
Jazz Jackrabbit nieuwe aanwinst voor collectie
Beeld en Geluid

Hilversum - Je bent een knalgroen konijn verwikkeld in een epische strijd met schildpadden in

een kleurrijke fantasiewereld. Het klinkt misschien als een psychedelisch high, maar nee, je

speelt Jazz Jackrabbit van Epic Games, toen nog: Epic MegaGames. Deze game wordt nu

toegevoegd aan de gamecollectie van Beeld en Geluid en zo bewaard voor toekomstige

generaties. Ineke Middag, Unitmanager Museum bij Beeld en Geluid: "Producent Arjan Brussee

was en is een toonaangevende Nederlandse gamemaker. Een iconische, kwalitatieve game als

Jazz Jackrabbit, waaraan Brussee een belangrijke bijdrage heeft geleverd, mag niet ontbreken in

een collectie van Nederlandse games."



Beeld en Geluid, het media-archief van Nederland, neemt vanaf februari 2016 naast andere

nieuwe media-uitingen ook videogames op in haar collectie. Immers, mediaconsumptie in

Nederland beperkt zich allang niet meer tot de traditionele kanalen van radio en televisie. Jazz

Jackrabbit wordt opgenomen in de jonge game collectie vanwege de betrokkenheid van

Nederlandse programmeur en game ontwikkelaar Arjan Brussee. Samen met Cliff Bleszinski

ontwikkelde Brussee Jazz Jackrabbit. Jazz Jackrabbit was bij publicatie in 1994 een innovatief

en populair spel. Het was de eerste PC game die gebruik maakte van zogenaamd side scrolling,

tot dan toe alleen toegepast voor console games. De eerste episode ‘Turtle Terror’ werd gratis

verspreid als Shareware en was daardoor ontzettend populair. Tegen betaling konden nog vijf

levels worden aangeschaft. De kwalitatieve graphics en gameplay van Jazz Jackrabbit leidde in

1995 tot de vermelding “Arcade Game of the Year” in het magazine PC Format.

Arjan Brussee: ”Voor mij was Jazz Jackrabbit het begin van mijn carrière, en daarmee ook het

prille begin van wat later Guerrilla Games zou worden. Het is super dat Beeld en Geluid deze

game in het archief opneemt. Computer spellen zijn helaas nogal fragiel en de oudere spellen

verdwijnen vaak door de snelle progressie van technologie in het algemeen. Spellen maken

inmiddels een belangrijk onderdeel uit van de dagelijkse interesse van kinderen en volwassenen,

en op deze manier kunnen we de culturele invloed in de jaren dat het spel actueel was in de

toekomst herkennen. Ik hoop dat er nog veel spellen toegevoegd worden aan de collectie!”

Arjan Brussee begon zijn carrière in de zogenaamde demoscene. In deze competitieve groep

programmeurs, actief in de jaren 80 en begin jaren 90, werden indrukwekkende audiovisuele

presentaties gemaakt ondanks de beperkte rekenkracht van de computers uit die tijd. Brussee

was één van de oprichters van Guerilla Games in 2000 en heeft daar meegewerkt aan de

succesvolle Killzone franchise die Guerilla Games tot de grootste Nederlandse gameproducent

heeft gemaakt. Inmiddels is hij herenigd met Cliff Bleszinski in Boss Key Productions.

De nieuwe aanwinst Jazz Jackrabbit is bij Beeld en Geluid te spelen tijdens de Let’s YouTube

gaming maand van 12-20 november. Tijdens de Let’s Play expo speel je ook andere Nederlandse

games uit de collectie, zoals de bekende race game A2Racer2 van Davilex. Ook zijn console en

arcade games uit de collectie van partner het Nederlands Instituut voor Games en Computers

uit Zwolle te spelen



OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in
Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het
Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende
collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze
collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de
ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en
de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder
mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en
innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en
infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en
Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.

The Netherlands Institute for Sound and Vision is an important player when it comes to management and
accessibility of Dutch audiovisual heritage. The special building on the Media Park in Hilversum stores a daily
growing collection of over 1.000.000 hours of radio, television, film, pictures and music. Sound and Vision is
committed to make this unique collection and the knowledge about it widely accessible for diverse audiences,
including media professionals, the creative sector, education and the general audience. Through research and
innovation, the institute has developed into a broad cultural institution that, with its accumulated knowledge and
infrastructure, occupies a central position within the archive and media branch.
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