
Het City theater.

'De verf voor de filmdoeken
verspreidde een penetrante geur'

Normaal gesproken hebben we op deze

pagina de rubriek 'Mijn straat', maar

voor de verandering plaatsen we nu eens

'Mijn bedrijf', gewoon, omdat we een

mooi verhaal kregen toegespeeld.

door Fred Klein

In een oude editie van De

Oud-Amsterdammer van 11 juni las ik

een verhaal van Fons Kuiper. Hij was

portier bij bioscoop Nöggerath in de

Reguliersbreestraat tijdens zijn

vakanties en dat was voor mij aanleiding

hier wat verder op door te gaan.

Op de foto die bij het verhaal van Fons

Kuiper afgebeeld staat, is boven de

ingang een filmdecor te zien met

daarop een fragment uit de film die op

dat moment draaide. Eind jaren 20

ontstond het idee om scènes uit films op grote doeken te schilderen, stills

(vitrinefoto's) uit de desbetreffende film werden hierbij als voorbeeld gebruikt.

Een bedrijf dat deze filmdecors maakte, was het filmdecoratieatelier van Jan

Luhlf. De karakteristieke Jan Luhlf rolde op 12-jarige leeftijd het bedrijf van zijn

vader in. Jan sr. was huisschilder bij schildersbedrijf Dooyewaard dat toen al

reclameborden voor Amsterdamse bioscopen schilderde. Daar kwam vader Luhlf

op het idee om voor zichzelf te beginnen. Hij begon op de zolder van hun huis

aan het Frederik Hendrikplantsoen 19 met het schilderen van bioscoopdoeken.

Lindengracht

Na veel omzwervingen werd in 1938 op de Lindengracht een pand betrokken.

Vanaf dat moment werden iedere week metershoge filmdecors voor een groot

aantal bioscopen in Amsterdam en in diverese andere steden geschilderd en met

grote vrachtauto's naar de theaters getransporteerd. Ook verzorgde dit

reclameatelier de reclame en stands voor de autotentoonstellingen die toen nog

in de oude RAI in de Ferdinand Bolstraat plaatsvonden en ze verzorgden onder
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andere de aankleding van bedrijfsfeesten met schitterende decors.

Verwachtfilmborden

Ik werkte rond 1960 bij dit bedrijf. Onze afdeling was gevestigd op de

Lindengracht, ik denk nummer 39, eerste etage. Hier werden de zogeheten

verwachtfilmborden geschilderd. Om de aankomende filmbezoek(st)er informatie

te geven over de volgende film die in de bioscoop gedraaid werd en ze wat

Jan Luhlf.

Hier wordt een filmdoek voor op de
gevel geschilderd.

Het filmdoekenbedrijf aan de
Lindengracht.

Het vervoeren van de grote
filmdoeken was altijd een hele klus
en gebeurde op donderdag.
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nieuwsgieriger te maken, werden op deze verwachtfilmborden enkele foto's van

filmfragmenten toegevoegd. De teksten werden handmatig met penseel en

plakkaatverf geschilderd waarbij het lettertype zoveel mogelijk het karakter van

de film moest weergeven om daarna samen met de vitrinefoto's aan de gevel of

in de bioscoop in vitrinekasten geplaatst te worden.

Buitenreclame

Tegenover onze afdeling was de afdeling 'buitenreclame' waar de filmdecors voor

onder andere Nöggerath, het City theater en veel andere bioscopen geschilderd

werden. De filmdecors werden in de begintijd handmatig overgenomen van een

fotofragment uit de desbetreffende film en de foto werd in vakjes verdeeld. Het

grote filmdecordoek werd daarna ook in vakken verdeeld waarna de voorstelling

van de foto met houtskool nagetekend werd en als laatste werd ingeschilderd.

Later is dit vereenvoudigd door middel van een episdiacoop - een soort projector

waarmee de foto op het filmdecordoek werd geprojecteerd en overgetekend om

daarna ingeschilderd te worden.

Bioscooprit

Op donderdag was er altijd zoals wij dat noemden 'de bioscooprit.' Dan werden

de 'verwacht'-reclames in de binnen- en buitenvitrines van de bioscoop

opgehangen en dan werden eveneens de metershoge filmdecors aan de gevels

opgehangen. Dat was altijd weer een hele toer omdat hier metershoge laders

voor nodig waren. De filmdecors die mee teruggenomen werden, werden

ontdaan van de oude afbeeldingen om weer gebruikt te worden voor een andere

film. Dit gebeurde aan de Lindengracht op de dagen dat er geen markt was,

omdat dit gepaard ging met de nodige viezigheid en stank omdat de verf altijd

aangemaakt werd met lijnolie dat een penetrante geur verspreidde.

Straatfeest

Op de Lindengracht organiseerde Jan Luhlf op 8 november 1960 een straatfeest

met draaiorgel ter ere van het 50-jarig bestaan van het bedrijf. Hij zei toen : "Ik

vind het fijn om een keer wat voor de buurt terug te doen." De mensen klaagden

overigens nooit wanneer wij weer eens op straat een filmdecordoek aan het

maken of schoonmaken waren. Ook was hij in de jaren 70 een van de

organisatoren van het Jordaan Festival en in 1975 was hij vormgever van 'Mokum

700' waar hij met zijn medewerkers in de Europahal van de RAI een

mini-Amsterdam bouwde. In een namaakcafé trad onder anderen de toen

populaire Ted de Braak op. Jan Luhlf kreeg toen de bijnaam 'De grootste

versierder van Nederland'. Het bedrijf is later naar Sloterdijk verhuisd en heeft

denk ik een grote leegte achtergelaten in de Jordaan waar het na al die jaren

mee vergroeid was. Jan Luhlf is in 1988 in Mexico, waar hij op vakantie was, op

78-jarige leeftijd overleden.
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