
Wolff, Alfred Friedrich. - Dir. N.V. Ufa Mij. voor Film-
en Bioscoopbedrijf, Amsterdam en Gedel. Comm. der
N.V. Asta Theater 's-Gravenhage, N.V. Bioscoop Maat-
schappij ,,Luxor"teR'dam.- Geb. 10 Mei 1899 teBerlijn.-

Vader: Dr.
U Louis Wolff,

l tandarts te
Berlijn; Moe-
der : Anna Bark.
- Geh. met Her-
tha Stein. -
Kinderen: Joa-
chim Philipp,
geb. 18 Juni
1929 en Mari-
anne Lilian, ge-
boren 20 Aug.
1938. - W. be-
zocht het Ho-

henzollern-
Gymnasium in
zijn geboorte-
stad, en kwam
in 1917 naar

Saarbrücken,
teneinde zijn
dienstplicht te
vervullen. Eeni-
gen tijd later
werd hij naar
het „Oberkom-

mando" voor de Marken te Berlijn gedetacheerd, tijdens
welk verblijf hij medewerker was van de persafdeeling
en voor het eerst in aanraking kwam met het filmwezen.
Gedurende den Wereldoorlog legde hij met goed gevolg
het eindexamen gymn. af en vervolgens studeerde hij
medicijnen te Berlijn en Greifswald. Deze studie brak hij
evenwel in 1921 af, om als volontair in dienst te treden
bij de Hansafilm, een zustermij. der Ufa te Berlijn. Buiten
dezen werkkring vond W. echter nog tijd zich aan de
Berlijnsche, Univ. in de staathuishoudkunde te bekwamen.
Nadat hij bij het Ufaconcern verschillende malen pro-
motie had gemaakt, werd hij tot leider der „Filiale
Berlin" der verhuurafdeeling benoemd, van waaruit
een deel van Duitschland van films werd voorzien. In
1936 kwam W. naar Holland, waar hij op l Mrt. met de
directie van het Hollandsche Ufabedrijf werd belast. —
De Ufafilm Mij. is sinds 1918 te Amsterdam gevestigd,
aanvankelijk onder den naam Nordiskfilms Co., in com-
binatie met het toenmalige Uniontheater aan den Heilige
Weg. In 1921 vond een fusie plaats met de Nebima en
Declafilm. Inmiddels werd het Uniontheater van de hand
gedaan en het Rembrandttheater werd een Nordisk-
theater onder de toenmalige directie van de Mij. Neer-
landia, dir. M. Stibbe, die ook het Luxortheater te
Rotterdam, eveneens een Nordisktheater, beheerde. —
In 1925 werd de Nordisk Films Co. gewijzigd in N.V. Ufa-



Film Mij., maar in 1932 vond een fusie plaats tusschen
laatstgenoemde Vennootschap en de N.V. „Neerlandia"
welke combinatie den naam: Ufa Maatschappij voor
Film- en Bioscoopbedrijf N.V. kreeg en gevestigd was te
Amsterdam, Heerengracht 590-592. Inmiddels werd ook
het Asta-Theater in de residentie overgenomen. In Mei
1937 sloot het oude Rembrandttheater zijn poorten. Het
werd gesloopt en door de architecten W. en Ir. C. M. J.
Noorlander en de aannemers Wolterbeek en Van Dorp te
Rotterdam, herbouwd tot een bioscooptheater, dat aan de
moderne technische, lichttechnische en bouwkundige
eischen beantwoordt. Op 26 Nov. 1937 vond de feestelijke
heropening plaats, 23 Mei 1938 werd het oude Asta-
theater te 's-Gravenhage gesloten. Heropening geschiedde
19 October 1938 na een volledige verbouwing onder ar-
chitect van der Hoek, N.V. Aannemings Mij. v.h. L.
Kooien & Zn. W. is na afloop van den Wereldoorlog be-
giftigd met het Kriegsteilnehmer Abzeichen. - Teneinde
met de inrichting der moderne bedrijven op de hoogte te
blijven, bezocht hij in den loop der jaren Oostenrijk, Zwit-
serland, België, Frankrijk en Engeland. - Hij heeft echter
een voorliefde voor zeereizen; een trip van Hamburg uit
naar Genua behoort tot zijn aangenaamste herinneringen.
— W. is voorts een liefhebber van bridgen en schaken en
wintersport, en wijdde zich vroeger aan paardrijden en
tennissen. Overigens heeft hij zeer veel interesse voor
muziek; hij is zelf cellist. — Sparrenlaan 23, Bentveld-
Aer denhout.


