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Miedema, Jacob. - Dir. N.V. Algem. Ned. Bioscoop
Onderneming te Deventer. - Geb. 9 Dec. 1897 te Gronin-
gen. - Vader: S wier Miedema, in leven bioscoopexploi-
tant; Moeder: Jantje Vos, geb. 18 Mei 1875. - Op 19 Sept.
1923 te Meppel
geh. met Jo-
hanna Janssen.
— Kinderen:
S wier, geb. 28
April 1924;
Hendrik, geb.
31 Dec. 1926;
Jacques, geb. 7
Nov. 1929;
Henny, geb. 6
April' 1931. -
NadeM.U.L.O.
school te heb-
ben doorloopen,
was M. aanvan-
kelijk voorbe-
stemd om tot
pianist te wor-
den opgeleid en
studeerde hij
twee jaar aan
De Muzieksch.
Mij. Toonkunst
te Haarlem.
De omstandig-
heden wijzig-
den zich echter; hij kwam in het door zijn vader opge-
richte bioscoopbedrijf, de zgn. reizende bioscoop in die
dagen, en bezocht daarmede Haarlem en omstreken. In
1914 opende deze onderneming haar eerste permanente
Theater te Meppel, waarna zij zich allengs uitbreidde en
tenslotte in 1927 werd omgezet in de N.V. Algem. Ned.



Bioscoop Onderneming. - Onder leiding van den bespro-
kenen en diens broer Johan Miedema (zie aldaar) kwamen
in den loop der jaren de volgende theaters onder het be-
heer der vennootschap: „Luxor" te Meppel, „Amicitia"
te Sneek, een der modernste theaters van het Noorden des
lands; „De bioscoop v. d. Waag" te Snoek; het „Luxor-
theater" te Doetinchem; „Luxor" te Neede (Gld.);
„Bioscoop-parkgebouw" te Rijssen; „Luxor" Deventer;
„Garnizoensontspanningszaal" te Harderwijk; de „Nieu-
we Bioscoop" te Lochem; „do Harmonie" te Coevordcn;
de „Concertzaalbioscoop" te Emmen en te Steenwijk en
het „Posthuistheater" te Heerenveen. Voorts heeft de
Onderneming een uitgebreide tourneeafd., waarmede in
alle Ned. plaatsen, waar geen bioscopen gevestigd zijn,
jaarlijks ongeveer 1100 voorstellingen worden gegeven. -
M. bezocht in den loop der jaren Engeland en Frankrijk,
ter bestudeering der filmproductie en voorts voor zijn
genoegen Italië, Frankrijk, Duitschland, Engeland en
Zwitserland. — Brinkgreverweg 87, Deventer.


