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Gerrit Bloothooft

Florence Hill, een bordeel in Bilthoven

Nachtegaallaan 36 in 1912-1913 met ‘Nimmerdor’ op de gevel, rechts nummer 34.
Een Bilthovense villa met chique uitstraling is een ideale locatie voor een exclusieve
nachtclub moet de 25-jarige Ron Galiart, zoon van de Utrechtse patatbakker ‘ome Joop’,
gedacht hebben. Hij vond die aan Nachtegaallaan 36 in Bilthoven, welk pand op 30
augustus 1973 voor fl 325.000 in De Telegraaf te koop stond. Dat idee kwam niet uit de
lucht vallen. Zeven jaar eerder was hij getrouwd met Hannie die in een privéclub werkte
aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Die ervaring wilde hij nu groots en landelijk
uitbouwen, de tijd was er rijp voor.
De villa was in 1906 gebouwd op initiatief van Hendrik Cornelis van Benthem,
projectontwikkelaar, als één van de eerste villa’s rond de Soestdijkseweg bij Station De
Bilt, het plan Vogelenzang. Oorspronkelijk waren deze villa’s bedoeld voor de adel,
directieleden van grote bedrijven in Utrecht, hoogleraren aan de Utrechtse universiteit en
oud-Indiëgangers. En die hebben er ook gewoond. De eerste bewoner van
Nachtegaallaan 36 was boterfabrikant H. van de Griendt die de villa de naam
‘Nimmerdor’ (altijd groen) gaf, mogelijk geïnspireerd door het gelijknamige 17-eeuwse
landhuis bij Amersfoort. Het huis bleef echter eigendom van N.V. Villapark Station De Bilt
die de villa in 1918 verkocht aan Joannes Gerard der Kinderen, koffieplanter in Bandoeng
en onder andere commissaris van de in 1891 opgerichte Sumatra-Koffie-Maatschappij,
maar inmiddels in ruste. De Indië connectie bleef want in 1920 werd Willem Amesz
eigenaar, directeur van Handel en Cultuur Maatschappij voorheen Smidt en Amesz, met
koffie- en tabaksplantages op Java. Die kocht in 1927 het naastgelegen Nachtegaallaan
34 ‘De Nachtegaal’ erbij waar hij ging wonen, terwijl zijn net gehuwde dochter Caroline
‘Nimmerdor’ betrok met haar man, de tandarts Jan Reijsenbach. De laatste was haar
oudere buurjongen, zoon van de voormalige directeur van de Javasche Bank die woonde
in de naastgelegen villa ‘Horev’ (hoop op rust en vrede), Soestdijkseweg Zuid 260. Het
kan goed zijn dat er toen enige verbouwing heeft plaatsgevonden om in het huis een
tandartspraktijk te vestigen, zoals het maken van een dienstingang en het verplaatsen
van de keuken naar de eerste verdieping, waardoor patiënten een eigen ingang en
wachtkamer konden krijgen. Hun dochter Carla is in ‘Nimmerdor’ geboren, en daar werd
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later door haar man gekscherend van gemaakt dat hij haar in Florence Hill had opgepikt,
wat schokkend was voor hen die niet wisten hoe de vork in de steel zat.

Nachtegaallaan 36 ten tijde van de familie Reijsenbach-Amesz in de jaren 30.
Na de dood van Willem Amesz in 1940 (in Indië) werden beide huizen verkocht/verhuurd
– Jan Reijsenbach vestigde zijn tandartspraktijk aan de overzijde, Soestdijkseweg Zuid
250 – terwijl mevr. H. Zomer bewoner werd van ‘Nimmerdor’. Tot ver in de jaren vijftig
was er voortdurend voor lange of kortere tijd inwoning, vaak door meerdere kostgangers
tegelijk. Het huis was er met 11 kamers ook groot genoeg voor, met volgens de
oorspronkelijke bouwtekening beneden een kamer en suite, spreekkamer en serre, op de
eerste etage drie slaapkamers en een badkamer, en op zolder een kamer met balkon en
meidenkamer. In 1960 werd de villa eigendom van Jo en An Levi die er hun
poppenatelier Anjo vestigden, welke eerder in Halfweg en Zeist was gehuisvest. De
rubber lijven van de poppen werden zelf gegoten, de kleren zelf ontworpen en door
thuiswerkster en eigen naaisters gemaakt. In 1969 ging de villa, die in slechte staat
verkeerde, in de verkoop.
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Tussen 1960 en 1969 werden er poppen gemaakt in atelier Anjo.
Een bejaardenpension met nieuwe levensvormen
Het huis werd gekocht door de 35-jarige Flora L.M. Wisse (gehuwd Swart), die er in april
1970 een bedrijf startte onder de handelsnaam Bejaarden-pension “Florence Hill”. In
november van dat jaar diende ze een aanvraag in om het tehuis voor bejaarden te
verbouwen. Er kwamen extra toiletten, een badkamer, douche, extra tussenwanden en
een brandtrap. Maar bejaarden kwamen er blijkbaar niet want in 1971 werd de
handelsnaam gewijzigd in Huize “Florence Hill”. Het bleek allemaal geen succes. In juli
1972 werd het bedrijf niet meer uitgeoefend en in november 1972 ging Flora Wisse
failliet. Daarna werd de villa op 30 augustus 1973 in De Telegraaf te koop gezet.
Wetende dat Ron Galiard begin 1974 in de villa publiekelijk zijn nachtclub onder dezelfde
naam “Florence Hill” startte, lijkt het voor de hand te liggen dat Flora Wisse helemaal
geen bejaardenpension begon, maar die omschrijving als een dekmantel gebruikte voor
een besloten sexclub. Dat wordt sterk gesuggereerd door de naam. Flora gebruikte een
chique versie van haar voornaam, Florence, in combinatie met een verwijzing naar de
historische erotische roman “Fanny Hill” (herinneringen van een vrouw van plezier) van
John Cleland uit 1749, waarvan de uitgave in de jaren zestig van de vorige eeuw in
Engeland nog tot processen en ook in Nederland tot ophef leidde, maar die in 1970
ongekuist kon verschijnen.
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In 1994 werd het 25-jarig bestaan van de club werd gevierd. Die zou dan wel in 1969
gestart moeten zijn, het jaar dat Flora Wisse de villa kocht.
Florence Hill Exclusief
25 JAAR TOPKLASSE, DAT ZEGT GENOEG
Ma. t/m vrij. 14.00-03.00 uur. Ook escortservice, 030-290010
Nachtegaallaan 36, Bilthoven, vraag uw taxichauffeur
Tevens beschaafde gastvrouwen gevraagd
(De Telegraaf 3 augustus 1994)

Ook de zeer korte tijd tussen koop van het pand in het najaar van 1973 en de eerste
advertentie van “Florence Hill” in de Telegraaf, op 10 januari 1974, doet vermoeden dat
de nachtclub er al was, al suggereert de eerste advertentie een nieuwe start.

Nieuw. Florence Hill

Florence Hill streeft naar
nieuwe leefvormen. Maak dus
kennis met onze nieuwe
shows. Word lid en bezoek ons
droompaleis. FLORENCE HILL,
Nachtegaallaan 36, Bilthoven,
telef. 030-782772. Zondag’s gesloten.
(De Telegraaf 10 januari 1974)
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Droompaleis Florence Hill
Ron Galiart, zelf bij voorkeur in driedelig pak, richtte de club zeer luxueus in met velours
gordijnen, verzonken baden en een podium voor life shows, bedoeld voor bezoekers met
een gevulde portemonnee. En die kwamen er ook. Met 10 gastvrouwen die drie keer per
avond naar boven gingen en waarvan 50% van de verdiensten naar Galiart ging, vloeide
het grote geld bij hem binnen, er wordt gesproken van een miljoen gulden per jaar. De
vrouwen waren in de begintijd vooral studenten die wat wilden bijverdienen, later
kwamen er ook buitenlandse vrouwen. Het was chique, er wordt gezegd dat de clientèle
zelfs per Rolls Royce van en naar het station, een paar honderd meter verderop, kon
worden vervoerd. Veel taxi’s, vooral uit Amsterdam, maar ook auto’s met CD kenteken
werden gezien; de chauffeurs kregen van de club 25 gulden voor een ritje. En wie met
eigen auto kwam kon ongezien achter het huis parkeren. De buren hadden overigens
weinig last van Florence Hill, in de eerste jaren was er op vrijdagmiddag zelfs een happy
hour voor de buurt. En bij klachten werd er onmiddellijk adequaat gereageerd en een
bloemetje thuis bezorgd: men wilde geen herrie met de buren.
Om bezoek te stimuleren werd landelijk duizenden keren, vooral in De Telegraaf
geadverteerd (waarbij 20 gastvrouwen waarschijnlijk niet tegelijkertijd aanwezig waren,
maar lief waren ze wel en deden alle zorgen vergeten, volgens ingewijden)

Riante romantiek
vindt u steeds weer in

Florence Hill

TIJDENS HET ZAKEN DOEN OF DAARNA
IS HET EEN WAAR GENOEGEN TE VERPOZEN
IN ONZE STIJLVOLLE BESLOTEN CLUB

MET

20 VRIENDELIJKE GASTVROUWEN WAARMEE
U KUNT CONVERSEREN OP NIVEAU.

EEN CONTINU SHOWPROGRAMMA STAAT BORG
VOOR EEN ENERVERENDE AVOND OF MIDDAG IN HET
GERENOMMEERDE FLORENCE HILL

36, BILTHOVEN
030-782772

NACHTEGAALLAAN
TELEFOON

PARKEERGELEGENHEID ACHTER DE CLUB
(De Telegraaf 28 maart 1977)

of met een internationaal tintje

Look for yourself, join
Florence Hill Bilthoven

Nederlands meest exclusieve club
Internationale wervelende shows
20 lady's heten u hartelijk welkom
Oase voor de moderne zakenman
RIANTE ROMANTIEK VINDT U IN FLORENCE HILL
NACHTEGAALLAAN 36, BILTHOVEN. 030-782772

(De Telegraaf 15 maart 1978)
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Florence Hill in bedrijf, met geblindeerde ramen.
Door de publiciteitscampagne werd Florence Hill landelijk bekend, maar al gauw kwam er
concurrentie van nachtclubs zoals Yab Yum, die in 1976 aan de Singel in Amsterdam zijn
deuren opende. Ook in Bilthoven kwamen er andere clubs, met vanaf 1980 Club 224 aan
Soestdijkseweg-Zuid 224, en vanaf 1978 Club Baccaras (in 1984 Men’s Place – “onze
boys staan voor u klaar, meneer”) aan de Julianalaan. In Florence Hill kwamen vaste
klanten, vooral zakenlieden, maar als er congres of beurs in Utrecht werd georganiseerd
gaf dat extra toestroom. In 1985 hield Ron Galiart het voor gezien en ging verder in de
lucratieve hashhandel terwijl hij voor de buitenwereld mooi weer speelde als voorzitter
van de ijshockeyclub Pro Badge in Utrecht. Hij verkocht Nachtegaallaan 36 aan
Zeistenaar G.A.P.A. (Lex) van Binsbergen en werd ‘Minister van Financiën’ van het
Octopus-Syndicaat van Johan Verhoek, ‘De Hakkelaar’.
Schietincidenten
In de eerste maanden van 1989 waren er schietincidenten in de club. Er kwam veel
politie op af, die met getrokken pistool in de tuin van de buren lag, terwijl er sprake was
van zware wapens binnen en een gijzeling, tijdens welke de bedrijfsleidster het pand met
geheven armen verliet.
Op verzoek van Justitie vaardigde burgemeester Van Harinxma thoe Sloten een
sluitingsbevel van drie maanden uit op grond van artikel 219 van de gemeentewet. Hij
constateert daarin dat het op 9 februari 1989 ging om verdenking van wederrechtelijke
vrijheidsberoving, verkrachting, poging tot doodslag, bedreiging met enig misdrijf tegen
het leven gericht en afpersing. Vervolgens vond er op 9 maart 1989 in Florence Hill weer
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een schietpartij plaats, waarna de schutter zich met enige andere personen naar Utrecht
begaf en in de onmiddellijke nabijheid van de woning van de bedrijfleidster wederom een
schietpartij plaatsvond. Ook daarna zouden zich nog strafbare feiten in Florence Hill
hebben voorgedaan. Hij concludeert op 24 april 1989 ‘De omstandigheden, dat de feiten
gepleegd zijn in of bij het sexhuis “Florence Hill” acht ik geen toevallige. Het sexhuis
bevindt zich immers in het grensgebied tussen wat geoorloofd is en wat niet. De aan uw
sexhuis eigen ambiance is de directe aanleiding tot het plegen van feiten waardoor de
openbare orde wordt verstoord. … Dit alles leidt derhalve tot de conclusie dat uw sexhuis
ernstige criminaliteit aantrekt of genereert … en dat ernstige vrees bestaat dat zich dit in
de nabije toekomst zal herhalen.’ Eigenaar Huib van Binsbergen maakte bij de Raad van
State met succes bezwaar, want die schorste het sluitingsbevel op 11 mei omdat het
juridisch onvoldoende steekhoudend, slecht gemotiveerd en onzorgvuldig voorbereid
was. Vervolgens besloot de burgemeester op 19 juli 1989 Florence Hill toch voor
onbepaalde tijd te sluiten, maar nu op grond van artikel 221 van de gemeentewet, omdat
artikel 219 eigenlijk alleen voor uitzonderlijke omstandigheden kan worden ingezet,
terwijl artikel 221 bedoeld is voor handhaving van de openbare orde. Maar ook dit besluit
werd op 26 oktober 1989 door de Raad van State geschorst omdat de Burgemeester
onvoldoende had aangetoond dat voorafgaand aan het besluit van 19 juli 1989 een
volledige heroverweging van het bestreden besluit (die van 24 april 1989) heeft
plaatsgevonden. Zoals de Voorzitter overwoog “veeleer komt het beeld naar voren van
een enkele herhaling van standpunten” en dat “er geen sprake is van een concreet
voorzienbare en actuele dreiging van (voortgaande) verstoring van de openbare orde” en
“ontbreekt een motivering voor een sluiting voor onbepaalde tijd”. Opmerkelijk is dat pas
op 4 januari 1991 het sluitingsbevel van 24 april 1989 werd ingetrokken omdat Van
Binsbergen een aantal maatregelen had getroffen om verdere verstoring van de
openbare orde te voorkomen, terwijl die er volgens de politie nadien ook niet meer
geweest waren. Het is eveneens opmerkelijk dat de plaatselijke Biltse en Bilthovense
media met geen woord over de schietincidenten repten. Mogelijk heeft de burgemeester
de journalisten verzocht om de incidenten en het volgend juridisch debacle onder de pet
te houden. Blijkbaar kon dat toen nog.
Dat het overigens om serieuze misdrijven ging blijkt wel uit de veroordeling van
verdachten met betrekking tot de incidenten van 9 februari 1989 tot 2,5 jaar
gevangenisstraf, en met die van 9 maart 1989 tot 2,5 en 5 jaar gevangenisstraf, alles
onvoorwaardelijk. In dat licht waren de zorgen van de burgemeester begrijpelijk. Voorts
zou er volgens zijn motivatie van 19 juli 1989 nog sprake van zijn geweest dat personen
die deel uitmaakten van een crimineel netwerk de exploitatie van Florence Hill zouden
hebben willen overnemen, wat door Van Binsbergen overigens werd ontkent alhoewel hij
dat volgens de burgemeester wel degelijk na de incidenten tegen hem zou hebben
gezegd. Ook constateerde de burgemeester dat er in Florence Hill zonder vergunning
alcoholhoudende drank werd verstrekt, maar dat optreden op grond daarvan weinig
soelaas zou bieden. Het werd ook al bijna 20 jaar gedoogd. Gedurende al deze perikelen
draaide Florence Hill gewoon door, maar wel met weekendsluiting:

(De Telegraaf 28 april 1989)
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Faillissement
In 1993 ontwikkelde zich een conflict met de belastingdienst omdat Van Binsbergen naar
eigen zeggen door privé omstandigheden geen belastingaangifte had gedaan, terwijl er
een voorlopige aanslag zou liggen van 1,6 miljoen gulden. In oktober was er een
executieverkoop van de inboedel van het pand. Het publiek kon onder andere bieden op
grijsleren banken, barkrukken, tweepersoonsbedden, grote ronde baden en vloerkleden,
een Random Runner-fruitmachine, een serie kunstplanten, een stereo-installatie en een
lichtorgel. Volgens een beroepsopkoper ‘oude troep’. Omdat ‘een goede vriend’ alles
opkocht en het vervolgens weer aan Van Binsbergen ‘verhuurde’, stond, nadat de
ambtenaren het pand verlaten hadden, alles onmiddellijk weer op zijn oude plek en kon
Florence Hill als sexclub voortbestaan. Toch duurde dat niet lang meer. Na de viering van
het 25-jarig bestaan in 1994 valt in de jaren erna het doek definitief met een
faillissement.
Beschermd dorpsgezicht
Na de schietincidenten ontvouwt Van Binsbergen begin jaren negentig plannen om het
pand te slopen en er acht appartementen te bouwen. De zaken gaan volgens hem goed,
maar hij wil eigenlijk wel van het bordeel af. Hij wil in stijl herbouwen en er worden ook
geen bomen gekapt zegt hij naar aanleiding van vrees daarvoor bij omwonenden,
verenigd in het actiecomité ‘Florence Nightingale’ – een mooie samentrekking van
Florence Hill en de Nachtegaallaan (Nightingale Avenue). Alhoewel de gemeente Florence
Hill liever kwijt dan rijk is, worden de plannen die Van Binsbergen al sinds 1991 aan de
gemeente voorlegde steeds naar de tekentafel terugverwezen. Maximaal vijf
appartementen zouden er mogen komen wat voor Van Binsbergen veel te weinig was. Hij
verkoopt de villa uiteindelijk eind jaren negentig aan J. Pouw.
In januari 1993 wordt door Jan van der Heijden – in 1992 één van de oprichters van de
Historische Kring – een notitie gepubliceerd met het doel om het gebied tussen de
Soestdijkseweg en de Nachtegaallaan (onderdeel van park Vogelenzang) aan te wijzen
als beschermd dorpsgezicht. De villa’s van dat park werden allemaal in dezelfde periode
(1900-1914) planmatig gebouwd en vormen een eenheid in bouwstijl waarbij de
stedenbouwkundige opzet uit 1899 nog geheel intact is gebleven. De
sloop/nieuwbouwplannen voor Florence Hill zouden het schrijven van de notitie
gestimuleerd kunnen hebben.
Na jaren is er echter nog steeds geen besluit genomen door de gemeente over het
beschermd dorpsgezicht en dreigt in 1996 sloop van Florence Hill en nieuwbouw op het
nabijgelegen nog lege kavel Nachtegaallaan 32, waardoor Jan van der Heijden nogmaals
aan de bel trekt. In oktober van dat jaar besluit het college de procedure tot de instelling
van een beschermd dorpsgezicht op te starten wat door de politiek met vreugde wordt
begroet. Niettemin ontspint zich tegelijkertijd een stevige discussie rond
nieuwbouwplannen op Nachtegaallaan 32, met zowel voor- als tegenstanders in de laan.
Deze plannen worden in oktober 1997 door de gemeente goedgekeurd, ondanks
pleidooien er tegen van Van der Heijden. Uiteindelijk is daar overigens nooit nieuwbouw
gerealiseerd en ontbreekt nog steeds huisnummer 32.
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Sloop/nieuwbouw

Nachtegaallaan 36 in deplorabele staat.
Nadat Florence Hill de deuren sloot en vastgoedondernemer Pouw eigenaar werd, raakte
het pand sterk in verval en stond het er jaren verwaarloosd bij. Het werd een tijd
bewoond door een zwerver en er kwamen groepen gewelddadige jongeren die ‘het pand
wilden slopen en in de fik steken’. Na klachten uit de buurt is er toen een bouwhek om
het kavel geplaatst.
Ook Pouw had nieuwbouwplannen en vroeg in 2000 een sloopvergunning aan. De
bijbehorende plannen waren echter alweer aanleiding tot flinke commotie omdat de
beoogde bebouwing (3000 m3) twee keer zo groot zou worden als het oorspronkelijke
pand. Comité Park Vogelenzang stelde zich daar tegen teweer en betitelde het ontwerp
als ‘wanstaltig’ en een ‘gedrocht’. En alhoewel de villa deel uitmaakte van het dan toch in
maart 1998 vastgestelde beschermd dorpsgezicht ‘Park Vogelenzang’ bleek dat geen
garantie voor behoud. In 2002 werd door het College van B&W toestemming tot
sloop/nieuwbouw verleend onder de conditie dat het dorpsgezicht niet geschaad zou
worden. Dat gebeurde eind 2002 en omdat meteen de schutting met Nachtegaallaan 34
werd weggehaald leidde dat wederom tot een juridisch grensconflict dat pas in 2005
werd beslecht. Uiteindelijk is er in 2006, centraler op het kavel, een woning verrezen die
inderdaad overeenkomsten vertoont met de oorspronkelijke villa Nimmerdor, maar
verder in niets meer herinnert aan het voormalige exclusieve bordeel. Alhoewel, het dure
pand wordt al jaren niet meer bewoond, en dat roept vragen op.
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Het einde van Florence Hill in het najaar van 2002.
Bronnen:
- Publicaties in de Biltse en Bilthovense Courant en het Utrechts Nieuwsblad uit het
knipselarchief van de Historische Kring D’ Oude School De Bilt, en in het Regionaal Historisch

Centrum Vecht en Venen, Breukelen
- Beeldbank van de Historische Kring D’ Oude School De Bilt

- http://www.geheugenvanzeist.nl/articles/anjo-poppenatelier/
- Online toegang tot krantenadvertenties via www.delpher.nl
- Hans Moleman (1994), De Boef, Volkskrant (te raadplegen via www.delpher.nl)
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Fanny_Hill
- KvK dossier 4004/45339 Florence Hill, het Utrechts Archief
- Gemeente De Bilt, dossier Florence Hill (RHC Vecht en Venen)
- Raad van State, dossier R.03.89.4624/S1230
- Daniel M. van Doorn en Evert de Zeeuw, Crimineel Utrecht (2018), niet altijd even
precies maar wel met achtergronden
Met dank aan Dick Amesz, Ellen Drees, Fred Meijer, Ron Matthews en de gemeente De
Bilt voor informatie en suggesties.
Auteur: Gerrit Bloothooft (1952) is natuurkundige en sinds 1982 verbonden aan
Taalwetenschap bij de Universiteit Utrecht. Hij werkt samen met het Meertens Instituut
op het gebied van voornamen en met het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis aan historische bevolkingsreconstructies. Hij maakte de website van wijk
Vogelzang in Bilthoven die veel historische informatie bevat en schreef een aantal
artikelen voor De Biltse Grift. De huidige bijdrage schreef hij als lid van het Comité Open
Monumentendag in het kader van het thema voor 2019: Plekken van plezier.

