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Johannes de Goede bedacht als eerste in Nederland
de formule om een ideële instelling voor een film te
koppelen aan het bedrijfsleven

→ De verkeersveiligheid
stond onder druk in
naoorlogs Amsterdam:
hier politiebeeld van een
botsing tussen lijn 4 en
een auto op het kruispunt
Rijnstraat/Vrijheidslaan
in 1959. FOTO STADSARCHIEF

→ In de verkeersfilm uit
1957 belandt de 18deeeuwse Carolientje
tussen de auto’s op de
Van Eeghenstraat, daarna
steekt ze modern gekleed
de Apollolaan over.

Primeur 1995

Verbouwingsvondst
Bij de verbouwing tot snackbar
in 1994 van het voormalige bedrijfspand van Mirror Film op
Middenweg 165 werden 54 instructiefilms gevonden. Daaronder die van de vakopleiding
Detailhandel Textiel Mirror Film
die tussen 1947 en 1949 waren
gemaakt om het strijkgarenspinnen, het weven en het veredelen van textiel uit te leggen.
Er volgden films over de introductie van melk in flessen (Juffertje in ’t Wit, 1956) en Nieuwe

Aspecten in de Tomatenteelt
(1958). De eerste overheidsopdracht kwam van het ministerie
van Landbouw in 1958. Goede
Kleding spreekt plattelandsvrouwen erop aan om ‘net als
hun zusters uit de stad, goed en
smaakvol gekleed te gaan.’ Voor
Het Groene Kruis maakte Mirror
Film Er Dreigt Gevaar (1961),
over gevaren in huiselijke kring –
kinderen konden met lucifers
spelen of uit een open raam
vallen.

Rolling Stones in Paradiso

→ Meekijken via het Museumpleinscherm. FOTO RUUD HOFF/ANP

E

ind mei 1995 gaat het
gerucht dat de Rolling Stones de 26ste in Paradiso zullen staan, voor hun eerste
Amsterdamse concert ooit. Of de
band daadwerkelijk komt, blijft spannend, er wachten ook twee uitverkochte stadionconcerten in Nijmegen. Tot hun crew arriveert: met
steigerpijpen en karton wordt een
tweede balkon gecreëerd, een berghok wordt uitgebroken voor de gita-

ren van Keith Richards en Ron Wood
en in de kelder een kleedkamer met
douche gebouwd voor Mick Jagger.
De tot op de concertdag stilgehouden
kaartverkoop veroorzaakt een stormloop. Op verzoek van de band zijn de
eerste rijen gereserveerd voor fotomodellen, op het tweede balkon zingen kroonprins Willem-Alexander en
zijn vriendin Emily mee. De dag erop
volgt nog een concert, live vertoond
op een volgepakt Museumplein.

Amsterdammer 1943

Cor de Buy alweer kampioen

I

n het Casino in Den Bosch
wordt tafeltennisser Cor de Buy
(1921-2011) op 23 mei 1943
voor de zesde maal
Nederlands kampioen.
‘Overtuigend is gebleken, dat Cor du Buy
nog steeds verreweg de
sterkste speler is,
waarover ons land
beschikt,’ jubelt Het
Nationale Dagblad, de
NSB-partijkrant.
In 1941 had De Buy nog
bedankt voor deelname aan de
nationale kampioenschappen, nadat
hij in de Jodenbuurt getuige was

geweest van de eerste razzia’s. Waarbij voor zijn ogen een van zijn Joodse
trainingsmaatjes werd opgepakt, vertelde hij later aan
sporthistoricus Jurryt van
de Vooren. Na het behalen van zijn zesde
nationale titel werd
Cor de Buy tewerkgesteld in Duitsland,
waar hij eind oktober
het tafeltennistoernooi
in Gera op zijn naam
schreef.

→ Tafeltennisser Cor du Buy in 1956.
FOTO NATIONAAL ARCHIEF

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A
geld. Op zoek naar financiering belandde De
Goede bij Jamin, fabrikant van ijs en snoep.
De eerste vrucht van de samenwerking tussen
Jamin en Mirror Film was de jeugdverkeersfilm
Twee jongens en een auto (1949), over twee
jongens die met hun oom een ritje maken in zijn
nieuwe Pontiac. Daarna volgden Kijk Uit! over
de voorrangsregels, Klaar... over! over verkeersbrigadiers en Drie Turven Hoog over kleuters in
het verkeer.
Voetgangers, fietsers, bromfietsers en automobilisten, iedereen moest worden ‘opgevoed’
in het steeds drukker wordende Amsterdamse
verkeer. In totaal maakte Mirror Film dertien
verkeersfilms. Carolientje werd gefinancierd
door Koninklijke Verkade. De hoofdrol was voor
Willy Kuyt, het reclamegezicht van Verkadekoekjes en -chocolade. Ze keert aan het eind van

de film terug naar de achttiende eeuw mét een
doosje chocoladepastilles ‘als een zoete herinnering’.
De komst van de televisie deed de belangstelling voor de verkeersfilms afnemen. Het nieuwe
medium kon De Goede niet boeien. Will Simon
verliet het bedrijf in 1962 en maakte daarna
carrière bij de Avro. Joop van Essen en Nic Werner begonnen samen het filmproductiebedrijf
Safari en namen klanten van Mirror Film mee.
De Goede ontdekte een nieuw gat in de markt:
kleurendia’s voor de winkels van het Stedelijk
Museum en het Kröller-Müller Museum. In
april 1978 sloot hij zijn zaak op de Middenweg.
De auteur is filmhistorisch onderzoeker. In het meinummer van Ons Amsterdam staat een uitgebreide
versie van dit verhaal: onsamsterdam.nl

msterdam zit vol verborgen schatten. We komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week stonden we voor de
gevelsteen (vermoedelijk uit 1651) in
de Langestraat van de Bijbelse Job,
die ondanks alles wat hij verliest door
rampen toch blijft vertrouwen op
God. Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is Anna
Louwerse uit Oegstgeest. Welke plek
met historie zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

