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Het ANP en Beeld en Geluid maken historische
Kippa-fotocollectie beschikbaar

⏲

http://pers.beeldengeluid.nl/


De collectie bevat 700.000 foto’s uit de Nederlandse televisie- en radiowereld uit de jaren 50 tot

en met 90. Het analoge archief is overgedragen aan Beeld en Geluid, dat 162.000 van deze

foto’s heeft gedigitaliseerd. Die beelden zijn toegevoegd aan het aanbod van het ANP waardoor

de beelden voor het eerst digitaal beschikbaar zijn. Gedigitaliseerde Kippa-beelden waren voor

het eerst te zien in Shownieuws op SBS6 op 20 september 2020.

Het Hilversum van toen

Het persbureau Kippa (Kövesdi International Press Agency) werd in 1953 opgericht en richtte

zich op afbeeldingen uit de mediawereld. Eigenaar Antal Kövesdi ontwikkelde een voor die tijd

nieuwe formule: hij zorgde dat er continu een of meerdere fotografen in de Hilversumse

studio's aanwezig waren om van elk programma en elke ster foto's te maken. De fotografen

portretteerden onder andere een jonge André van Duin, Martine Bijl, Corry Konings en Peter

Jan Rens, maar ook internationale sterren zoals Jimi Hendrix, op bezoek in Nederland.

Kövesdi stuurde de afbeeldingen in een pakket naar Nederlandse kranten en tijdschriften, zodat

die altijd beelden bij de hand hadden. De fotografen van Kippa fotografeerden op geheel eigen

en vernieuwende manier. Ze vroegen acteurs en presentators vaak om op de set te poseren en ze

dachten goed na over de compositie. Het resultaat is een tijdloze en krachtige collectie

entertainmentfoto’s.

Kippa bij het ANP en Beeld en Geluid

In 2001 werd het succesvolle fotobedrijf overgenomen door het ANP. Kippa-fotografen bleven

werken voor het ANP en werkten digitaal. Het ANP voert de naam Kippa tot op heden nog

steeds, en nu is de analoge collectie (alle negatieven en dia’s) overgedragen aan Beeld en Geluid.

Om een onderscheid te maken tussen de analoge collectie en het nog steeds gebruikte merk

Kippa is gekozen voor de naam Historische Kippa Collectie.

“Beeld en Geluid heeft met dit digitaliseringsproject een hele belangrijke
bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van de Nederlandse televisie in
de afgelopen decennia. Maar voor velen is het ook een feest van herkenning.
Een foto kan de kijker meteen terugbrengen naar de herinneringen aan een
programma of een bekende omroepvrouw of -man.”
— Bas van Beek, directeur ANP Foto

Het ANP exploiteert de collectie: de digitale bestanden zijn via ANP Foto door professionals te

licentiëren en in de ANP Fotowinkel is een kleine selectie als print te bestellen.



Selectie en persoonsherkenning

Op 16 juli 2020 tekenden het Algemeen Nederlands Persbureau en Beeld en Geluid de

overeenkomst voor de overdracht van de analoge Historische Kippa Collectie. Beeld en Geluid

heeft uit het omvangrijke archief 162.000 van de beste beelden geselecteerd en gedigitaliseerd.

''We zijn blij dat door deze samenwerking deze prachtige fotocollectie vol
radio- en televisiegeschiedenis beter gevonden en gebruikt kan worden door
mediaprofessionals en fans van onze omroepgeschiedenis met al zijn grote
sterren" 
—  Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld en Geluid

Beeld en Geluid heeft een groot deel van de beelden voorzien van informatie op basis van wat er

op de analoge negatieven en dia’s genoteerd staat. Met behulp van automatische

persoonsherkenning heeft het ANP nog 20.000 extra foto’s kunnen voorzien van informatie.

Deze vorm van kunstmatige intelligentie gebruikt ANP Foto ook op andere foto’s. De 162.000

foto’s staan nu online.

Op zondag 20 september om 22:55 uur was een greep uit de collectie te zien tijdens de

uitzending van Shownieuws op SBS6. Fotograaf William Rutten was op bezoek bij Beeld en

Geluid en bespreekt in de uitzending foto’s van onder andere Willem Ruis en Linda de Mol.

Bij Beeld en Geluid is de collectie te raadplegen in het bezoekerscentrum. Ook kunnen

mediaprofessionals met een aansluiting op de portal DAAN (Digitaal Audiovisueel Archief van

Nederland) de collectie bekijken. De foto’s zijn te licentiëren bij ANP Foto. Een kleine selectie is

als print te koop in de ANP Fotowinkel.

https://www.beeldengeluid.nl/
https://www.anpfoto.nl/
https://fotowinkel.anp.nl/


Noot voor redactie:

Foto’s alleen te gebruiken in context van dit bericht: Martine Bijl. Jaartal onbekend. / Cor

Witschge, Pipo en de Noorderzon. Jaartal onbekend.

Contact voor meer info:

Beeld en Geluid: Kim Visser - 06 - 30 44 29 73 - kvisser@beeldengeluid.nl

Het ANP: Nana van Dijk - 070 4141308 - nana.van.dijk@anp.nl



OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke
ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van
de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s,
video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de
autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht
vanuit media-historisch perspectief. Zo laten we zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we
met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en
relevante influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een mediawijzere wereld.

 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
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