelijke naald. Deze kan over de gehele lengte een spoor in éénn of beide
groefwanden hebben getrokken.
Bewaarschade ontstaat vooral door opslag (opstapelen) van de platen zonder hoes. Stof- en
zanddelen trekken een groef wanneer de platen ten opzichte van elkaar worden bewogen
en vuil nestelt zich op de bodem van de groef. Vocht kan daarbij van ongunstige invloed zijn
op het persmateriaal. Bij opslag onder te hoge temperatuur kan de plaat vervormen, zowel
horizontaal als verticaal. Horizontale vervorming is te herstellen, verticale redelijkerwijs niet.
De plaat is min of meer eivormig geworden waardoor tijdens het afspelen de afstand tussen
middenspindel en groef continu toe- en afneemt waardoor een jegelend geluid ontstaat. De
gevoeligheid voor hogere temperaturen is afhankelijk van het materiaal waaruit de plaat
bestaat. Opnameplaten, meestal bestaande uit een metalen drager met laklaag, zijn er niet
gevoelig voor. Geperste platen, vooral wanneer deze uit schellak bestaan, juist wel. Schellak
is het materiaal waarin tussen 1898 en ongeveer 1955 de meeste platen zijn geperst. Een 78
toerenplaat bestaat in de regel uit schellak, hoewel vaak ten onrechte door leken wordt
gesproken van ‘bakelieten platen’ of, nog meer abuis: ‘bakelieten elpees’.62
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De elpee (LP = Langspeel Plaat) is geintroduceerd in 1948. Zij zijn geperst in vinyl, hebben een smalle (micro)
groef en dienen op 33⅓ toeren te worden afgespeeld. De laatste decennia wordt het woord ‘elpee’ ook wel als
synoniem gebruikt voor grammofoonplaat. Juist is dit niet.
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Bijlage 5:
Voorbereiding project, globale inventarisering, reiniging lakplaten Achtergrondinformatie
betreffende het Project conservering, digitalisering en inventarisering lakplatenarchief
Radio Hoyer
5.1 Fondsen:
Aanvragen voor financiële ondersteuning van dit project zijn door de Stichting SPLIKA en/of
Tim de Wolf ingediend bij het Mondriaan Fonds, Prins Benhard Cultuurfonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds Caribisch Gebied en VSB Fonds. Het VSB Fonds heeft afgezien van subsidiëring.
Hierdoor diende alternatieve fondsen te worden gezocht. Dit is opgelost door de spontane
extra toezegging (naast de gevraagde bijdrage) door het Prins Bernhard Cultuurfonds
Caribisch Gebied. Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben de
gevraagde bijdrage toegezegd.
5.2 Voorbereiding:
Allereerst zijn lakplaten van afwijkende chemische samenstelling en/of in een vergaand
stadium van desintegratie van de laklaag van elkaar gescheiden. De ervaring leert dat
afscheidingen uit het materiaal van een bepaald merk agressief kunnen reageren met de
laklaag van een ander merk.63
5.3 Globale inventarisering:
Voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden zijn de platen geselecteerd op grond van hun
fysieke toestand. Aldus zijn drie categorieën gevormd: 1. Platen die in voldoende goede
toestand verkeren om zonder speciale voorzieningen gereinigd te worden. 2. Platen die
gezien de slechte toestand van de laklaag volkomen handmatig moeten worden gereinigd. 3.
Platen waarbij de kans bestaat dat elke vorm van reiniging de vastgelegde informatie
onherroepelijk zal verstoren. Deze platen dienen zonder reiniging te worden gedigitaliseerd.
Daarna kan – wanneer het vastgelegde van voldoende belang blijkt – getracht worden de
plaat te reinigen waarna – indien de plaat dit proces doorstaat – een betere kopie kan
worden vervaardigd.
Tot groep 1 kunnen 60 platen worden gerekend, groep 2 bestaat uit 35 platen, tot groep 3
behoren de resterende 20 platen.
Vervolgens is een (eventueel tijdelijk) werknummer toegekend en zijn – voor zover aanwezig
– merk en labelgegevens genoteerd. Daarnaast zijn specifieke kenmerken van de plaat
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Een ongelukkige combinatie is bijvoorbeeld Pyral (aan Franse lakplaat op nitro-cellulose basis, tussen 1950 en
1965 veelvuldig toegepast bij de Nederlandse omroep) en Decilith (een Duits product voor het zelf opnemen
van platen bestaande uit een schijf van onduidelijke samenstelling). Indien niet gescheiden door een dikke,
gesloten, hoes zal de Decilith plaat de Pyral ‘etsen’ op de plaatsen waar zijn met elkaar in contact komen.
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vastgelegd, zoals onder andere het aantal banden, de fysieke toestand en specifieke
beschadigingen.64
Het werknummer wordt op een nieuwe hoes genoteerd waar de plaat, na reiniging, in zal
worden opgeborgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een a en een b kant, uiteraard
heeft dat hier niet – zoals wel gebruikelijk bij de toekenning van catalogusnummers bij
handelsplaten – te maken met de artistieke of commerciële potentie van het opgenomen
werk. Aangezien de plaat als museaal object wordt beschouwd wordt geen werknummer op
de plaat zelf aangebracht. Dit leidt wel tot het gevaar van verwarring. Om de plaat
herkenbaar te maken worden zoveel mogelijk kenmerken genoteerd. Is er sprake van een
label met titel dan is dit eenvoudig, meestal echter zijn de platen niet van label en titel
voorzien. In dat geval wordt bijvoorbeeld het aantal banden genoteerd, naast specifieke
beschadigingen. In deze fase blijven de platen uit de hoes, op stapels, met de bestemde hoes
onder de specifieke plaat. Pas na reiniging worden de platen in hun hoes geschoven.
5.4 Reiniging van de lakplaten:
groep 1
Voor de reiniging van de eerste groep platen is gebruik gemaakt van de Disco Antistat. Dit is
een wasapparaat dat in de jaren zeventig op de markt is gekomen voor het reinigen van
langspeelplaten. Het wordt al meer dan 30 jaar door ondergetekende met grote
tevredenheid gebruikt. Het is niet meer dan een waterdichte, smalle, staande, enigszins
flexibele plastic bak met daarin een zachtharige borstel. De plaat wordt – met een as door
het middengat en een klauw ter afscherming van de labels – in de bak gehangen en
handmatig rondgedraaid.65 Zo houdt men voeling met het object en kan naar inzicht druk en
snelheid bij de reiniging worden aangepast.
Cruciaal voor een goed eindresultaat is het toegepaste reinigingsmiddel. Dit verschilt met
het materiaal waarvan de plaat is gemaakt. In dit geval bestaan de platen uit een aluminium
drager met daarop een laklaag van cellulosenitraat (‘nitrocellulose’).
Een sterke ontvetter – niet op basis van alcohol daar dit de lak oplost – blijkt een probaat
middel. Uitstekende resultaten zijn de afgelopen 20 jaar verkregen met een ammoniaoplossing in water met een verhouding van ongeveer 1 op 33. De dosering kan zo nodig
veilig nog wat worden opgevoerd en zo worden aangepast aan de mate van vervuiling.
Nadelige effecten van deze behandeling zijn niet geconstateerd, ook niet na langere tijd.
Bij reiniging van de 60 platen zijn nu en dan delen van de lak losgekomen. Deze bevonden
zich echter in de ongemoduleerde delen van de plaat. Desalniettemin zijn deze lakdeeltjes
bewaard.
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Met ‘banden’ van de plaat worden de diverse gebieden met modulatie bedoeld, gescheiden door een blanco
deel of een (versnelde) tussengroef. Ter illustratie: de meeste langspeelplaten hebben circa zes banden
(nummers of ‘tracks’) per kant.
65
De door de firma meegeleverde klauw voldoet niet en is alleen (matig) geschikt voor langspeelplaten. Het
vervaardigen van een alternatief verdient aanbeveling.
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groep 2
De 35 platen die groep 2 vormen vragen een uiterst voorzichtige reiniging. Hierbij is de Disco
Antistat niet toegepast omdat het reinigingsproces (en eventuele beschadiging) dan niet
exact kan worden gevolgd. Deze platen zijn met dotten watten en wattenstaafjes
schoongemaakt met een standaard ontvetter (een afwasmiddel, echter zonder lanoline en
citroentoevoegingen) en zo nodig daarna met een verdunde ammonia-oplossing.
Losliggende of loskomende lakdelen zijn bewaard. Binnen deze groep zijn bij enkele platen
stukjes lak uit de gemoduleerde delen teruggeplaatst. Deze zijn vastgezet met koude vislijm.
Voordeel van dit product is dat de positie van het gelijmde deel na hechting nog enige tijd
corrigeerbaar is.
groep 3
De 20 platen in deze categorie zijn vuil gedigitaliseerd. Dit is nadelig voor de geluidskwaliteit
maar – zoals boven aangegeven – zou reiniging het oppervlak zodanig kunnen beschadigen
dat dan niets meer rest. Indachtig ‘beter iets dan niets’ is deze strategie gekozen. Mocht de
informatie op de geluidsdrager tijdens reiniging (ten dele) verloren gaan dan rest in ieder
geval een ‘vuile kopie’. Vervolgens zijn deze platen handmatig gereinigd en zijn soms
losliggende delen van de lak (wanneer zij modulatie (dus informatie) bevatten) met
koudvislijm vastgezet of teruggeplaatst. Over het algemeen hebben de platen de reiniging
doorstaan en is ten opzichte van de ‘vuile kopie’ een winst in geluidskwaliteit geboekt.
Deze strategie lijkt in strijd met het principe de grammofoonplaat als museaal object te
beschouwen. In dit geval is toch gemeend de plaat in hoofdzaak als geluidsdrager te zien en
het opgenomen werk te beschouwen als van hogere importantie dan de uiteindelijk fysieke
toestand van plaat. Hoofddoel is de opname te conserveren, niet de drager. Temeer daar de
drager op termijn absoluut verloren zal gaan. Overigens is de schade bij reiniging, door
voorzichtig te werk te gaan, zeer beperkt gebleven.
5.5 Fysieke restauratie:
Hierboven is al aangegeven dat in sommige gevallen losliggende- en/of losgeraakte delen
van de lak zijn vastgezet. Indien deze zich buiten het gedeelte met modulatie bevonden zijn
zij ongemoeid gelaten. Voor het goed afspelen van de plaat vormen zij dan immers geen
belemmering. Het terugplaatsen van losgeraakte delen vraagt secuur werken. Een dergelijk
deel moet op exact de juiste plaats worden vastgezet daar anders de groeven niet meer
doorlopen. Tevens moet er voor worden gewaakt dat er geen lijmresten onder het deel
vandaan worden gedrukt. Deze zouden een bron van distorsie kunnen vormen. Een
probleem dat zich soms voordoet is dat het losgeraakte deel is gekrompen. Hierin schuilt
dan ook voor een deel de oorzaak van het losraken. In dergelijke gevallen zal een kleine
onderbreking in het materiaal onvermijdelijk zijn. Dit kan zich uiten in een tik bij afspelen
(die echter vrij gemakkelijk uit het digitale signaal kan worden weggenomen).
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Bijlage 6:
Transcriptie (digitalisering)
6.1 Digitaliseringsnormen:
De transcriptie (digitalisering) heeft simultaan plaatsgevonden volgens twee digitale
normen. Eén op standaard CD ‘red book’ norm (44.1 kHz sample frequentie, 16 bit depth
rate). In deze keten is ook apparatuur voor het wegnemen van tikken en aanverwante
vormen van distorsie opgenomen. Er is dus al meteen een vorm van geluidsrestauratie
gepleegd. Deze bestanden vormen de basis voor de uiteindelijke luisterbestanden die,
bijvoorbeeld voor gebruik op internet, kunnen worden geconverteerd naar het populaire
MP3 formaat.
Via een tweede keten is getranscribeerd in een hogere resolutie (98 kHz sample frequentie,
24 bit ‘depth rate’). Dit zijn de archiefbestanden. Hierbij is geen enkele vorm van restauratie
gepleegd en is puur een ‘1 op 1’ stereo (2 kanaals) kopie gemaakt. Deze norm, die ruimte
biedt aan het vastleggen van een breder frequentiespectrum met een grotere
gedetailleerdheid, is wel een standaard in de geluidstechniek maar heeft nog geen ruime
toepassing in de consumentenelektronica gevonden. Deze bestanden kunnen naderhand,
wanneer de restauratietechnieken weer meer zijn verfijnd, dienen als basis voor een nieuwe
restauratie of analyse. Desgewenst kunnen deze bestanden eenvoudig worden
geconverteerd naar de standaard CD norm, mocht daar behoefte aan zijn.
Het wekt nog wel eens verbazing te horen dat deze mono platen toch als stereo worden
gedigitaliseerd. Wat blijkt is dat soms één van de twee groefwanden veel minder distorsie
bevat. Wanneer de verschillen groot zijn tussen de groefwanden vindt dat zijn oorsprong
meestal in een slechte gesmeerde of gelagerde pick-uparm die ooit op de plaat is losgelaten.
De weerstand die is opgetreden om de arm naar het midden van de plaat te voeren heeft
een groefwand extra belast en daardoor heviger doen slijten. Bij restauratie kan dan
gekozen worden deze groefwand niet in het signaal te betrekken, waardoor een beter
eindresultaat wordt bereikt. Verder werkt een aantal geluidsrestauratiesystemen op basis
van een vergelijking van het signaal tussen de beide groefwanden. Door een stereo kopie te
maken kunnen deze systemen ook in de toekomst nog worden toegepast.
6.2 Weergavekarakteristiek:
Alle platen zijn gedigitaliseerd met een kantelpunt van 750 Hz. Een korte technische
uitweiding is noodzakelijk: De opname in de lakplaat ontstaat door het trillen van de
snijbeitel. Deze trilling is in principe analoog met het geluid dat voor de microfoon(s) wordt
geproduceerd. Een eigenschap van het systeem is dat lagere frequenties een grotere trilling
(amplitude) veroorzaken. Wanneer men ‘recht’ zou opnemen, zonder een enkele correctie,
dan zou met de groeven verder uit elkaar moeten leggen om ruimte te bieden aan de
grotere amplitude.66 Dit zou er toe leiden dat de mogelijke speelduur van de plaat belangrijk
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Briggs, G.A. Sound Reproduction. Bradford: Wharfedale Wireless Works, 1954. p 282
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Afb. 6.1: Illustratie van de positie van de naald in de groef. Hoewel deze afbeelding eigenlijk is vervaardigd met
een ander doel illusteert deze goed de in de tekst omschreven strategie. Bij diepe krassen kan positie C (of
liever nog, een mengvorm van B en C) betere resultaten geven dan A of B. Bij diepgelegen groefbeschadiging
kan met een positie D soms verbetering worden bereikt. Naar: Briggs, G.A. Sound Reproduction. Bradford:
Wharfedale Wireless Works, 1954. p 306

zou worden verkort. Om die reden – en ook ter voorkoming van ontoelaatbare mechanische
en elektronische belasting van het opname- en weergave circuit, evenals de snijkop en pickup element – heeft men besloten bij opname de lage tonen vanaf een bepaald punt te
verzwakken.67 Deze dienen dan bij het afspelen weer te worden opgehaald. Het punt waar
de verzwakking optreedt is betrekkelijk willekeurig en verschilt per merk, land, smaak en
periode. Meestal ligt het ergens tussen de 250 en de 1000 Hz. Met 750 Hz. is dus een goed
middelpunt gekozen, temeer daar in Amerikaanse apparatuur (zoals door Hoyer gebruikt)
meestal een relatief hoge kantelfrequentie werd toegepast.68 Overigens kan desgewenst
achteraf ook nog enige correctie worden aangebracht.
Toepassing van de zogenaamde RIAA karakteristiek die vanaf circa 1954 vrij algemeen voor
langspeelplaten is toegepast – en waarmee praktisch alle phono-trappen in versterkers van
na circa 1965 zijn uitgerust – zou onjuist zijn. Bij deze karakteristiek worden – naast correctie
in het laag – de hoge tonen bij opname belangrijk opgehaald en bij afspelen weer verzwakt.
Worden via deze karakteristiek echter de ‘recht’ opgenomen platen (met enkel de hierboven
besproken correctie in de lage tonen) afgespeeld dan verdwijnt een groot deel van de hoge
tonen. Daarmee is men weliswaar ook een deel van de ruis kwijt, maar ook een deel van het
instrumentarium!
6.3 Afrondingsstraal van de naalden:
Proefondervindelijk, op het gehoor, wordt bij transcriptie de juiste afrondingsstraal van de
naald bepaald. Bij handelsplaten ligt de te gebruiken naald betrekkelijk vast. De vorm van de
groef – waarmee in dit geval de haakse dwarsdoorsnede van de groef wordt bedoeld – is
afhankelijk van de bij opname gebruikte snijbeitel. Bij het soort eigen opnamen als die uit de
studio van Hoyer is niet gewerkt volgens vastgelegde industriële standaarden en is met een

67
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De verzwakking is meestal 6dB per octaaf.
Hoyer werkte met een snij-installatie van de Amerikaanse firma Rek-O-Kut.
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zekere slordigheid of willekeur of ingegeven door de lust te experimenteren een beitel
gekozen.
Als gevolg van bepaalde in de lengterichting lopende beschadiging van de groef, dan wel
hevige krassen (haaks op de groefrichting lopende oppervlaktebeschadigingen) kan het
wenselijk zijn het aanrakingsvlak van de naald met de plaat hoger of lager in de groef te
plaatsen. Dit kan door een respectievelijk dikkere of dunnere naald te kiezen.
Over het algemeen worden de beste resultaten bereikt met een elliptische naald. Deze
benadert zoveel mogelijk de vorm van de originele snijbeitel en hierdoor zullen de hogere
frequenties (zeer kleine trillingen) beter worden weergegeven. Radiale (ronde) naalden
kunnen betere resultaten geven wanneer de groefwand is beschadigd en verdere verfijning
van de aftasting alleen maar tot meer distorsie leidt.
In de meeste gevallen is gebruik gemaakt van 50 en 75µ elliptische naalden, bij een enkele
microgroef opname 25µ. Laatstgenoemde is standaard voor mono microgroef platen, 75µ is
standaard voor de meeste 78 toerenplaten die tussen 1935 en 1958 zijn gemaakt en 50µ
heeft nogal eens toepassing gevonden bij de omroep. In enkele gevallen zijn tussenliggende
maten gebruikt en/of is gewerkt met een radiale in plaats van een elliptische naald (70µ
radiaal, 65µ elliptisch, 50µ radiaal).
Alvorens de plaat wordt afgespeeld voor de transcriptie wordt deze gecentreerd. In veel
gevallen zit het middengat van de plaat niet exact in het midden. Hierdoor ontstaan kleine
variaties in de groefsnelheid wat zich in sommige genres en passages kan uiten in een
hinderlijke jengel. Door de plaat te centreren kan de fout worden hersteld.
Tijdens de transcriptie worden er soms nog – meestal over een klein oppervlak –
vervuilingen aangetroffen. Deze zijn alsnog verwijderd.
6.4 Filtering:
Wellicht ten overvloede: in alle hieronder beschreven processen zijn de 98 kHz 24 bit
archiefbestanden ongemoeid gelaten. Hierboven is de bedoeling van deze bestanden al
geschetst.
Tijdens de transcriptie is vastgesteld dat het toepassen van filtering weinig effect heeft.
Indien er sprake is van ruis is deze vaak zeer breedbandig. Dat wil zeggen dat om de ruis
enigszins te elimineren er verzwakking van een groot deel van het frequentiespectrum moet
plaatsvinden. In feite ontstaat dan alleen maar een verzwakking van het totale signaal. Bij
handelsplaten (schellak of vinyl) is de ruis veelal beperkt tot het gebied rond 7000 Hz. en kan
een scherpe filtering in dit rayon de gezochte verbetering brengen. Bij de lakplaten uit het
archief van Radio Hoyer blijkt dit niet het geval. Het zo veel mogelijk elimineren vraagt een
meer verfijnde benadering en daarom heeft de restauratie/filtering van de luisterbestanden
een aparte, eigen fase in het project gekregen.
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Besloten is de restauratie apart, na transcriptie, uit te voeren gelijk met de montage.
Hierdoor zijn de 44.1 kHz luisterbestanden in ruwe vorm vrijwel allemaal ongefilterd en zijn
slechts de tikken digitaal in ‘real time’ (i.e. tijdens de transcriptie) verwijderd.
6.5 Montage en restauratie:
montage
Montage moet na digitalisering bij luisterbestanden immer plaatsvinden. In het meest
eenvoudige geval dienen de stukken ‘leegte’ die onvermijdelijk aan het begin en het einde
van de opname ontstaan, worden weggeknipt. Gezien het ruisniveau van de oude opnamen
is het goed het signaal bij start in te faden, aan het eind uit te faden. Dit luistert nu eenmaal
prettiger.
Soms treden er tijdens de transcriptie problemen op met de sporing van de naald. Dit is het
gevolg van groefbeschadiging en in een enkel geval door het te ondiep snijden van de groef.
Vaak kan dit in de kritische passages worden voorkomen door het verminderen of verzwaren
van de naalddruk en de zijdrukcompensatie. Meestal echter moet de arm handmatig over de
problematische passages worden geleid. Dit leidt uiteraard tot ‘hangers’ en ‘sprongen’ in het
geluid en dit moet later worden gecorrigeerd door het wegknippen van de herhalingen in
het signaal.
In enkele gevallen moet de oplossing van de aftastproblemen tevens worden gezocht in het
verlagen van de snelheid. De krachten op naald en plaat nemen wat af, er is wat meer tijd
voor handmatige correctie van de sporing, maar nadeel is dat door het langzaam afdraaien
minder goed kan worden gehoord of de juiste passage nu goed gekopieerd is. In veel
gevallen gaat het slechts om één omwenteling die de naald steeds overslaat en die er dus
‘uitgepikt’ moet worden door zorgvuldig de positie van de naald te bepalen.
De digitale programmatuur maakt latere correctie van de snelheid eenvoudig, evenzeer als
dat het door de digitale techniek mogelijk is bepaalde passages op de sinus nauwkeurig uit
het signaal te knippen of in te voegen.
restauratie
Bij de 44.1 kHz 16 bit luisterbestanden is er van uit gegaan dat de gebruiker een zo goed
mogelijk beeld van het opgenomen werk wil krijgen. Toch is restauratie onderhevig aan
smaak. Het laat zich goed vergelijken met bijvoorbeeld de restauratie aan een klassiek
automobiel. De één waardeert het patina en zal zich beperking tot conservering van de
status quo en het verrichten van de werkelijk noodzakelijke reparaties, de ander wil het
vervoermiddel in nieuwstaat.
Bij de onderhavige registraties is de restauratie terughoudend gepleegd. Bij een te sterk
filteren van de ruis wordt de toonbalans van de opname beïnvloed en verdwijnt een deel
van het instrumentarium. Vooral de maracas (in Nederland vaak aangeduid als
‘sambaballen’) verdwijnen het eerste. Zij die minder ruis willen horen kunnen deze nog
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ietwat verzwakken door met de knop voor de regeling van de hoge tonen deze naar believen
weg te draaien.
Zoals hierboven gemeld heeft in de 44.1 kHz 16 bit keten voor de luisterbestanden enige
restauratie plaatsgevonden tijdens de transcriptie. Het betreft hier voornamelijk de tikken.
Er is gebruik is gemaakt van de Cedar ‘declickers’ DC1 en DCX en de Cedar ‘decrackler’ CRX.
De verdere restauratie heeft voornamelijk bestaan uit het afsnijden van de lage tonen (in de
Hoyer opnamen is vaak een piek bij 100 Hz (brom) waarneembaar) en zijn de hogere
frequenties weggefilterd tot het gebied waar de informatie van de opname zit (dit eindigt in
dit geval meestal bij circa 6000 Hz.) Deze filtering is digitaal geschied, met naar wens de
grafische of parametrische equalizer in het geluidsbewerkingsprogramma Soundforge van
Sony. In die gevallen waar de opname was doorregen met een prominente ruis is deze met
behulp van de zogenaamde ‘noiseprint’ mogelijkheid in de ‘noise reduction’ optie van de
‘audio restoration plug in’ van Soundforge zoveel mogelijk weggenomen. Hierbij wordt een
gebied in de plaat zonder signaal maar met de voor de plaat typische distorsie vastgelegd en
wordt dit vervolgens benut om de distorsie over de gehele opname te verminderen,
vermoedelijk door de ‘sample’ in tegenfase toe te voegen aan de opname. In veel gevallen
kan een vermindering van circa 5 dB worden bereikt. Gaat men te ver in het toepassen van
het proces dan wordt dit hoorbaar in de opname. Voorts is waar nodig gebruik gemaakt van
diverse opties in de audiorestauratie ‘plug in’ van Soundforge; naast de al genoemde ‘noise
reduction’ ook de ‘click- and crackle removal’ en ‘audio restoration’. Op deze manier worden
diverse restauratietechnieken, mild toegepast, gestapeld gebruikt. De ervaring heeft geleerd
dat dit de beste resultaten geeft.
Waar mogelijk is aan start en einde van het bestand enige seconden ruis zonder signaal
gehandhaafd. Dit om de mogelijkheid te bieden alsnog een ‘noiseprint’ te kunnen
vervaardigen voor verdere restauratie.
6.6 Het uiteindelijk technisch resultaat:
Gezien de toestand van de meeste lakplaten kon niet worden verwacht dat uit deze
vervuilde en beschadigde collectie een veelheid aan sprankelende hi-fi opnamen
tevoorschijn zou komen. De opzet was echter: inventariseren, digitaliseren en beschrijven
van de collectie om zo de informatie, in welke vorm dan ook, beschikbaar te maken.
In enige vallen zijn toch opnamen aangetroffen die na bewerking met veel genoegen
beluisterd kunnen worden. Het merendeel echter is bestemd voor de werkelijk inhoudelijk
belangstellenden. Een musicus of fan kan ook in een opname met distorsie een pakkend
arrangement of een goede solo herkennen. Iemand die de sfeer van Radio Hoyer in de jaren
vijftig wil ‘voelen’ zal met genoegen luisteren naar de – helaas onder een laag van ruis
bedekte – opnamen van diverse reclameboodschappen; zoals die van Pfaff naaimachines of
Ponds gezichtcrème.
Verheugend is dat het mogelijk is gebleken vrijwel de gehele collectie nog te digitaliseren, of
ten minste zekerheid is verkregen over wat er op de plaat heeft gestaan. Dit laatste –
magere – resultaat betreft alleen circa tien platen van het eerder genoemde Soundcraft
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Microlac. Naast het feit dat in veel gevallen de lak òf al voor een groot deel van de plaat was
verdwenen òf er alsnog in grote delen af viel bleek de lak ook een bobbelige structuur te
hebben gerkregen waardoor afspelen zeer zou zijn bemoeilijkt. De chemische veranderingen
in het product maken de schilfers broos en daardoor redelijkerwijs niet te hanteren. Enige
mechanische belasting leidt vrijwel meteen tot verpulvering. Gelukkig kon nog wel worden
vastgesteld dat op deze platen hoofdzakelijk kopieën van handelsplaten zijn vastgelegd die
hebben gediend als ‘tune’ voor bepaalde programma’s. In geen geval betrof het (speciaal
gecomponeerde) Antilliaanse muziek, doch louter klanken van Amerikaanse en Europese
handelsplaten.
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Terminologie
Hier en daar worden in de test termen gebezigd die niet voor een ieder onmiddellijk een
duidelijke betekenis zullen hebben. Ten dele doordat dit vaktermen zijn, ten dele daar het
omschrijvingen (of vertalingen daarvan) zijn van bepaalde processen en misschien zelfs wel
als neologismen moeten worden gekwalificeerd. Ter voorkoming van onduidelijkheden en
misverstanden zijn de termen hieronder uitgelegd.
Afrondingsstraal: de hoek die de (denkbeeldige) wanden van de naaldpunt met elkaar
maken. Deze waarde bepaald of de punt stomp is of scherp. Een stompe naald raakt bij
afspelen van de plaat de groefwanden meer bovenin dan een scherpe naald.
Bandapparaat: ‘taperecorder’, ook wel magnetofoon genoemd. Over het algemeen wordt
van ‘bandrecorder’ gesproken, maar dat is gezien het feit dat er twee talen in zijn
verenigd eigenlijk geen goed woord.
Banden: stroken/sporen modulatie (cirkels van gemoduleerde groeven) op de oppervlakte
van een grammofoonplaat. De banden worden gescheiden door een deel zonder
groeven of door een kengroef (overgang van de ene naar de volgende band).
Centrisch/Centriciteit: de positie van het middengat ten opzichte van de groeven. Wanneer
de plaat niet centrisch is varieert per omwenteling de afstand tussen afspeelnaald en
middenpin. Dit uit zich vooral in lang aangehouden tonen tot een variatie in
toonhoogte, ook wel omschreven als ‘jengel’.
Distorsie: alle vormen van storing die als gevolg van productie, slijtage en bewaarschade
hoorbaar worden in het signaal bij het afspelen van de plaat.
‘dubbing’: een kopie van een opname. Dit in tegenstelling tot een direct vervaardigde
opname (met microfoons).
Elliptisch: Wordt gebruikt in combinatie met de naald en/of opgave van de afrondingsstraal
van de naald. Een elliptische naald (punt) benaderd meer de (driehoekige) vorm van de
snijbeitel en is daardoor in staat fijne trillingen in de groef beter te volgen. Het
frequentiebereik wordt hierdoor verbeterd.
Gemonteerd: het geluidsbestand is in delen geknipt, ongewenste delen zijn verwijderd
(bijvoorbeeld ‘hangers’).
Groefspoed: de snelheid waarmee de naald door de groef naar het midden van de plaat
wordt gewogen. De groefspoed is ook afhankelijk van de breedte van de groef. Er moet
tussen de groeven voldoende materiaal blijven om goed geleiding te waarborgen. Door
het verlagen van de groefspoed (en versmallen van de groef) kan men de speelduur
verlengen zonder verlies in geluidskwaliteit.
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Handelsplaat: grammofoonplaat geperst in schellak of vinyl, geproduceerd met als doel
verkoop (via een distributiekanaal) aan derden.
Hanger: de naald blijft, meestal door een beschadiging van de groefwand, elke omwenteling
hetzelfde groefdeel afspelen.
Jengel: toonvariaties waardoor een zeurderig geluid ontstaat.
Lakplaat: plaat gefabriceerd om een groef met modulatie in te snijden en aldus een opname
te maken. Meestal bestaat een opnameplaat uit een aluminium drager met aan beide
zijden een laag nitrocelluloselak (acetaat). De plaat kan dienen als ‘original master’ of
als ‘master’, maar kan ook meteen worden afgespeeld.
‘marker(s)’ : Merktekens, aangebracht in de digitale bestanden.
‘master’: Opname waarvan – in het geval van een grammofoonplaat – de matrijs wordt
vervaardigd (vergelijk: ‘original master’).
Modulatie: trilling, geluid. Een groef wordt gemoduleerd door het trillen van de snijbeitel. Zo
ontstaan de kronkels in de groef waardoor het geluid wordt opgeslagen (‘ingeblikt’).
‘normalized’: het geluidsvolume van het bestand is gebracht op het standaard niveau van -1
dB.
Opnameplaat: blanko plaat (zonder groeven) waarin groeven kunnen worden gesneden. De
plaat kan dienen als ‘original master’ of als ‘master’, maar kan ook – afhankelijk van de
samenstelling – meteen of na een bepaalde vorm van fixeren, worden afgespeeld.
‘original master’: oorspronkelijk, eerste, opname. Deze kan afhankelijk van plaats of periode
zowel op plaat als op band zijn gemaakt. Deze plaat of band wordt door ‘dubbing’
overgeschreven naar dat wat als ‘master’ gebruikt zal worden in het productieproces
naar vermenigvuldiging van de opname.
Overslag: een sprong van de naald over de groef over één of meerdere omwentelingen. De
naald slaat één of meerdere groeven over (meer exact geformuleerd: slaat de lengte
van één of meerdere omwentelingen van de groef over).
Radiaal: Wordt gebruikt in combinatie met de naald en/of opgave van de afrondingsstraal
van de naald. Een radiale naaldpunt heeft een ronde doorsnede. De vorm stemt
minder overeen met de snijbeitel (zie Elliptisch). De fabricage is goedkoper en bij
platen met een bepaalde mate van slijtage kan de geluidskwaliteit beter zijn dan bij
gebruik van een elliptische naald.
Rumble: constante lage tonen in een opname, te omschrijven als gerommel, als gevolg van
het aandrijfmechanisme van het snijapparaat (opnamemachine) of afspeelapparaat
(grammofoon).
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Sessie: opnamedag (deel) of periode waarbij in principe geen (belangrijke) wijzigingen
plaatsvinden in de omstandigheden waaronder de opname wordt gemaakt.
Sinaasappeleffect: een structuur in de lak (ontstaan door verval als gevolg van veroudering
of klimatologische omstandigheden) die lijkt op de huid van een sinaasappel. De term
wordt ook gebruikt in de verfspuiterij. Het effect is dan in de lak ontstaan door
verkeerde verstuiving van de verf.
Snijden (gesneden): term voor het opnemen van een grammofoonplaat. De groef wordt
gesneden.
‘take’: opname van een bepaald stuk. Het is niet ongebruikelijk dat van een uit te brengen
handelsplaat meerdere ‘takes’ worden opgenomen. Naderhand kan de beste ‘take’
worden uitgebracht.
Technisch afbreken: een opname wordt technisch afgebroken doordat bijvoorbeeld de
geluidsdrager vol is. Dit in tegenstelling tot muzikaal afbreken, dan wordt gewoon – zij
het midden in een stuk, bijvoorbeeld nadat een fout is gemaakt – gestopt met
musiceren.
µ: Het symbool voor micron. Het wordt gebruikt bij het aangeven van de afrondingsstraal
van een pick-up naald.
Verso: de andere zijde van de plaat
Wollig: het geluid mankeert een zekere aanwezigheid als gevolg van het ontbreken van hoge
tonen en/of een bepaalde echo.
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Plaatsingslijst lakplaten
WN
nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

doos
nummer
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

38
2
39
4
40
2
41
2
42
4
43
2
44
2
45
2
46
2
47
2
48
3
49
3
50
3
51 vervallen
52
3
53
3
54
2
55
2
56
2
57
2
58
2
59
2
60
4
61
4
62
2
63
2
64
2
65
2
66
2
67
2
68
2
69
2
70
2
71
2
72
2
73
2
74
2
75
2
76
2
77
2

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
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Kruisverwijzing: inventarisnummer naar werknummer
Inv. Nr.

Werkn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24-2
24-3
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

wn105a
wn105a
wn105b
wn105b
wn86a
wn86b
wn83a
wn83b
wn21a
wn98a
wn98b
wn38a
wn38b
wn24a
wn93a
vervallen
wn87b
wn23a
wn23b
wn66a
wn66b
wn65a
wn72b
wn84b
wn79a
wn79b
wn21b
wn37a
wn37b
wn37b
wn84a
wn67a
wn67b
wn63a
wn71a
wn71b
wn85b
wn63b
wn65b
wn65b
wn68a
wn68b
wn72a

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

wn72a
wn8a
wn8b
wn22a
wn22a
wn22b
wn22b
wn84b
wn99b
wn77a
wn77b
wn77b
wn99a
wn99a
vervallen
wn82b
wn92b
vervallen
wn26a
wn41a
wn41b
wn41b
wn85a
wn85a
wn90a
wn90ab
wn49a
wn49b
wn50a
wn50b
wn30a
wn30b
wn32a
wn32b
wn82a
wn82b
wn34b
wn64a
wn64b
wn75a
wn75b
vervallen
wn76a
wn76b
wn94a

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
108-2
108-3
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

wn94b
wn98b
wn81a
wn18a
wn18b
wn1b
wn1b
wn35a
wn35b
wn17a
wn17b
wn73a
wn73b
wn78a
wn78b
wn96a
wn96b
wn27a
wn27b
wn36a
wn36b
wn69b
wn92a
wn92b
wn69a
wn74a
wn74b
wn109a
wn109b
wn47a
wn47b
wn88a
wn88b
wn6a
wn6b
wn45a
wn45b
wn93b
wn93b
vervallen
wn4a
wn4b
wn4b
wn11a
wn13a
161

130
131
132
133
134
135
136
137
137-2
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161 + 161B
161-2
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

wn13b
wn16a
wn33a
wn16b
wn24b
wn25a
wn28a
wn28b
wn89a
wn28b
wn29b
wn29b
wn48a
vervallen
wn89b
wn91a
wn91b
wn96b
wn87a
wn87b
wn70b
wn31a
wn31b
wn70a
wn5a
wn5b
wn46a
wn46b
wn46b
wn46b
wn40a
wn40b
wn42a
wn19a
wn42b
wn95a
wn95b
wn110a
wn110b
wn112a
wn112b
wn114a
wn114b
wn113a
wn113b

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
183-2
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

wn115a
wn115b
wn44a
wn44b
wn111a
wn111b
wn52a
wn52b
wn14a
wn14b
wn103a
wn60a
wn61b
wn61a
wn61a
wn15a
wn15a
wn104a
wn104b
wn97a
wn106a
wn106b
wn107a
wn107b
wn108a
wn108b
wn53a
wn3a
wn3b
wn34a
wn1a
wn2a
wn2b
wn9a
wn9b
wn29a
wn12b
wn43a
wn54a
wn54b
wn55a
wn55b
wn56a
wn56b
wn57a

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

wn57b
wn58a
wn58b
wn59a
wn59b
wn19b
wn100a
wn100b
wn70a
wn20a
wn20b
wn62a
wn62b
wn10a
wn10b
wn7a
wn7b
wn39a
wn80a
wn80b
wn101a
wn102a
wn102b
wn103b
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Kruisverwijzing: werknummer naar inventarisnummer
Werkn.

Inv. Nr.

wn1a
wn1b
wn1b
wn2a
wn2b
wn3a
wn3b
wn4a
wn4b
wn4b
wn5a
wn5b
wn6a
wn6b
wn7a
wn7b
wn8a
wn8b
wn9a
wn9b
wn10a
wn10b
wn11a
wn12b
wn13a
wn13b
wn14a
wn14b
wn15a
wn15a
wn16a
wn16b
wn17a
wn17b
wn18a
wn18b
wn19a
wn19b
wn20a
wn20b
wn21a
wn21b
wn22a

202
92
93
203
204
199
200
125
126
127
153
154
118
119
232
233
43
44
205
206
230
231
128
208
129
130
181
182
187
188
131
133
96
97
90
91
161-2
222
226
227
9
25
45

wn22a
wn22b
wn22b
wn23a
wn23b
wn24a
wn24b
wn25a
wn26a
wn27a
wn27b
wn28a
wn28b
wn28b
wn29a
wn29b
wn29b
wn30a
wn30b
wn31a
wn31b
wn32a
wn32b
wn33a
wn34a
wn34b
wn35a
wn35b
wn36a
wn36b
wn37a
wn37b
wn37b
wn38a
wn38b
wn39a
wn40a
wn40b
wn41a
wn41b
wn41b
wn42a
wn42b
wn43a
wn44a

46
47
48
18
19
14
134
135
60
104
105
136
137
138
207
139
140
72
73
150
151
74
75
132
201
78
94
95
106
107
26
27
28
12
13
234
159
160
61
62
63
161
162
209
175

wn44b
wn45a
wn45b
wn46a
wn46b
wn46b
wn46b
wn47a
wn47b
wn48a
wn49a
wn49b
wn50a
wn50b
wn51
wn52a
wn52b
wn53a
wn54a
wn54b
wn55a
wn55b
wn56a
wn56b
wn57a
wn57b
wn58a
wn58b
wn59a
wn59b
wn60a
wn61a
wn61a
wn61b
wn61b
wn62a
wn62b
wn63a
wn63b
wn64a
wn64b
wn65a
wn65b
wn65b
wn66a

176
120
121
155
156
157
158
114
115
141
68
69
70
71
vervallen
179
180
198
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
183-2
185
186
184
241
228
229
32
36
79
80
22
37
38
20
163

wn66b
wn67a
wn67b
wn68a
wn68b
wn69a
wn69b
wn70a
wn70a
wn70b
wn71a
wn71b
wn72a
wn72a
wn72b
wn73a
wn73b
wn74a
wn74b
wn75a
wn75b
wn76a
wn76b
wn77a
wn77b
wn77b
wn78a
wn78b
wn79a
wn79b
wn80a
wn80b
wn81a
wn82a
wn82b
wn82b
wn83a
wn83b
wn84b
wn84a

21
30
31
39
40
109
108
152
225
149
33
34
41
42
23
98
99
110
111
81
82
84
85
51
52
53
100
101
24-2
24-3
235
236
89
76
57
77
7
8
24
29

wn84b
wn85a
wn85a
wn85b
wn86a
wn86b
wn87a
wn87b
wn87b
wn88a
wn88b
wn89a
wn89b
wn90a
wn90ab
wn91a
wn91b
wn92a
wn92b
wn92b
wn93a
wn93b
wn93b
wn94a
wn94b
wn95a
wn95b
wn96a
wn96b
wn96b
wn97a
wn98a
wn98b
wn98b
wn99a
wn99a
wn100a
wn100b

49
64
65
35
5
6
147
17
148
116
117
137-2
143
66
67
144
145
108-2
58
108-3
15
122
123
86
87
163
164
102
103
146
191
10
11
88
54
55
223
224

wn101a
wn102a
wn102b
wn103a
wn103b
wn104a
wn104b
wn105a
wn105a
wn105b
wn105b
wn106a
wn106b
wn107a
wn107b
wn108a
wn108b
wn109a
wn109b
wn110a
wn110b
wn111a
wn111b
wn112a
wn112b
wn113a
wn113b
wn114a
wn114b
wn115a
wn115b
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen

237
238
239
183
240
189
190
1
2
3
4
192
193
194
195
196
197
112
113
165
166
177
178
167
168
171
172
169
170
173
174
16
56
59
83
124
142
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Trefwoordenregister op de inventaris
200 jarig bestaan St. Annakerk
109
A Curazao
198
A.V.P.
199, 200
A.V.P. Bl 11595
199
A.V.P. Bl11594
200
Abad, Norberto 'Boz'
54, 55
Abrahams, Jaime (Haime)
51, 52
Accordeon, rasp, conga, bas, zang 53
Alberto, Johan C. 'Janshi'
49, 63
Alvarez, Jose
5, 6
Amerikaanse handelsplaten 203, 204, 237
Amerikaanse militairen
9
Amerikaanse radio-uitzending
99
Angel Face
181
Ansonia 45-6850
198
Arindell, familie
175, 176
Arindell, Julius
175, 176
Aruba
7, 53, 119, 175, 176, 199, 200
Arubaanse Volks Partij
199, 200
Atardi (Joseph Sickman Corsen)
115
Auf Wiedersehen
108
Ave Maria
62
Avond programma (tune)
167, 168
Awa Ta Malu (?)
110, 111
Ay …… No Chanza
236
Bamoncito Simaron (Cimaron) 192, 193
Barlovento
222
barpianist
108, 189, 190
Basiruti, Conjunto
175, 176
Be My Love
204
Behila, Guillermo
26, 54, 55, 107
Benarsa 2030-B
235
Boba Juchi (?)
70
Boba Y Ca (?)
71
Boeis' (Trio La Rosa)
144, 145
Boelijn, Augusto 19, 22, 24, 26, 45, 47, 50
Boer Wat Zeg Je Van Mijn Kippen? 13
Bola
50
bolero
137, 142
Bo'n Lubida Curazón
42
Bonaire
54, 123, 144, 180
Bonita
20, 21
Borgschot, 'Chitu'
26, 32
Borgschot, Quarteto
23
Borinquen, Sexteto
198

Botacion
200
Bread, Love and Dreams
168
Brenneker (?)
139
Bruidsmars
127
Budget onderzoek (oproep, Nederlands)
150
Budget onderzoek (oproep, Papiamento)
151
calipso
97
Camelia, Juan
91
Campo Alegre
97
Cancionero Hoyco
42
Candelaria, Erquimedes 'Kimo' 28, 29, 43,
50, 54, 55, 57, 64, 66, 67, 160
Candelaria, Sexteto
57
Caribe (Alfredo Sadel)
226, 227
Caribe, Padu del
199, 200
Casino del Caribe
7, 8
Casseres, Jose
68, 69, 70, 71, 106,
137, 142
Cathalina, Nicolas (Matthias 'Chas' Nieuw)
55, 64
Celina
94, 95
Chaki
1, 4
Cherry Pink and Apple Blossom White
189, 190
Chino Camarera (?)
30
Chitong
26, 47
Chopin
99
claxons
187
Clooney, Rosemary
203
Coca Cola
165
Coco, Julian
22, 54, 55, 63, 64, 107
Coco, 'Petoi'
96-2
Cohen, Augusto
149
Cole, Nat King
204
Colonial Records
94, 95
componeren
107
Concordia, Orquesta
18, 19, 24, 91
Conjunto A.V.P.
199, 200
Copa de Cristal, La
231
Corazon Caribe (?)
38
Corrida de Juan
163
Corsen, Joseph Sickman
115
Costa Gomez, Moises da
66, 183-2
165

Costiana, Juan
153
Cristal
39
Cristal, Conjunto
20, 21, 110, 120
Cruz, Celia (achtergrondmuziek)
128
Curaçao
153
Curaçao (?)
91
Curazao, A
198
Curom Kinderuurtje
108-2
cursus Engels 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
D.P.
66, 72, 73, 159, 160, 184, 185
Daal, Luis
114, 115
Dandee
53, 119
Dap, 'Boy'
235, 236
De vos en het paard
135
Dekker, Wessel
169, 170
Del Mar Caribe
140
Democraat DLP 1 (elpee)
184, 185
Democratische Partij
66, 72, 73, 159,
160, 184, 185
Den Bo Man (?)
52
Di Que M …
104, 105
Diablo Suelto
112
Doctoor zie: Costa Gomez, da
Doctoor, Doctoor
66
Dolorino Di Curazon (?)
100
Dominicaanse Republiek (112 jarige
onafhankelijkheid)
152
dubbing
76
Duits
25
Dum Dum Dum (?)
90
easy listening
196, 197
El Caiman
147
El Diablo Suelto
152
Eman, Henny
200
En La Montan~a
202
Engels Nieuws (tune)
177
Enkel zie Henkel
Esdelca 001-B
236
Esta Kai Kai
55
Estrellas del Caribe
94, 95, 106, 140,
161-2, 162, 235, 236
Europese muziek
48
Felida, 'Chichi'
92
Fidelius, Frater
109
Fiesta Radial
120
Fisher, Eddy
203

Fleur de Marie, Conjunto
159, 160
Flor de Oro
110, 111, 120
Flor Roja Y Flor Blanca
186
fluit (solo)
158
Fortkerk
183
Franse zang
204
Fraterskoor
109
Frederic, Vilma
74, 75, 134
Gatman, Manuel
49, 63
Gay, Fred
64
gedicht (Spaans)
122, 156, 186
geluidsplaat
187, 188
Gesprek in studio
26, 27
Gesproken brief
25, 127, 156
Giganto(s), Trio Los
163, 164
gitaar
1, 3
gitaar en maracas
138
gitaarsolo
77, 116
Glory, Glory, Hallelujah
129, 130
Gordito de Oro, El
198
Grasioso, Conjunto (Bonaire)
123
Gressmann, Augusto 26, 28, 36, 50, 54,
55, 64
Gressmann, Sexteto
50
Guarapo, El
227
Guerra
54
Haile, Juan 'Boeis'
28, 40, 61
Half As Much
203
Happy Boys, Conjunto
68, 70, 71, 92
Happy Feeling
240
harp
192, 193
Hart, Laura
108-2
Haseth, Philip 'Boeis' 37, 38, 39, 40, 42,
81, 149
Helmeyer, Nol
110
Henkel, Luciano
22, 63, 64, 76, 107
Henriquez, Thomas A.
20
Hernandez, Ignacio
198
Hernandez, Mario
198
Herrera, Dominico
86
Hi-Fi demonstratie
208, 209
high fidelity
208, 209
Hill Olvera, Ernesto
228, 229
Himno di Bonaire
180
Hinca Den Saca Nobo
235
Hoyco 1001 t/m 1003
58
Hoyco 1006
81
166

Hoyco 1006-A
37
Hoyco 104-B
62
Hoyco 10-B
106
Hoyco 1-A
92
Hoyco 4-B (NWI 8)
140
Hoyco 20-B
79
Hoyco 25-B
28, 29
Hoyco 26-A
24
Hoyco 29-A
22
Hoyco 29-B
49
Hoyco 30-B
49
Hoyco 32-A
50
Hoyco 36-A
57
Hoyco 37-A
55, 57
Hoyco 41-B
51
Hoyco 42-B
43
Hoyco 43-B
45, 47
Hoyco 47-B
51
Hoyco 50-B
63
Hoyco 51-B
78
Hoyco 54-A
41
Hoyco 6-A
91
Hoyco 6-B
75
Hoyco N.W.I. 2
90
Hoyco N.W.I. 3-A
90
Hoyco N.W.I. 3-B
90
Hoyer (Studio) gecomplimenteerd 156
Hoyer, Edelmira
4, 15
Hoyer, Helen 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
161, 161-2, 162, 235, 236
Hoyer, Horacio
1, 5, 6, 9 ,26, 32, 38
Hoyer, Horacio (testopname)
93
Hoyer, Willem 'Shon Wein'
6, 79
Ich Bin Eind Steier Bauern
117
I'm Yours
203
in memoriam
131, 132, 133
Israel, Volkslied van
205, 206
Israelische muziek
238
Jacho zie Horacio Hoyer
Jacho Valse
162
James, Jesse
116
Jancece (?)
31
Janja, di, Jose
5, 6
Jesse James
116
Job, Angel
198
jodelen
117
Jones, 'Spike'
208, 209

Julio Rooi
87
Kaempfert, Bert
240
Kampen, O.C. van
32
Kerstlied in Engels
65
Kinderuurtje, Curom
108-2
Klassieke muziek
239
Kletzmer
112, 113
Kool sigaretten
141
Korsou (Pierre Lauffer)
115
Kroon, 'Papi'
144, 145
Kwestie De Wit
160
La Bola
50
La India
80
La Loca
67
La Medieina
164
La Paloma (?)
77
La Rosa
144, 145
Lampe, Juan 'Padu del Caribe' 199, 200
Landsloterij
150, 151
Latin Hour with Noro Morales (Royale
1345)
207
Lauffer, Pierre
115
Lejos De Ti (?)
134
Lenga Largo
92
Leonard, Valentino 'Tata' 30, 31, 32, 41,
64, 134, 137, 142, 143, 148
Limelight
203
Linguaphone 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
Lluvia Musical
110, 111
Loos, Elsio
20, 21
Lorito Real
32, 33, 34, 35
Los Panchos, Trio
201
Loterij
29, 150
Love Is A Flower (O Sole Mio)
39
Lucia, Gloria
92
Luna
24-3
Maal, Doctor
72, 73
Madrecita
161
Madrecita (orkest)
161-2
Mama Atami Na Cas
78
Mama Tene Mi Na Cas
78
Mambo
17, 148
Marent, Jan
38, 42, 81, 82, 86, 88
mariachi
118
Marie Luisa (?)
202
Mars
72, 73, 157, 173, 174, 184, 185
167

Martina, Angel 'Galan'
110, 111, 120
Martina, Harold
125
Martinez, Carlos
5, 54
Mas Cerca Bo Mi Dios
114
May The Good Lord […] And Keep You
237
Medieina, La
164
Medley van polkas
194, 195
meisje, zang van
2, 4
Mequetra, El
232, 233
merengue
110, 111, 120, 175, 176
Merenguita Janas (?)
86
Mi Pecho Dolor (?)
98
Mi Sufrimento
41
Misa Solemnis
109
Mona Lisa
204
Morales
136
Morales, Max?
102
Morales, Noro
207
morse signalen
188
Moulin Rouge
203
Mujer Ingrata
43
Muller, Wim Statius
58
Musika 1022 t/m 1024
109
Musika 1031-A
54
Musika 1107-B
74
N.A.B.L.O.
60
N.V.P.
66, 183-2
Nationale Volks Partij
66, 183-2
Nederlands Antilliaanse Bond voor
Lichamelijke Opvoeding
60
Nederlands Nieuws (tune)
171, 172
Nederlandse Sterren (tune)
169, 170
niet geïdentificeerd ensemble/artiest 2,
24-2, 24-3, 32, 33, 34, 35, 46, 48, 61,
78, 84, 85, 87, 91, 100, 101, 102,
103, 108, 108-3, 116, 117, 119, 123,
202, 204
niet geïdentificeerd nummer 1, 3, 6, 12,
13, 18, 19, 23, 30, 31, 40, 48, 49, 57,
65, 68, 70, 71, 86, 88, 98, 101, 102,
103, 104, 105, 113, 129, 130, 138,
148, 154, 155, 158, 183, 204, 225,
234, 241
niet geïdentificeerde taal
25
Nieuw, Matthias 'Chas' (Nicolas Cathalina)
55

Nieuwland, Jan
109
Nieuwsberichten Engels
177
Nieuwsberichten Nederlands 171, 172
Nita, Amador
114
Nivillac, Humberto
144, 145
Nocturne
99
Noticia Spanto
173, 174
O Sole Mio (Love Is A Flower)
39
Ochtendcapriolen (tune)
240
Ochtendprogramma
240
Olvera, Ernesto Hill
228, 229
O'Neil, F.
62
Opera/operette
191
orgelspel
127
Origen Di Fracaso
36
overlijdensberichten
131, 132, 133
Pabatinda (?)
122
Padu del Caribe
199, 200
Paga Mi Number
24
Paga Mi Placa
24
Palm, Albert
79, 80
Palm, Edgar
79, 129, 130, 225
Palm, J.B.A. 'Tony'
180
Palm, Jacobo
109
Palm, R. Th.
32
Pancho Lopez
228
Panchos, Los
201, 222
Para Pretu Cu Balor
64
Paramaribo Mambo
224
Pardone Me (?)
74
Partido Democraat
66
Partido Nacional
66
Paul, Les
76
Pedritu Laga Locura
61
Pengel, premier J. (Suriname)
179
Penso, Anna
147
Penso, Jacques
147
Penso, K.M.
147
Penso, Rina
147
Penso, Sadi
147
Perdida
201
Pfaff naaimachines
126
Phylis
26
pianoimprovisatie
118
pianomuziek
131, 132, 133
pianosolo 102, 103, 122, 129, 130, 136
Pietersz, Guillermo
26
168

Pijper, Ricardo
152, 225
Piña (voorzitter N.A.B.L.O.)
60
Plaate, Rudy
153, 154, 163, 164
Plaza Di Number
28, 29
politieke propaganda 66, 72, 73, 157, 159,
160, 183-2, 184, 185, 199, 200
polkas
194, 195
Ponche Crema
24-2, 24-3, 112, 113
Ponds gezichtcreme en lippenstift
(Papiamento)
181, 182
Porres, Martin de
15
Priest, Stella
179
propaganda 60, 66, 72, 73, 159, 160,
183-2, 184, 185, 199, 200
Punda Special 105-A
116
Quast, Philip
26
Quiereme Mucho
229
Quisqeira Decirte (?)
75
Radio Hoyer II
167, 168, 169, 170
Ramillete Venezolano
79
ranchero
118, 163, 164
Rayo De Luna
37
Reclame 126, 128, 141, 165, 181, 182
Recoton recording disc
5, 6
Redir Que Mas Quedo (?)
8
Richard[os](?)
102
Ritmos Tropicales (Columbia FL 9502)(Trio
Los Panchos)
222
Rivero, Nilo
44
Romelia
63
Rooi, Julio
72, 73, 84, 85, 96
Rosales, Juan
31
Sadel, Alfredo
226, 227
Salas, Max
104, 105
Salinja, Trio
5
San Fernando, Conjunto
175, 176
Sarmaat, Hortance
161
Schram, Teun
117
Se Va El Caiman
147
Semillon / Somellan, Celina
94, 95
Sentimental Journey
9
Serenada Caribe
149
Serpiente, La
230
Shanty-liederen
139
Shi Bituel
45, 47
Shi Maraja
24-2, 51, 136
Shon Chita
106

Singing Teachers
117
Sixto (Buena Vista)
128
Slaap Kindje Slaap
13
Sleepy Time Gal
5
Sodekamp, Hans
223
Somellan / Semillon, Celina
94, 95
Somewhere Over The Rainbow
140
Sosa, J.L.
120
Spaanstalige zang
196, 197
sprookje
135
Snijders, Ewald
110
St. Annakerk
109
St. Ceaciliakoor
109
Stationcall Radio Hoyer II
179
Statius Muller, Wim
58
stille groeven (geen modulatie)
121
Supriano, Edgar
140
Susanna, Nicolaas 'Shon Cola'
96-2
Suurbach, Ton
117
tambu
96-2
tango
155
Tante Lientje
117
Te Quiro
44
telegraaf (tikker)
188
Telele
96-2
Tibiri Tibara
7
Tielman
144, 145
Tipico Moderno
90
Tonex recording disc
1, 2, 3, 4
trio (testopname)
146
Trio La Rosa
144, 145
Trio Los Giganto(s)
163, 164
Trio Los Panchos
222
Trio, zang in Spaans 98, 100, 101, 108-3
trompet met demper
134
trompetsolo
147
Tu Destino (?)
68
Tumba
143
Tweede Wereldoorlog
9
Universal Trading
126
Vaersenbaai's Fair
7, 8
Valdez, Arty
230, 231
Venezolaanse harp
192, 193
Venezolaanse radio
149
Vervallen (gewijzigde) inventarisnummers
16, 56, 59, 83, 124
Vervuurt, Lex
223, 224
169

Victoria
199
Vilalta
89
Viool met accordeon
48
Vivir Dejar Vivir
22
Volkslied van Bonaire
180
Volkslied van Israel
205, 206
Vos en het paard, De
135
Vriendschapswals
223
Vrouwen Wereldgebedsdag (oproep)
183
Wanipa, Freddy
153
Waterverkopers
110

Whispering
108
Wiener Schwalben
169, 170
Windt, 'Sjaki' de
1, 3
Wit, Kwestie De
160
Yo No Se (?)
94, 95
Young, Victor
204
Zang met twee gitaren
46
Zapakara's
223, 224
Zarzuela
191
Zeemansliederen
139
Zuid Amerikaanse muziek (niet
geidentificeerd)
234, 241

170

