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Johan Guy de Coral is bij zijn 
overlijden in 1930 haast verge-
ten. Ten onrechte. Hij was pro-
motor van de fotografie, hoffoto-
graaf en slim zakenman. 

Johan Guy de Coral, geb. 11.08.1867, 
gaat de koffiehandel in, waarmee 
het geld verdient voor zijn 
hobby: fotograferen. Met 
vier vrienden richt hij in 
1887 de Nederlandse Ama-
teur Fotografen Vereni-
ging (A.F.V.) op. Op 12 mei 
1892 trouwt hij met Caro-
lina Boers. In 1893 wordt 
hun dochter Geertruida 
geboren. 

Ondernemer 
in Foto-Zaken 
In mei 1894 begint Johan 
een fotozaak in Amster-
dam: "Maatschappij v/h 
Guy Coral", aan het Rokin 
nr. 160. In 1895 start zijn 
fotozaak in Arnhem. Hij 
verwerft het foto-monopo-
lie van de Wereldtentoon-
stelling 1895 te Amster-
dam en het recht om deze 
foto's te verkopen. Spoe-
dig opent hij fotozaken in 
Den Haag en Groningen. 
Hij richt een gratis foto-
atelier op voor amateurs. 
Zelfs de prinsen van Solo 
en Koetei (Oost Indië) zijn 
klant. Er komen agent-
schappen in Soerabaja en 
Pretoria, Alkmaar, Haar- 

lem, Nijmegen, Scheveningen en 
Utrecht. 
Guy de Coral ontwikkelt ook een 
nieuwe ontwikkelingsvloeistof 
"coraline". Deze uitvinding ver-
dient een zilveren medaille op de 
Wereldtentoonstelling van 1900 
in Parijs. 

Hoffotograaf en Hofleverancier 
In 1898 geeft koningin Wilhel-
mina hem de opdracht om nieuwe 
statiefoto's van haar te maken. Hij 
voert de opdracht uit in kleur. Het 
weekblad De Prins verkoopt 15.000 
kleurenafdrukken hiervan. Het 
Intochtcomité van Amsterdam 

vraaot aan Guv de Co-
ral om op 7 februari 
1901 de inhuldiging 
van koningin Wilhel-
mina en prins Hen-
drik te fotografen. De 
opbrengst 	hiervan 
staat Guy af aan het 
genootschap "Liefda-
digheid naar Vermo-
gen". In 1906 verkrijgt 
de Maatschappij Guy 
de Coral de titel Hofle-
verancier. 

Koningin Wilhelmina 
koopt bij De Coral een 
camera met zelfont-
spanner en gaat na de 
geboorte van Juliana 
op 30 april 1909 zelf 
fotograferen. In 1909 
maakt Guy foto's van 
baby-prinsesje Juliana 
op kussen en van ko-
ningin Wilhelmina 
met Juliana op de 
arm. Er zijn er over de 
honderdduizend van 
verkocht. 
In 1913 verkoopt Guy 
de Coral zijn fotoza-
ken in Amsterdam 

en Den Haag. In 1903 is hij al ver-
huisd naar de villa Gertrude, Al-
brechtlaan nr.1, te Bussum. Ger-
trude is de naam van zijn dochter. 

Sociaal actief Bussumer 
Vanaf 1916 is Guy de Coral be-
stuurslid van het Verenigingsge-
bouw "Concordia", de sociale en 
culturele ontmoetingsplaats van 
Bussum. Van 1914 tot 1918 ver-
zorgt hij met C.AJ. van Dishoeck 
het dagelijks bestuur van het Ne-
derlandse Comité tot steun van 
Belgische e.a. vluchtelingen. Au-
gustus 1923 is hij penningmeester 
van het Feestcomité ter viering 
van het 25-jarig ambtsjubileum 
van koningin Wilhelmina. In 
1927 komt het verenigingsgebouw 
Concordia in financiële proble-
men. Een Amsterdamse combi-
natie willen het gebouw kopen 
en slopen en dan villa's bouwen. 
President-commissaris Johan Guy 
de Coral en directeur D. Seljée 

doen een warm pleidooi voor het 
behoud van Concordia. In 1928 
treden zij terug onder veel dank-
zeggingen. Johan Guy de Coral 
overlijdt op 31 maart 1930 te Bus-
sum, 62 jaar oud. 
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