
Duinen, Pieter Roelf van. — Directeur der N. V. Filma en
der N. V. Kinotechniek v/h Fa. P. R. van Duinen, Amster-
dam.. - Geb. 15 November 1890 te Hoorn. - Zoon van
.Roelf van Duinen, oud-leeraar H.B.S. te Hoorn, geb.
20 Febr. 1856 en Fokje van Dam, geb. 2 Januari 1860,
overl. 3 Nov. 1918. - v. D. huwde den 27sten Februari
1923 te Amsterdam met Johanna Cbristine Unger, uit
welk huwelijk een dochter geboren werd: Constance Jo-
hanna op 30 Maart 1924. - Hij bezocht de 5-j. H.B.S. te
Hoorn en daarna de Openbare Handelsschool te Am-
sterdam, waar hij in 1909 eindexamen aflegde. - Na
eenige kantoorpractijk in de hoofdstad te hebben opge-
daan werd hij in 1911 voor de Mij. voor Uitvoer- en Com-
miHsiehandel uitgezonden naar Indië. Tot 1914 was hij te
Soerabaja werkzaam, daarna repatrieerde hij op verzoek



van zijn oom en
naamgenoot',

die in 1909 de
firma P. R. van
Duinen had op-
gericht, in sa-
menwerking m.
Mr. N. R. Besse-
ring. Met onder-
breking van 13
maanden, gedu-
rende welken
tijd v. D. gemo-
biliseerd was als

landstormer,
was hij sedert-
dien ten kantore
dezer fa. werk-
zaam, bij het uit-
treden van zijn
oom op l Janu-
ari 1919 dezen
opvolgend als
deelgen. — Aan-
vankelijk wer-
den art. van ver-

schillenden aard geëxporteerd naar Oost- en West-Indië,
waaronder bioscoopfilms. — Sept. 1922 werd het Bureau
voor Cinematografie „Filma" overgenomen en in 1928
tevens de fa. Sikkens & Co. te Amsterdam, importrice van
de vermaarde Ernemann bioscoop-apparaten. De export
van films nam voortdurend toe, werd tenslotte hoofdzaak,
waarna daaraan het importeeren van Fransche, Duitsche,
Oostenrijksche, Engelsche, en Amerikaansche films werd
toegevoegd, aanvankelijk voor den wederverkoop in
Nederland. De omvang der zaken maakte het in 1932
noodzakelijk de firma om te zetten in een. twee-tal N. V.'en:
de N.V. Filma en de N.V. Kinotechniek. Eerstgenoemd
bedrijf hield zich tot voor kort voor een belangrijk ge-
deelte bezig met het verhuren van films, doch de desbe-
treffende afdeeling is thans in liquidatie, daar deze werd
overgedaan aan de R.K.O., het nieuw opgerichte filiaal
der Amerikaansche R.K.O. Radio Film Corporation.
Financiering is nu hoofdzaak geworden. „Filma" treedt
ook op als producente van Nederlandsche films, in welk
verband o.a. „Het Meisje met den blauwen Hoed", met
eere mag worden genoemd. De N.V. Kinotechniek is ver-
tegenwoordigster der wereldbekende Zeiss Ikon A.G.,
Dresden, voor haar projectie-apparaten, geluidsfilm-
installaties en de diverse benoodigdheden voor de cabine. -
V. D. is commissaris van de N.V. Cinema Royal, gevestigd
te Amsterdam, welke een 4-tal theaters te A'dam en
R'dain exploiteert, van de N.V. „Matu" (My Tuschinski)
en de N.V. Tubem (Tuschinski's Bioscoop Exploitatie
Mij.) beide gevestigd te A'dam, welke 9 bioscooptheaters
in A'dam, R'dam en Schiedam onder haar beheer heeft.
— Zoowel voor zaken als voor genoegen bereisde hij vrij-
wel geheel Europa, Ned.-Indië en de Ver. St. - Hij is
een enthousiast autorijder, en doet graag aan sport, spe-
ciaal het golfspel in de laatste j aren.Hij heeft zeer veel
belangstelling voor litteratuur in het algemeen. - Apollo-
laan 5, Amsterdam-Z.


