
Ter ere van BM 400 doken we diep 
het depot in. Samen met conservator 
Wytze Koppelman en vier jonge 
mediamakers gingen we op zoek 
naar de antieke schatten van Beeld 
en Geluid en de verhalen erachter. 
“Zo, je zult hiermee moeten 
schaatsen, joh! Leip gewoon.”

Wat is dat nou?
Rondje depot in Beeld en Geluid

Selina: “Is dit een radio ofzo?”
Andres: “Het ziet eruit als een soort console, iets 
waarmee je kunt gamen. Met van die sticks.”
Wytze: “We komen in de buurt, want dat is het 
eigenlijk wel. Kan iemand nog een educated 
guess doen uit welke tijdzone dit komt?”
Selina: “De jaren zeventig? Te zien aan de kleuren.”
Wytze: “Qua vormgeving ziet het er zo uit ja, heel 
funky. Het is een superarchaïsche gamecontroller 
uit 1974. De eerste grote, commerciële en 
succesvolle game kwam in 1972 op de markt: 
Pong. Een dikke hype op dat moment. Deze is van 
het merk Zanussi, dat jullie misschien kennen van 
de wasmachines. Er staan maar drie vaste games 
op. Dat maakt het zo interessant, want vroeger 

“Omgerekend
 betaalde je er
 ongeveer 800
 euro voor!”
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was het nog helemaal niet logisch om games los 
te trekken van de consoles, zoals nu. 
Omgerekend betaalde je er ongeveer 800 euro 
voor, en dan kon je drie games spelen!”
Andres: “Je kon dus niet naar een winkel gaan en 
een los spel kopen?”
Wytze: “Nee, controllers bevatten in de jaren 
zeventig maar een paar spellen. Dat loskoppelen 
van die spellen: dat sprak niet voor zich. Tot 
iemand dacht: het is handiger om het op deze 
manier te doen. Technologie vormt zich dan ook 
nooit lijnrecht, maar altijd naar de behoeften van 
mensen. Dit ding heeft het tot 1979 
volgehouden, toen kwam Atari met een beter 
systeem met cartridges erin. Maar als collectors 
item is het wel interessant, al is het maar om die 
funky oranje vormgeving.”
Selina: “Doet ‘ie het nog?”
Wytze: “Dat hebben we niet getest. Over het 
algemeen is een museumregel ‘niet aanzitten’, 
want dan is het voor de toekomst bewaard. We 
gaan kijken of we in het nieuwe museum wat 
speelbare dingen kunnen neerzetten. Misschien 
tikken we nog een extra exemplaar op de kop 
waar je wel mee kunt spelen.”

Wytze Koppelman

Leeftijd: 34
Werkt 4 jaar bij Beeld en Geluid
Functie: Conservator Cultuur & Entertainment
Project(en): nieuwe museum van Beeld en 
Geluid.

Lieke Mulder

Leeftijd: 29
Werkt 8 jaar bij NL Film
Functie: Productieleider
Project(en): SpangaS, Vakkenvullers, 
De regels van Floor en Jos.

Selina Stap

Leeftijd: 29
Werkt 2 jaar bij KRO-NCRV
Functie: Formatontwikkelaar
Project(en): Family Drop, Doe Alsof Je Thuis 
Bent en Ingelijst.

Andres Odijk

Leeftijd: 25
Werkt 2 jaar bij KRO-NCRV voor 3FM
Functie: Radio-presentator
Project(en): Land der Levenden, radio-
programma doordeweeks van 04.00-06.00.

Gabi Degen

Leeftijd:  23
Werkt 3,5 jaar bij EMG
Functie: Cameravrouw
Project(en): o.a. Twins of Gold (Videoland), 
Defensievlogs, Eurovisie Songfestival Looklab, 
VodafoneZiggo Careers en Make-Up Cup.

Wytze: “Dan deze. Om een hint te geven: je 
draagt hem als een sandwichbord op je schou-
ders en dan heb je aan beide kanten een kastje.”
Selina: “Is dit een radio?”
Andres: “Dit lijkt op een Comrex. Kun je hier 
verbinding mee maken? Als je het land ingaat.”
Wytze: “Juist! Zijn bijnaam is het ‘bokketuig’. Dit 
is een van de eerste mobiele zenders, althans in 
Nederland, waarmee journalisten het land in 
konden om verslag te doen. Het bokketuig is 
onder andere bekend van de Elfstedentocht in 

1954. Toen gingen ze het ijs op 
met een lekkere antenne eraan, 
om rond te schaatsen en men-
sen te interviewen op het ijs. Het 
speciale aan dit ding is dat ze 
hiermee voor het eerst ter 
plekke heel mobiel waren. Daar-
vóór was nieuws maken super-
langzaam: ze moesten eerst een 
radiostation of een krant berei-
ken. Dan moest het nog uitge-
typt worden of een uitzending 
worden gemaakt. Hiermee werd 
alles versneld. Als je dat verge-
lijkt met hoe normaal het nu is 
dat je live pushberichten krijgt.”
Andres: “Is het zwaar? Het ziet 
er namelijk heel zwaar en 
onpraktisch uit.”

Wytze: “Je mag voelen, als je 
wil!”
Andres: “Zo, je zult hiermee 
moeten schaatsen, joh! Leip 
gewoon.”
Gabi: “Het is écht heel zwaar.”
Andres: “Ik zou hier echt niet 
de hele dag mee willen rond-
lopen op een festival. Sta je 
daar op LowLands met dit 
ding.”
Gabi: “En dit was dan verbon-
den met de studio?”
Wytze: “Ja. Ik weet niet zeker 
of ze hiermee live konden 
gaan, maar dat signaal kon-
den ze in ieder geval aftappen 
en daar verder mee werken in 
de uitzending.”

“Het ziet er heel 
zwaar en 
onpraktisch uit”
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“Zouden er later prijzen
 worden vernoemd naar 
mensen die goed zijn 
met apps?”

Wytze: “Dit is echt iets 
waarvan je de naam moet 
horen, anders weet je het 
niet. Of je moet héél veel van 
televisie afweten. Maar als ik 
de naam zeg, zeggen jullie 
allemaal: ‘O ja!’”
“Het is een Nipkowschijf. De 
bekende prijs is hiernaar ver-
noemd. Paul Nipkow heeft 
deze schijf gemaakt. Die 
schijf draait rond en ontvangt 
een bepaald lichtsignaal. En 
hierin zie je dan beeld, lekker 
praktisch tv kijken!”
Andres: “Je moet daarin kij-
ken? In dat hele kleine ding? 
Dat beeld van dat hele grote 
apparaat kun je bekijken in 
dat hele kleine ding?”
Wytze: “Jazeker. Op dit ding 
is in de jaren 1880 patent 
aangevraagd. Televisie heeft 

dus best een lange aanloop 
gehad voordat het in de huiska-
mers verscheen. Ook hier heb-
ben weer veel technische 
mensen aan lopen sleutelen. 
Deze schrijf werkt in essentie 
hetzelfde als de eerste televisie: 
het ontvangt een signaal dat het 
meteen doorzet. De kern van de 
technologie zelf is dus niet 
zoveel veranderd, want zo werkt 
het ook nog steeds met radio en 
internet.”
Andres: “Wel gek dat ze vroeger 
hier naar keken en wij nu overal 
op onze telefoon naar televisie 
kunnen kijken.”
Gabi: “Dat kun je je niet voorstel-
len, nee.”
Wytze: “Ja, dit gaat weer over de 
behoeften van mensen. Blijk-
baar willen mensen nu tv kijken 
op hun mobiel, maar die wens 

was er toen nog helemaal niet.”
Andres: “Nu gaat veel via apps, maar vroeger 
was het veel tastbaarder. Zouden er later prijzen 
worden vernoemd naar mensen die goed zijn 
met apps?”
Wytze: “Ik luisterde laatst de AD Media 
Podcast, die journalisten zitten ook in de jury 
van de Zilveren Nipkowschijf. Zij hadden het in 
die podcast over dat online geen televisie is. 
Wat vinden jullie?”
Lieke: “Ik heb een seizoen van de webserie 
Vakkenvullers geproduceerd en ik vind dat een 
groot verschil met tv-series. Het wordt heel 
anders gemaakt: veel sneller en met een kleiner 
budget. Maar ja, in de basis is het inderdaad 
hetzelfde. Voor de kijker is er geen verschil.”
Andres: “Terwijl er online waarschijnlijk veel 
meer mensen zo’n serie zien dan op televisie. 
Eigenlijk raar, misschien best een ouderwetse 
gedachte.”
Wytze: “Televisie moet veel meer concurreren 
dan vroeger. Als ik een avond aan het gamen 
ben, wordt die aandacht weggesnoept van 
televisie. Toch zijn de budgetten voor lineaire tv 
nog steeds groot.”
Gabi: “Maar we willen alles on demand. Ik kijk 
eigenlijk nooit meer tv. Ik ga niet de hele televi-
sie af zappen of toevallig die film die ik wil zien 
ergens wordt uitgezonden.”
Wytze: “Ja, je ziet: het businessmodel werkt 
voor onze ouders, maar voor ons niet meer. Zo 
past het medialandschap zich continu aan.”

“Hè, dit is een radio?”
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Wytze: “Dit is echt een van onze topstukken.”
Andres: “Is dit een bel?”
Wytze: “Ja.”
Lieke: “Het produceert in ieder geval geluid.”
Andres: “En dat glazen ding, is dat een lamp?”
Wytze: “Ja, maar wel een bepaald soort lamp…”
Andres: “Ik denk iets met elektriciteit. Hier zit een soort spoel.”
Wytze: “Ik kan als hint erbij geven, Andres, dit is wat jij dagelijks 
doet.”
Andres: “Dit?”
Wytze: “Dit is een van de oudste radio’s ter wereld.”
Andres: “Hè, dit is een radio?”
Wytze: “Dé radiopionier van Nederland was Hanso Idzerda. Hij 
was, zoals de meeste technieknerds, helemaal geobsedeerd 
door techniek en gek op experimenteren. Hij kreeg het voor 
elkaar om op 6 november 1919 de eerste echte radio-uitzending 
van Nederland te maken. Dat was via een ding als dit. Dit is niet 
de originele, omdat hij er zelf nog een hele hoop aan heeft lopen 
klooien om hem beter te maken, tot aan 1930 ongeveer. Maar in 
de jaren twintig van de vorige eeuw is de radio wel 
gestandaardiseerd. Idzerda stond aan de wieg daarvan. De 
ether bestond al langer, maar vroeger werd alleen morsecode 
uitgezonden. Idzerda heeft het voor elkaar gekregen spraak en 
muziek uit te zenden en hij heeft de eerste radiozender van 
Nederland opgericht, waarop hij gratis muziek uitzond.”
Lieke: “Waar ontving je dat dan?”
Wytze: “Daar moest je een ontvanger voor hebben en de 

frequentie kunnen afstellen. Niet veel mensen 
hadden een radio. Sommige mensen maakten 
hem zelf. In de jaren twintig begon Philips met 
radio’s produceren. Aan het begin konden alleen 
mensen die vermogend waren zo’n ontvanger 
betalen. In 2019 bestond radio honderd jaar en 
hebben een paar enthousiaste collega’s, die heel 
veel weten van de techniek, deze zender weer 
werkend gekregen. Ze hebben toen bij ons boven 
wekenlang radio gemaakt via deze oude zender. 
Heel spectaculair.”
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