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Oudere Amsterdam-
mers herinneren
zich de film mis-
schien nog wel: 
de verkeersfilm
 Carolientje. Hij
werd vertoond aan
talloze Amster-
damse school -
klassen en draaide

van 12 tot 18 april 1957 in het voorprogramma
van bioscoop Cineac in de Reguliersbreestraat.
Carolientje werd in de film van een rustig acht-
tiende-eeuws landweggetje in het Limburgse
Thorn zomaar op een drukke straat in naoorlogs
 Amsterdam geparachuteerd, waar net een
‘knipperbol’ was  geplaatst: een licht bij het ze-
brapad dat automobilisten  attendeerde op over-
stekende voet gangers. 
Carolientjewas een productie van het Amster-

damse bedrijfje Mirror Film, dat als eerste
 bedrijfs- en voorlichtingsfilms dankzij sponsors
wist te financieren. De films laten het Neder-
land en Amsterdam van de wederopbouw zien:
kleinschalig, provinciaal, maar in de greep van
nieuwe ontwikkelingen. 

Mirror Filmeigenaar Johannes J. de Goede
(1908-1991) had zich vlak voor de Duitse inval op
10 mei 1940 laten inschrijven bij de Kamer van
Koophandel als eigenaar van een zaak in ‘mo-
derne fotografie’ op Middenweg 165. De zaken
gingen tijdens de bezetting voor de wind:
 iedereen moest van de Duitsers een persoons-
bewijs met pasfoto op zak hebben. 

Brood in films
Tijdens de naoorlogse babyboom liet De Goede
een folder verspreiden met foto’s van een lig-
gende, een zittende en een staande baby onder
de leus: ‘Drie maanden... Zes maanden... EEN
JAAR... Ze zijn groot voor U het weet. Houdt de
herinnering aan de groei van Uw kinderen vast.
Laat ze thuis fotograferen.’ De folder leverde
veel werk op. 

De Goede zag dat er ook brood zat in films. Hij
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Verkeersles, met
dank aan Verkade

Mirror Film Gesponsorde films over verkeersveiligheid

In de wederopbouwjaren groeide het aantal auto’s, brommers
en fietsen explosief, en ook het aantal jonge verkeers-
slachtoffers. Behalve stoplichten en klaar-overs moesten ook
voorlichtingsfilms ze veiliger door het verkeer helpen.

nam Joop van Essen (1922-2020) in dienst, die in
de oorlog bij Nederland Film en bij Wien Film
(in Oostenrijk) had gewerkt. Ook Nic Th. Werner
(1909-1976) werd aangenomen, om grote film-
opdrachten binnen te halen. Een omstreden
keus. Werner was tijdens de bezetting bestuur-
der geweest van het Filmgilde, onderdeel van de
Kultuurkamer, en ook lid van de WA, de knok-
ploeg van de NSB. Minder omstreden was de
komst van de aan de fotovakschool afgestudeer-
de Will Simon (1929-2017).

De Goede bedacht als eerste de formule om 
het bedrijfsleven te koppelen aan een ideële
 instelling. Zo wist hij chocoladefabriek Kwatta
te interesseren voor het werk van de Nationale
Inspanning Welzijnsverzorging Indië�, die de
verbetering van welzijn en moreel van ‘onze jon-
gens’ in Indië� tot doel had. Post uit Nederland

De eerste samenwerking
tussen Jamin en Mirror
Film was de jeugdfilm
Twee jongens en een auto

(1948) bevat behalve de groeten van thuis, gele-
zen door acteurs, aan het begin en het einde een
reclameboodschap van Kwatta. 

Verkeersfilms gaven Mirror Film pas echt
 grote bekendheid. Het verkeer werd eind jaren
veertig een probleem. Het aantal auto’s, fietsen,
bromfietsen en scooters groeide explosief,
 terwijl handkarren, paard-en-wagens en bak-
fietsen nog steeds de straten vulden. In 1949
kwamen maar liefst 300 kinderen om in het
 verkeer. Overal verschenen stoplichten, zebra-
paden en klaar-overs. 

Bijbrengen verkeersregels
De Goede benaderde het Verbond voor Veilig
Verkeer met een plan voor het bijbrengen van
nieuwe verkeersregels aan de jeugd. Het Ver-
bond wilde maar al te graag, maar had geen


