
Méé, Anton Pieter du. - Vice-voorzitter van den Afdee-
üngsraad van den Ned. Bioscoopbond, oud-voorzitter van
den Ncd. Bioscoopbond, dir.-eigenaar van het Rialto
Theater en secr. van de afd. Amsterdam van den Ned.
Bioscoopbond.- Geb. op 5 Juni 1881 te Amsterdam als zoon
van Jacobus Fredericus Andries du Méé, die veertig jaar
agent was van de Chocoladefabrieken Bensdorp & Co.;
moeder: Wilhelmina Clasisina v. d. Sluys. - Du M. is geh.
met Catharina Boeske, die hem twee kinderen schonk:
Elsje, geb. 19 April 1932, en Robbie, geb. 28 Maart 1935.



Zijneersteecht-
genoote, Marie

Benavonte,
schonk op 6 Mei
1908 het leven
aan eon zoon,
Anton Picter
Cornelis Theo-
dorus goheeten,
thans chef-in-

kooper bij
Vroom & Drecs-
man. - Du M.
bezocht de H.
B.S. te Amster-
dam en werkte
daarna twintig
j aar als agent
van de chocola-
defabriek Dros-
te. In 1920
kocht hij de
per ceeleri aan de
Ceintuurbaan

338-340 te Am-
sterdam, waar

hij in 192] het Rialto-bïoscoop theater heeft geopend, dat
ookthans nog zijn eigendom is. Du M. is mede-oprichter v/d
Afd. Amsterdam van de Ned. Reis vereen. Hij ijverde daar
o.a. voor het gebruik van cultüréele en paeda.gogische
films. De eerste cultüréele films draaiden onder zijn lei-
ding in het TCdison-theatcr; voertien jaar later zette hij
deze film-serie in het Rialto-theater voort, hoewel daar de
paedagogische film meer op den voorgrond kwam in zijn
Jcugd-Bioscoop. Wegens gebrek aan geschikt materiaal
heeft Du M. echter met deze voorstellingen moeten ophou-
den. Toch neemt zijn theater nog steeds een bijzondere
plaats in. Hij brengt bij voorkeur de goede Fransche films
op bet doek, w.o. b.v. „La Maternello", welke 20 weken
werd geprolongeerd, ,,1'Atlantide" en „La Mort du
Cigne" enz. enz. De Franschc regeering heeft hem in ver-
band met zijn arbeid voor de Fransche film onderscheiden
met een benoeming tot officier d'Aca.démie. Du M. is zes
jaar voorz. van de afd. Amsterdam en lid van het dag.
bestuur van het Hoofdbestuur van de Ned.Reisvercen.
geweest. Hij schreef een gedenkboek voor deze organisatie
en hield er tal van lezingen voor. Als belangeloos leider
van reisgezelschappen heeft hij een groot gedeelte van
Europa bezocht. In 1911 leidde hij een excursie van 312
personen naar Milaan. - Sinds 15 jaar is hij drager van het
eereteekcn Ie klasse voor zijn werk voor in nood vcr-
keoronde dieren. — Hij koestert groote belanstelling voor
schilderijen en heeft in de laatste dertig jaar een interes-
sante collectie bijeen gebracht. Ook het tooneel heeft zijn
warme belangstelling. Hij speelde indertijd bij het beroeps-
tooneel en trok met een gezelschap onder zijn leiding door
Nederland. Du M. is thans 11 jaren lid van de Commissie
tot het geven van lezingen en filmvoorstellingen in de
strafgovangenis alhier en verzorgt als zoodanig de voor-
stellingen in die inrichting. - Sarphatipark 92, Amster-
dam.


