
 394 

MEI 1945: HET ROND EN FIGI  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De confrontatie tussen de geallieerde en Duitse legers speelde zich tussen 23 maart en 8 mei 1945 af op Duits grondgebied  
en in oost Nederland. Evenals in mei 1940 bleef Zeist in mei 1945 daardoor van oorlogsgeweld gevrijwaard.83 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uit: Theo Ruijs, Figi - Geschiedenis van een Zeister Hotel Theater & Familie, deel II (2020).84 
 

                                                
83  Colonel C.P. Stacey, The Victory Campaign, The Operations in North-West Europe, 1944-1945  Official History of the 

Canadian Army in the Second World War, http://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/Canada/CA/Victory/. 
84    Belangrijkste bron van informatie voor zover niet anders vermeld: het archief van de Stichting Ruijs Archief .  
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De bevrijding  -  Headquarters Netherlands District 
 

De Duitse troepen in noord-west Europa hadden zich op 4 mei 1945 overgegeven en op 5 mei was de 
capitulatie ingegaan. De frontlinie lag op dat moment net voorbij Veenendaal.   
Op 7 mei 1945 bereikte het 1e Canadese Legerkorps van het 1e Canadese Leger vanuit Driebergen 
Zeist, direct gevolgd generaal Galloway’s Headquarters Netherlands District. Galloway vestigde in 
Zeist zijn hoofdkwartier, waarvoor ook Figi gevorderd werd. Dit legeronderdeel van de Brits-Canadese 
21e Legergroep was verantwoordelijk voor de aanvoer van hulpgoederen voor de bevolking van west 
Nederland. Enkele dagen voor de Duitse capitulatie was daar al mee begonnen (Operatie Manna en 
Operatie Faust).  
 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
De frontlinie op 5 mei om 11.00 uur.85   
NB de aanduiding HQ Netherlands District aan de zuidkant van de 
frontlinie.  

 
 

 
  Afspraken Foulkes en Reichelt over de voedseltransporten, 1 en 3 mei 1945 
 
  ’64.   On instructions of the C. of S. 21st Army Group (de Guingand), Lt-Gen Foulkes twice met Lt-Gen Paul  
  Reichelt C. of S. Twenty-Fifth Army, to make detailed arrangements for the safe conduct of the land shipments  
  of food going into the German-controlled portion of Holland and their subsequent distribution.  
  65. [...] Agreement was reached that a neutral corridor would be established between the Arnhem-Utrecht    
  railway in the north and the Waal River in the south through which the food convoys would be given safe  
  passage. In that area all troops would stand fast and there would be no patrolling or firing of any weapons. The  
  northern boundary was to be readjusted about 6 May, when the road Arnhem-Ede-Zeist would be ready for use. 
 

                                                
85  Report no. 56, Historical Section (G.S.) Army Headquarters, 18 Apr 58. The German Surrender, May 1945 (www.cmp-

cpm.forces.gc.ca). 
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  67. Two days later, at 1100 hours on 3 May, Generals Foulkes and Reichelt met again […] and agreed that the  
  corridor south of the Arnhem-Utrecht railway, including the Waal River, should remain neutral […]. Although it  
  was further agreed that the neutral corridor could be extended at a later date on the opening of the Ede-Zeist- 
  Utrecht road, the German C.-in-C. would not agree to the extension of the neutral zone north of the railway and 
  gave notice that he reserved the right to carry on local operations, i.e. patrolling, etc, from 0500 hours 4 May.  
  General Foulkes in reply renewed his assurance that 1 Cdn Corps would undertake no offensive operations,  
  but he gave a solemn warning that any incidents on the German front would be retaliated tenfold (Ibid, Memo  
  by General Foulkes, 3 May 45)’.86 
 

 

 
  HQ Netherlands District 
 
   Bron: het rapport Canadian Participation in Civil Affairs/Military Government, part IV: Belgium and The  
   Netherlands, General Historical Survey87: 
   ‘[…] 49. The revised Civil Affairs plan for the Netherlands was based on a Staff study “Relief Plan for Holland”  
   prepared by the G-5 Division of S.H.A.E.F. and forwarded to 21 Army Group on 16 Oct 44. This plan divided 
   the Netherlands into four areas [...].88 
   51. Areas B-1 and C, which were largely rural agricultural districts and therefore self-supporting, did not  
   present any insuperable difficulties; but the B-2 area [= globaal de Randstad, TR] provided “the biggest problem 
   yet found in the Theatre”. It was estimated that in this area approximately 3,600,000 people - many of them  
   homeless - would have be cared for from imported stocks with no existing local stocks or transport. During the  
   period that intervened between the formulation of this plan and the liberation of the B-2 area, the position had 
   considerably deteriorated and, following the German surrender, it became necessary to care for some 4,300,000 
   people who were found to be in an advanced  state of malnutrition] […]. 
   72. At the beginning of Februari 1945, 21 Army Group, who had been charged with the responsibility for    
   administering the area, established a special headquarters, Netherlands District, under Major General Galloway, 
   to carry out detailed planning for the relief of the B-2 Area in consultation with the Netherlands Government 
   (through the Netherlands Military Administration) and the 21 Army Group. [...]. 
   73. As operations progressed it became apparent that the formations of First Canadian Army would be   
   responsible for opening up the area and, on instructions of 21 Army Group, close liaison was established between 
   the Civil Affairs staff and Netherlands District […]. Early in April this task was allotted to 1 Cdn Corps  […]. A Joint  
   Planning Staff, compromising representatives of both headquarters, was set up, an   increment from Netherlands  
   District was attached to Rear H.Q., 1 Cdn Corps, and daily liaison meetings were held […].        
   74. As a result of these measures, at the end of April, when the situation in the still-occupied B-2 Area had 
   deteriorated to such an extent that the enemy was prepared to permit the Allies to introduce relief supplies, 74 
   days’ food supplies for 3,600,000 persons [...] had been accumulated. This vast stockpile totalled 130,000 tons 
   of which over 50,000 tons were held in dumps in the Netherlands or loaded in ships in Antwerp with the 
   remainder readily available in dockside warehouses in England. In addition to the supplies of food, fuel, medical 
   supplies, ordnance stores (including soap, clothing, blankets and footwear) and vehicles had been collected for  
   distribution in the area, most of which were already held in special dumps in the theatre [...]. 
   75. The food situation had become so desperate by the third week in April that Reichskommissar Seyss-Inquart 
   was forced to acquiesce in a proposal of the Netherlands Resistance Movement that the Allies be allowed to send 
   food through the German lines and […] an air dropping plan […]. 
   76. At the same time other means of introducing food into the area was examined and, at secret meetings which 
   took place between Seyss-Inquart and his staff and representatives of the Allied armies, agreement was reached 
   as to the terms under which land and water convoys would be permitted to enter German-held territory […]. 
   77. The amount of supplies brought into the area by truck prior to capitulation totalled 5500 ton […]. 
   80. […]. From the time that the area was opened up, Netherlands District had been responsible for the movement 
   of civilian supplies, assisted as much as possible from 1 Cdn Corps resources, and it had always been the  
 

                                                
86  *   Report no. 56, Historical Section (G.S.)  Army Headquarters, 18 Apr 58.  The German Surrender, May 1945. 
 *   De stills van het voedseltransport door Zeist komen uit de DVD 60 jaar bevrijd, Zeister Historisch Genootschap, 2005. 
87 Report no. 172 Historical Section Canadian Military Headquarters, 11 maart 1947. 
88 Nederland was verdeeld in vier gebieden: Area A (het reeds bevrijde zuiden); Area B-1 en Area B-2 (het gebied ten westen 

van de IJssel) en Area C (ten oosten van de IJssel). De deelgebieden B-1 en B-2 werden gescheiden door de lijn 
Hilversum-Utrecht-Tiel. 
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   intention that they should assume full responsibility for Civil Affairs as soon as possible […]. 
   83. The estimate given by First Canadian Army for the B-1, B-2 and C Areas for the ten-week period that elapsed 
   between the fall of Arnhem and 30 Jun 45, when Civil Affairs responsibility was transferred to the S.H.A.E.F. 
   Mission, was “more than 240,000 tons of food, coal, fuel, etc.,” [...], while, in their final report on the B-2 Area, 
   Netherlands District claimed that, from the capitulation until 30 June, “126,058 tons of food supplies have been  
   delivered to the Dutch”’. 
 

 
De geallieerden waren op 28 april 1945 met de Duitsers tot een akkoord gekomen over transport over 
de weg van levensmiddelen voor de hongerende bevolking van west Nederland. Op 3 mei 1945 trad 
Operatie Faust in werking. Het transport ging vanaf het verzamelpunt Nude bij Wageningen over de  
tot neutrale corridor verklaarde straatweg Ede-Zeist-Utrecht. Vanaf die 3e mei reden honderden 
vrachtwagens met voedsel door de Zeister Dorpsstraten naar het westen en terug. Headquartes 
Netherlands District onder commando van General Galloway hadden zoals in de kaders beschreven 
een wezenlijke rol in de organisatie van deze voedseltransporten. Het illegale blad Het Strijdtoneel 
van 6 mei 1945 schrijft de Zeistenaren hierover ‘Nog slechts voor enkele dagen hebt gij de geallieerde 
vliegtuigen kunnen zien, welke voedsel brachten aan onze drie hongerprovincies. Elke dag kunt gij 
thans nog de wagens zien, welke voor datzelfde doel over onze hoofdwegen rijden met een witte vlag 
voorop. Zij werden door U toegejuicht omdat ons daarmede gebracht werd datgene wat wij, naast 
herstel van de vrede het meest dringend nodig hebben: VOEDSEL!’’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

  Geallieerde vrachtwagens met witte vlag voor de motorkap - de Duitsers 
  hadden immers nog niet gecapituleerd - terug uit het westen op Het Rond  
  en in de 2e Dorpsstraat. Op straat was vlaggen door de Zeistenaren om    
  dezelfde reden niet aan de orde, Zeist was immers nog niet bevrijd. De  
  vrachtwagen vòòr de witte vlag op de rechter foto rijdt ter hoogte van  
  de theateringang van Figi. 
 
Op 7 mei trokken de geallieerde bevrijders Zeist binnen en 
Zeist door. De Zeister Post, een uitgave van voormalig 
ondergrondse bladen, schreef 9 mei: ‘Steeds algemener werd 
de feesttooi en geregeld groeiden de dichte rijen tot om 9.35 
uur precies tankcolonne doorkwam, de eerste heel den dag 
opgevolgd door allerlei gemotoriseerde wagens en motor-
rijwielen, waarvan de in- en opzittenden met enthousiasme 
werden begroet. Zeist, Canada en Engeland reikten elkaar de 
hand. ‘t Werd een ware zegetocht voor de Tommies en de 
Canadezen [...]. Dat het rond het Rond feestelijk bleef laat zich 
begrijpen [...]. Na afloop van de Kerkdiensten werd [...] een 
feestconcert gegeven door een Schots muziekcorps [...]’.  
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7 mei 1945:  de Duitse strijdkrachten in Nederland gecapituleerd - het binnentrekken van de geallieerde troepen in Zeist. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               De Zeister Post. 9 mei 1945. 
 

 
Het Zeister Weekblad van 8 mei geeft een beeld van hoe de Zeistenaren naar de bevrijding toe leefden: 
*   ‘VRIJHEIDS-FLITSEN  -  Toch kwam het bericht van de capitulatie van de Duitsche eenheden in het  
     nog bezette gedeelte van ons landje vrij onverwacht […]. Zeist maakte zich Zaterdagmorgen [= 5 mei,    
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     TR] op, om de bevrijders te ontvangen. Het Rond, het middelpunt voor bijzondere gebeurtenissen,  
     was Zaterdagmorgen reeds vroeg volgestroomd met belangstellenden. De Tommies lieten echter op  
     zich wachten en de Moffen gaven nog acte de précens. Het gevolg was, dat de bezetters eenige  
     malen schoten en het publiek, evenals de vlaggen, het oranje en andere feestelijke attributen  
     verdwenen. De Zaterdag verstreek in afwachting en de pessimisten hadden weer redenen tot  
     twijfelen. Dan brak de Zondag aan[= 6 mei, TR], met het bericht, dat dien middag om vier uur het  
     capitulatie-protocol te Hilversum werd ondertekend. De optimisten waren in de meerderheid en Het   
     Rond stroomde weer vol. Afleiding werd gevonden in het toejuichen van de Voedselauto’s. Des     
     middags groeide de belangstelling zienderoogen en rond 4 uur zag men weer menig oranje cocarde    
     en verschenen hier en daar in de Dorpsstraat weer de nationale en zelfs de Engelsche en  
     Amerikaansche vlaggen […]’. 
*   ‘DE BEVRIJDERS GEARRIVEERD  -  Het was gisteren (= 7 mei, TR) een onvergetelijke dag. De  
     intocht van de Tommies, die vrijwel door geheel Zeist werd bijgewoond, vond zijn hoogtepunt in de  
     komst van de militaire delegatie ten gemeentehuize, waar de bevrijding van ons geliefd dorp een feit  
     werd. Lang voor den tijd had zich een groote menigte voor het gemeentehuid verzameld.  […] Leden  
     van de N.B.S. (Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten) en padvinders, in samenwerking met  
     de gemeentelijke politie maakten vrij baan, toen de militaire delegatie, die uit vijf Engelsche officieren  
     en een Nederlander bestond, om 12.30 uur ten gemeentehuize arriveerde. […]. In een gesloten  
     bijeenkomst werd het bestuur van Zeist aan den bevrijder overgedragen, Toen de Engelschen onder  
     het spelen van het nationale liederen op het balcon verschenen, brak een oorverdovend gejuich los’. 
 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bewaard gebleven Britse, Amerikaanse en Nederlandse vlaggen, die zo wordt verteld 
‘met de bevrijding uit de ramen van de salon [of op het balkon, TR] hingen waren door 
haar [Agnes Ruijs, TR] gemaakt allemaal in het vooruitzicht van de bevrijding’ tijdens 
de bezetting’ (tekst uit brief toenmalig kindermeisje, zie pag. 384).    

 
 

        >   De kinderen Ruijs keken vanuit de zitkamer naar de bevrijders. Corrie Ruijs  
        vertelde in 2020 als eerste herinnering te hebben - zonder de foto te kennen - dat zij 
        toen als 3-jarige achter het hekje (op de foto middelste raam) zat te kijken. 
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De Zeister Post van 9 mei 1945: ‘Vervolgens kwamen Officieren ten 
gemeentehuize hun opwachting maken […]. Na begroeting en toespraak door 
en burgemeester verschenen de Local Commander Mat.Gen. Galloway en de 
verbindingsofficier [tussen HQ Netherlands District en het - Nederlandse - Militair 
Gezag, TR] Quarles van Ufford op het balcon, waar hun door de menigte een 
ovatie werd gebracht […]’.89 
 
 
De met de distributie onder de Nederlandse burgerbevolking 
van voedsel, kleding, schoeisel en dekens belaste Headquarters 
Netherlands District nam het hotelgedeelte van Figi in gebruik. 
Major-general A. Galloway, de commandant van deze 
geallieerde legereenheid, was eerder betrokken geweest bij de 
besprekingen in Achterveld en Wageningen tussen de 
geallieerden en de Duitse bezettingsmacht in Nederland over 
onder meer de te treffen regelingen voor een onmiddellijke 
aanvoer van voedsel middels voedseldroppings, aanvoer over 
zee en de vrachtwagen-konvooien.  
Waarvoor generaal Galloway na zijn aankomst in Zeist en daarna 
de hotelkamers, het restaurant en de zalen benutte, is niet getraceerd kunnen worden. Wel wordt in een 
later schrijven de officers mess van de HQ Netherlands District in Figi gememoreerd.90 In mei 1945 zette 
Galloway zijn handtekening in Figi’s gastenboek, in juni 1945 is de staf uit Figi vertrokken.                                                            
 
   Juist voor het drukken van deze geschiedschrijving zijn in de catalogus van de Britse National Archives     
   documenten van Headquarters Netherlands District tegengekomen, waaronder WO 205/1051, War Office: 21  
   Army Group: Military Headquarters Papers, Second World War. Report on the surrender and Post-surrender  
   Period May - July 1945. Netherlands District H.Q. weekly progress report. Mogelijk is daar of in andere  
   documenten van dossier 205 nadere informatie te vinden over het verblijf van H.Q. Netherlands District in Zeist. 
 
Het directieverslag vermeldt over deze periode: ‘Enige dagen na de bevrijding, nog in de roes van 
blijdschap en vreugde, werd ons gehele bedrijf gevorderd voor de geallieerde legers, n.l. voor 
hoofdkwartier van Gen. Galloway, Hoofd van het Netherlands District. Hoewel onze gebouwen en 
inventaris voor bombardementen enz. gespaard waren gebleven, was de entourage door uitgesteld 
onderhoud en door gebruik waarvoor het niet bestemd was, in vrij deplorabele toestand. Onmiddellijk 

                                                
89    Op verschillende van de opgenomen foto’s zijn familieleden Ruijs te herkennen op balconnen of achter ramen van Figi. 
90    Kopie schrijven aan het Canadian Entertainment Committee te Amsterdam, 29 augustus 1945: ‘Ons hotel is namelijk sinds  
      7 mei gevorderd voor de geallieerde strijdkrachten. De eerste maand als Officers Mess A en B voor het hoofdkwartier van  
      “Generaal Calloway”. Op de meest aangename wijze hebben wij alles gearrangeerd en afscheid genomen’. 
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zijn wij aan het werk gegaan om alles weer in behoorlijke 
toestand te brengen, maar hiervoor was de situatie toch 
wel erg ongunstig. Materiaal was er haast niet te krijgen 
en personeel ook niet (hierbij dient nog te worden opge-
merkt, dat er 70% van het personeel door de Duitse 
maatregelen of verdwenen of ondergedoken was). Toch 
zijn wij erin geslaagd een presentabel hotel aan te 
bieden.      
Genoemde staf is in Juni vertrokken en zij waren zeer 
tevreden over de behandeling en ontvangst.’ 
 
Het vertrek uit Figi hing samen met de verplaatsing van 
Netherlands District begin juni naar Den Haag en de 
opheffing c.q. integratie er van in de SHAEF Mission 
(Netherlands).91 
 
<      ‘[…] on the business of HQ. Netherlands District’, 14 mei 1945.  

 
 
   
  Major General Alexander Galloway 
   
   Wikipedia: ‘Lieutenant-General Sir Alexander Galloway, KBE CB DSO 
   MC (3 November 1895 − 28 January 1977) was a British Armyofficer  
   who served during both World War I and World War II.   
   During the winter of 1944/45 the Germans, responding to  
   civil disobedience in the Netherlands, closed the canals thus    
   preventing the distribution of food and fuel. A District HQ was set up 
   under Galloway who together with Gerald Templer, 21st Army Group's  
   Director of Civil Affairs and Military Government, and George Clark,   
   SHAEF representative to the Dutch Government, organised transport  
   and the stockpiling of supplies to relieve the starving population when 
   the military situation permitted. In March Canadian First Army pushed  
   into the Netherlands with Galloway's organisation following. In mid- 
   April a truce was agreed with the German occupying forces allowing  
   relief supplies to be carried to the occupied zones (which happened to  
   be the most highly populated regions of the country) by air (Operation  
   Manna) and road (Operation Faust)’. 
  
   Joffe e.a 92: ‘In March 1944 he took temporary command of 4th Indian division during the bitter fighting at    
   Cassino, an engagement that saw much of the division destroyed. After falling ill he was recalled to the staff at  
   the request of General Bernard Montgomery. In January 1945 Galloway was called on to organize massive   
   relief efforts in  Holland. The winter of 1944-1945 was known in the Netherlands as the infamous 'hunger   
   winter.' The failure of Operation Market Garden in September 1944 stalled the Allied advance through Europe.  
  To aid the Allies the Dutch government in exile called for a railroad strike but the Germans retaliated with a food  
   embargo. Coupled with especially brutal winter weather, food stocks dropped drastically in Holland and  
   starvation was widespread. To relieve the humanitarian situation for some three and a half million Dutch, the  
   Western Holland District was set up under Galloway. He described the situation as 'potentially perfectly awful'   
 

                                                
91    Notes 13e -18e ADM Conference held ad HQ Netherlands District,  28 mei - 2 juni 1945, Nationaal Archief, Archief 
      Militair Gezag D27060 inventarisnummer 631.  
92  Bron: Alexander H.Joffe en Asaf Romirowsky, A tale of two Galloways, Middle Eastern Studies, september 2010. 
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   and warned against optimism that the Allied occupation would immediately resolve the situation. In coordination  
   with SHAEF Galloway's organization stockpiled food stores and transportation. This effort was not easily  
   accomplished. In January and February 1945 Galloway was temporarily assigned to command the 3rd Division    
   and during his absence stored food was diverted by Montgomery for his troops and to supply Belgium. At the  
   same time a dispute emerged between the 21st Army Group and SHAEF regarding responsibility for relief  
   efforts. These developments caused a severe political strain between Dutch leaders and the Allies. Galloway's  
   return at the beginning of March put the relief effort back on track. Large-scale relief efforts followed quickly  
   behind advancing Allied troops in March through May 1945.  
   At the end of the war Galloway was appointed Chief of Staff of the 21st Army Group and in February 1946 was  
   assigned to command the XXX Corps in Holland’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Handtekening   
          major-general  
          Galloway in Figi’s 
          gastenboek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politieke Opsporingsdienst Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten: Gerrit Ruijs niet op de lijst van verdachten. 

 

 
 
 

Palliser Hotel – officer’s transit hotel  
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Recreation in the Netherlands, een uitgave van no. 29 Recreational Increment : ‘This folder is being issued for two reasons. 
Firstly, to present a guide to the twenty-one recreational centres operated by this unit and secondly, as a souvenir of the days 
spent in Holland’.  
 
 
 
Nadat begin juni 1945 het hotel door de Headquarters Netherlands District vrijgegeven was, werden 
de gebouwen gevorderd voor het No. 29 Recreational Increment van het Canadese leger. Deze  
organisatie runde 21 officers clubs in midden Nederland, waaronder Figi, dat de naam Palliser Hotel 
kreeg naar een bekend Canadees hotel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Major Caulfield (links) bij de hotelingang met - volgens het onderschrift in een fotoalbum in het  
         familiearchief – generaal Galloway. 
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Figi Palliser Hotel. 

 
 
 
  Het Palliser Hotel in Calgary, Canada 

 
 

   Een naar Canada teruggekeerde officier stuurde Figi 
   een kaart met een afbeelding van het echte Palliser Hotel: 
   ‘20 Oct 45  Figi Hotel Zeist  - Perhaps this picture of the 
   original Palliser Hotel may interest you.   H.F. Chutchley 
   LtCol’. 
   
   In 1885 was de laatste fase van de aanleg van het  
   transcontinentale lijnennet van de Canadian Pacific Railway  
   tot een goed einde gebracht. Dit spoorwegsyndicaat bouwde  
   vervolgens aan hun spoorlijnen - ter facilitering van de  
   treinreizigers èn ter bevordering van het toerisme - een keten  
   van hotels: de CPR-hotels. In 1916 werd in Calgary het  
   Palliser Hotel geopend.  
   ‘Designed on an E-plan, it was built with a basement and  
   eight storeys, with 315 bedrooms and private sitting-rooms  
   plus 249 private bathrooms. Public rooms included the usual  
   large dining-room, an oval drawing-room, palm room, and  
   the general lounge or reception area that in Canadian hotels  
   at the time was invariably called a rotunda regardless of  
   shape, which was more often rectangular than circular. The  
   Palliser design was a straightforward one, decoration being  
   reserved for some Edwardian elaboration of plasterwork in  
   the dining-room and good neo-classical detailing of  
   chimneypieces’.93 
 
 
 

                                                
93    Elaine Denby, Grand Hotels -  Reality & Illusions, Waanders Publishers, Zwolle, 1998. 
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           Dansmuziek in de Wintertuin.94                       Planning sluiting geallieerde officer’s transithotels, clubs en canteens, 
          waaronder Hotel Palliser = Figi.95 
   
De sluiting van de meeste geallieerde officer’s transit hotels, clubs en kantines - waaronder het Amstel 
Hotel, Krasnapolsky, de Roode Leeuw in Amsterdam en Palliser = Figi in Zeist - werd eind 1945 
voorzien. De sluiting van Hotel Palliser stond gepland op  
- niet zeker - 1 december 1945. Het zou 4 december 
worden. In januari 1946 konden successievelijk in de 
verschillende afdelingen van het hotel weer gasten 
ontvangen worden. 
                                                        
 
Orpheum Theatre  
 
De Concertzaal werd op 19 mei 1945 door een Canadees                            
legeronderdeel in gebruik genomen voor shows en 
variété-avonden ter ontspanning van de geallieerde soldaten. In een schrijven staat het theater  
aangeduid als Orpheum Theatre.96 Uit deze Canadese periode van de Concertzaal resteert bijzonder 
                                                
94  Foto ontvangen van de zangeres (= Mary Pons = Marijke Ponsioen) bij brief van 6 juni 1999. Zij vertelde op 1 september 

1945 bij Pete Dekker in Figi begonnen te zijn. Haar zangrepertoir haalde zij uit Tuney Tunes (info mevr. Ponsioen). 
95    Notitie 12 november 1945 in het Nationaal Archief, Archief Militair Gezag D27060 inventarisnummer 631. 
96  Kopie-brief d.d. 26 juli 1945: ‘[...] that Concertzaal Figi has been required by the Canadian Army as “Orpheum Theatre” [...]’. 
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weinig archiefmateriaal.  
 
Na mei ’45 werden in de Concertzaal ook diverse, met de 
omstandigheden in Zeist samenhangende bijeenkomsten 
georganiseerd. Zo vertoonde de Vereniging van Oud-
Illegale Werkers Zeist er de Gewestelijke Verzetsfilm en 
schreef op 13 juni 1945 de Zeister Post: ‘In een suggestief 
betoog wekte Prof. Koningsberger Zaterdag jl. in 
Concertzaal Figi zijn jeugdig auditorium op zich aan te 
melden als oorlogsvrijwilliger om ons Oost-Indisch gebied 
te bevrijden van den Japanschen overweldiger’.  
In Austerlitz was het Militair Repatrieerings Centrum 
‘Nederland Herrijst’ voor ex-krijgsgevangenen van het 
K.N.I.L. gevestigd; door Radio Programma Nederlandsche 
Strijdkrachten werd voor hen in Figi een amusementsavond 
verzorgd. Een matinee ten bate van de oud-illegalen / de 
Stichting ‘40-‘45 werd gegeven door het cabaret van Menno 
de Merode op in samenwerking met het Maori’s Hawaian 
Ensemble en de Dutch Swing College Club. 
Ten tijde van de mislukte slag om Arnhem in september 1944 
was ook in Zeist een groot aantal vluchtelingen opgevangen; 
toen deze In augustus 1945 weer naar hun woonplaats 
konden terugkeren, organiseerden de comités ter behartiging 
van de belangen van evacués in de Concertzaal een 
afscheidsbijeenkomst.97 
 
Met ingang van 20 juli 1945 mocht van de militaire Town Major 
van Zeist weer film vertoond worden. In het begin waren dit 
films, gedistribueerd door de Psychological War Division van 
de SHAEF (de Supreme Headquarters Allied Expeditionary 
Forces) en door de USIS/MOI Netherlands Film Section, 
waarbij USIS staat voor U.S. Information Service en MOI voor 
het (Britse) Ministry of Information.  
De eerste film die na de bevrijding in Figi gedraaid werd - de 
door de SHAEF gedistribueerde film Convooi naar 
Moermansk - trok 3342 bezoekers. 
 
In augustus 1945 kwam het tot de oprichting van een 
afdeling Zeist van het E.C.N. Het Slot Zeist werd een 
ontspanningscentrum. In de Concertzaal werden in dat kader 
show- en variétéavonden gegeven. Naast militairen 
bezochten - in beperkte mate met speciale ECN-kaarten - 
ook burgers de avonden van het Entertainment Committee. 
 
In december 1945 kon men weer inschrijven op de Figi-toneelabonnementen. Het uitgaansleven 
maakte een grote bloei door: velen wilden na bezettingsjaren horen, zien en samen beleven wat de 
wereld op allerlei gebied te bieden had. Theaters liepen vol en allerlei initiatieven op het gebied van 
kunst en cultuur werden ontplooid. De vraag naar theater bij Figi was zo groot dat er voor de circa 
1270 gegadigden drie series abonnementsvoorstellingen georganiseerd werden.  
 

                                                
97  Zeister Post, 15 augustus 1945. 


