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Huub Wijfjes en Clara Pafort-Overduin

In Memoriam:  
mediahistoricus Karel Dibbets (1947–2017)

Op 28 mei 2017 overleed op zeventigjarige leeftijd filmhistoricus Karel Dibbets. De necrolo-

gieën memoreerden zijn grote betekenis voor de Nederlandse mediageschiedenis. Met name 

zijn verdiensten voor de filmgeschiedenis werden onderstreept. Met als hoogtepunt zijn grote 

digitale project Cinema Context, een open access platform waarin hij, met financiële ondersteu-

ning van NWO, een grote database met gegevens over de Nederlandse filmvertoning vanaf 

1896 samen bracht. Terecht dat daar de aandacht op gevestigd was natuurlijk, maar Karel deed 

veel meer dan dat. Hij was weliswaar een bescheiden en goedmoedige persoon, die niet uitge-

sproken op voorgrond trad, maar achter de schermen heeft hij zich succesvol sterk gemaakt 

voor zaken die blijvend zijn.

Karel was een van de vijf kinderen uit een katholiek gezin uit Weert. Al vroeg had hij inte-

resse voor het beeld, met name de fotografische vastlegging ervan. Dat had hij gemeen met zijn 

broer Jan, die als conceptueel fotograaf en kunstenaar furore zou maken. Maar Karel had niet 

het lyrische oog van zijn kunstenaar-broer en dus belandde hij na de middelbare school in een 

lange zoektocht naar zijn ware talenten. Op de Filmacademie raakte hij in de ban van film en 

door een verlate studie geschiedenis maakte hij de stap naar filmgeschiedenis. Zijn doctoraal-

scriptie uit 1980 handelde over de vroege filmwereld in Nederland. Deze reconstructie van de 

economische aspecten van de bioscoopbedrijfstak tussen 1928 en 1977 legde de basis voor zijn 

latere werk. De eerste publicitaire proeve daarvan verscheen in 1986. Samen met de in 2015 

overleden Frank van der Made stelde hij de bundel over de geschiedenis van de Nederlandse 

film en bioscoop tot 1940 samen. Het bleek een standaardwerk waar vele latere filmhistorici 

hun inspiratie in opdeden.

Met zo’n relatief geringe ervaring kon je nog wel hoofdredacteur worden van wat nu 

een niche tijdschrift zou heten. Maar toen was Filmschrift Skrien een uiterst serieus en po-

litiek geëngageerde blad voor kritische filmliefhebbers. Het in 1968 opgerichte blad werd 

tussen 1981 en 1983 geleid door Karel. Hij liet met name ook beschouwingen over vroege 

filmgeschiedenis toe tot de kolommen. Van zo’n relatief klein tijdschrift kon Karel niet 

leven en dus stapte hij over naar een volledige werkkring bij de universiteit waar hij on-

derzoek naar filmgeschiedenis kon doen. Vanaf 1983 was hij als docent verbonden aan de 

Universiteit van Amsterdam; bij de afdeling Theaterwetenschappen ging hij vakken over 

filmcultuur geven.

Dat filmwetenschap niet als een zelfstandige discipline bestond was tekenend voor de wat 

desolate staat van de Nederlandse filmcultuur. Ook het Filmmuseum bestond voornamelijk uit 

een grote groep filmfanaten die buiten hun eigen kring niet erg werden gezien. Maar het was 

http://www.cinemacontext.nl/
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onmiskenbaar dat de belangstelling voor de audiovisuele kant van de moderne geschiedenis 

aan het groeien was. Karel manifesteerde zich binnen de faculteit Geesteswetenschappen dus 

als een apostel voor de verzelfstandiging van film- en televisiewetenschap. Met wat anderen 

schreef hij in 1991 het grondplan voor zo’n studieprogramma en met Thomas Elsaesser redi-

geerde hij Nieuwe doelen: vijf voorbeelden van film- en televisiewetenschap. Zijn proefschrift over de 

vroegste geschiedenis van de geluidsfilm in Nederland (Sprekende films) zette in 1993 een extra 

streep onder het belang van filmwetenschap.

Voor dat proefschrift liet Karel zich inspireren door het werk van de economisch filmhis-

toricus Douglas Gomery. Voor de voorbereiding ervan trok hij naar de VS waar hij  Gomery 

bezocht. Samen met Robert C. Allen zou Gomery het voorbeeld worden van de New Film 

History. Dat was een benadering waarbij niet de geïsoleerde film en een theoretische con-

structie van de toeschouwer centraal stonden, maar de context waarin de film geproduceerd, 

gedistribueerd, vertoond en bekeken werd. In hun standaardwerk Film History: Theory and 

Practice (1985) stellen Allen en Gomery dat er een economische, esthetische, sociale en tech-

nologische benadering van filmgeschiedschrijving is en dat die benaderingen vaak gezamen-

lijk voorkomen. In Sprekende films wilde Karel een dergelijke geïntegreerde geschiedenis 

schrijven van de invoering van de geluidsfilm in Nederland. Hij stelt nadrukkelijk in de 

inleiding dat dit proces niet gereduceerd kan worden tot technologische innovatie alleen. 

Bij de verspreiding van de geluidsfilm speelden naast economische ook sociale en culturele 

factoren een rol. Karel analyseerde de komst van de geluidsfilm steeds vanuit een andere 

invalshoek.

Dat viel allemaal op vruchtbare bodem in een faculteit die driftig op zoek was naar ver-

nieuwing. Hoewel de realisering toch nog flink wat voeten in de aarde had, was het in 1993 

toch zover. De nieuwe afdeling Film- en Televisiewetenschap startte met heel wat studenten, 

waarvan Karel er vele bij hun scripties zou begeleiden. Spoedig zouden er zelfs honderden 

studenten per jaar instromen en de uitgroei naar het nog populairdere Mediastudies (in 2003) 

was daarom logisch te noemen.

Ook op ander terrein richtte Karel zich op de uitbouw van audiovisuele geschiedenis. 

Samen met vijf anderen richtte hij in 1989 het Jaarboek Mediageschiedenis op, dat historisch- 

wetenschappelijke studies ging bevatten over radio, televisie en film. Het Jaarboek werd een 

platform voor zowel gevestigde als beginnende wetenschappers. Vele delen van proefschriften 

of daaraan gerelateerd onderzoek verschenen in het Jaarboek. Karel zelf schreef bijvoorbeeld 

over het katholieke filmkartel Internationale Eidophon NV.

De samenstelling van het Jaarboek was zeer divers, maar al in de derde jaargang werd 

het themanummer geïntroduceerd, waarin om het jaar studies over een specifiek thema 

samen zouden worden gebracht. In dat derde nummer was dat ‘media en de nacht van 

Schmelzer’, een reeks beschouwingen over de manier waarop verschillende mediavormen 

in interactie met de politiek dit cruciale momentum in de Nederlandse politiek hadden ge-

volgd. Dit themanummer (waaraan ook een studiedag was gekoppeld) was een groot succes 

en daarom volgden er meer. Het vierde nummer stond geheel in het teken van het voorma-

lig Nederlands-Indië en het zesde nummer bevatte korte biografieën van personen die van 
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betekenis  waren geweest in de geschiedenis van het Nederlandse medialandschap. In de 

ogen van Karel vond de reeks themanummers een bekroning in het achtste deel dat geheel 

gewijd was aan honderd jaar film in Nederland. In 1997 verscheen het Jaarboek voor het 

laatst en werd het opgevolgd door het Tijdschrift voor Mediageschiedenis dat twee maal per 

jaar zou verschijnen. Karel bleef tijdens de overgang lid van de redactie en zou dat blijven 

tot 1999.

Foto: Liesbeth Dingemans
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Bij de Universiteit van Amsterdam aanschouwde Karel in korte tijd de overgang van zijn 

bijna eenmanszaak naar een enorme vakgroep met honderden studenten en medewerkers in 

alle denkbare disciplines en afkomstig uit alle werelddelen. Tevreden was hij daar wel mee, 

maar zijn passie voor de vroege film sneeuwde onder in het theoretische en vernieuwende ge-

weld van de mediastudies. Karel trok zich daarom steeds meer terug op zijn eigen gebied. En 

hij kreeg gelegenheid om dat te doen, bijvoorbeeld door een fellowship bij het NIAS in 1999, 

maar met name door het succesvol verwerven van geld voor Cinema Context. Nog ver voordat 

digital humanities opgang zou maken in de geesteswetenschappen had Karel daarmee een digi-

taal project van enorme omvang.

In de ontwikkelingsfase vond hij aansluiting bij een kleine groep filmhistorici die zich 

verzameld hadden onder de naam HoMER, History of Moviegoing Exhibition and Reception. 

Zij waren geïnteresseerd in een brede aanpak van de filmgeschiedenis. De Homerites keken 

net als Karel over de grenzen van hun vakgebied en paarden vaak een kwantitatieve aan een 

kwalitatieve aanpak voor hun onderzoek. Ze waren onder andere geïnspireerd door methoden 

uit sociale geografie, oral history en de economische filmgeschiedenis. Cinema Context waarin 

zoals Karel graag placht te zeggen, ‘het DNA van de Nederlandse filmgeschiedenis’ zich bevond, 

was voor velen een voorbeeld. En menig HoMER-bijeenkomst was gewijd aan de vraag hoe de 

verschillende datasets die de leden voor hun eigen onderzoek hadden ontworpen, uitwisselbaar 

konden worden en ‘met elkaar konden praten’.

Met de hem typerende combinatie van toewijding en perfectionisme bouwde Karel voor Ci-

nema Context een database op waarmee vier basisvragen over de bioscoopcultuur kunnen wor-

den beantwoord: waar werden films vertoond, hoe kwamen die films daar, welke films werden 

vertoond en hoe werden die films gekwalificeerd? Om antwoord op die vragen te krijgen werd 

informatie in de database gevoerd over alle (1646) bioscopen en filmvertoningsplaatsen die 

Nederland vanaf 1895 tot heden gekend heeft. Te vinden zijn het adres inclusief geografische 

coördinaten, openings- en eventuele sluitingsdatum; aantal zitplaatsenkomst, verbouwingen en 

de eigenaren en/of managers.

De in Nederland gevestigde distributeurs vormen de tweede tak van de database. De in-

formatie is relationeel zodat ook concernverbanden zichtbaar worden. In totaal bevat Cinema 

Context informatie over 1626 bedrijven en 4311 personen. Het derde en grootste deel beslaat 

107.235 filmprogramma’s van bioscopen in de periode 1895–1940: welke film draaide waar en 

wanneer? De belangrijkste steden voor filmvertoning waren Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 

en Utrecht; in die steden was tweederde van de Nederlandse bioscopen gevestigd. Het meest 

omvangrijke deel van Cinema Context is een overzicht van vrijwel alle films die tot 1960 in 

Nederland zijn uitgebracht, inclusief het oordeel van de Centrale Filmkeuring: 45.623 films en 

48.574 keuringsrapporten. Bijzonder is dat de dataset niet alleen online te raadplegen is, maar 

dat er ook data gedownload kan worden zodat onderzoekers in staat gesteld worden de verza-

melde informatie te verwerken, bewerken en in verband te brengen met de voor hen relevante 

data.

Er was Karel veel aan gelegen om Cinema Context levend te houden. Te vaak had hij gezien 

hoe dit soort initiatieven verdwijnt na afloop van het project. Een van de eerste dingen die hij 
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deed toen zijn ziekte zich openbaarde, was dan ook een rondgang langs collega’s maken om te 

bespreken hoe het voortbestaan van Cinema Context gewaarborgd zou kunnen worden. Het was 

dan ook een grote geruststelling toen de dataset onder de hoede kwam van de nieuw benoemde 

hoogleraar Digitaal Erfgoed Julia Noordegraaf. Onder haar leiding wordt er aan de UVA verder 

gewerkt aan de uitbreiding, toegankelijkheid en uitwisselbaarheid.

Buitengewoon jammer is dat Karel niet meer mocht meemaken dat aan hem de erepen-

ning van de faculteit Geesteswetenschappen zou worden uitgereikt voor zijn ‘internationaal 

pionierende en innovatieve werk over de Nederlandse filmcultuur en zijn bijdrage aan het uni-

versitaire zwaartepunt Cultureel Erfgoed en Identiteit’. Op 28 september 2017 gebeurde dit 

alsnog, postuum, toen zijn familie namens hem de penning in ontvangst nam.

Het verder brengen van de wetenschap, dat was altijd het doel van Karel Dibbets. Dat 

 bepaalde zijn houding en handelen in een lang en arbeidzaam leven. Of het nu ging om studen-

ten met een scriptie, promovendi met een proefschrift of collega’s met een groot onderzoeks-

project, hij verdiepte zich in hun vragen en ging met velen in gesprek. Daarmee inspireerde hij 

 generaties mediahistorici om steeds weer nieuwe onderzoekingen te ondernemen.

Laten we die inspiratie van Karel blijven memoreren.
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