
Citaten

‘Nieuwsuur onderscheidt zich so-
wieso van andere actualiteitenpro-
gramma’s, omdat wij de enige zijn 
met een eigen Haagse redactie. Dus 
wij zitten heel dicht bij de bron. Bo-
vendien worden we door alle poli-
tici, inclusief Geert Wilders, serieus 
genomen, want ze komen altijd.’
Presentator Nieuwsuur
Twan Huys
Avrobode, --

‘Alles was zo stijf. Ik heb met de 
journaalmeisjes (van Tsayg TV in Ar-
menië, red.) uren geoefend op een 
glimlachje. Verder heb ik camera-
mensen geleerd hoe ze mooie shots 
maken. Alles was nieuw voor ze.’
Coach en oud-presentator
Judith bosch
NCRV Gids, --

‘Ik wil juist het liefst zo weinig mo-
gelijk weten; dan stel ik de leukste, 
meest onbevangen vragen en blijft 
het verrassend.’
Verslaggever KRO De Rekenkamer
marc de Hond
KRO Magazine, --

‘Eigenlijk vind ik het altijd gênant 
om mezelf terug te zien. Maar zelfs 
mijn collega’s (bij In Goed Gezel-
schap, red.) Thomas van Luyn en 
Pieter Derks, die overlopen van 
mooie volzinnen en spitsvondige 
rijmpjes, hebben momenten waarop 
ze met hun mond vol tanden staan. 
Daar troost ik me dan maar mee.’
Actrice
Georgina verbaan
TROS Kompas, --

‘De EO kan zich de luxe niet per-
mitteren om een blad als Visie zijn 
eigen koers te laten varen. Je moet 
alle mogelijkheden benutten om 
een hechte vereniging in stand te 
houden.’
Scheidend hoofdredacteur Visie
arie kok
Visie, --

‘Tegenlicht is af en toe een moeilijk 
programma, maar bij Tegenlicht kijkt 
niemand op een moeilijke manier 
naar de wereld. De wereld is won-
derbaarlijk. Er zijn veel problemen, 
maar mensen vinden altijd weer op-
lossingen.’
Eindredacteur Tegenlicht
Frank wiering
VPROgids, --

Wat wij proberen te doen, is poli-
tiek benaderen als een vak. En dat 
vak kun je goed beheersen of niet. 
Je kunt laten zien hoe dat werkt en 
daar kun je van genieten.’
Presentator politieke Junkies
pieter Hilhorst
Nederlands Dagblad, --

‘Als je lang in de journalistiek bezig 
bent vergeet je wel eens de mense-
lijke en emotionele kanten van een 
zaak. Ik vind het goed om te zien 
met wat voor warmte zij de mensen 
benadert. Dat is voor mij een be-
langrijke wake up call.’
Presentator Studio Max Live
Frank de mosch
De Gooi- en Eemlander, --

Internetportal EUscreen ontsluit tal 
van Europese audiovisueele archieven
Televisie is vluchtig, maar sinds het ontstaan van het medium hebben omroepen toch een rijk 
erfgoed opgebouwd. een europees project heeft de afgelopen drie jaar een deel daarvan uit 
tal van archieven bijeengebracht en voor iedereen ontsloten via een speciale internetportal: 
www.euscreen.eu. sonja de leeuw (hoogleraar Nederlandse televisiecultuur in internationale 
context, Universiteit Utrecht) coördineerde eUscreen.

In drie jaar tijd is onder leiding van 
professor De Leeuw veel tot stand 
gebracht. De nieuwe portal bevat 

35.000 items uit meer dan 20 audio-
visuele archieven in Europa, waar-
onder Beeld en Geluid. De items 
zijn overzichtelijk gerangschikt en 
goed doorzoekbaar gemaakt, voor 
creatieve hergebruikers, researchers, 
leerkrachten en leerlingen, en het 
algemene publiek. Compleet met 
aantrekkelijke virtuele tentoonstel-
lingen van ook ander materiaal 
uit de archieven en een nieuw 
online wetenschappelijk tijd-
schrift. Het materiaal maakt 
ook deel uit van de grote Euro-
pese cultureel erfgoed portal 
www.europeana.eu. Allemaal 
gratis.
‘De Europese Commissie vindt 
het belangrijk dat alle burgers 
toegang hebben tot het Euro-
pese erfgoed’, verklaart De 
Leeuw, ‘daar hoort het audio-
visuele erfgoed ook bij. Het 
is prachtig materiaal, dat veel 
zegt over onze mentaliteit, onze 
identiteit en de rol van televisie 
daarin.’

rechten 
Elk omvangrijk Europees 
project kent haken en ogen, 
EU screen is daarop geen uitzon-
dering. De Leeuw: ‘We hebben 
materiaal uit allerlei landen op 
één portal bijgebracht en op die 
portal afspeelbaar gemaakt in 
een mooie beeldkwaliteit. Dat is 
lastig en uniek, alleen technisch 
al. Het materiaal heeft uiteen-
lopende technische formaten, 
dat moet allemaal met elkaar 
kunnen ‘praten’, anders werkt 
het niet.’
Om iedereen toegang tot het 
materiaal te bieden, moesten 
de rechten worden geregeld. De 
deelnemers bleken verschillend 
in de problematiek te zitten. ‘De 
archieven wilden graag mee-
werken, maar bij bijvoorbeeld 
omroepen liggen de prioritei-
ten soms anders. De omroepen 
zouden meer Europees moeten 
denken en de waarde moeten 
zien van het materiaal in een 
Europese context. Sommige 
partners in het project hebben 
daar geld voor uitgetrokken. 
Maar voor de BBC bijvoorbeeld 
betekende het dat die omroep 
geen drama kon leveren. En het 
archief in Zweden moest voor 
alles apart onderhandelen met 
de Zweedse publieke omroep. 
Elke omroep heeft een eigen 
website, maar daar staat lang 
niet altijd veel archiefmateriaal 
op. Wij laten zien dat het tonen van 
het materiaal in een Europese con-
text een meerwaarde heeft voor het 
materiaal zelf en voor de gebruikers. 
De Europese Commissie vindt dat 
wij als burgers het recht hebben het 
erfgoed te bekijken en er plezier aan 
te beleven. Maar bijvoorbeeld creatief 
hergebruik stuit vaak op de rechten. 
EUscreen wil een bijdrage leveren aan 
het oplossen daarvan, door omroepen 
ervan te doordringen dat er met open 

access niet zoveel mis is, als het maar 
goed gebeurt. Je moet de omroepen 
wel enige controle geven op wat er 
met hun materiaal wordt gedaan. 
Technisch is dat ook mogelijk.’

selectie 
De portal biedt maar een fractie van 
al het materiaal in de verschillende 
archieven. De Leeuw: ‘we hebben een 
selectie gemaakt, je kunt niet alles 
doen. We wilden het op één portal 

zetten, duidelijk vindbaar, van goede 
kwaliteit en mooi afspeelbaar. Daar-
voor hebben we voor een themati-
sche benadering gekozen. Dat moest 
de eigenheid van de archieven naar 
voren brengen én de mogelijkheid 
bieden om vergelijkingen te maken in 
een Europees perspectief. We hebben 
het in twee categorieën ingedeeld. De 
geschiedenis van Europa op televisie 
en de geschiedenis van televisie in 
Europa. De eerste is een heel grote 

categorie. Daarin vind je onderwer-
pen zoals oorlog, religie, lifestyle, 
educatie enzovoort. De andere cate-
gorie is veel kleiner en toont bijdra-
gen aan de ontwikkeling van televi-
sie in Europa. Dat reikt ver terug. Zo 
hebben we een Frans clipje uit 1948 
over hoe visionairs het medium 
zagen, een Italiaans item over de 
introductie van televisie op het plat-
teland, de komst van kleurentv en ga 
maar door. De archiefpartners zijn 

gebriefd over onze criteria en aan de 
hand daarvan hebben ze zelf materi-
aal gekozen. Ze kennen hun archief 
zelf het best. Een deel van hun schat-
ten kunnen ze tonen via virtuele ten-
toonstellingen op de portal.’
Maar EUscreen is veel meer dan een 
verzameling fi lmpjes op internet. ‘De 
virtuele tentoonstellingen zijn een 
manier om het materiaal van een 
context te voorzien. Door vanuit een 
Europees perspectief ernaar te kijken, 

zie je allerlei verschillen en overeen-
komsten en tendensen. In opvattin-
gen over en benaderingen van de 
Europese identiteit bijvoorbeeld. Bij 
al het materiaal is een ruime hoeveel-
heid metadata geleverd. We hebben 
daarvoor een standaard ontwikkeld, 
want de hoeveelheid metadata is 
overal erg verschillend. De één vult 
bijvoorbeeld maar een paar velden 
in, de ander honderd. Dat moesten 
we harmoniseren. Basis daarvoor 
is EBUCore, die we iets uitgebreid 
hebben. Daarover hebben we veel 
gediscussieerd met de archieven en 
hebben we ons ook afgevraagd wat 
de gebruikers belangrijk vinden als 
ze het materiaal willen doorzoeken. 
Wat zoeken zij en hoe doen ze dat? 
Uiteindelijk heeft dat geleid tot een 

lijst met verplichte velden die de 
partners moesten invullen.’

Gebruikers
De gebruikers staan in feite 
centraal in het project. ‘Onder 
andere mensen die het mate-
riaal op een creatieve manier 
opnieuw willen gebruiken’, zegt 
De Leeuw. ‘Jongeren bijvoor-
beeld zijn heel geïnteresseerd in 
dit erfgoed, het materiaal is ook 
heel geschikt voor hergebruik. 
Juist als je het presenteert in een 
context, waarin je verbanden laat 
zien. Het leent zich ook goed voor 
research zoals mijn collega’s en 
ik aan de universiteit doen. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de virtu-
ele tentoonstellingen, waarbij 
mooie contextuele verhalen zijn 
gemaakt. Researchers hebben 
daar wat aan, die zien lijnen zo. 
Voor het onderwijs is het moei-
lijker, omdat de curricula erg 
van elkaar verschillen. De vir-
tuele tentoonstellingen helpen 
wel om een ingang te bieden tot 
het materiaal. We zouden meer 
guidelines kunnen maken voor 
leraren en het materiaal kunnen 
ondertitelen voor de leerlingen.’ 
De fragmenten op EUscreen zijn 
nu niet ondertiteld. Het materiaal 
kan wel eenvoudig in alle talen 
worden doorzocht: zoektermen 
in de eigen taal worden auto-
matisch vertaald, zodat je in één 
keer zoekresultaten uit de volle-
dige collectie krijgt, ongeacht de 
gebruikte taal.
Verder is dus een nieuw online 
wetenschappelijk tijdschrift in 
het leven geroepen, het Journal 
of European Television History and 
Culture. ‘Daarmee willen we de 
academische wereld en de archie-
ven aanspreken. De partners zien 
steeds beter in hoe waardevol 
het materiaal is, wat er allemaal 
mogelijk mee is. De artikelen zijn 
allemaal vergelijkend, hebben een 
Europees perspectief, en het tijd-
schrift biedt de mogelijkheid spe-
cifi eke collecties onder de loep te 
nemen.’Het project EUscreen is 
vrijwel afgerond, maar er komt 
een vervolg. De Leeuw: ‘In het 

voorjaar van 2013 start EUscreen 
XL. Er komen partners bij. We gaan 
de portal verrijken, meer toepassin-
gen onderzoeken. We zullen heel veel 
metadata doorsluizen naar de cul-
tuurportal Europeana, en proberen 
de omroepen nog meer te laten besef-
fen hoe belangrijk Europeana is. Ze 
moeten een omslag maken naar het 
Europese denken’.’

Bas Nieuwenhuijsen
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