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‘Het mooiste van het mooiste’ 

Door Sipke van de Peppel

Bioscoopondernemer Abraham Tuschinski drukte in de jaren 20 en 

30 zijn stempel op de Nederlandse cinema. Niet alleen de inrichting 

van zijn filmtheaters straalde een ongekende luxe uit, ook aan het 

drukwerk voor zijn bioscopen werd veel aandacht besteed. 

Ontwerpers als Jac. Jongert, Pieter den Besten, Elias Ott en Adr. 

Visser ontwierpen fraaie programmaboekjes in een rijke art-

decostijl.

Programmaboekjes voor Tuschinski

A lleen ‘het mooiste van het mooiste’ was goed ge-
noeg voor Abraham Tuschinski, die zijn vele film-
theaters liet versieren in een bonte mix van interi-
eurstijlen. Op het hoogtepunt van zijn filmimperium 

runde Tuschinski maar liefst tien bioscopen, waarvan het me-
rendeel in zijn woonplaats Rotterdam was gevestigd.
Het beste en enig overgebleven voorbeeld hiervan is Theater 
Tuschinski in Amsterdam, dat nog steeds dienst doet als bio-
scoop. Maar ook het Grand Théâtre en het Thalia Theater in 
Rotterdam waren rijk versierd en deden qua luxe niet onder 
voor het Amsterdamse filmpaleis. Helaas zijn alle Rotterdamse 
Tuschinski-bioscopen verloren gegaan bij het bombardement 
op Rotterdam in mei 1940.
Voor al deze cinema’s moest natuurlijk ook drukwerk worden 
ontworpen, zoals filmaffiches, programmaboekjes en het be-
drijfsblad Tuschinski Nieuws. En net als aan de inrichting van 
de theaters werd ook aan de vormgeving van dit drukwerk veel 
aandacht besteed. Tuschinski wilde zijn bedrijf een rijke en 
moderne uitstraling geven. Veel drukwerk is dan ook vormge-
geven in de stijl van de art deco die op dat moment in zwang 
was.

Vlindermeisje van Elias Ott
Een van de mooiste voorbeelden hiervan is het programma-
boekje van reclametekenaar Elias Ott (1883-1969) uit 1923, 
twee jaar na de opening van het Tuschinski Theater. Zijn boek-
je was een van de eerste programma’s voor het Amsterdamse 
filmpaleis en is ook als groter affiche uitgevoerd. Een sierlijke 
danseres met vlinderjurk vangt met haar gespreide armen de 
gouden lichtstralen op, die verwijzen naar het lichtspel van de 
film. Waarschijnlijk heeft Ott zich voor zijn ontwerp laten in-
spireren door de Vlindergalerij in Theater Tuschinski. De wan-
den van deze omloop om de grote bioscoopzaal zijn versierd 
met allerlei sensuele vlindermeisjes, een populair thema in 
het cabaret van de jaren 20.

Voor het volgende seizoen liet Tuschinski twee programma-
boekjes ontwerpen door de bekende ontwerper Jac. Jongert 
(1883-1942). Jongert was op dat moment hoofdleraar aan de 
Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten en stond be-
kend als een vernieuwer van de decoratieve kunst. Vooral zijn 
reclamewerk voor Van Nelle viel op door de moderne vormge-
ving, waarbij de nadruk lag op felle kleuren en een strakke, 
schreefloze belettering.

Van Nelle-stijl van Jac. Jongert
Jongerts programmaboekje voor het Tuschinski Theater past 
helemaal in deze ‘Van Nelle-stijl’. Het omslagontwerp bestaat 
uit een compositie van contrasterende kleurvlakken in combi-
natie met een strakke typografie. Het enige figuratieve element 
is een geabstraheerde filmprojector. Vooral het goud als ac-
centkleur geeft het boekje ondanks het moderne, strakke ont-
werp toch de rijke uitstraling die Tuschinski voor ogen had.
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Programmaboekje voor Theater Tuschinski, 1924, omslagontwerp: Elias Ott.
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verzorgd, tekende ook voor de vormgeving 
van een van de eerste programmaboekjes 
voor het Rotterdamse cabaret. Op de om-
slag is een artieste afgebeeld die veel weg 
heeft van de beroemde jazzdanseres Jose-
phine Baker. Haar extravagante kleding – 
verenjurk, clochet-hoed, lange handschoe-
nen en hoge laarzen – past helemaal in de 
sfeer van de roaring twenties. Op de ach-
terkant van het boekje zien we dezelfde 
dame in een hippe jaren 20-outfit van mo-
dehuis Gerzon. De boodschap is duidelijk: 
wie uitgaat bij het chique La Gaîté, koopt 
zijn of haar kleding bij Gerzon.
Het omslagontwerp lijkt qua stijl op de 
muurschilderingen die werden terugge-
vonden bij de restauratie van Theater Tu-
schinski in 1999. Achter meerdere verfla-
gen kwamen achttien art deco vrouwen 
van Den Besten te voorschijn, die hij in 
1931 had geschilderd ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan van de bioscoop. Hoe-
wel deze wanddecoraties verfijnder zijn 

dan het veel kleinere omslagontwerp, is er een duidelijke 
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Programmaboekje voor het Grand Théâtre met advertentie voor Van Nelle’s Varinas, ca. 1925, om-

slagontwerp: Jac. Jongert.

Tijdschrift Tuschinski Nieuws, 1932, omslagontwerp: Pieter den Besten.

Op de achterzijde prijkt een van de bekende Van Nelle-advertenties 
van Jongert. Heel bijzonder (voor een programmaboekje) is dat 
voor- en achterzijde één geheel vormen, en dat ook de lay-out van 
de pagina’s door Jongert is vormgegeven. Zelden werd er zoveel 
aandacht besteed aan het ontwerp voor een ‘eenvoudig’ program-
maboekje.
Jongert ontwierp ook een programmaboekje voor het Grand 
Théâtre in Rotterdam. Dit boekje is op dezelfde wijze vormgegeven 
als het programmaboekje voor Theater Tuschinski. Weer vormen 
voor- en achterzijde één compositie. Er zijn andere kleuren ge-
bruikt, maar de opbouw van de elementen – kleurvlakken, accent-
lijnen en belettering – komt grotendeels overeen. Ook ditmaal is er 
een kleine figuratieve verwijzing naar de wereld van de cinema in 
de vorm van een filmstrook.
Achterop staat weer een advertentie voor Van Nelle. Het lijkt er 
zelfs op dat Jongert de advertenties als uitgangspunt voor zijn ont-
werpen heeft gebruikt. Dit is opmerkelijk omdat de advertentie op 
de achterzijde meestal werd afgeleid van het coverontwerp of hier 
helemaal los van stond.

Vogue-achtige vrouwen van Pieter den Besten
Het Grand Théâtre was de mooiste en grootste Tuschinski-bio-
scoop in Rotterdam. Het filmtheater op de hoek van het Hofplein 
en de Pompenburgsingel bood plaats aan 1500 toeschouwers en 
was ingericht in dezelfde luxe stijl als Theater Tuschinski. En net 
als het Amsterdamse zustertheater had het ‘Grand’ ook zijn eigen 
La Gaîté. In dit intieme cabaret kon het Rotterdamse uitgaans-
publiek tot in de late uurtjes genieten van cabaret, jazz, dans en 
variété-optredens.
Tuschinski’s huisontwerper Pieter den Besten (1894-1972), die zo-
wel in Amsterdam als in Rotterdam de decoraties in La Gaîté had 
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gelijkenis te zien in de modieuze kleding en de Vogue-achtige 
poses van de vrouwen.

Programmaboekjes van Adr. Visser
De programmaboekjes voor Thalia en Cinema Royal uit circa 
1925 zijn ontworpen door de onbekende ontwerper Adr. Visser. 
Op beide boekjes zijn danseressen afgebeeld. De vrouwen op het 
Thalia-programma dansen rondom een masker van Dionysos, de 
Griekse god van de wijn, dans en het toneel. Dit is een thema dat 
vaak werd afgebeeld op programmaboekjes uit de jaren 20 en 
30. Het verwijst naar het klassieke Griekse theater als oorsprong 
van de westerse toneelkunst en daarmee dus ook van de film. De 
omslagontwerpen van Visser hebben dezelfde opbouw; met een 

grillige buitenrand, bovenaan de naam van de bioscoop en onder-
aan het woord ‘programma’ in bolle letters.

Na-aperij
Het fraaie drukwerk voor de Tuschinski-theaters bleef niet on-
opgemerkt bij de concurrentie. Vooral de moderne boekjes van 
Jac. Jongert werden geregeld nageaapt. Zo ontwierp kunstdruk-
kerij J.A. Luii & Co in 1930 een programmaboekje voor het Am-
sterdamse Corso Cinema in een Jongert-achtige stijl. Achter op 
het boekje staat nota bene een copyright-vermelding, terwijl het 
ontwerp overduidelijk is afgekeken van de programmaboekjes 
voor Theater Tuschinski en het Grand Théâtre. Aan de andere 
kant blijkt ook hieruit weer hoe modern en aansprekend het 
drukwerk van Tuschinski was.

Sipke van de Peppel is verzamelaar van Nederlandse boek-
banden en gelegenheidsgrafiek tussen 1890 en 1940. Zijn 
collectie is ook online te bekijken op www.anno1900.nl.
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Programmaboekje voor Cinema Royal, 

ca. 1925, omslagontwerp: Adr. Visser.

Programmaboekje voor Theater Tu-

schinski, ca. 1925, omslagontwerp: 

Jac. Jongert.

Programmaboekje voor het Thalia Thea-

ter, ca. 1925, omslagontwerp: Adr.Visser.

Een van de nageaapte programma-

boekjes in de stijl van Jac. Jongert, ont-

worpen in 1930 door kunstdrukkerij J.A. 

Luii & Co. te Amsterdam. 

Pagina lay-out programmaboekje voor Theater Tuschinski, ca. 1925, 

ontwerp: Jac. Jongert.

Programmaboekje voor Cabaret La Gaité Dansant Rotterdam met adver-

tentie voor modehuis Gerzon, 1924, omslagontwerp: Pieter den Besten.


