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EEN CONCERTGEBOUW 

In de tweede helft van de 19
e
 en begin 20

e
 eeuw werden in Nederland veel toneel- en 

concertgebouwen gesticht, zoals Park en Concertgebouw Tivoli in Utrecht (1871), de Philharmonie in 

Haarlem (1873), het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag (1874), de Deventer 

Schouwburg (1874), Concordia in Breda (1881), de Harmonie in Leeuwarden (1881), Musis Sacrum in 

Dordrecht (1882), de Parkschouwburg in Amsterdam (1883), de Nieuwe Schouwburg in Groningen 

(1883), de Groote Schouwburg in Rotterdam (1887), het Concertgebouw in Amsterdam (1888), de 

Buitensociëteit in Zwolle (1890), de Groote Sociëteit in Enschede (1890), de Tivoli Schouwburg in 

Rotterdam (1890), de Dierentuin in Den Haag (1893), het Concerthuis in Assen (1898), de Goudse 

Schouwburg (1913), Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen (1915) en de Princesse Schouwburg 

in Den Haag (1915). 

Initiatiefnemers van toneel- en concertzalen waren meestal vennootschappen of verenigingen van 

kapitaalkrachtige burgers. Van de hiervoor genoemde theaters zijn alleen de Groote Sociëteit in 

Enschede en de toneel- en concertzaal in de Haagse Dierentuin in opdracht van de lokale overheid 

gebouwd. Opdrachtgever van de Princesse Schouwburg was een toneelspeler (Louis Bouwmeester 

jr.). De Tivoli Schouwburg in Rotterdam en het Concerthuis in Assen maakten deel uit van een 

horecabedrijf.  

Aan de kust waren het de grand hotels die hun gefortuneerde gasten stijlvol vermaak wilden bieden en 

daarvoor een grote, multifunctionele zaal in hun hotelcomplex hadden laten opnemen, zoals het 

Kurhaus in Scheveningen (1885) en het Grand Hotel des Bains in Vlissingen (1886). 

Tussen 1875 en 1925 zijn in Nederland 74 theaters geopend. In 1925 telde Nederland 104 theaters, 

waarvan vier in de provincie Utrecht. In deze aantallen zijn niet meegeteld de accommodaties met 

louter een concertfunctie, zoals in bovenstaande opsomming de Philharmonie in Haarlem en het 

Amsterdamse Concertgebouw. Gemiddeld hadden de theaters in Nederland tussen 1900 en 1925 610 

zitplaatsen
19

. 

 

In Zeist was in het begin van de 20
e
 eeuw de Nieuwe 

Sociëteit aan de Donkerelaan hét plaatselijke etablissement. 

In de gehoorzaal van dit uit 1879 daterende gebouw kwamen 

verenigingen bijeen en traden incidenteel musici, cabaretiers 

en voordrachtkunstenaars op. Deze werden dan naar Zeist 

gehaald door de Maatschappij tot bevordering der 

Toonkunst, de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen of 

anderszins vanuit particulier initiatief. 

De Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken schreef 

hierover op 19 april 1911: ‘Er komt steeds “meer leven in de 

brouwerij” want het gemeenschapsleven ontwikkelt zich in 

Zeist al meer en meer. Op gebied van muziek, zang en 

tooneel wordt zelfs reeds verlangd naar de exploitatie van 

eene beter dan de bestaande naar de eischen des tijds 

gebouwde en goed ingerichte concert- en tooneelzaal, die 

dan ook vermoedelijk wel eene winstgevende onderneming 

kon blijken te zijn’.  

Tussen 1900 en 1920 verdubbelde de bevolking van Zeist tot 

bijna 18.000 inwoners. Met de groei nam ook de interesse 

toe om in Zeist een concertgebouw te stichten. De motieven 

waren niet alleen van culturele   aard. Ook                                   De Nieuwe Sociëteit 

                                                 
19

 Theaters in Nederland sinds de zeventiende eeuw (2007). 
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economische belangen speelden een rol: in Zeist kon gebouwd worden en een hoogwaardig 

voorzieningenniveau was een belangrijke reden om Zeist als vestigingsplaats te kiezen.                              

 

In 1921 wijdde De Zeister Courant er een artikel aan. ‘Concertgebouw! Zoo kon de titel ook luiden, 

maar er is reeds opgemerkt, dat de naam concertgebouw minstens éénzijdig is voor een gebouw met 

zoo véélzijdig doel! Hoe heeten ze elders, zulke gebouwen, bijna zouden wij schrijven: zulke 

stichtingen! Het Casino, de Harmonie, Tivoli, Musis Sacrum, Gebouw voor Kunsten en 

Wetenschappen, de Diergaarde. [...] Het is door de Zeister pers gedurende vele jaren gezegd [...], dat 

onze Societeitszaal oud was [... ] veel te klein en onwaardig om er groote mannen en vrouwen te 

ontvangen. Als Röntgen-Flesch-Mossel er musiceerden en een file van dertig, veertig rijtuigen en 

equipages [...] een beeld gaf van de upper-ten van Zeist en omstreken, die ter wille van de kunst voor 

een wijle hun luxueuze salons verwisseld hadden voor de ongenietbare zetels en naakte wanden der 

societeitszaal, dan voelden we te midden der toiletten-weelde te schreiender onze armoede. [...].  

’s Zomers heeft onze plaats door natuur en gezelligheid zeer, zeer veel aanlokkelijks, maar onze 

winters zijn tot nog toe op-en-top dorps geweest. Wie ten voordeele der gemeente schreef in 

vreemdelingenblad of gids, wie verlokken wilde tot meerdere vestiging van kapitaalkrachtige personen, 

kon wijzen op lagere belastingen en moest voor de afdeeling “vermaak” wijzen op de nabijheid van 

Utrecht. Utrecht, dat zelf op dit gebied geen uiterste vermaardheid bezit, waar een slechte schouwburg 

ook maar te hooi en te gras door reizende gezelschappen wordt bezocht [...].  Wil Zeist vooruit […], dan 

is er een gebouw noodig, waar een groote  6 à 700 personen bergende, aan de eischen voldoende, 

goede concert-, tooneel-, bioscoopzaal is, waar [...] afzonderlijke kleine zalen zijn voor de tallooze 

vergaderingen van kleineren omvang, die thans bijna nergens onderkomen vinden’
20

. 

 

De Zeister Courant  gaat in november 1925, bij 

gelegenheid van de opening van Concertzaal Figi, in 

op de ontwikkelingen sindsdien rond dat gewenste 

Zeister concertgebouw: 

‘Toen nu, ongeveer 4 jaar geleden, in den Raad 

dezer gemeente stemmen opgingen, of het niet 

wenschelijk was Zeist te verrijken met een con-

certgebouw, gaf de Burgemeester als zijn meening 

te kennen, dat zulks voorloopig nog wel tot de vrome 

wenschen zou blijven behooren wegens de geboden 

zuinigheid en de groote uitgaven aan de stichting en 

in-standhouding verbonden. Evenwel, hoewel de 

gemeente op dat tijdstip niet aan de stichting van 

zulk een gebouw kon denken, de Burgemeester 

meende, dat dan het particulier initiatief kon  

bereiken, wat de gemeente niet mogelijk was. 

Een kleine kring van financieel-krachtige personen 

werd geraadpleegd en toen de plannen van alle 

zijden bekeken en niet geheel verwerpelijk waren, 

werden in ruimen kring Zeistenaren, wien de 

vooruitgang van deze gemeente ter harte gaat, 

opgeroepen om nader te beraadslagen. Bij deze 

besprekingen bleek wel, dat de behoefte aan een 

eigen gebouw, groot genoeg voor pl.m. 5 à 600 

bezoekers dringend gevoeld werd en zoo werd een                 Verwerving bouwterrein voor de Concertzaal   

                                                 
20

 De Zeister Courant, 30 april 1921. 
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commissie uit deze vergadering gekozen, welke de noodige stappen zou doen om tot verwezenlijking 

te komen. Deze commissie benoemde uit haar midden weer een comité van actie, bestaande uit de 

heren Mr. C.J. Baron van Tuyll van Serooskerken, eerevoorzitter, Mr. W.H.J. Blankenhagen, voorzitter, 

Jhr. G.F. van Tets, vice-voorzitter, Mr.Dr. A. Crommelin, penningmeester, Mr. J.H. de Crane, secretaris, 

benevens enkele andere heeren. Het eerste werk van genoemde heeren was een geschikte plaats te 

zoeken voor de stichting. Eerst viel het oog op de Nieuwe Sociëteit, op den hoek van de Donkerelaan 

en den Hoogeweg [...]. Daarna werd grond aangeboden van de N.V. Schaerweyder Bosch- en Villa-

park aan de Schaerweyderparklaan, doch dit terrein moge in de toekomst geschikt zijn, voor den 

tegenwoordigen tijd ligt het te ver buiten het centrum van de kom. Toen de Burgemeester met de 

Directie van de N.V. Figi het plan besprak, meenden de heeren Ruys, dat het voor een goede 

exploitatie van zulk een gebouw noodig was, dat het verbonden werd aan een  
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wel bestaand hotel, waardoor men in de gelegenheid was de buffetten, de keuken, enz. zoo voordeelig 
mogelijk te exploiteeren. Zoodoende werd als van zelf de aandacht gevestigd op het hotel Figi, 
waarachtereen groote tuin ligt, maar die echter toch veel te klein bleek te zijn. Gelukkig kon men de 3 
naastbij-liggende perceelen in de 2

e
 Dorpstraataankoopen, waardoor men in de aaneengelegen tuinen 

bouwterrein in overvloed verkreeg. Wel werd een perceel weer verkocht, doch de tuin bleef het 
eigendom van de commissie. Den bekenden architecten, den heeren Jan en Theo Stuivinga, werd 
opgedragen de teekeningen te maken, welk werk, gezien de gebouwen door deze heeren reeds 
ontworpen, natuurlijk in goede handen was [...]. 

In een circulaire van de Commissie werd het groote belang, dat Zeist heeft bij het bezit van een eigen 

concertgebouw nog eens aangetoond en duidelijk uiteengezet. Niet alleen ’s winters zouden er 

uitvoeringen in gegeven kunnen worden, maar ook ’s zomers zou het gebruikt kunnen worden voor 

concoursen, landelijke congressen, enz., waarvoor Zeist geographisch zoo gunstig gelegen is. De 

Zeistenaren werden opgewekt om aandeelen of obligaties te koopen en zoodoende de stichting te 

verzekeren.  

Edoch, ‘t heeft niet zoo mogen zijn. ‘t Sympathieke plan moest opgegeven worden door gebrek aan 

belangstelling en deelneming. Terwijl ongeveer ƒ 200.000 noodig was (het ontbrekende zou als 

hypotheek op het gebouw genomen worden), werd maar ingeschreven voor pl.m. ƒ 35.000, zoodat  

 

 

Kadastrale kaarten. Links geel gearceerd: de voor de Concertzaal 

aangekochte percelen. Rechts: de situatie na de nieuwbouw 

 
 

 De Telegraaf, 27 december 1924                                         ˄    

 

 Het Figi-kwadrant met bouwterrein Concertzaal, 1925         > 
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Offerte te leveren coulissen e.d. door de 
Stadsschouwburg Utrecht 

 

 

alle moeite tevergeefs geweest was en de 

Commissie op voorstel van het Comité tot 

ontbinding besloot. De gekochte perceelen in de 2e Dorpstraat werden overgenomen door de N.V. Figi 

[…]’
21

, 

Burgemeester Van Tuyll was tijdens de raadsvergadering van 29 december 1921 duidelijk 

teleurgesteld: ‘Over twee zaken in het verslag vermeld, wil Spr. nog een oogenblik spreken, d. z. ’t 

sportpark en een concertgebouw. Deze twee illusies van Spr. zijn in dit jaar vervlogen. Bij beide had hij 

gehoopt, dat het particulier initiatief de uitvoering mogelijk zou gemaakt hebben. Het eerste plan kon 

niet tot stand komen, daar de Raad zich met de plaats niet vereenigen kon,het tweede, het 

concertgebouw door gebrek aan belangstelling bij de ingezetenen van Zeist; Spr. had zich van de  

mentaliteit der inwoners een geheel andere voorstelling gemaakt. Waar men hem bij alle 

gelegenheden overtuigd had van de wenschelijkheid hier een concertgebouw op te richten, had Spr. 

ook meer offervaardigheid daarvoor verwacht. Dat de gemeente vooreerst niet aan de stichting 

daarvan denken, kan, zal iedereen moeten toegeven. Toch hoopt Spr. dat het doel, zij het misschien 

langs anderen weg, binnen niet al te langen tijd nog bereikt zal worden, want het is toch zeer 

                                                 
21

  * De Zeister Courant van 12 november 1925. 

 * Schuldbekentenis aan A.E. Stoové d.d. 13 mei 1921 van mr. C.J. baron van Tuyll van Serooskerken, mr. J.H. en W.C.  

 de Crane, G.H. Figi, J.P.M. en Th.P.M. Ruijs, J. en Th. Stuivinga en H.L. van der Veen. Het van bakker Stoové gekochte 

woonwinkelpand was volgens de opstalverzekering ‘een huis van steen met pannen, waarin bakkerswinkel en roode 

kruiswinkel en boven dienende tot woning, [...] en een gebouw, waarin dubbele heeteluchtoven, dienende tot keuken, 

broodbakkerij, bergplaats voor granen, meel, koloniale waren; en knechtskamer; met daarachter annexgebouw, dienende 

tot veestal, varkenshok en berging van stroo en hout; van steen, met beschoten kap, en pannen gedekt’. 
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betreurenswaardig, dat hier in Zeist geen enkele behoorlijke zaal is om eene uitvoering, hetzij 

tooneel, hetzij muziek te geven [...]’
22

.  

Voor het verdere verloop kan weer uit het krantenartikel van november 1925 geciteerd worden: ‘Zoo 

was dan het Concertgebouw van de baan. Maar dat de N.V. Figi de perceelen in de 2e Dorpstraat in 

eigendom overgenomen had, bewees wel, dat zij haar tijd afwachtte en het plan tot stichting allerminst 

liet varen. Wat den eersten keer mislukt, is daarom nog niet voor altijd onmogelijk. Toen dan ook in het 

voorjaar 1923 de Burgemeester de heeren Ruys eens polste om weer tot een stichting te komen, 

waren deze heeren direct bereid er op in te gaan en nu treedt de 2e phase van voorbereiding in. 

Werden de eerste plannen gesteund door een breeden kring van Zeistenaren, nu traden een paar 

heeren maar op den voorgrond en trachtte men in kleinen kring de verwezenlijking te bereiken’. 

 

Figi was al vroeg geïnteresseerd om aan het project mee te werken, zo blijkt uit een verslag in De 

Zeister Courant over een aandeelhoudersvergadering van Figi in maart 1922: ‘Er werd besloten na 

zeer ruime afschrijvingen en reserveeringen 6% dividend uit te keeren. Deze reserveering dient vooral 

in verband met de nog steeds bestaande plannen tot stichting van een concertgebouw, zij het dan op 

bescheidener schaal’
23

. In zijn jaarverslag over 1922 schrijft Figi-directeur Theo Ruijs: ‘Ten slotte wil ik 

nog een enkel woord wyden aan ons toekomstbeeld het concertgebouw. Hoewel de uitkomst der zaak 

niet van dien aard is om actief aan een plan te beginnen en wy het dit jaar dus wel weer zullen moeten 

laten liggen Meen ik er toch iets over te moeten zeggen. Het is ons dit jaar gebleken, dat om onze 

inrichting volmaakt te maken een groote zaal voor diners en partyen allernoodzakelykst is en een 

concertzaal voor Zeist in de winter minstens even nodig is. Hoewel de rendabiliteit een vraagstuk blyft, 

gelooven wy toch dat byeen zuinige opzet en  een zuinig beheer zy toch wel rendabel te maken is, 

hetgeen wy opmaken uit de steeds weer opnieuw tot ons komende aanvragen en verzoeken. Wij 

meenen dan ook zoo er ter eeniger tyd weder plannen naar voren komen daarin ten krachtigste te 

moeten medewerken. […]’. 

 

 

Zaalindeling Concertzaal 

 

In deze fase zal nog aanvankelijk de idee geleefd hebben, zoals burgemeester Van Tuyll van 

Serooskerken bij de opening van de zaal vertelde, dat ‘eene daartoe speciaal opgerichte maatschappij 

de zaal met bijbehoorende kleinere zalen zou exploiteeren en dat de vennootschap “Figi”, die door de 

directe nabijheid als gewezen was, de buffetten zou pachten’
24

.  

Uit het verleden had men echter twee dingen geleerd: ‘Ten eerste, dat aan plaatsing van een zoo groot 

aandeelenkapitaal niet te denken viel, en ten tweede, dat alleen dan eene alleszins economische 

exploitatie mogelijk was, indien de Concertzaal en het Hotel-Restaurant “Figi” in één hand kwamen’
25

. 

                                                 
22

  Notulen gemeenteraad van Zeist 29 december 1921. 
23

   De Zeister Courant, 1 april 1922 
24

  De Zeister Courant, ..  november 1925 
25

  De Zeister Courant, 16 januari 1925. 
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Gestimuleerd en gesteund door burgemeester Van Tuyll van Serooskerken zette Figi zich in om het 

concertgebouw nu zelf te realiseren. Figi’s aandelenkapitaal kon met 57.000 gulden uitgebreid worden 

door plaatsing van aandelen van nominaal 1000 gulden bij een aantal buitenplaats- en villabewoners. 

Daardoor kon het project (waarvan de investeringen uitkwamen op f 140.000
26

) voor een deel met 

eigen vermogen gefinancierd worden. Voor de verdere financiering moest de vennootschap andere 

middelen vinden. 
 

 
 De nieuwe mede-aandeelhouders 
 

 De meeste nieuwe aandeelhouders van Figi kwamen uit de kringen van de buitenplaatsbewoners
27

. Zij  

 maakten deel uit van de in de Stichtse Lustwarande opvallend aanwezige regentenadel en geldaristocratie.  

 Aandeelhouder werden: mr. J.F. de Beaufort van Molenbosch, Steenkolen Handelsvereeniging-directeur  

 J.W. van Beuningen van De Brink, mr. W.H.J. Blanckenhagen van Livland (thans Lommerlust), de directeur  

 van de Nederlandsche Maatschappij van Havenwerken R.H. van Dorsser van Nieuw Beerschoten, jhr. E.L.  

 de Geer van Kerckebosch, jhr. R.A. van Holthe tot Echten van de Oude Tempel in Soesterberg, Amstel  

 Brouwerij-directeur jhr. G.W.J. Hooft van Woudenberg van Geerestein van Ter Wege, jhr. H.M. Huydecoper  

 van Wulperhorst, de commissaris der Koningin in de provincie Utrecht dr. H.Th. s’ Jacob van Dijnselburg,  

 mevr. de douairière J.H. van Marwijk Kooy van Ma Retraite, de Amsterdamse bankiers S.P.D. en R. May van  

 resp. De Breul en Zandbergen
28

, jhr. Ch.A. de Pesters van Villa Nuova, de heer A.M.F.L. Povel (van de  

 ‘Winkel van Sinkel’-familie) van Veldheim, mr. W.C.C. van Romondt Vis van Schoonoord, jhr. G.F. van Tets  

 van Goidschalxoord van ’t Valckenbosch (directeur Schaerweijder Bosschen N.V.), burgemeester mr. C.J.  

 baron van Tuyll van Serooskerken van Pasadena, mr. Th.R. Valck Lucassen van Sparrenheide in Driebergen  

 en de bestuursvoorzitter van het Rotterdamse bankiershuis A. van Hoboken & Co. Anthony Veder van  

 Dhjimat. Op Klein Schoonoord woonde generaal-majoor L. baron van Hogendorp. 

 

 De bouwactiviteiten in het Zeister Schaerweijder Bosch- en Villapark (het Lyceumkwartier) waren begonnen  

 in 1905. Zeist was een gewilde woonplaats en de grootste grootgrondbezitter van Zeist – Schaerweijder  

 Bosschen N.V. – speelde daar commercieel gefaseerd adequaat op in. In 1925 stonden aan de laan die nu  

 Boulevard heet, nog maar een vijftiental grote villa’s. Hier woonden dat jaar verschillende Figi- 

 aandeelhouders: de Zeister architect Jan Stuivinga, de reeds genoemde Schaerweijder Bosschen-directeur  

 jhr. Van Tets, jhr. mr. W.F. van der Wijck (oud-voorzitter van de Raad van Administratie van de Hollandsche  

 IJzeren Spoorweg Maatschappij en onderdirecteur van de Nederlandsche Spoorwegen) en H.E. van  

 IJsendijk (van de N.V. Stoomkoffiebranderijen H.E. van IJsendijk jr. te Rotterdam). Later zouden zich er ook  

 de aandeelhouders Ameshoff en Klaassen vestigen. Mr. J.E. Ameshoff uit Amersfoort was directeur van de  

 Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij en van de Ooster Stoomtram Maatschappij: de exploitanten  

 van de tramlijnen Zeist-Utrecht, Zeist-Amersfoort en Zeist-Arnhem en van het spoorlijntje station Zeist - Huis  

 ter Heide - Bosch en Duin - Bilthoven (waar het lokaal spoor aansloot op het landelijke spoornet). De heer  

 Klaassen was in Nederlands Indië directeur geweest van de rubberplantages op Sumatra exploiterende  

 Franse Compagnie des Caoutchoucs de Padang S.A.; hij had in 1927 zijn huis aan de Boulevard laten  

 bouwen en het jaar daarop enkele aandelen Figi verworven. De advocaat mr. J.F.E. Claringbould verhuisde  

 in deze tijd van de Boulevard naar de Prins Hendriklaan, waar hij buurman werd van Figi-aandeelhouder De  

 Crane. In het Wilhelminapark woonde verder nog aandeelhouder S.H. Taconis, directeur van de N.V.  

 Tabaksfabriek De Oldenhove v.h. Hendrik Taconis Szn. in Leeuwarden.  

 

                                                 
26

  Bouwkosten  87.987,76; inrichtingskosten op  25.168,39; grondverwerving circa 28.000 gulden. 
27

   
28

  Robert May - evenals zijn broer firmant van het bankiershuis Lippmann, Rosenthal & Co te Amsterdam - was commissaris 

van het Amstel hotel en voorzitter van ARTIS. De Duitsers gebruikten tijdens de Duitse bezetting de naam van dit solide 
joodse bankiershuis om een nepfiliaal op te richten waar joodse burgers hun geld en hun waardevolle bezittingen moesten 
inleveren om er vervolgens van beroofd te worden. 
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 Aan de Lyceumlaan waren in 1925 nog maar vier villa’s gebouwd: in drie daarvan woonden Figi- 

 aandeelhouders, te weten architect Theo Stuivinga en zijn beide buren, mevr. M.A. Steffelaar-Boldoot (van  

 de Eau de Colognefabriek v/h J.C. Boldoot-familie) en ir. W.H. van Rietschoten, directeur van de Goudsche  

 Waterleiding Maatschappij.  

 In de buurtschappen Huis ter Heide en Bosch en Duin participeerden de heren mr. J.B.F. van Hasselt (lid  

 cargadoorsfirma Ruys & Co. te Rotterdam), W.C. Loudon (chef van de Amsterdamse firma Tiedeman & van  

 Kerchem, exploitant van cultuurmaatschappijen in Nederlands Indië; voorzitter van de Vereeniging voor de  

 Theecultuur in Nederlandsch Indië), de publicist mr. C.P. van Rossem en R.E. van Stolk (directeur van de  

 Maatschappij De Korenschoof met meel- en broodfabrieken in Utrecht en Rotterdam). 

 

 Tot Figi’s raad van commissarissen traden nu ook toe mr. W.H.J. Blanckenhagen, mr. H.F. Klaassen en mr.  

 Th.R. Valck Lucassen, die alle drie die functie jarenlang zouden vervullen. 

 

 

 

 

Directie en commissarissen: staand mr. Blanckenhagen, mr. Valck Lucassen, mr. Klaassen  
accountant Bals; zittend: mr. De Crane, Theo Ruijs, George Figi, Jan Ruijs en Van der Veen 
 
 

De eerste buitenstaanders die daartoe in de vennootschap participeerden waren burgemeester Van 

Tuyll van Serooskerken zelf, de heren J.H. en W.C. de Crane (resp. rentenier en firmant van Lippmann 

& Moens, makelaar in assurantiën te Rotterdam) en de heer L.H.N. Nedermeyer ridder van Rosenthal, 

die - komend uit het buitenland - met zijn 23-jarige dochter in Figi woonde, van waar uit zij begin 1924 

trouwde
29

.  

 

Door de uitbreiding van het aandelenkapitaal wijzigden de eigendomsverhoudingen in Figi (1925 t.o.v. 

1923): familie Ruijs 32% (was 48%); medeoprichters Figi en Van der Veen 21% (31%); derden (notaris, 

architecten en accountant) 7% (11%). De overige 40% (10%) was verspreid over de 34 (5) andere 

aandeelhouders. De participatie van de familie Ruijs zou vervolgens uitgroeien tot een meerder-

heidspakket. 

                                                 
29

  Registers van uitgegeven aandelen Figi. In koopkracht vertegenwoordigde een aandeel Figi van 1000 gulden toen een 

waarde van 6300 euro nu. 
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De woonhuizen / buitenhuizen van de nieuwe aandeelhouders  

 

         
 

       
 

           
 

       
 

             Livland (Lommerlust), ’t Valckenbosch, De Brink, Veldheim, Ma Retraite, De Breul, Zandbergen, Sparrenheide 

 



 

Figi - geschiedenis van een hotel theater en een familie                                      Auteursrechten Stichting Ruijs Archief 

122 

 

De woonhuizen / buitenhuizen van de nieuwe aandeelhouders 
 

          
 

              
                                       

         
 

           
 

Schoonoord, Dijnselburg, Molenbosch, Nieuw Beerschoten, Ter Wege, Kerckebosch, Klein Schoonoord, Oude Tempel 
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De woonhuizen / buitenhuizen van de nieuwe aandeelhouders  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Villa Nuova                                          Wulperhorst                                   Dhjimat               Pasadena 

 

 

 

 

 
 Figi’s Concertzaalnetwerk 
 

 

 De buitenplaatsfamilies: een in Zeist dominant aanwezige groepering 

 Gedurende ruim een eeuw bepaalden de buitenplaatsfamilies in sterke mate het ruimtelijke en het 

maatschappelijke beeld van Zeist. Dr. J. Meerdink, lid van de Raad van Beheer van de Van de Poll-stichting, zag 

die periode beginnen met de verkaveling van Slot Zeist in 1818 en eindigen met de Concertzaal van Figi. De 

verkaveling van het Slot maakte namelijk de aanleg van de reeks buitenplaatsen in Zeist mogelijk en op de Figi-

avonden waren de buitenplaatsfamilies als collectief feitelijk voor het laatst ‘en publique’ aanwezig. De 

achtergronden van de nieuwe Concertzaal-aandeelhouders en -abonnementhouders bevestigen dit beeld. 

 

 Figi-aandeelhouder mr. W.C.C. van Romondt Vis van Schoonoord 

 De betovergrootvader van Figi-aandeelhouder Van Romondt Vis, mr. Otto van Romondt, had in 1818 bij de 

uitponding van de landerijen behorend bij Slot Zeist  de boerderij De Preekstoel kunnen verwerven. In 1819 liet 

hij op zijn bezit de buitenplaats Schoonoord aanleggen. Voordien huurde resp. bewoonde hij met zijn gezin het 

middengebouw van Slot Zeist. Voor zijn zoon (jhr. W.J.A. van Romondt) bouwde hij de villa Klein Schoonoord. 

Naderhand kwamen deze zoon en vervolgens diens zoon jhr. mr. Otto d’Aumale van Romondt op Schoonoord te 

wonen. Ook Rhijnwijk en de Breul hebben tot het bezit van de familie Van Romondt behoord, evenals de 

Bunsing, de Kleine Breul, Talliho Cottage en Klein Rhijnwijk. In 1883 werd mevrouw Vis-van Romondt eigenaar 

van Schoonoord. Aan de familienaam Vis werd in die periode de naam Van Romondt toegevoegd, zodat Schoo-

noord sindsdien eigendom was van de familie Van Romondt Vis.  

 Lid van de gemeenteraad van Zeist waren jhr.mr. O. d’Aumale van Romondt (1851-1883) en mr. C.C.W. van 

Romondt Vis (1905-1922).  

 Schoonoord is inmiddels afgebroken. Op het landgoed staan momenteel de gebouwen van het Openbaar 

Lyceum Schoonoord en van het Wereld Natuurfonds.  
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 Figi-aandeelhouder mr. W.H.J. Blanckenhagen van Lommerlust 

 Mr. W.H.K. Blanckenhagen groeide op op de Zeister buitenplaats Kersbergen, tot zijn vader - O.M. 

Blanckenhagen, oud-directeur van de Maatschappij tot exploitatie van de Suikeronderneming Djati in 

Nederlands-Indië - in 1907 de 18
e
 eeuwse buitenplaats Lommerlust kocht en die villa met zijn gezin betrok. De 

zuster van de heer W.H.J. Blanckenhagen trouwde met een jhr. Labouchere van Slot Zeist. De Laboucheres 

stammen af van de Amsterdamse bankier A. Voombergh, de stichter in 1825 van de buitenplaats Hoog Beek en 

Rooijen. Zijn weduwe Voombergh-van Loon liet in 1851 liet iets verder in het bos voor een van haar dochters de 

buitenplaats Pavia aanleggen. Deze dochter trouwde met mr. M.Chr.H. ridder Pauw van Wieldrecht. Haar beide 

andere dochters kwamen te wonen op Stenia (jkvr. Van Loon-Voombergh) en op Slot Zeist (jkvr. Labouchere-

Voombergh). Laatstgenoemde kocht Slot Zeist in 1867 na het overlijden van jhr. Jan Elias Huydecoper. Haar 

man had als kind al in de door zijn vader in 1821 gehuurde linkervleugel ervan gewoond. Na het overlijden van 

jkvr. Pauw van Wieldrecht-Voombergh in 1913 kwamen graaf en gravin Schimmelpenninck-Pauw van Wieldrecht 

op Pavia te wonen. Dat jaar verkocht de familie de Zeister Bossen aan de gemeente Zeist. Zoon Henry was een 

jaar eerder overleden; zijn weduwe trouwde met mr. W.H.J. Blanckenhagen, de latere Figi-aandeelhouder en -

commissaris, bewoner van Livland (Lommerlust). Na diens overlijden gingen zijn Figi-aandelen naar de familie 

Labouchere.  

 Mr. W.H.J. Blanckenhagen was van1911 tot 1913 lid van de gemeenteraad van Zeist. 

 

 Figi-aandeelhouder jhr. H.M. Huydecoper van Wulperhorst 

 De grootvader van Figi-aandeelhouder jhr. H.M. Huydecoper van Wulperhorst - Jhr. Jan Elias Huydecoper - 

betrok Slot Zeist in 1830. Huydecopers van de volgende generatie kwamen in Zeist onder meer te wonen op 

Arendsburg, Blikkenburg, De Brink, Molenbosch, Schoonoord, Veldheim en Wulperhorst.  

 Lid van de gemeenteraad van Zeist waren jhr. J.L.R.A. (1856-1863), jhr. W.K. (1863-1882), jhr. J.E. (1882-1894) 

en jhr. H.M. Huydecoper (1915-1919). W.K. Huydecoper en diens schoonzoon mr. J.J. Clotterbooke Patijn van 

Kloetinge (raadslid 1889-1894) waren tevens burgemeester van Zeist (resp. 1863-1882 en 1894-1919). 

 

 Figi-aandeelhouder jhr. Ch.A. de Pesters van Villa Nuova 

 De familie van Figi-aandeelhouder jhr. Ch.A. de Pesters van Villa Nuova (kamerheer in buitengewone dienst van 

koningin Wilhelmina ter beschikking van koningin Emma) was al lang met het Sticht en Zeist verbonden. In 1674 

was een Johan Pesters griffier van het Hof van Utrecht; vijf jaar later werd hij eigenaar van de in Zeist gelegen 

ambachtsheerlijkheid Cattenbroek. Hij woonde in Utrecht en had in Bunnik zijn zomerverblijf (de Niënhof). Het in 

Zeist gelegen goed Brugakker behoorde tot de bezittingen van de familie, evenals de pachtboerderijen 

Couwenhoven en de Brakel. In 1762 was een Willem Nicolaas Pesters bewoner van de Zeister buitenplaats 

Wulperhorst. In de jaren veertig van de 19
e
 eeuw vestigden zich verschillende leden van de familie Pesters 

(vanaf 1856 jonkheren De Pesters) elders in Zeist: door E. (de) Pesters werd Villa Nuova gebouwd en door mr. 

D.G. (de) Pesters Bloemenheuvel. W.J. (de) Pesters bewoonde het voormalige logement het Hof van Holland, 

naast de Oude Kerk
30

.  

 Lid van de gemeenteraad van Zeist waren jhr. W.J. (1851-1856) en jhr. D.G. (1859-1881) de Pesters. 

 

 Figi-aandeelhouder mr. J.F. de Beaufort van Molenbosch 

 Figi-aandeelhouder De Beaufort van Molenbosch was een nakomeling van de Amsterdamse koopman J.B. 

Stoop, die in 1826 eigenaar geworden was van 215 bunder heidegronden in de omgeving van Austerlitz en in de 

loop der jaren zijn bezit verder had uitgebreid. In 1837 had de heer Stoop de buitenplaats Molenbosch aan de 

Driebergseweg laten aanleggen. Door het huwelijk van zijn dochter Anna met Aernout de Beaufort kwam zijn 

grootgrondbezit in deze familie. 

 

 

                                                 
30  ({Bet}over)grootvader Dunselman vestigde zich in 1899 in het rechterdeel van het op die plaats gebouwde herenhuis. Ruys 

Interieurs betrok in 1989 Bloemenheuvel. 
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 Figi-aandeelhouder jhr. G.F. van Tets van Goidschalxoord van ‘t Valckenbosch 

 Korter, maar niet minder intensief was de verwevenheid van de familie van jhr. Van Tets van ’t Valckenbosch met 

Zeist. In 1888 verkocht de gemeente Zeist voor 7.000 gulden aan de sinds 1880 ’s zomers op de buitenplaats 

Schaerweijde verblijf houdende voormalige suikerfabriekeigenaar in Indië en oud-minister van Koloniën J.D. 

Fransen van de Putte 99 hectaren in het noordelijk deel van de gemeente gelegen grond ‘om door ontginning  

 aan behoeftige lieden des winters werk te verschaffen’
31

. Het grondbezit van deze Hagenaar in Zeist zou in totaal 

zo’n 240 hectaren gaan beslaan. De onroerend goedmaatschappij Schaerweijder Bosschen was jarenlang in 

Zeist de grootste lokale projectontwikkelaar avant la lettre. In 1904 werd door zijn erfgenamen ter exploitatie van 

dit bezit de vennootschap Schaerweijder Bosschen opgericht. Jhr. Van Tets, wiens moeder een Fransen van de 

Putte was, werd directeur van de vennootschap. Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van deze 

vennootschap in 1954 schreef de Nieuwe Zeister Courant: ‘In de loop der jaren werden een 20 km. aan wegen 

aangelegd en ruim 1200 huizen, kerken en scholen gebouwd. Eerst in de omgeving van de Bergweg, Dr. 

Schaepmanlaan en het Gerodorp, later het Lyceumkwartier. Thans worden op het Valckenbosch ruim 200 wonin-

gen gebouwd’
32

.  Nakomelingen van de heer Fransen van de Putte - onder wie de families Van Tets en Van 

Reenen - woonden in Zeist onder meer op ‘t Valckenbosch. Welgelegen en Bloemenheuvel (in 1989 betrokken 

door Ruys Interieurs). 

 Jhr. Van Tets van ’t Valckenbosch was aandeelhouder van Figi; hij was vele jaren de door de 

aandeelhoudersvergadering van Figi aangewezen statutair bepaalde persoon die ‘In geval van ontstentenis 

of  belet […] van den geheelen raad van commissarissen […] tijdelijk met de taak van commissarissen 

belast’
33

 zou zijn (wat overigens nooit gespeeld heeft). Hij werd als directeur van Schaerweijder Bosschen 

opgevolgd door W.A. Storm de Grave, die getrouwd was met Dorothée van Reenen. De heer Storm de Grave 

zou 25 jaar commissaris bij Figi zijn. Zijn schoonmoeder,  jkvr. A.H. van Reenen-van Reenen, bewoonde in 

de jaren ’70 in Figi een hotelappartement. Het door Figi in de jaren zestig geëxploiteerde hotel Pasadena 

was gebouwd door en eigendom van Schaerweijder Bosschen. 

 Lid van de gemeenteraad van Zeist waren jhr. F. van Reenen (1891-1905) en jhr. G.F. van Tets (1903-1909, 

1915-1919 en 1931-1939). 

 

 De buitenplaatsfamilies: geparenteerd en gelieerd 

 Veel van de Figi-aandeelhouders waren aan elkaar geparenteerd en gelieerd. Om enkele familierela-

ties te noemen: jhr. Hooft van Ter Wege was een oom van mevrouw Van Tets-Hooft van ‘t 

Valckenbosch, terwijl mevrouw Hooft een zuster was van jhr. De Pesters van Villa Nuova. Mevrouw 

Van Marwijk Kooy van Ma Retraite was de moeder van mevrouw De Geer van Kerckebosch en tante 

van de heer De Pesters en mevrouw Hooft. De (overleden) eerste echtgenote van de heer De 

Beaufort van Molenbosch was een zuster van jhr. Huydecoper van Wulperhorst, van wie de moeder 

van mevrouw Van Romondt Vis van Schoonoord (ook een jonkvrouwe Huydecoper) weer een nicht 

was. Een dochter van de heer De Beaufort was getrouwd met een familielid van baron Van 

Hogendorp van Klein Schoonoord. Jhr. Van der Wijck van Thorwijck was een zwager jkvr. Van der 

Wijck-Cornets de Groot, die bij haar schoonzoon W.C. Loudon woonde. Mevrouw Van der Wijck-

Loudon was weer een tante van mevrouw Valck Lucassen-Loudon van Sparrenheide en zoals al 

gezegd een nicht van de heer W.C. Loudon uit Huis ter Heide. Een nicht van de heer Blanckenhagen 

van Livland (een meisje Labouchere uit de Slot Zeist-familie) trouwde met de zoon van de heer en 

mevrouw Hooft-de Pesters van Ter Wege. Zo lagen er op de Heuvelrug nog veel meer familierelaties.  

 

 Maatschappelijke posities 

 De Figi-aandeelhouders hadden hun maatschappelijke posities binnen een diversiteit aan Zeister verenigingen 

en organisaties. Volgens het Adresboek van Zeist uit 1925 zaten de heren Claringbould, Figi en Th. Stuivinga in  

                                                 
31

   
32

  
33
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 het V.V.V.-bestuur en was de heer Taconis consul van de A.N.W.B. in Zeist en kringvertegenwoordiger van de 

Rijwielpadvereeniging U.M.O. (Utrecht met Omstreken). Theo Stuivinga was bestuurslid van de Maatschappij tot 

Nut van ‘t Algemeen en van de Vrijzinnig-Democratische Kiesvereeniging Algemeen Belang. In het bestuur van 

de Kiesvereeniging Vrijheidsbond van de Liberale Staatspartij zaten de heren Figi, Loudon en oud-wethouder 

Van Tets. Mejuffrouw J.Th.P.M. Ruijs maakte deel uit van het bestuur van de Roomsch Katholieke   

 Kiesvereeniging. Jhr. De Pesters was bestuurslid van de Doornsche Golfclub (tegenwoordig De Pan), de 

IJsvereeniging Zeist en het Burgerlijk Armbestuur. In het laatste bestuur zat hij met George Figi. Jhr. Huydecoper 

was voorzitter van de Algemeene Armencommissie en heemraad van de waterschappen Zeist en - met De 

Pesters - De Biltsche en Zeister Grift. Blanckenhagen en De Pesters waren bestuurder van de Onderlinge 

Waarborg Vereeniging voor Werklieden en Arbeiders en Blanckenhagen en Van Tets van de Koninklijke 

Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde. Baron Van Hogendorp was bestuurlijk actief in in de afdeling Zeist, 

Driebergen en omstreken van de Nederlandsche Heide-Maatschappij. De heer Van Stolk zat in het bestuur van 

de Zeister Burgerwacht, jhr. Van Tets was bestuurslid van de Vereeniging Onze Vloot en jhr. Van der Wijck van 

de Vereeniging Zeister Schoolwerktuin en van de afdeeling Zeist van de Vereeniging tot bescherming van 

Dieren. De heer Van IJsendijk was bestuurder van de Nieuwe Sociëteit en de heer s’ Jacob (de commissaris van 

de Koningin) was oud-wethouder van Zeist en vice-voorzitter van de Vereeniging voor Christelijk Hooger en 

Middelbaar Onderwijs te Zeist (het Christelijk Lyceum). George Figi was voorzitter van de Zeister 

Handelsvereeniging en J.P.M. Ruijs commissaris van de R.K. Middenstandsvereeniging St Ansfridus. 

 

 

 

 

             Burgemeester en mevrouw Van Tuyll van Serooskerken op de bouw rondgeleid door de Jan en Theo Ruijs 

 

De gekozen financieringsconstructie maakte de concertzaal inderdaad haalbaar. De uitbreiding van het 

aandeelkapitaal had bovendien als effect dat de invloedrijkste families uit de omgeving - met hun 

diversiteit aan (landelijke) netwerken en functies - zich extra met Figi verbonden voelden. Figi werd 

mede daardoor voor de kringen van de nieuwe aandeelhouders dé locatie in midden Nederland. 

De concertzaal werd - evenals het hotel - gebouwd on der architectuur van Jan en Theo Stuivinga, 

terwijl het decoratieve werk weer van de hand van het kunstenaarsechtpaar Visser-Düker was. Het 

Utrechtse dagblad Centrum beschreef de zaal als volgt:  
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‘De ingang is in de Dorpstraat, vanwaar men door een eenigszins oploopende hall-gang, waarnaast 

zich closets voor dames en heeren bevinden, toegang verkrijgt tot een prachtig-ruime, praktisch 

ingerichte garderobe, ingebouwd in een in rood en groen geschilderde parloir-gang. Dit alvast een 

groot gerief en genot: een goede garderobe. Dan is er een voornaam, sober gestoffeerde koffiekamer, 

waar men zich zeer behagelijk zal kunnen nederzetten in comfortabele rust-meubelen. Rood is de 

dominant-kleur. 

De concert- (tooneel- of vergader) zaal, komt ons in vele opzichten als een goed geslaagd stuk werk 

voor. Voor zoover wij het hebben kunnen bekijken, zal deze zaal zich niet alleen leenen voor 

concerten, maar ook voor tooneeluitvoeringen, daarenboven ook voor vergaderingen en zelfs is er met 

eventueele soirées-met-bal-na rekening gehouden. 

De zaal is in een gewelfden kapvorm gebouwd en geeft direct een beschermend idee. Boven, midden 

in het plafond en achter boven het balcon wordt door sober geschilderd glas-in-lood voor licht gezorgd, 

terwijl de electrische lampen in goede harmonie samen werken met het bescheiden decoratieontwerp 

der zaal. 

De firma Winkelman uit A’dam zorgde voor lampen- en glas-ontwerpen, zulks in overleg met den heer 

Leo Visscher, die de zaal decoratie voor z’n rekening nam en hiermee o.i. verdienstelijk werk geleverd 

heeft. Hoofdkleuren der lambriseering zijn zacht-blauw en rose, wel week dus, maar in hun combinatie 

zeer goed, waarbij alleen de wat al te gewone loopers minder smaakvol afsteken. 

De wanden zijn voorloopig nog slechts in zandsteen kleur gehouden, daar het de bedoeling is, de 

volleedige decoratie eerst na eenigen tijd uit te voeren, als alles behoorlijk droog en de nieuwigheid er 

wat af is. In totaal geeft de zaal aan ruim 500 personen zit-gelegenheid; de ruimten tusschen de 

stoelrijen zijn niet overdadig, maar voldoende [...] 

Aan den rechterwand der zaal zijn 2 groote familieloge’s ingebouwd, die reeds voor het heele seizoen 

gereserveerd zijn. Groote, breede trappen, met kurk-linoleum-bedekking, terwijl het houtwerk groen en 

rood geschilderd is, geven toegang tot het balcon, waar de stoelrijen, als in een bioscooptheater, van 

voren naar achter omhoog loopen. 

Het podium heeft een totale breedte van 9½ M., terwijl deze opening - als  ‘t podium voor tooneeluit-

voering wordt ingericht - tot ruim 7 M. wordt teruggebracht. Ook het podium is, evenals de geheele 

zaal, in kapvorm gebouwd, maar deze kap, die aan de bovenkant veel ruimte inneemt, kan geheel 

worden weggeschoven, om de tooneel-décors, waarvoor de heer Deering zorg draagt, op het podium 

te kunnen inbouwen. Deze inrichting is inderdaad vernuftig gevonden en werkt eigenlijk zeer 

eenvoudig. Achter het podium zijn heel nette kleed- en waschkamers, benevens closets en dergelijke 

gelegenheidjes ingericht. Voór het podium in de zaal is ruimte gelaten voor een orkestbak met het oog 

op eventueele uitvoeringen van kleinere opera’s of operette’s […]. 

De heer Ruys is van plan deze zaal zoowel aan dilettant- als beroepsgezelschappen èn op muzikaal èn 

op tooneelgebied te verhuren. En dat het hier niet bij plannen blijft, kunnen wij direct al nader 

illustreeren door de mededeling dat Het Schouwtooneel, het gezelschap van Eduard Verkade en dat 

van Cor v. d. Lugt-Melsert ieder reeds twee avonden besproken hebben […]’
34

. 

 

De publicist mr. C.P. van Rossem deed van de opening verslag in de Haagsche Post; hij beschreef de 

Concertzaal als ‘een modern uiterst cosy kunst-tempeltje, dat wel een van de aardigste zaaltjes is die 

ons land telt. Het is doddig en volmaakt charmant. We zaten er allen een beetje verbaasd en twijfelend 

of het wel waar was. Er was een schat van bloemen, er zaten vrouwen in loges als in een Parijsche 

boite, er was zeer wereldsche muziek en er werden zelfs alcoholische dranken geschonken! En op het 

tooneel werden woorden gesproken, alsof een nieuwe Renaissance in het land van Zeist zou 

ontbloeien’
35

. 

 

 

                                                 
34

   * Centrum, 13 november 1925. 

 *  
35

  Mr. C.P. van Rossem, Surprises  Uit de Mémoires van een Zeistenaar , de Haagsche Post, 21 november 1925. 
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Familie en commissarissen: staand: Piet Ruijs, mr. Blanckenhagen, Agnes, Gerrit en Jo Ruijs, mr. De Crane, mr.  
Klaassen, mr. Valck Lucassen en accountant Bals; zittend: Theo Ruijs, George Figi, Corrie Ruijs, Van der Veen en  
Jan Ruijs. Op de voorgrond: Trees, Kees en Anna Ruijs 

 

 

 

 Mr. W.H.J. Blanckenhagen 
 

 Mr. W.H.J. Blanckenhagen was gedurende vijfentwintig jaar, tot zijn overlijden in 1950, een actief lid van 

Figi’s raad van commissarissen en een steun en toeverlaat voor de familie Ruijs. Hij was betrokken bij de 

eerste poging van burgemeester Van Tuyll van Serooskerken (in 1921) om tot een Zeister concertgebouw te 

komen en had bij de stichting van de Concertzaal enkele aandelen in Figi genomen. Ook participeerde hij bij 

de bouw van de winkelgalerij met een obligatielening. Hij bewoonde de 18
e
 eeuwse buitenplaats Lommerlust 

en was een maatschappelijk actief Zeistenaar. Zo was hij bestuurslid van de Nieuwe Sociëteit en van de 

IJsvereeniging Zeist. 

 De naam Lommerlust was door zijn vader (oud-directeur van de suikeronderneming Djati in Nederlands 

Indië, die eerder met zijn gezin op Kersbergen gewoond had) omgedoopt tot Livland: de Baltische streek 

waar de Blanckenhagens oorspronkelijk vandaan kwamen. Op Livland woonde de heer Blanckenhagen met 

zijn echtgenote en haar vijf dochters uit haar eerdere huwelijk met de overleden jhr. H. Pauw van Wieldrecht. 

Mevrouw Blanckenhagen had in Figi een schildersatelier. Over haar dochters schreef hun achternicht Agnies 

Pauw van Wieldrecht (1992): ‘Deze beeldschone Tantetjes werden door de oudere kleindochters mateloos 

bewonderd, ook al, of juist, omdat hun ouders over deze Tantetjes wel eens het voorhoofd fronsten. [...]. Ze 

vertelden van diners bij de Keizer “sulke vevelende en oey saaie dinners” want ze praatten met het Engelse 

accent van hun Nanny en underNanny [...] ’
36

.  

 De zus van de heer Blanckenhagen was met een Labouchere van Slot Zeist getrouwd.  

 

                                                 
36

 Agnies Pauw van Wieldrecht, Grootmama mogen wij kluiven? (1992). 
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De openingsavond, november 1925 
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   De Concertzaal 
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Het glas-in-lood van de Concertzaal
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Het Rond en omgeving rond 1928 met. Veelzicht, de oude kerk, Kersbergen, pand Dunselman en Figi, Detailfoto onder:  

het hotel,de concertzaal, de theetuin, het postkantoor en de carrosseriefabriek van Uitman en de stalhouderij van Van Arkel 
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Ontwerp winkelhuizen, Jan & Theo Stuivinga architecten, 22 februari 1929 

 
 

EEN WINKELGALERIJ 
 

 

Door de jaren heen kocht Figi als de gelegenheid zich 

voordeed belendende panden en stukken grond aan om 

deze te kunnen benutten bij volgende uitbreidingen
37

. 

Door de aankoop van het tussen het hotel en de theetuin 

gelegen hotel Het Centrum kon in 1929-1930 de derde 

grote verbouwing van Figi plaats vinden. Het complex 

werd uitgebreid met winkels, enkele hotelkamers, 

conversatie- en vergaderzalen, een American Bar en een 

Wintertuin. De Stuivinga’s kregen ook nu de opdracht het 

ontwerp voor deze uitbreiding te maken. De theetuin 

verdween, evenals Figi’s Autoline-benzinepomp: Figi was 

enige jaren benzinedepothouder van de A.N.W.B.  

 

Met de bouwwerkzaamheden aan de winkelgalerij was 

begonnen in een periode van economische hoogcon-

junctuur. In oktober 1929 vond echter de krach op de 

Amerikaanse effectenbeurs plaats, waardoor de nieuwe  

 

                                                 
37

  Waaronder de aankopen (bron: koopcontracten/eigendomsbewijzen):  

  31 oktober 1918 het terrein hoek 2
e
 Dorpsstraat  f     17.000 

  27 mei 1919 Donkerelaan 4 f     25.000 

  26 januari 1921  Donkerelaan 6,8 en 10  f   100.000 

  20 december 1921  2
e
 Dorpsstraat 31, 31A  f     28.000 

  28 maart 1929  Donkerelaan  2  f     36.000 

  1 mei 1929  Jufferstraat 2B  f     10.800 

  11 oktober 1933  2
e
 Dorpsstraat 33  f       5.550 
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>  Kees, Gerrit, Piet en Trees Ruijs met de Sint Bernard 

Bodo achter het hotel bij de nieuwe garages, gemaakt 
met materiaal verdwenen theetuin, 27 juni 1934 

 

˅    Uithangbord hotel (aan andere kant: concerrtzaal) 

  

˅ Aandeel Bofiro   
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winkels aanvankelijk niet verhuurbaar bleken. Vervolgens werd de eerste winkelruimte in de 

nieuwbouw verhuurd aan Ruys’ Meubileerinrichting. In de andere Figi-winkels aan de Dorpsstraat 

vestigden zich daarna een kunsthandel, een sigarenzaak, een bloemenwinkel, een chocolaterie en een 

reisbureau (Cebuto), zaken die goed pasten in de nabijheid van het hotel. In 1931 zou de Vereeniging 

Vreemdelingenverkeer Zeist haar verkeershuis weerszijden van de mogelijk later nog wat  imposanter 

entrée tot de Concertzaal, van welke winkels de eerste bezet werd door Ruys’ Meubileerinrichting, 

welker smaakvol intérieur reeds wordt geflankeerd door het pas geopende bloemenmagazijn 

“Aurora”’
38

. 

 

De crisis van de jaren dertig leidde ook bij Figi tot financiële reorganisaties. Zo werd er een 

obligatielening uitgeschreven en werd het onroerend goed aan de Dorpsstraat ondergebracht in een 

aparte onroerend goedmaatschappij, Bofiro N.V.  (afkorting van Bouwvereeniging Figi ’t Rond). Enkele 

Figi-aandeelhouders gingen ook rechtstreeks in deze vennootschap participeren, waardoor Figi in deze 

economisch moeilijke jaren zelf minder hoefde te financieren en toch in de nieuwe vennootschap een 

meerderheidsbelang behield. Een beeld van de economische situatie waarin Figi zich bevond wordt 

gegeven in de bijlage 3 - Uit de directieverslagen. 

 

Bijna twintig jaar woonden de tien broers en zusters ongetrouwd in familieverband in Figi. In 1936 

kwam daar verandering in: dat jaar trouwde Piet Ruijs met Ria Dunselman, dochter van kok en 

banketbakker Dunselman van de 1
e
 Dorpsstraat. ‘Eindelijk is dus een bres geschoten in dien 

onbreekbaren phalanx van célibataires! Wie volgt?’ concludeerde Figi-commissaris mr. J.H. de 

Crane in zijn felicitatiebrief bij gelegenheid van hun verloving
39

. Twee jaar later was dat Gerrit Ruijs: 

hij trouwde met Annie Huesmann, een nicht van Ria Dunselman. Beide echtparen kwamen in het 

Dorpsstraat-gedeelte van het Figi-complex te wonen. Alleen het echtpaar Ruijs-Dunselman zou 

kinderen krijgen (als eersten in 1937 resp. 1938 Piet jr. en Hein, in de loop der jaren gevolgd door 

Jan, Corrie, Gerard, Theo en Jos). Naast hun eigen huishoudingen bleef de familiehuishouding een 

belangrijke rol spelen. Het was in de gemeenschappelijke huiskamer in het hart van het bedrijf waar 

van alles, zakelijk en niet zakelijk, aan de orde kwam. 

 
 

 
 Figi en Ruys’ Meubileerinrichting 
 

 Voor de ambachtelijke inrichtingswerkzaamheden werd aanvankelijk de meubileerinrichting N.V. v/h B. 

Middelbeek in Utrecht ingeschakeld, die gevestigd was aan de Korte Nieuwstraat te Utrecht. Bij dit bedrijf 

werkte Piet Ruijs, een van de vijf broers Ruijs. Omdat er voor het vele onderhoud en door de vele verbouwingen 

en veranderingen toch steeds werk aan de winkel was, kwam ook hij bij Figi werken. Gezien de vele 

vernieuwingen nam Figi ook stoffeerders in dienst. Binnen de Figi-organisatie vielen zij onder Piet Ruijs.  

 Op 22 mei 1925 liet deze zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven onder de naam P.F.M. Ruys Behangerij 

Stoffeerderij. Dat gebeurde toen omdat hij daardoor voor Figi materialen zoals het tapijt voor de concertzaal kon 

bestellen zonder tussenkomst van detaillisten.  

 In 1930 werd deze facilitaire afdeling van Figi verzelfstandigd. Aanleiding daartoe was - los van vakmanschap en 

ambitie - de ingebruikname van Figi’s nieuwe winkelgalerij op de hoek Donkerelaan/Dorpsstraat. De 

winkelruimtes bleven als gevolg van de economische crisis aanvankelijk onverhuurd. In familieberaad werd toen 

besloten de tot dan toe intern gerichte ambachtelijke werkzaamheden van Piet Ruijs te koppelen aan een 

verkooppunt onder de naam Ruys’ Meubileerinrichting. In de verzelfstandigde onderneming werden de drie op dat 

                                                 
38

  *   Huurcontracten Figi met P.F.M. Ruijs, de Vereeniging Vreemdelingenverkeer en de andere genoemde huurders 

 * In een van de woningen boven de winkelgalerij kwam in 1936 de familie C.C.W. van Riezen wonen. De heer Van  
  Riezen was directeur van de Zeister lingeriefabriek May en Co 
 * De Zeister Courant van 7 juni 1930 
39

  Schrijven mr. J.H. de Crane aan P. Ruijs, 12 juli 1935 
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gebied werkzame Figi-medewerkers ondergebracht en aan deze zaak werd dus de eerste van de nieuwe winkels 

verhuurd. De opzet werkte: klanten vodden al gauw hun weg naar Ruys en Figi kreeg ook zijn andere winkels 

verhuurd. 

 In het personeelsboek van Figi staat achter de namen van twee stoffeerders en een naaister over de overstap 

aangetekend: ‘weg P. Ruijs’ resp. ‘bij P. Ruijs’
40

. Hun werkplekken bleven overigens nog steeds in het Figi-

complex. 

 Hiermee was Ruys’ Meubileerinrichting een feit. De (nog ongetrouwde) Piet Ruijs werd directeur, zijn zus Agnes 

Ruijs nam de winkelverkoop voor haar rekening. Het aandeel van Piet Ruijs in de nieuwe zaak bedroeg 40%, dat 

van zijn broers en zusters 60%.  

 

 

              

          Inschrijving Kamer van Koophandel, mei 1925                Uitnodiging opening Ruys Meubileerinrichting, februari 1930 

 

 In februari 1930 meldde De Zeister Courant: ‘In de winkelgalerij, die onder architectuur van de Heeren Jan en 

Theo Stuivinga rechts naast hotel Figi verrees, werd Donderdag j.l. de eerste zaak geopend. Het is Ruys’ 

Meubileerinrichting, een zaak op het gebied van de geheele woninginrichting speciaal in het fijne genre.  

 Ge bemerkt dat al direct als ge in de zeer moderne etalages de Japansche, Chineesche en Engels-Indische 

voorwerpen van gedreven koper en kunstig smeedwerk ontwaart, terwijl voorts het Leerdamsch glaswerk naar 

ontwerp van De Bazel, De Lorm of Copier uitermate bekoort door zijn schoonheid van lijn en kleurmengeling. In 

den winkel zelf boeien allereerst de meubelen, sober van stijl, doch hoogst artistiek, naar ontwerp van den 

sierkunstenaar Penaat, die in den laatsten tijd op het gebied van de fijnere meubelkunst zooveel van zich spreken 

doet. Het wandbekleeding van Rath en Doodeheefver doet ook onmiddellijk zien wat voor een mogelijkheden ook 

daarmee te bereiken zijn. 

 De heer Ruys, vroeger werkzaam o.a. bij de bekende firma Middelbeek te Utrecht, legt er zich in de eerste plaats 

speciaal op toe meubels te leveren waarbij in alles met de wenschen van den kooper, vooral ook op het gebied 

van de stoffeering - en dat is wel een zeer voorname factor - rekening gehouden wordt. 

  

                                                 
40

  Personeelboek Figi (vanaf 1926). 
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 Men kan er letterlijk zijn geheele wooning naar eigen smaak doen inrichten. Zelfs het behang of de 

wandbekleeding kan men in passende, hoogst artistieke en moderne dessins bekomen. De volledige stalencollec-

tie van Liberty is er aanwezig. Op de eerste verdieping zijn een drietal modelkamers, waar op het ogenblik een 

schitterende mahonie slaapkamerameublement, een moderne eetkamer en een z.g. combinatie naar ontwerp van 

Penaat zijn geplaatst. De tweede verdieping huisvest de tapijtafdeeling, die het produkt der Kon. Tapijtfabrieken in 

ruim sortiment overzichtelijk doet zien. Gobelins langs de trappen doen voorts zien, dat men, voor wat betreft dat 

onderdeel van de binnenhuisinrichting, evenmin tevergeefs bij den heer Ruys aanklopt’
41

. Figi’s decoratieve 

adviseurs - het kunstenaarsechtpaar Visser- Düker – zullen ook bij Ruys’ hun inbreng gehad hebben. In ieder 

geval waren zij goed bekend met het werk van de ontwerpers van wie producten in de etalages van Ruys’ 

stonden 

 Voor Ruys bleek de situering van de winkel enerzijds binnen het Figi-complex en anderzijds aan de door Zeist 

lopende rijksstraatweg Arnhem-Utrecht commercieel goed te werken. Midden op het kruispunt van Het Rond 

stond jarenlang een verkeersagent, vaak onder grote publieke belangstelling, het voor die tijd drukke verkeer te 

regelen. Wanneer zij het verkeer op de Dorpsstraat richting Utrecht lieten stoppen, stonden de auto’s precies stil 

voor (en dus met goed zicht op) de etalages van Figi’s winkelgalerij c.q. Ruys. Dat de Dorpsstraat indertijd een 

belangrijke landelijke verkeersfunctie had is goed te plaatsen wanneer men zich realiseert dat de Rijksweg 12 - de 

autosnelweg Den Haag-Duitsland – pas in 1947 van Bunnik doorgetrokken werd tot Driebergen en tien jaar later 

tot Arnhem liep. 

 

 In het gebouwencomplex van Figi vond er door de jaren heen altijd wel ergens een grote of kleine verbouwing 

plaats: het steeds weer vernieuwen hoorde bij de bedrijfscultuur. Het gevolg hiervan was dat de 

huisvestingssituatie van Ruys’ Meubileerinrichting steeds weer veranderde. De relatie tussen Figi en Ruys 

was flexibel; wat nodig was moest gebeuren en voor eventuele daardoor veroorzaakte problemen werd altijd 

wel weer een oplossing bedacht. 

.  

 

De winkelgalerij annex het hotel met in het midden de privé-ingang van het gezin Ruijs-Dunselman 

 

 In de tijd dat de werkzaamheden van Piet Ruijs en zijn medewerkers nog binnen de bedrijfsactiviteiten van 

Figi vielen, was de werkplaats voor de stoffeerders ondergebracht in een wagenloods achter een van de met 

oog op de concertgebouwplannen aangekochte huizen aan de 2
e
 Dorpsstraat. Met de bouw van de 

concertzaal verdween deze locatie en kwam de werkplaats voor de stoffeerders en inmiddels ook meubel-

makers naast de coulissenloods achter het toneelhuis, dus aan de Jufferstraatzijde van het Figi-

complexBinnen het Figi-complex werd een ruimte gevonden voor een naai-atelier. Later werd voor de 

meubelmakerij een verderop in de Jufferstraat gelegen werkplaats met loods aangekocht (deze werkplaats 

zou in gebruik blijven tot de verhuizing van de werkplaatsen naar de Karpervijver in 1977).  

 De winkel van Ruys werd in de loop der jaren uitgebreid met de andere winkelruimten in de winkelgalerij van 

Figi.  

 Boven de winkel bevonden zich de toonkamers van Ruys’ Meubileerinrichting. Toen de huur van een 

naastgelegen winkel opgezegd werd en deze als gevolg van de recessie niet, maar de bovenverdieping wel te  

                                                 
41

  De Zeister Courant van februari 1930. 
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 verhuren bleek, werden daar de toonkamers ontruimd en verhuurd, terwijl de vrijgekomen winkelruimte aan de 

winkel van Ruys werd toegevoegd. Wat later werden met een verbouwing van de theateringang daarboven 

nieuwe toonkamers gebouwd. In de loop der jaren werden alle winkels in de winkelgalerij door Ruys ingenomen. 

 

 Ruys’ Meubileerinrichting en Figi bleven overigens niet alleen ruimtelijk sterk verweven, ook de onderlinge 

dienstverlening bleef intensief. Ruys verrichte allerlei werkzaamheden voor Figi zoals het inrichten van de 

vele publieke ruimten en hotelkamers, het stofferen en herstellen van het meubilair, het uitvoeren van het 

toneelwerkzaamheden of het wegbrengen van films bleven door medewerkers van Ruys verricht worden 

zodat Ruys in praktijk als een facilitaire afdeling van de Figi-organisatie functioneerde. En de tien Ruijsen 

waren financieel en emotioneel sterk bij zowel Figi als Ruys betrokken.  

 

In 1937 kreeg Piet Ruijs een ernstig auto-ongeluk op terugreis van een werkbezoek bij de heer en 

mevrouw Van Alfen-de Beaufort van Kasteel Zuylesteyn in Leersum. Op de rijksstraatweg Arnhem-

Utrecht volgde hij het in de weg opgenomen tramspoor. Buiten Doorn realiseerde hij zich als gevolg van 

het slechte weer te laat dat daar de bestrating bij de tramrails ophield. Zijn auto kwam in het mulle zand 

terecht en sloeg drie keer over de kop. ‘Een mede-inzittende, die geen letsel had bekomen, heeft hulp in 

Doorn gehaald, waarop het slachtoffer naar het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht werd overgebracht. 

Daar bleek dat er inwendige kneuzingen en bloedingen hadden plaatsgevonden zoodat de toestand 

hoogst ernstig werd ingezien. Hedenmorgen voor het afdrukken van ons blad informeerden wij nog naar 

den toestand van den patiënt en vernamen dat hoewel de crisis nog niet voorbij is, men wel iets 

hoopvoller de toestand inziet’
42

. Piet Ruijs was zwaar gewond, maar genas volledig en werd de vader 

van de volgende generatie Ruijs. 

 

        

Verloving  Ria Dunselman en Piet Ruijs            Utrechtsch Dagblad, 2 december 1937                               Piet Ruijs 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Menu huwelijksdiner Piet en Ria Ruijs-Dunselman   > 
 

                                                 
42

  De Zeister Courant  van 4 december 1937 
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INRICHTING EN INSTALLATIES 
 

 

Een belangrijke rol bij de decoratie van het hotel en de theaterzaal was toevertrouwd aan het echtpaar 

Visser-Düker uit Amsterdam. Leo Visser (1880-1861) was een veelzijdig kunstenaar: volgens het 

Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars (1981) schilderde, tekende en lithografeerde hij, was hij 

decorateur en maakte hij muurschilderingen en cartoons voor toen bekend weekblad De Groene. Mien 

Visser (1881-1961) was aquarelliste en textielkunstenares
43

. 

Dit met de architecten Stuivinga bevriende kunstenaarsechtpaar adviseerde de directie over 

vormgeving en materiaalgebruik. In het nieuwe Figi namen hun art deco-schilderingen op wand, glas 

en verlichting een opvallende plaats in, zoals in de hotelhal, het restaurant, de conversatiezalen, het 

theater en de theaterfoyer.  

 

 

        

                        Jan Stuivinga       Leo Visser (schilderij Engelien Reitsma-Valença) 

 

 

 
 De vormgevers Leo Visser en Mien Visser-Düker 
 

 Het veelzijdige kunstenaarsechtpaar Visser-Düker had een belangrijke rol in de vormgeving en uitstraling van 

Figi. De decoratieve wand- en glasschilderingen in het hotel waren - evenals de verlichtingsarmaturen, het glas-

in-lood en de muurschilderingen in de concertzaal - van hun hand. 

 

 Leo Visser (schilder, lithograaf en sierkunstenaar, 1880-1950) was opgeleid aan de Rijksnormaalschool 

voor Tekenleraren in Amsterdam
44

. Van 1904 tot 1914 werkte hij in werkplaatsen voor meubel- en sierkunst. 

Hij tekende vijfentwintig jaar (op antiquarische veilingen nog steeds gewilde) kalenders voor De Moderne 

Boekhandel in Amsterdam en maakte reclametekeningen voor de Nederlandsche Olie Fabrieken Calvé-

Delft. Door hem ontworpen randen en vignetten worden vermeld in de Typographische Meededeelingen van 

de Lettergieterij Amsterdam (1917, 1919)
45

.  

                                                 
43

  Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars (1981) 
44

  Tegenwoordig onderdeel van de Rietveld Academie 
45

  *  ‘Leo Visser Randen en Vignetten’ en ‘Laurier-rand ontworpen door Leo Visser’ in Typographische Meededeelingen  

    13 (1917) en 15 (1919), Lettergieterij Amsterdam. 
  *   boekje Calvé-Delft 
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 In de monografie De verluchting van het boek (opgenomen in de reeks De toegepaste Kunsten in 

Nederland) worden tekenaars van kinderboeken besproken met onder hen Leo Visser: ‘Het belangrijkst is 

zonder twijfel Leo Visser met zijn Baron van Hippelepip, een boek vol fantazie en geestige teekeningen. 

Visser ziet de dieren, zooals van Hoytema ze zag. Maar hij imiteert gelukkig niet. Hij ziet ze snaaks ook, 

maar geeft ze in houding en gebaar iets menschelijks. En hij heeft kleur ’
46

. De recensente Aty Greshof-Brunt 

vergeleek in de Groene Amsterdammer de illustraties van Rie Cramer met die van Leo Visser en gaf de 

voorkeur aan laatst genoemde: een vergelijking die nu niet meer aan de orde is
47

.  

 Daarnaast maakte Visser decoratieve wandschilderingen. In het jaarboek 1922 van de Nederlandsche 

Ambachts- & Nijverheidskunst wordt melding gemaakt van zijn ‘Muurschildering in hotel Figi te Zeist […]’
48

.  

Plasschaert schreef in de uitgave Muurschilderingen van De toegepaste Kunsten in Nederland over hem: 

‘Eigenlijk fijner dan alle andere is Leo Visser, die uit Perzië en ’t Oosten zijn bekorende versieringen,  zoo 

niet haalde dan toch versterkte. Het is te betreuren, dat hem te weinig gelegenheid werd gegeven, want hij 

is een talent. [...]’
49

.  

 Leo Visser was een van de acht kunstenaars die van het Nederlandsch Kunstverbond een opdracht hadden 

gekregen voor het maken van een kunstwerk - in zijn geval  een wanddecoratie - als onderdeel van de zalen in 

het Nederlands paviljoen op de Exposition Internationale des Arts Décoratifs & Industriels Modernes  (Parijs 

1925). De totale Nederlandse inzending op deze expositie bevatte werk van 237 kunstenaars, van wie elf in de 

afdeling Wanddecoratie, met onder hen dr. H.P. Berlage, C.A. Lion Cachet, Jan Toorop en Leo Visser
50

.  

 De expositie-afdelingen Textiel en Boek- en Drukkunst en Toegepaste Grafiek bevatten eveneens werken van 

hem. Het glas-in-lood in de lunchroom van de Amsterdamse Bijenkorf en dat in de ‘Tooneelzaal Figi’ staan 

evenals een glasplafond in de hal van het Academisch Ziekenhuis Utrecht in Glas in lood vermeld als 

ontwerpen van Leo Visser; het glas-in-lood in de Haagse Bijenkorf staat daar ook op naam van zijn vrouw
51

.  

 Ook was hij productief op het gebied van interieurvormgeving. Samen met Paul Bromberg 

(binnenhuisarchitect bij H. Pander & Zn., eerder ontwerper voor Metz & Co) ontwierp Leo Visser in 1928 

interieurs voor de tentoonstelling Moderne Huisinrichting in Enschede
52

. In Het gezellige binnenhuis van 

Cornelis de Lorm wordt melding gemaakt van een eternietpaneel ‘voor de schoorsteenboezem’ en een 

tafeldamast
53

. Het Textielmuseum in Tilburg bezit een damasten tafellaken van zijn ontwerp waarop in de 

rand sierlijke herten staan afgebeeld in de stijl van de Art Nouveau. W. Retera noemt Leo Visser bij de 

Nederlandse ontwerpers voor behangsel of bespanningsstoffen
54

. Zo ontwierp hij behangsel voor de 

trijpfabrieken van Schellenis in Eindhoven. Beschilderde stoffen waren verwerkt in de door het echtpaar 

Visser ontworpen verlichtingsarmaturen van Figi’s Concertzaal. 

 

 Zijn echtgenote, Mien Visser- Düker (1881-1961), was eveneens ontwerper. Ook zij maakte decoraties op 

gebrandschilderd glas en andere materialen. Het in 1926 vervaardigde glas-in-lood in het monumentale 

trappenhuis van de Bijenkorf in Den Haag - enige jaren geleden gerestaureerd – staat daar op haar naam.  

 In de uitgave van De toegepaste Kunsten handelend over Naaldkunst, kantwerk en handweven uit 1923 

komt borduurwerk van Mien Visser- Düker ter sprake
55

. Werk van haar werd verkocht in de expositieruimte 

voor sier- en gebruiksvoorwerpen De Zonnebloem van de ontwerper Cornelis de Lorm en ook bij Ruys’ 

Meubileerinrichting.  

 

                                                 
46

  De toegepaste Kunsten in Nederland (1923), G.H. Pannekoek, De verluchting van het boek, 
47

  Vrouwen in de vormgeving in Nederland, 1880-1940 
48

  Nederlandsche Ambachts- & Nijverheidskunst 1922 
49

  De toegepaste Kunsten in Nederland (1926), Plasschaert, Muurschilderingen 
50

  Bouwkundig Weekblad, Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1925 resp. 1926 
51

  De toegepaste Kunsten in Nederland (1932), W.F. Gouwe, Glas in lood 
52

   
53

  De toegepaste Kunsten in Nederland (1923), C. de Lorm, Het gezellige binnenhuis 
54

  De toegepaste Kunsten in Nederland (1924), W. Retera, Behangsel en bespanningsstof 
55

  De toegepaste Kunsten in Nederland (1923), Elis. M. Rogge, Naaldkunst, kantwerk en handweven 
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 Werken van Leo en Mien Visser-Düker: glas-in-lood de Bijenkorf Den Haag - wandschildering  Christelijk  
 Lyceum Zeist - reclameboekje Calvé Delft - kalender 1930 - de voorkant van het boekje Baron Hippelepip.  
 Op de foto het echtpaar Visser-Düker met Kees Ruijs (midden) bij  Figi’s coulissenloods. 
 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen op de volgende pagina’ s:  

Vormgeving Leo en Mien Visser-Düker: wand- en glasschilderingen, glas-in-lood en lampekappen in de Concertzaal 

resp. wand- en glasschilderingen van in de restaurants, de hal, de schrijfkamer en de gouden zaal. 
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<   Een naar het zich laat aanzien door het echtpaar Visser ontworpen drankenkaart  

 
 
Het vakblad Hotel- en Restaurantbedrijf schreef over het vernieuwde 
Figi: ‘Het geheel is nu “af”. De gevel, die onder de annexatie van 
verschillende panden aan eenheid van lijn en kleur heel wat had inge-
boet, toont zich na de jongste verbouwingen meer als een compacte 
eenheid en vormt een waarlijk indrukwekkend front van het reusachtige 
complex. En is het niet een komisch geval, dat de eene vleugel een 
banketbakkerij, het fond van het begin, de andere een American-bar, de 
nieuwste completeering van een groot-hotel, herbergt?’

56
. 

Bij de inrichting van het hotel- en theatercomplex hadden Piet Ruijs en 

vanaf 1930 Ruys’ Meubileerinrichting een centrale rol. Dit speelde ook bij 

de American Bar: ‘Wat de nieuwe “Bar” betreft, waarmee het laatste door 

aankoop van het vroegere hotel “Het Centrum” beschikbaar gekomen 

plekje thans dienstig gemaakt is aan de exploitatie van het geheel, we 

werden er bij onze komst weer dadelijk gefrappeerd door de smaakvolle inrichting, waarmee Ruys’ 

Meubileerinrichting, wier fraaie resultaten behalve in het eigen magazijn, ook in het nieuwe 

hotelgedeelte reeds in verschillende zalen en kamers vallen te bewonderen, opnieuw demonstreert, dat 

ook in de “aankleeding” van eenige lokaliteit naast algemeene vakkennis zeer zeker persoonlijke 

artistieke aanleg en opvatting moeten meesprekren om de gewenschte “sfeer” te bereiken […]. Afgezien 

van de attracties van het buffet in deze voor Zeist unique American Bar, die uit den aard der zaak niets 

met “droog” Amerika gemeen heeft, gaat van het fraaie intérieur ontegenzeggelijk de bekoring uit om er 

enkele oogenblikken onder gezellig discours te slijten […]’
57

. 

 

 

 

Bewaard gebleven Thonet-stoelen van Figi 

 

Zowel ‘voor’ (de publieke ruimten van het hotel waar gasten verbleven) als ‘achter’ (het gedeelte van 

het gebouwencomplex waar de voorbereidingen getroffen werden om de gasten voor goed te kunnen 

onthalen) werd hard gewerkt. 

                                                 
56

  Het Hotel- en Restaurantbedrijf - Weekblad voor den handel in gedistilleerd - bitters, elixers - bier en wijn, gist,  

  mousseerende dranken, mineraalwater, vruchtensappen, hotel- en koffiehuisbenoodigdheden, uitgave van Uitgevers-Mij.  

  C. Misset, Doetinchem,  5 augustus 1930 
57

  De Zeister Courant, 7 juni 1930 



 

Figi - geschiedenis van een hotel theater en een familie                                      Auteursrechten Stichting Ruijs Archief 

145 

‘Zoo zagen wij op de hoogste verdieping, dat b.v. heel de hotelwasch binnenshuis wordt behandeld, 

wat geen “peulschilletje” is als men bedenkt, dat in ‘n 1ste rangshotel natuurlijk kraakzindelijk linnen op 

tafel en bed conditio sine qua non is. Dank zij een paar electrische waschmachines worden echter in 

weinig tijd behoorlijke quantums schoon linnen winddroog opgeleverd om na het passeeren van een 

droogkamer en een tweetal snelwerkende strijkmachines de groote linnenkasten van nieuwen helderen 

voorraad te voorzien. Het kijkje “achter de coulisen” deed ons ook even stilstaan bij een vernuftige 

vaatwaschmachine, die met een minimum menschelijke bemoeiingen geregeld in de vaak omvangrijke 

behoefte aan schoon servies voorziet. Zoo goed als beneden vonden wij elke vierkante Meter op de 

bovenste verdieping benut ter bevordering van een vlotten gang van zaken, ook bij massale drukte, als 

alle stoelen in de diverse foyers bezet zijn en b.v. in de dinerzalen een gezelschap van een paar 

honderd personen aanzitten met enkel belangstelling voor vlugge service van delicate menu’s. Behalve 

de geboorteplaats der onderscheidene koekjes, gebakjes, chocolaterie en wat dies meer zij, blikten wij 

voorts even rond in de keuken, waar de welgedane chef-kok, wien de slanke lijn blijkbaar koud laat, 

met zijn ijverige witgekielde en gemutste assistenten het alles bereidt, wat van zoo aanmerkelijke 

beteekenis is voor de reputatie van een hotel-restaurant die als “uitstekend” is te kwalificeeren [...]’
58

.  
 

In Figi’s bedrijfsvoering met zijn projectieapparaten in de filmcabine, schakelinrichtingen in het 

toneelhuis, was- en strijkmachines in de linnenkamer en vaatwasmachine in het buffet waren 

elektrotechnische installaties al niet meer weg te denken. Ook in de keuken en de banketbakkerij 

stonden diverse elektrotechnische apparaten (mengmachine, klutsmachine, muurklutsmachine, 

amandelwrijfmachine, drijfwerk, koelinstallaties met ingebouwde ijsmachines): allerlei apparatuur die 

steeds weer vakkundig moest worden onderhouden en aangepast. De expertise voor de 

elektrotechniek lag binnen Figi vooral bij Gerrit Ruijs.                 

 

  

 
 Elektrotechniek in het hotel en het theater 
 

 Een taxatierapport
59

 geeft een overzicht van welke elektrotechnische apparaten in 1932 in gebruik waren: 

 

 Schakelinrichting van het toneelhuis 

 1  groot schakelbord, geplaatst naast het tooneel aan het einde der wandelgang, groot 2x1 Meter voorzien van  

   complete uit en  in schakelinrichting voor de groote concertzaal en orkest ruimte enz. bevattende 22 groote  

   doosschakelaars, 54 zekeringen, 1 hoofdhefboomschakelaar, 2 kleinere hefboomschakelaars , 9 kleine  

   hefboomschakelaars, 1 aanloopweerstand voor zaalventilator, diverse aansluitklemmen totaal gemonteerd op  

   yzeren gestel; 

 1   groote schakelinrichting voor het langzaam uit en inschakelen van diverse kleuren tooneelverlichting  

    bevattende 11 regelbare weerstanden elk voorzien van groote hefboom, fabrikaat Hazemeyer en Co te  

    Hengelo; 

 2  Groote electrodynamische luidsprekers, voorzien van voedingsapparaten en klankborden, geplaatst op het  

    tooneel 

 

 Apparatuur voor  de filmvertoning 

 1  Groote theatermachine Hahn Goerz met spiegellamp, spiegel 200 mM, compleet lampenhuis, brandvrye  

   filmspoelhouders, objectief 62½mM, aansluiting v. turntable, geheel compleet met diaprojectie-inrichting; 

 1  Idem doch zonder dia-projectie inrichting; 

 1  Groote theatermachine Krupp-Ernemann, compleet met lampen huis, lamp, brandvrye filmspoelhuis [...]; 

                                                 
58

  De Zeister Courant, 7 juni 1930 
59

  Taxatierapporten 
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 2  stuks Zeiss Ikon Movietone apparaten, geheel compleet met cel en lamp, gemonteerd op bovenomschreven  

    Hahn-Goerz projectie apparaten [...]; 

 2  stuks voorversterkers, met lampen compleet gemonteerd voor bovenomschreven Hahn Goerz apparaten; 

 1  Kast bevattende complete overschakelinrichting, met 2 plaat stroomapparaten, diverse schakelaars,  

    enz.geplaatst tusschen beide apparaten; 

 2  Complete Turntables voor plaatsysteem met aansluitkabels Pick Ups met armen, in houten standaards; 

 1  Eenankeromvormer ter aansluiting aan het krachtstroomnet Vermogen 1.2 K.W. Gelykstroomspanning 70 Volt  

    by 18 Amp.; 

 1  Complete 50 Watt versterker,met algeheele wisselsatroomvoeding,gemonteerd op consoles tegen de muur,  

    voorzien van lampen, snoeren enz.; 

 2  Speeltafels voor grammofoonplaten,met electromotoren, pick-ups enz, beide gemonteerd in een eikenhouten  

    blad. 

 

Was- en strijkinrichting 

 1  Complete electrische fynstrykmachine Merk ’savage’; 

 1  Complete strykmachine met gasverwarming ‘Western Electric’; 

 1  Electrische Waschmachine merk ’savage’ geheel compleet; 

 1  Idem          idem; 

 1  Protos waschautomaat   type EWR5n. 

 

Vaatwasmachine in het buffet 

 1  Vaatwaschmachine merk Crescent compleet.   

 

 

 

 

                                 >  Schakelbord Concertzaal van de firma Kortlandt 

 

 

 

 

 

Over de elektrotechniek wordt bij de opening van de Concertzaal vermeld: ‘De electrische installatie is 

door de heeren L. Kortlandt en P.C. Diederiks keurig in orde gebracht; zoowel de zaal- als de 

tooneellichten kunnen door weerstanden langzaam op elke sterkte branden. De lichtbak heeft een 

sterkte van 9000 kaars, terwijl de voetlichten 4000 kaars sterk zijn [...] De zaalverlichting geschiedt door 

4 groote en 26 kleinere lampen. De lampekappen zijn beschilderd door den heer Visser’
60

.  

De concertzaal en inmiddels ook het hotel hadden centrale verwarming; de beide ketelhuizen werden 

tot in de jaren zestig met kolen gestookt.  

 

Figi was sinds 1902 aangesloten op het interlokale telefoonnet (nummers 106 en 123). In 1933 sloot 

het hotel (inmiddels met het telefoonnummer 2241, 3 lijnen) een overeenkomst met Rijkshuistelefoon 

waarbij Figi een telefooncentrale en binnenlijnen kreeg
61

.                     
        

                                                    

                                                 
60

  De Zeister Courant,  Opening zaal 
61

  Stukken betreffende de installatie van een automatische huistelefooninrichting, 1933-1934 
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 Het Figi-complex in 1930 
 

 Het horecavakblad De Hotelhouder geeft in 1930 het volgende beeld van Figi: ‘[...] Van lunchroom werd de  

 onderneming uitgebreid tot hotel-restaurant, telkens werden nieuwe panden aangekocht en na verbouwing bij het  

 bestaande getrokken, concurreerende zaken, die aan “Figi” grensden, hielden lange jaren hardnekkig stand, wat  

 aanleiding gaf tot vele “grensmoeilijkheden” en ”diplomatieke kwesties”, maar tenslotte is men er in geslaagd  

 deze zijde van Het Rond tot een onbestreden “Ruys-gebied”, een veilig-gesteld “Figi-land” te maken. [...] 

 Ieder goedgeleid hotel-bedrijf dient in zekeren zin de cultuur, maar deze vennootschap heeft de behoefte gevoeld  

 ook op meer directe wijze aan de cultureele ontwikkeling van de gemeente Zeist mede te werken en den bouw  

 ter hand genomen van een concert- en theaterzaal, die met betrekkelijk sobere middelen toch ten volle het  

 ‘cachet’ heeft, dat bij Zeist hoort, en aan een prettig coquet zaalintérieur een verdienstelijk geoutilleerd tooneel  

 paart, dat uitnemend aan zijn bedoeling beantwoordt, en waar de beste Hollandsche gezelschappen optreden,  

 zoomede de grootste buitenlandsche celebriteiten, die ons land bezoeken. Nog onlangs trad Moïssi in dit theater  

 op en hij sprak zich met groote waardeering uit over de inrichting van het gebouw en de outillage van het tooneel. 

  [...] 

 

In hoofdzaak is het Hotel Figi thans voltooid en  

 compleet, en het beantwoordt op het oogenblik  

 aan alle eischen, die aan een modern  

 hotelbedrijf  mogen worden gesteld. De  

 Amerikaansche Bar, die enkele dagen geleden  

 geopend is, vormt er in zekeren zin de  

 bekroning van. Ge ziet: ook in Zeist schrikt men  

 tegenwoordig voor grootsteedsche allures niet  

 terug. En juist die Bar toont den bezoeker  

 scherp en duidelijk, hoe de firma Ruys iedere  

 centimeter ruimte profijtelijk en nuttig weet  

 te maken. [...] 

 Wij hebben de ingebruikneming van deze bar aangegrepen, om het hotel in zijn geheel eens in oogenschouw te  

 nemen en zijn in het oude zoowel als in het nieuwe gedeelte getroffen door de keurige inrichting, het uitnemende  

 comfort, en de vaak vernuftige oplossingen, die gevonden zijn om de verbouwingsmoeilijkheden te overwinnen,  

 obstakels om te scheppen tot verrassende détails, en de eenheid te bereiken, die in een bedrijf als dit onmisbaar  

 is. 

 De hall, die in een modern hotel onontbeerlijk is geworden, sluit zich hier onmiddellijk aan op de entrée en bevat  

 naast bureau en telefooncel, trap-opgang etc., een fraai gemetselden schouw, waaronder zelfs des zomers nog  

 een electrisch haardvuur gloeit. Daarnaast ligt de tearoom, die des winters als theaterfoyer fungeert, vervolgens  

 noemen we de restaurantzalen, de conversatiezalen, den wintertuin, die alle tot het hotelbedrijf behooren, maar  

 ook als tooneelfoyers dienst doen.  

 De hotelkamers bevinden zich op de étages, waar ook de noodige conversatieruimte is aangehouden (ook  

 vergaderzaaltjes!), terwijl hier niet minder dan 50 logeervertrekken zijn ingericht, uitnemend plaats biedende aan  

 70 gasten. Verschillende kamers hebben een badvertrek annex, terwijl speciale familie-appartementen het  

 karakter van pension accentueeren, want Hotel Figi is niet voornamelijk een passantenhotel, het is in de eerste  

 plaats - ook in de wintermaanden - familie-pension.  

 Het geheim van dit groote bedrijf is, dat zoo ongeveer alles in eigen beheer geschiedt. Ieder lid van de familie  

 Ruys ontplooit zijn (haar) speciale bekwaamheden en vindt zoodoende zijn eigen emplooi. Sinds een goed jaar is  

 ook de wasscherij in eigen handen en treft men op de hoogste verdieping electrische waschmachines,  

 strijkmachines, droogkamers en persen - een apart bedrijf, dat heeft aangetoond, dat slijtage van het linnengoed  

 veel geringer kan zijn dan het pleegt te wezen. 

 

 Buffets, keukens met vaatmachine en banketbakkerij met ijsmachines - ook de banketzaak is gebleven -, alles is  
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 modern ingericht en fungeert perfect. Een van de gebroeders Ruys, die in het complex een meubelmagazijn  

 heeft opgericht, verzorgt de interieurs, tewijl de décors voor het theater eveneens in eigen beheer worden  

 uitgevoerd.  

 Dan noemen wij eenige nieuwe garages, gebouwd met materiaal door de afbraak van oude gedeelten verkregen,  

 décorbergplaatsen enz. Geen wonder, dat dit heele bedrijf een personeel vergt van 50 menschen!’
62

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Fotoreportage in De Hotelhouder 
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 De Hotelhouder, 1930 
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                         <  ˄     Pagina uit het personeelsboek van Figi, 1926 

    

 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                                ˄  Een katholiek personeelsbeleid 
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UIT DE DIRECTIEVERSLAGEN 

De economische omstandigheden in de vooroorlogse periode van de vennootschap werden 

gekenmerkt door sterke conjunctuurveranderingen. In de jaren 1918 en 1919 speelde een economisch 

optimisme dat leidde tot een hausse met de ermee samenhangende stijging van de geldomloop, 

toename van kredietfaciliteiten en loon- en prijsontwikkelingen. Medio 1920 zette een depressie met 

zijn prijsdalingen in, waarbij het jaar 1923 een dieptepunt te zien gaf.  

Hadden in 1919 de horecabonden met hun acties duidelijke successen geboekt, in 1921 was de 

situatie zo gewijzigd dat die door de vakbonden behaalde resultaten voor een groot deel teruggedraaid 

werden.  

 

De Nederlandse horeca werd in deze tijd geconfronteerd met de effecten van de enorme inflatie in 

Duitsland en Oostenrijk: veel Nederlanders reisden naar het buitenland, terwijl de Duitse regering haar 

inwoners bij grensoverschrijding juist beperkende maatregelen oplegde. In 1924 werden deze 

valutabeperkingen opgeheven. De economie herstelde zich aarzelend, waarbij de prijzen licht stegen, 

gevolgd door een hausse met zijn toppunt in het najaar van 1929. Direct daarna vond een 

conjunctuuromslag plaats met als directe aanleiding het debacle van 24 oktober 1929 op de New 

Yorkse beurs. De internationale situatie begon geleidelijk de kenmerken aan te nemen van een 

economische chaos. Vergeleken met Engeland en Duitsland was de problematiek in Nederland 

betrekkelijk gunstig te noemen. In de Nederlandse horeca kwamen veel bedrijven in de problemen 

door de sterke teruggang van de omzet, niet alleen ten gevolge van de prijsdalingen, maar ook door 

teruglopend bezoek. In het jaar waarin Nederland de gouden standaard loslietdeed zich weer een 

conjunctuuromslag voor; 1937 werd zelfs een goed jaar voor de Nederlandse horeca.  

 

In zijn jaarverslagen gaat directeur Theo Ruijs onder meer in op wat de economische situatie voor het 

bedrijf betekende:  

 

1918: ‘Het jaar 1918 mocht ook de zoo vurig verlangde vrede, die een einde zou maken aan de bijna 

niet te over komen moeilijkheden, welke ook voor ons bedrijf steeds groote werden, niet brengen. […] 

maakte het bedrijf een zeer moeilijke tijd door […]. Door tijdige inkoopen toch zijn wij er steeds in 

geslaagd bijna niet voor buitengewone prijzen te behoeven koopen’. 

 

1919: ‘[…] Stakingen en dreiging ermede waren aan de orde van den dag en ook op ons bedrijf was dit 

van invloed. […] Dit alles bij elkaar genomen maakte de exploitatie dit jaar bijzonder moeilijk en wij 

waren dan ook blijde dat het seizoen 1 Sept was afgeloopen en wij er zonder kleerscheuren waren 

afgekomen. […] De voornaamste factor in deze is de steeds terugloopende marktprijzen onzer 

goederen in de loop van het jaar.  Wij zagen oms daardoor genoodzaakt de waardering der goederen 

op de balans volgens de op 1 Jan 1920 geldende prijzen op te nemen’. 

 

1920: ‘De goederenmarkt kelderde in het laatst van het jaar geweldig waardoor wij ons verplicht zagen 

de goederen dikwijls beneden de inkoopsprijs op de balans op te nemen, daar wij echter geen groote 

voorraden hadden was dit niet zoo’n groote factor. [...] Om de middelen te vinden dit bedrag te 

fourneeren hebben wij met veel tegenslag te kampen gehad’. 

 

1921: ‘Was het voorjaar zooals ik reeds in mijn vorig verslag aanstipte zeer goed ook het seizoen is 

zeer bevredigend geweest. Voor deze uitkomst waren wij ultimo Mei wel enigzins bevreesd,vooral 

omdat dit jaar het buitenland voor het eerst was opengesteld en daarbij nog kwam dat voor de lage 

valuta in Duitschland prijzen werden berekend, ver onder de prijzen hier te lande geldend, waardoor 

het voor vele Hollanders mogelijk was over de grenzen te trekken. [...] 
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In het midden van het seizoen brak de kelnersstaking uit, hoewel deze beperkt bleef tot de groote 

steden was de geestonder ons personeel toch vele malen op het kookpunt, wij kunnen ons daarom 

gelukkig prijzen dat de staking in hun nadeel is afgeloopen’. 

 

1922: ‘Zooals U bekend is was het jaar 1922 voor alle bedryven een groot malaise jaar; Het 

onderscheidde zich van de voorgaande door een nog grootere terugslag in zaken als in die jaren al het 

geval was. Ons bedrijf werd daarby nog gedrukt door het buitengewoon slechte weder in de 

afgeloopen zomer. [...] Niettegenstaande heeft ons bedryf behoorlyke resultaten afgeworpen’. 

 

1923: ‘Het jaar 1923 kenmerkte zich evenals het vorige jaar door buitengewoon ongunstig weer. 

Volgens onze weeraanteekeningen gemiddeld nog slechter en daarby zeer koud. Het behoeft geen 

betoog dat dit zeer op het bedryf drukte. Dat het omzetcyfer, nog ongeveer gelyk is aan het vorige jaar, 

danken wy in hoofdzaak aan het feit, dat op de weinige goede dagen het bezoek buitengewoon groot 

was en aan enkele congressen en groote clubs’. 

 

1924: ‘het weer was zoo mogelijk nog slechter vooral in ‘t hoog seizoen, en aangezien de 

weersgesteldheid voor ons een zeer groote factor is, ik zou haast zeggen de voornaamste zult U 

begrijpen dat de resultaten niet buitengewoon kunnen zijn. [...] 

Uit de cijfers onzer accountant zult U zien, dat de afd Hotel dit jaar het best gemarcheerd heeft, en 

wellicht grootendeels heeft medegewerkt de zaak dit jaar te doen slagen. De oorzaak hiervan is 

meenen wij, dat veel Buitenlandsche, vooral Duitsche vreemdeling[en], nu wel niet direct Zeist, maar 

toch de Hollandsche badplaatsen bezochten, waardoor de goede Hotelprijzen konden worden 

gehandhaafd. Dit was juist iets wat in de twee voorgaande [jaren] door uittrek naar het Buitenland 

onmogelijk was. […] Het Hotel wordt bezocht door de beste familien en ook van het Restaurant 

enTerras wordt door het goede publiek gebruik gemaakt’. 

 

1924-1925: ‘De economische toestand bleef ook dit jaar nog onzeker en stond bovendien ditmaal 

onder het publiek in het teeken van bezuiniging. Dat wij niettegenstaande onze omzet vrijwel 

gehandhaafd hebben mag ons tot tevredenheid stemmen, temeer daar de toestanden in het Hotel- en 

Restaurantbedrijf over het algemeen niet rooskleurig zijn. [...] Door de maatregel der plaatselijke 

autoriteiten dit jaar getroffen, konden in de Theetuin niet dagelijksch concerten worden gegeven, 

zoodoende waren de ontvangsten op die dagen aanmerkelijk minder en op andere niet zooveel beter’. 

 

1925-1926: ‘De oorzaken dier mindere omzet in Hotel en Theetuin, zijn vrij gemakkelijk aan te wijzen. 

Door de buitengewoon lage Valuta in Frankrijk en Belgie, trokken dezen zomer (evenals in 1921 en ‘22 

naar Duitschland) vele Hollanders de grens over’. 

 

1926-1927: ‘Curiositeitshalve noteerden wy deze zomer het volgende: Volgens mededeeling van het 

Meterologisch instituut was de maand Juni de natste maand sinds 1865 met de dubbelen regenval van 

normaal’. 

 

1927-1928: ‘De geregelde stijging ving aan in ‘t begin van ’t boekjaar en was het grootst in de maanden 

Maart en April, ze hield op in de maanden Juni begin Juli (tijdens de Olympische Spelen) om nadien 

weder door te gaan […]. De winst is eveneens hooger als het vorig jaar, echter niet in evenredigheid 

van de grootere omzet’. 

 

1928-1929: ‘De vermeerdering der omzet betreft alle afdeelingen. Het meest echter de afdeelingen 

Hotel en Buffet’. 
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1929-1930: ‘Hebben vele andere seizoenbedrijven het vorig jaar door de verschrikkelijk slechte 

zomermaand met verlies gewerkt, ons bedrijf heeft dank zij de stijging der omzet in de wintermaanden 

nog een behoorlijk winstcijfer gegeven. [...] 

Donkere wolken pakten zich in ‘t voorjaar over ons bedrijf samen toen BenW van Zeist een voorstel tot 

heffing van een vermakelijkheidsbelasting bij den Raad indienden. Het behoeft geen betoog dat 

hiermede al ons optimisme betreffende de exploitatie van de concertzaal werd neergeslagen. Na 

verschillende conferenties met BenW en het bij den Raad indienen van een request is het door de 

welwillendheid van BenW gelukkig niet zoover gekomen en is deze zorg verdwenen’. 

 

1930-1931: ‘Ondanks de ontzettende wereldcrisis breidde onze omzet zich nog iets uit. Dit danken wij  

hoofdzakelijk aan de Bioscoopexploitatie en de Americain Bar. [...] Wij gelooven dat voor de 

Banketbakkerij de crisis, voor die van het Buffet, het ongunstige weder oorzaak [van de in die 

afdelingen optredende omzetdaling, TR] is. [...] Nu in deze ongunstige tijden ons bedrijf door haar 

veelzijdigheid nog dit resultaat oplevert, gaan wij met vertrouwen de toekomst tegemoet, temeer daar 

onze onderhoudspolitiek er steeds op gericht is door verbetering en fraaiere afwerking van gebouwen 

en inventaris de waarde daarvan intact te houden’. 

  

1931-1932: ‘Thans moeten wij echter constateeren dat de in het voorjaar nog toenemende 

economische crisis, die in het zomerseizoen het Hôtel-Café-Restaurantbedrijf op ontstellende wijze 

beïnvloedde, onze N.V. ook niet heeft gespaard. [...] Verschillende oorzaken zijn hiervoor te gissen. 

Ten eerste, ontzettende bezuinigingen van het publiek; Ten tweede, de prijsverlagingen waartoe wij 

noodgedwongen moesten overgaan; Ten derde, dat de weinige Hollanders, welke niet over de grenzen 

trokken, door de tropische warmte dezer zomer gedreven, niet de boschrijke streken, maar de 

badplaatsen en zwemgelegenheden bezochten’. 

 

1932-1933: ‘De nog steeds onverminderd voortwoekerende crisis, is wel de grootste. Waarbij dit jaar 

nog kwam, dat men in nabij liggende gemeenten meenden goed te doen, over te gaan tot het inrichten 

van luxieuse natuurbaden en het geven van gelegenheid tot straperlo [een soort kansspel, TR]. [...] 

Onder deze omstandigheden hebben wij gemeend geen kostbare pogingen te moeten doen om onze 

omzet te vergrooten of wel gelijk te houden. Wij meenden dat het beter was, om te trachten, ons door 

vermindering van uitgaven enz. enz. aan te passen’. 

 

1933-1934: ‘De in ons vorige verslag aangehaalde omzet-vermindering is nog steeds niet geheel tot 

staan gekomen. De nog onverminderd voortwoekerende crisis, de algemeene verarming enz. zijn 

oorzaak, dat het publiek veel zuiniger is geworden. Wij zijn daarom in onze gedragslijn doorgegaan en 

hebben getracht ons telkens opnieuw aan de steeds wijzigende toestanden aan te passen. [...] U zult 

zien, dat loonen en goederen zich meer aanpasten dan de vaste lasten. De lasten werden en worden 

bovendien door overheids-maatregelen nog steeds verhoogd. Door de ongunst der tijden, is nu 

eindelijk [door de Zeister gemeenteraad, TR] de vermakelijkheidsbelasting toch aangenomen, en zal dit 

vraagstuk in ‘t volgend boekjaar ook weer op te lossen zijn’. 

 

1934-1935: ‘Algemeen bekend is, dat het Hotel-Café- en Restaurantbedrijf één van die bedrijven is, die 

door de gevolgde regeeringspolitiek, in ‘t midden latend of deze politiek voor het land als geheel al of 

niet goed is, zeer sterk worden gedupeerd. Behalve het dualisme in de aanpassing, waardoor de 

prijzen der benoodigde grondstoffen onevenredig hoog blijven, is ‘t ook niet mogelijk gebleken de vaste 

lasten voldoende omlaag te drukken, terwijl vele belastingen nog werden verhoogd. [...] Dachten wij het 

vorige jaar, aan de hand van de cijfers over het eerste halfjaar, dat de omzetvermindering tot staan was 

gekomen, de depreciatie der Belgische valuta gevoegd bij het afsluiten der hoofdweg Utrecht-Zeist 

bezorgden ons echter onverwacht een nieuwe daling. [...] 

Het was niet mogelijk door snelle bezuiniging deze plotselinge daling op te vangen. Er moest dus wel 

een bedrijfsverlies ontstaan. Nadien hebben wij opnieuw sterke bezuinigingen ingevoerd en getracht de 
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omzetvermindering tot staan te brengen. [...] De abnormale verhoudingen zijn tevens oorzaak dat 

concurrentie, die op geen enkele gezonde basis berust, den kop kan opsteken’. 

 

1935-1936: ‘Voor het eerst sinds het bestaan der vennootschap sluit de balans met een verliespost. [...] 

Zooals U uit de verschillende cijfers zult zien, zijn deze bezuinigingen weder hoofdzakelijk gevonden op 

de variable lasten. Ondanks herhaalde pogingen is het ons tot nu toe niet mogen gelukken de vaste 

lasten omlaag te drukken’. 

 

1936-1937: ‘Zooals U in ‘t rapport van den accountant zult zien, zijn wij er in geslaagd de vaste lasten, 

door medewerking van een groote groep Obligatiehouders en onze bankrelatie, zoodanig te beperken, 

dat wij U thans een bijna sluitende exploitatie-rekening kunnen overleggen. [...] Nu deze omzetten weer 

een weinig stijgen en door genoemde depreciatie [van de gulden, TR] ook de ontwaarding van het 

pandenbezit tot staan is gekomen, is het gevaar voor het geinvesteerde kapitaal wel voorbij’. 

 

1937-1938: ‘Met een klein optimisme kan ik thans het jaarverslag uitbrengen. Gedurende de geweldige 

structuurcrisis, de daarmee in verband staande regeeringsmaatregelen, de monetaire politiek voor 

1936 en de voortdurende belasting heffingen, allen oorzaak dat de omzetten bleven dalen, hebben wij 

voortdurend moeten aanpassen. [...] Hadden wij in het begin der crisis vooral het oog gericht op 

vermindering van loonen en kosten, weldra bleek dat ook de vaste lasten sterke vermindering 

behoefden. Dit temeer daar elke bezuiniging weder te niet werd gedaan door nieuwe heffingen en 

dergelijke. Wij hebben dan ook de latere jaren getracht deze vaste lasten te verminderen, waarvan ik 

enkele reeds in mijn vorig verslag aangaf. In dit jaar slaagden wij verder door conversie van enkele 

hypotheken en renteverlaging van andere, de rentelasten verder te verminderen. [...] 

Over de loop van ‘t bedrijf zelf zijn wij gezien de nog immer zeer slechte economische omstandigheden 

zeer tevreden. Bijna alle afdeelingen gaven hoogere omzetcijfers, behalve de Bioscoop. Een deel van 

het verminderde bioscoopbezoek is wel gelegen in ‘t minder aan de markt zijn van z.g. groote 

schlagers, voor een deel ook aan door verhoogingen der vermakelijkheidsbelasting lager liggende 

gemiddelde ontvangst per persoon’. 

 

1938-1939: ‘Tot ons genoegen kunnen wij zeggen, dat het herstel in omzetten van ‘t vorig jaar zich, 

ondanks de hevige internationale spanningen, heeft gehandhaafd. [...] Dit alles zou een behoorlijk 

perspectief voor de toekomst geven, ware het niet dat de bovengenoemde spanningen op 1 Sept l.l. tot 

een uitbarsting leidde, tengevolge waarvan hier te lande tot mobilisatie werd overgegaan. Deze was 

oorzaak dat de Commandant van het Veldleger ons Hotel en annexen voor z’n bureaux vorderde, en 

zij zoodoende 2½ maand werden gesloten’. 
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Een onderzoek naar de invloed van de economische crisis in de jaren ‘30 
 
In 2012 deed Zosia Botermans in het kader van haar bacheloreeat geschiedenis c.q. het vak Zaken 
zijn zaken archiefonderzoek naar Figi in de jaren ’30. Zij stuurde ons haar onderzoek met de volgende 
conclusie:   

 
“In dit onderzoek is onderzocht in welke mate de economische crisis van de jaren ’30 van invloed is 
geweest op de naamloze vennootschap Figi. De economische crisis diende zich aan toen de 
wereldeconomie omlaag ging en Nederland bleef vasthouden aan de ‘Gouden Standaard’. Dit kon 
gevolgen hebben voor Figi N.V. omdat het bedrijf afhankelijk is van klanten, die zelf misschien minder 
te besteden hebben door de crisis.   
Uit opbrengstcijfers is gebleken dat deze economische crisis voor Figi betekende dat het restaurant 
minder goed werd bezocht. Uit de notulen bleek dat ook de theater- en concertvoorstellingen minder 
goed liepen. De bioscoop daarentegen lijkt vanuit de opbrengstcijfers geen mindere opbrengsten te 
hebben vergaard ten gevolge van de crisis. Het lijkt erop dat mensen in malaisetijd nog altijd op zoek 
blijven gaan naar verstrooiing. De opbrengstcijfers van het hotel zijn niet volledig genoeg om 
sluitende conclusies aan te verbinden, hiervoor zou dit onderdeel van het bedrijf nader onderzocht 
moeten worden, met toegang tot alle gegevens. 
  
Los van het cijfermateriaal blijkt uit de notulen van de raad van commissarissen dat het bedrijf wel 
degelijk beïnvloed werd door de crisis. Meerdere malen wordt de obligatiehouders gevraagd om hun 
rente te doen verlagen of zelfs geheel in te leveren, hetzelfde geld voor de lijfrente van George Figi. 
Ook blijkt hieruit dat de betaling van de hypotheek door het bedrijf moeilijk is tussen de jaren 1935 en 
1937. Maar na een financiële reorganisatie in 1937 en het aantrekken van de wereldeconomie na 
1936 lijken ook de financiële problemen voor Figi N.V. opgelost.  
 Belangrijke factoren die niet buiten beschouwing mogen worden gelaten zijn de familiebanden 
binnen het bedrijf. De familie Ruijs woont en werkt met tien man binnen het complex en heeft een 
groot aandeel. Hierdoor mag verwacht worden dat men flexibel omgaat met de tijd en geld die in het 
bedrijf worden gestoken en men eerder bereid is om verliezen over langere tijd te accepteren omdat 
het voortbestaan belangrijker is, ook voor het nageslacht. Een andere factor is de diversiteit van het 
bedrijf, omdat ze verschillende onderdelen bezitten kunnen de verliezen van de ene bedrijfstak 
worden opgevangen door de andere. Ook tegenwoordig lijkt dit nog steeds de kracht van het bedrijf 
Figi.  
   
Uit dit onderzoek zou de conclusie kunnen worden getrokken dat Figi N.V. goed geleid werd in de 
jaren ’30. Ze had baat bij de voordelen van het familiebedrijf en het hart dat betrokkenen hadden voor 
zaak. Financiële reorganisatie was nodig, want er werd verlies gedraaid in de jaren ’30 maar deze 
was niet hoog genoeg om verstrekkende maatregelen te moeten nemen. Het bedrijf heeft in die tijd 
groot voordeel gehad van de verschillende bedrijfsonderdelen die ze bezit’. 
 


