
Het archief bouwvergunningen
Het resultaat van honderd jaar bouwtoezicht is niet al-
leen op straat te zien. Ook bij de gemeente is dat re-
sultaat te vinden. Alle vergunningen met bijbehoren-
de tekeningen worden immers bewaard. Bij de beoor-
deling van bouwaanvragen maakt de bouwinspectie
intensief gebruik van gegevens over al bestaande be-
bouwing. Daarom zijn ook de oudste bouwtekenin-
gen van groot actueel belang voor de bouwinspectie.
Dat verklaart dat, hoewel de Archiefwet voorschrijft
dat archieven na 20 jaar openbaar moeten zijn en dus
naar het Streekarchief moeten worden overgebracht,
men voor de raadpleging van deze stukken totnogtoe
de gemeentelijke afdeling Bouwen, Wonen en Milieu
moest bezoeken. 
Aan de verplichting tot openbaarheid moet de ge-
meente nu ook voor deze archieven gaan voldoen.
Daarom wordt het hele archief nu bewerkt en toegan-
kelijk gemaakt. Allereerst is een database vervaardigd
van alle vergunningen die de gemeente heeft verleend
in de periode 1893-2000. In totaal zijn dit 40.000 ver-
gunningen. Die kan men in de database terugvinden
door te zoeken op datum, adres, aanvrager of aard van
het bouwwerk. Het vervolg is de verfilming van alle

bouwtekeningen. Het voordeel van verfilming is dat de
tekeningen niet verder beschadigen of zoek kunnen ra-
ken, dat een kopie van de film bij de bouwinspectie kan
blijven en dat de tekening vanaf film tegen betrekkelij-
ke lage kosten zelfs digitaal kan worden opgeslagen. In
de database komt een verwijzing naar de film waarop
men de bij de vergunning behorende tekeningen kan
vinden. Het geheel wordt zodanig ingericht dat elke
geïnteresseerde bezoeker van het Streekarchief – zon-
der assistentie van het personeel – de database kan
raadplegen, de tekeningen kan opzoeken en eventueel
afdrukken van de tekeningen kan maken. De vergun-
ningen zelf met alle bijbehorende correspondentie
worden niet verfilmd, die kan men in origineel opvra-
gen en inzien. De verfilming van het bouwarchief zal
nog dit jaar worden gecompleteerd. (Voor het archief
daterend van 2001 en jonger is een volledig digitale be-
heersvorm in ontwikkeling.)

Met de database is een in feite een nieuwe bron voor
historisch onderzoek gecreëerd. In bijgaande tabellen
zijn de antwoorden op een aantal mogelijke vraagstel-
lingen weergegeven, gegenereerd uit de database.
Ruim honderd jaar bouwen kan met behulp van de da-
tabase beter worden onderzocht dan ooit.
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Historisch nieuws

Bouwvergunningen voor Baron Tindal
De database biedt de mogelijkheid om op naam van de aanvrager van de bouwvergunningen te zoeken. De aan-
vragers waren niet altijd de eigenaren van de grond of gebouwen. Ook aannemers of architecten vroegen ver-
gunning. Onderstaand de vergunningen aangevraagd door baron G. Tindal. Zijn huis werd bij de eerste ver-
gunning nog geadresseerd aan de Trompenbergerweg.

Trompenbergerweg sectie E.2643, de heer Tindal Bouwen van een villa met stal 20-9-1893
E.2592

Ceintuurbaan 16 G. Tindal Bouwen van terras aan de villa en maken uitbouw 
aan stalgebouw en oprichten van schuurtje 15-2-1902

Ceintuurbaan 16 baron Tindal Aanbouwen van vleugel aan het perceel 22-12-1903
Ceintuurbaan E.5246 Tindal Bouwen van een tuinmanswoning 30-8-1904
Ceintuurbaan 16 G. Tindal Verplaatsen van lichtkozijn 6-2-1905
Ceintuurbaan 16 G. Tindal Maken van brandstofhok met schoorsteen 21-2-1905
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Bioscopen in Hilversum
Al eerder werd in Eigen Perk beschreven hoe de eerste bioscopen in Hilversum kwamen. De database van de
bouwvergunningen laat ook de jongere geschiedenis zien.

Groest 23 J. Dussenbroek Oprichten van een bioscooptheater 14-1-1913
Achterom 2 J.R. Jans Oprichten van een cabine voor de bios- 21-1-1913

cooptentoonstelling
Groest 23 A. Joëls Veranderen van het bioscooptheater 23-7-1915
Groest 23 A. Joëls Oprichten van twee pilasters waarboven een 12-5-1916

kroonlijst op het te maken platform in het 
bioscoop theater

Groest 23 W. Joëls en Maken van een brandvrije cabine in 5-8-1919
B. v.d. Heuvel bioscooptheater

Havenstraat 43, 43.a G. Visser Azn. Bouwen van een bioscooptheater met 23-09-1919
bovenwoning

Havenstraat 43, 43.a G. Visser Verbouwen van het Flora Theater 18-12-1928
Havenstraat 43, 43.a Simon van Leeuwen Verbouwen van de kassa van het Flora 08-04-1930

Theater
Groest 23 D. van Roon Verbouwen van een gedeelte van het 9-1-1931

theatergebouw
Herenstraat 12, 12.a J. Jogchem Gedeeltelijk vernieuwen en veranderen en 21-03-1941

uitbreiden van het Centraal Theater
Herenstraat 12, 12.a Directeur van Veranderen van het Centraal Theater 20-06-1941

Jogchem’s Theaters B.V.
Havenstraat 43, 43.a P.H. Bakker Veranderen van het Bioscooptheater 29-10-1943
Havenstraat 43, 43.a De Directie van het Gedeeltelijk veranderen van het Churchill 02-04-1955

Churchill Theater Theater
Naarderstraat 8 N.V. Jochems Veranderen van het perceel in twee afzon- 23-10-1972

Theaters derlijke bioscopen
Luitgardeweg 10 Hilversumse Veranderen van de expositieruimte tot 29-8-1995

Filmkring filmtheater
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