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MediaScape: Een AV collectie als medialandschap



Philo van Kemenade werkt als ontwerper en ontwikkelaar bij het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aan innovatieve 
gebruikersinterfaces voor audiovisuele collecties. Hij is mede-oprichter  
van het digitale kunst en cultuur festival Sensorium en initiatiefnemer van 
het Storytellers United netwerk.

Het MediaScape team

Als Expert Publieksparticipatie en Innovatieve Toegang binnen de 
afdeling Verkennen, werkt Maarten Brinkerink aan digitale producten die 
de verschillende doelgroepen van Beeld en Geluid in aanraking brengen 
met de collectie. Hij draagt tevens bij aan het strategische beleid van 
Beeld en Geluid en verstevigt de bredere erfgoedsector vanuit Beeld en 
Geluid in initiatieven als het Netwerk Digitaal Erfgoed.

https://sensorium.is/
https://twitter.com/storyunite
https://www.avanet.nl/experts/maarten-brinkerink/


Stel je de online collectiewebsite van jouw archief voor...

Waar staat de zoekbalk?

Wat kan een bezoeker nog meer met de collectie doen?



Waarom experimenteren met nieuwe interfaces?

Huidige toegangsdiensten bedienen vooral ‘gericht zoeken’, maar: 

● metadata is onvolledig
● slechts een deel van de collectie kan getoond worden

Onderbenut potentieel van andere gebruikers met interesse in (de inhoud van) 
onze collecties



MediaScape Project

In MediaScape ontwikkelen we innovatieve vormen van toegang tot audiovisuele 
collecties om verbindingen te leggen tussen interesse van individuen en 
erfgoedobjecten. 

MediaScape wordt uitgevoerd door een consortium van CWI, DROPSTUFF en 
Beeld en Geluid.

Dit project wordt uitgevoerd mede dankzij ondersteuning van VOGIN Fonds, 
Stichting GOFonds en CLICKNL. 





Hoogvlakte, Plateau, Laag gebergte, 
Middelgebergte, Hooggebergte, Firnvelden, 
Gletsjer, Gletsjertong, Gletsjerrivier, Bron- of 
regenrivier, Gemengde rivieren, Lengtedal, 
Dwarsdal, Canon, Hoofd- en zijrivier, Bovenloop, 
Benedenloop, Sedimentatie, Middenloop, 
Bergkammen, Toppen, Passen, Poort, 
Waterscheiding, Stroomgebied, Laagland, 
Heuvelland, Laagvlakte, Depressie, Dijk, Duinen, 
Rivierarmen, Delta, Erosie, Waterval, Moerassen, 
Abrasie, Kustvlakte, Golf, baai, inham, Havens, 
Ondiepe zee, Schiereiland, Isthmus, Kaap, hoek, 
Landaanwinst, Plat, Transgressiezee, Continentaal 
eiland, Zeestraat, Vlakzee, Archipel, Ingressiezee, 
Atol, Vulkanisch eiland, Rustende vulkaan, 
Werkende vulkaan, Dieptecijfers, Hoogtecijfers

Fysische geografie

Grenzen, Verspreide bewoning, Plaatsen, Stad, 
Verkeer, Vliegveld, Kanaal, Wegen, spoorlijnen, 
Tunnels, Lengtedal, Verkeersdrukte, Bergpad, 
Electriciteit, Stuw, stuwmeer, Hydro-electrische 
centrale, Eindmeer, Oceanisch meer, Binnenhaven, 
Zeehavens

Sociale geografie



Typenkaart (ca 1954) - Pieter Eibergen | J.B. Wolters



Kaart en landschap, een aardrijkskundige wandkaart (ca 1954) - Pieter Eibergen | J.B. Wolters

“Elke docent weet uit ervaring, 
dat hij vaak te hoog grijpt, en dat hij te 
dikwijls veronderstelt dat bepaalde 
voorstellingen en begrippen bij de leerlingen 
aanwezig zijn, 
terwijl dit geenszins het geval is.”

http://quk.nl/home/kaartlezen-kaart-en-landschap


“Elke erfgoedprofessional weet uit ervaring, 
dat hij vaak te hoog grijpt, en dat hij te 
dikwijls veronderstelt dat bepaalde 
voorstellingen en begrippen bij het publiek 
aanwezig zijn, 
terwijl dit geenszins het geval is.”



De taak van een Collectie-interface

De hele collectie

Individuele Items



De hele collectie

Individuele Items

Hoe zoeken werkt



De hele collectie

Individuele Items

Abstracties, 
Aggregaties,
Item sets,
Subcollecties,
...

Vertical immersion



De hele collectie

Individuele Items

Horizontal exploration

Abstracties, 
Aggregaties,
Item sets,
Subcollecties,
...



1. Show first, don’t ask

2. Provide overviews

3. Provide samples and clues

4. Provide context and show relationships

5. Provide rich primary content

Generous Interfaces - Principes

After Mitchell Whitelaw (2012, 2015, 2018) & Ben Ennis Butler (2013)

http://mtchl.net/towards-generous-interfaces-for-archival-collections/
http://mtchl.net/generous-interfaces-for-digital-cultural-collections/
http://bit.ly/GenerousInterfacesET
https://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/visual-exploration-of-australian-prints-and-printmaking/


Eerste interface concept uit een serie ontwikkeld 
binnen MediaScape

Biedt toegang tot de Open Beelden collectie

Toegankelijk via 
mediascape.now.sh

Open Images Browser

https://mediascape.now.sh/


1. Show first, don’t ask

https://docs.google.com/file/d/1b7W0Wm1SPOHehQgPM6MDJxrlEHhzX1ab/preview


1. Show first, don’t ask



2. Provide overviews

https://docs.google.com/file/d/1lA_KqWGOeDlqJVx0aTYWueMYr4KbBGgM/preview


2. Provide overviews



3. Provide samples and clues

https://docs.google.com/file/d/1VIkELCMOSD1DIwSm5gcyAQlxqs3vVLsV/preview


3. Provide samples and clues



4. Provide context and show relationships

https://docs.google.com/file/d/1KaLVn5NgbgWl36bKGCPF4oaDMb2YwDfr/preview


4. Provide context and show relationships



5. Provide rich primary content

https://docs.google.com/file/d/1UYP1YyfdoVPC0ty0LqsQKucdPy5WApt9/preview


5. Provide rich primary content



Terug naar AVA_NET

Welke uitkijkpunten passen bij jouw (deel)collectie?

Uitnodiging: meedenken over hoe generous interfaces toegepast kunnen worden 
op de Nederlandse audiovisuele collecties?

mbrinkerink@beeldengeluid.nl 

pvkemenade@beeldengeluid.nl 

https://mediascape.now.sh
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