Een wijk krijgt vorm
Ontstaansgeschiedenis van Over ’t Spoor 1874-1915

Een spoorlijn snijdt het dorp in tweëen
Het deel van Hilversum dat ten oosten was komen te liggen van de spoorlijn
Amsterdam-Amersfoort, de Oosterspoorlijn, werd al spoedig na de aanleg in
1874 Over ’t Spoor genoemd. Aan de aanleg van die lijn waren vele jaren van
lobbywerk voorafgegaan. Reeds vanaf 1861 pleitten wethouder Albertus Perk
en burgemeester J. Alberti bij de minister van Binnenlandse Zaken voor een
goede spoorverbinding van Hilversum met Amsterdam en Utrecht. Het was
dus niet zo dat Hilversum zweeg en zwijgende zijn hoofdstation en spoorwegknooppunt kreeg, zoals het ‘Gedenkboek Hilversum 1424-1924’ later zou schrijven.
Pas in 1869 nam de zaak een gunstige wending toen de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij (HIJSM) met initiatieven kwam. De directie van die
maatschappij gaf één van haar ingenieurs, Mouthaan, opdracht om in samenspraak met het Hilversumse gemeentebestuur voor de spoorlijnen naar
Utrecht en Amersfoort een tracé te bepalen. Namens de Staatsspoorwegen (SS)
begon één van hun ingenieurs zich bezig te houden met de aansluiting van de
nieuw te bouwen spoorlijn uit Hilversum op het bestaande staatsspoorwegennet rond Utrecht. De bal begon te rollen!

Kees
van Aggelen

Een beeld van de Zuiderweg
rond 1900. Op de achtergrond
is de overkapping van spoor 2
en 3 van het station te zien. De
toren bevatte de later gesloopte goederenlift. (coll. Cees van
Aggelen)

Woningen aan de Zuiderweg,
gebouwd rond 1890. De kwaliteit ervan was dermate slecht
dat ze in de jaren ’30 alweer
gesloopt zijn en vervangen
door de huidige huizen. Deze
foto dateert kort voor de sloop.
(coll. Cees van Aggelen)

Vanaf dat moment begon men te werken aan de onteigening van de gronden
en vijf jaar later reed op 10 juni 1874 de eerste trein het station van Hilversum
binnen. Grote vreugde in het hele dorp! Maar de nieuwe spoorlijn had het dorp
wel in tweeën gesneden. Gedurende de eerste jaren was dat echter niet zo’n
probleem. Oostelijk van de lijn bevonden zich immers slechts bouwlanden
(enggronden) van Hilversumse boeren. Er stonden maar enkele woningen.
Een nieuwe wijk krijgt bebouwing ...
De groei van het stuk Hilversum oostelijk van de nieuwe spoorlijn verliep
aanvankelijk vrij rustig. Toch nam het aantal inwoners toe tot ongeveer 200
in 1880.
De bevolkingsgroei voor geheel Hilversum was beduidend groter, van 7500
in 1880 tot 12600 in 1890. De groei vond vooral plaats in de Roozendaalbuurt
en in de wijken ten zuiden van het oude dorp (Havenstraat, Ruitersweg, Neuweg en omgeving). Wie streken daar dan ten oosten van de spoorlijn neer? Al
direct na de aanleg ervan vestigden zich hier enige tientallen spoorwegmensen die gingen wonen aan het begin van de Zuiderweg en ook aan de Kleine
Drift waar de HIJSM woningen voor haar personeel had laten bouwen. Verder trokken nogal wat Hilversummers naar de nieuwe wijk over het spoor die
in het ‘oude dorp’ in de tapijtfabrieken werkten. Meer vermogende particulieren zagen wel toekomst in die nieuwe wijk en investeerden in woningen
voor de verhuur. Tabel 1 geeft een overzicht van wat er in 1890 inmiddels aan
woningen was gebouwd. De tabel geeft ook aan dat Over ’t Spoor toen nog
maar een handvol straten telde. Naast de eerder genoemde Zuiderweg en
Kleine Drift waren dat onder andere de Oude Eemnesserstraat, Eemnesserweg, Laarderweg, Hooge Laarderweg, Noorderweg en Liebergerweg.
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Tabel 1. De bebouwing van Over ’t Spoor in 1890
Kleine Drift
Zuiderweg
Oude Eemnesserstraat
Eemnesserweg
Laarderweg
Hoge Laarderweg
Noorderweg
Liebergerstraat

1 t/m 39 (Gasfabriek)
2 t/m 66 (boerderij van D. Middelman)
1 t/m 103
1 t/m 37
2 t/m 34
1 en 2 t/m 30
1 t/m 37
2 t/m 48
2 t/m 4
2 t/m 10
12, 12a en 13 (boerderij van J. Splint)

Van de woningen die in de periode 1874-1890 werden gebouwd zijn maar
weinig bewaard gebleven. Alleen in de Oude Eemnesserstraat staat van woningbouw uit die tijd nog een voorbeeld, namelijk de panden met de huisnummers 28-34. Deze woningen waren destijds gebouwd door de aannemer
George Seppen die ook elders in de nieuwe wijk panden neerzette en verhuurde. Een gevelsteen herinnert daar nog aan:
Deze steen is gelegd
Den 24 Au 1884
Door
J A Seppen
Oud 9 jaar
De eerste steenlegger was het zoontje van de in 1844 geboren George.
Na een rustig begin gaat het al spoedig sneller. De groei ging vooral langs de
zogeheten radialen, veelal oude (zand)wegen die vroeger een functie hadden
als verbindingsweg of een rol speelden bij de landbouw en schapenteelt. De
Kleine Drift bijvoorbeeld was de ‘drijfweg’ waarlangs de schapen naar de heidevelden gevoerd werden. Als men tabel 2 vergelijkt met tabel 1 krijgt men
een goed inzicht in de groei van de wijk.
Tabel 2. De bebouwing van Over ’t Spoor in 1900
Bakkerstraat
Eemnesserweg
Oude Eemnesserstraat
Geuzenweg
Huygensstraat
Huygensdwarsstraat
Kleine Drift
Laarderweg
Hooge Laarderweg
Liebergerweg
Noorderweg
Palmstraat
Zuiderweg

1 t/m 89 en 2 t/m 76
1 en 2 t/m 30
1 t/m 37 en 2 t/m 34
1 t/m 53 en 22 t/m 24
1 t/m 9 en 2 t/m 28
32 t/m 44
1 t/m 81 en 2 t/m 66
1 t/m 161 en 2 t/m 48
3 t/m 105 en 2a t/m 104
12 t/m 12a en 41 t/m 89d
2 t/m 16
1 t/m 55 en 2 t/m 62
1 t/m 103
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Wat vooral opvalt is dat in die tien jaren vele nieuwe straten werden aangelegd en dat die straten aardig volgebouwd waren. Toch bleef de wijk een sterk
agrarisch karakter houden. De enggronden tussen en rond de wegen bleven
nog lange tijd de landbouwgrond van de Hilversumse boeren. De oude boerderijen bleven er staan en in bedrijf. Op de Lijsterweg werd tussen de oprukkende woonhuizen zelfs nog een nieuwe boerderij gebouwd.
... en bewoners
De nieuwe bewoners kwamen niet alleen uit het oude dorp. Veel ‘immigranten’ kwamen vanuit andere streken in het land. Rond 1890 ziet men in de wijk
veel families met dezelfde achternaam zoals Van Reenen, Van Dongen, Van
Beek, Van Drie, Ruitenbeek, De Gooyer en Van Putten die niet van Hilversumse origine waren. Zoals blijkt uit Tabel 3 waren het vooral fabrieksarbeiders die veelal werkzaam waren in het oude dorp, maar ook de spoorwegmensen vormden een grote groep. Dat was niet toevallig. Zoals we eerder zagen had de HIJSM aan de Kleine Drift voor haar personeel woningen laten
bouwen. Op nummer 3 woonde daar treinsmid W.P. Lorenz en op nummer
5 de ‘lampenist’ A. Gijsen. Aan de overzijde van die straat treffen we ook veel
spoorwegmensen: Verver, Reisenrijk, Hermes, Elbertse, Groenhuijzen en Vos.
Ook de Zuiderweg was een typische ‘spoorwegstraat’. Toen vanaf de jaren tachtig fabrieken zich in de wijk gingen vestigen nam de bevolking snel toe en werd
samenstelling ook gevariëerder.
Wat was een lampenist?
In die tijd waren de locomotieven uitgerust met carbid-lantaarns die veel onderhoud vergden. Dat was de taak van de ‘lampenist’. Die lantaarns waren van koper dat goed gepoetst
moest blijven en dagelijks dienden de lantaarns met vers carbid gevuld te worden. Bovendien moest de lampenist de uitgewerkte carbid zien kwijt te raken en dat was een smerig
goedje. Vele jaren werd dat spul gestort op een veldje langs de spoorlijn in de buurt van het
latere zwembad ‘Crailoo’. Interessant is dat dat veldje nog steeds is te herkennen aan de vele
unieke plantensoorten die er groeien en die men elders in het Gooi nergens zal aantreffen.

Boerderijen, woningen en fabrieken
De landbouwgronden ten oosten van de spoorlijn waren niet erg vruchtbaar
en hadden een naar verhouding lage grondprijs. Toen de aanleg van de
spoorverbinding dit gebied goed bereikbaar had gemaakt kreeg de industrie
voor dit deel van Hilversum belangstelling. Niet alleen de nieuwe spoorlijn
maar ook de aanleg van diverse ‘sliplijnen’ (aftakkingen van de spoorlijn) en
een lijn van de Gooische Stoomtram Maatschappij van Hilversum naar Laren
maakte het gebied aantrekkelijk. De aanvoer van grondstoffen en de afvoer
van producten werden makkelijker en goedkoper.
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Hoek Kleine Drift/Oude Eemnesserstraat. Links is nog net
een stukje van de locomotievenloods te zien. Op de achtergrond Santbergen. Op de hoek
rechtsvoor, bij de waterpomp,
zou later de bekende politiepost van Dudok gebouwd
worden. (coll. Cees van Aggelen)

In 1881 kwam als eerste bedrijf de ijzer- en metaalgieterij J.G. Taphorn zich in
Over ’t Spoor vestigen, aan de Laarderweg. Na de Tweede Wereldoorlog werd
deze weg overigens herdoopt tot Larenseweg om verwarring met de Naarderweg te voorkomen. Het bedrijf werd negen jaar later overgenomen en
ging onder de naam Ensink verder, vanaf 1905 ook als machinefabriek. Een
ander bedrijf dat ook omstreeks 1880 in Hilversum neerstreek was de margarinefabriek Van Meurs & Co aan het begin van de Hooge Laarderweg
(Hoge Larenseweg). Ensink heeft het bijna honderd jaar in Hilversum uitgehouden, de margarinefabriek was geen lang leven beschoren. Ook uit die beginjaren dateren de gemeentelijke gasfabriek, die in 1884 aan de Kleine Drift
gebouwd werd (zie hiervoor het artikel van Egbert Pelgrim elders in dit nummer) en de Stoomverffabriek J.H. Vossen (1887) aan de Laarderweg. De fabriek
werd in 1890 overgenomen door Otto Briegleb om in 1897 zijn definitieve naam
Le Ripolin te krijgen. Aan de Noorderweg, op nummer 52, kwam in 1899 de
dropfabriek Het Katje in bedrijf, maar deze fabriek werd niet lang daarna
(1903) door brand verwoest en is nooit meer opgebouwd. In 1883 vestigde
zich aan de Laarderweg een sigarenfabriek die in 1904 werd overgenomen
door de firma Van Oenen en Manssen. Het fabrieksgebouw staat er nog steeds;
de ingang van de fabriek kwam later aan de nieuw aangelegde Ampèrestraat
te liggen. De directievilla’s bleven het adres aan de Laarderweg houden. Andere vroege industrievestigingen waren de haarden- en brandkastenfabriek
van E.M. Jaarsma (1905), de diamantslijperij aan de Liebergerweg 3 (1906) en
de sigarenfabriek van Wed. Spruyt aan de Lijsterweg (1909).
Tabel 3. Kostwinners per beroepsgroep in de wijk Over ’t Spoor (1890)
fabrieksarbeider
werkzaam bij spoorwegen
zonder beroep of weduwe
kooplieden
landbouwers
wevers

74 personen
33 ,,
27 ,,
7 ,,
4 ,,
3 ,,
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De Bakkerstraat rond 1920.
Bakker Van Dongen boerde zo
goed dat hij een hele straat
met huurwoningen kon volbouwen. Op zijn verzoek werd
die straat de Bakkerstraat genoemd
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De komst van ‘nieuwe’ industrie had voor de wijk grote gevolgen. Niet alleen
nam de be’olking sterk toe, ook de samenstelling van die bevolking veranderde
aanzienlijk. Een bijzonder voorbeeld daarvan is de haarden- en brandkastenfabriek van E.M. Jaarsma. Oorspronkelijk in Sneek gevestigd, verhuisde Jaarsma zijn gehele fabriek, met personeel, naar Hilversum. De lage grondprijs van
vijf cent per vierkante meter deed de directie besluiten om ook voor het personeel maar meteen een aantal woningen neer te laten zetten. Zo kwamen in
Over ’t Spoor veel Friezen te wonen. Aan de achternamen was en is dat nog duidelijk te zien: Kuidersma, Schaafsma, Sminia, Bosma, Bootsma en Elgersma.
De Friezen kwamen vooral aan de Lijsterweg te wonen. De huizen met de nrs
31 t/m 99 waren de woningen van de eerste ‘allochtone’ werknemers in ons
dorp. Een ander voorbeeld van een ondernemer die op de wijk een sterk stempel drukte was bakker Johannes Marinus van Dongen. Hij werd in 1850 in het
dorpje Giessen onder Gorinchem geboren, verhuisde in 1871 naar Hilversum
en begon op de Kleine Drift 27 een bakkerij. Bakker Van Dongen groeide mee
met Over ’t Spoor en boerde zo goed dat hij een hele straat met huurwoningen
kon volbouwen. Op zijn verzoek werd die straat de Bakkerstraat genoemd. Overigens woonde in zijn woningen veel personeel van de zadelmakerij Van der
Horst en De Heus. Ook de broers Cornelis en Hendrik van bakker Van Dongen trokken naar de nieuwe wijk en zijn zonen vestigden zich er later eveneens.
En zo ontwikkelde Over ’t Spoor zich als een wijk met een afwisselend karakter. Er stonden boerderijen, arbeiderswoningen, “burgermanswoningen”
maar ook villa’s werden er gebouwd. Die laatste zowel vrijstaand of als directiewoning behorende bij een bepaalde bedrijf. Voorbeelden zijn de villa’s
aan de Laarderweg, de directievilla naast de gasfabriek (1885), de directiewoningen bij Van Oenen en Manssen en de villa Westerengh op het terrein van de
bron der waterleiding van Nieuwer-Amstel, later Amsterdamse Waterleiding

Maatschappij geheten. Vele villa’s zijn in de loop der tijd gesloopt, andere zijn
door de oprukkende bebouwing volledig ingesloten en aan het gezicht onttrokken. Een voorbeeld hiervan is de villa Zuiderhof, gebouwd in 1893 naar een
ontwerp van architect M. Meyer. Deze stond aan het eind van de bebouwde
kom met zicht over de akkers tot aan de heide bij de Liebergerweg. Vandaag
de dag is een speurtocht noodzakelijk om deze villa te ontdekken! Nu Zuiderhof is ingeklemd door andere woningen en tuinen heeft deze fraaie villa wel
veel van zijn oorspronkelijke allure verloren.
Villa Westerengh, één van de
directeursvilla’s langs de Larenseweg, op het terrein van de
Amsterdamse Waterleidingmaatschappij. Dit terrein
wordt nu overigens niet meer
voor de waterwinning gebruikt. (coll. Cees van
Aggelen)

Scheiding met de rest van Hilversum
Hoewel vanaf 1880 veel industrie en werkgelegenheid in de nieuwe wijk tot
stand gebracht was bleef Over ’t Spoor nog altijd sterk op het centrum van Hilversum gericht. Het bezwaar van de doorsnijdende spoorlijn werd steeds
sterker gevoeld. Al in 1882 kwam het eerste verzoek, overigens van enkele inwoners van Laren, om een voetgangersbrug te plaatsen omdat de overweg
erg gevaarlijk was. Het was in die tijd namelijk niet ongebruikelijk om gewoon maar over te steken, ook als de spoorbomen gesloten waren. Een jaar
later, in 1883, wendde het gemeentebestuur zich tot de HIJSM met het verzoek om de overweg bij de Laarderweg te vervangen door een tunnel(!). Op
30 november 1903 ontving de Hilversumse gemeenteraad een brief van de bewoners aan de overzijde van den Spoorweg. Men schreef dat men soms twintig minuten of meer moet wachten, alvorens men de overweg tusschen Stationsplein en Laarderweg kan passeren. De nieuwe wijk was zo moeilijk te bereiken dat het des
avonds en des nachts niet zelden voorkomt dat men genoodzaakt is onder of door een
spoorwagon te kruipen om den overweg te passeren.
Niet alleen de bereikbaarheid was een punt van discussie. Ook de sociale status van de bewoners begon in het maatschappelijke verkeer een rol te spelen.
Nu hebben wijken ‘achter een spoorlijn’ of spoordijk al vaker een negatief
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etiket opgeplakt gekregen. Zo is er in Veenendaal zelfs een straatnaam: De
Goede kant van het Spoor! In Hilversum ging het dezelfde kant op. Het beeld
ontstond dat de mensen aan de andere kant van de spoorlijn ‘voor het merendeel tot de financieel zwakkeren behoren’. En er werd een verband gelegd
tussen dit negatieve imago en de spoorlijn die de wijk van de rest van Hilversum gescheiden hield. Aan die scheiding moest wat gedaan worden, vond
het gemeentebestuur. Het trad in overleg met de HIJSM, de eigenaar van de
spoorlijn, en in 1913 werd bij het station een ‘tijdelijke’ voetgangersbrug gebouwd. Dat overleg tussen gemeente en spoorwegmaatschappij had overigens tien (!) jaar geduurd. Voor wie klaagt over de trage besluitvorming in het
huidige Hilversum is het misschien onthullend dat het een kleine eeuw geleden ook al niet zo vlot ging.
Een nog betere bereikbaarheid kwam met de aanleg van het voetgangerstunneltje bij de Hooge Laarderweg en de bouw van het viaduct bij de Johan
Geradtsweg, beide in 1928. In 1938 kwam daar de Beatrixtunnel bij.
De Noorderweg is in 1925 nog
een zandpad. Het boerderijtje
van P. Nagel links op de foto
lag op de hoek van de Simon
Stevinweg en de Noorderweg.
Het werd in 1955 gesloopt en
is nu nog steeds een parkeerterreintje. Ver op de achtergrond is nog net de voetgangersbrug bij de grote spoorbomen te zien.
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Winkels, scholen en kerken
Over ’t Spoor telde al spoedig vele winkels. Er waren uiteraard de gewone bakkers, kruideniers en slagers, maar bijzonder waren de zogeheten, vaak door
weduwen gedreven voorkamerwinkeltjes. Die nijvere dames hadden dikwijls
in hun woonhuis een klein handeltje waar de buurt terecht kon. Heel bekend
waren de snoepwinkeltjes, waar voor weinig geld ‘iets van de plaat’ gezocht
kon worden.
Naar school gaan deden de kinderen aanvankelijk in het oude dorp. Zij moesten dan wel de spoorlijn oversteken, bijvoorbeeld bij de dubbele spoorwegovergang aan de Liebergerweg. Wel op tijd van huis gaan want de spoorbomen konden lang dicht staan! Maar in 1904 kreeg de wijk aan de Huygens-

straat zijn eigen school, de Openbare Lagere School nr.6. Het hoofd, de heer
Kooiman, woonde in een statig huis dat naast de school stond. De school
groeide als kool. In 1905 waren er 127 leerlingen, terwijl het jaar daarna al
238 kinderen de school bezochten. Twee jaar later, in 1906, verrees aan de
Geuzenweg de eerste christelijke school in de wijk, de Geuzenschool. Hoofd
werd de heer L.W.J. van Hasselt die zich spoedig zeer geliefd maakte, niet alleen bij de kinderen maar bij allen in de wijk. Al gauw kreeg meester Van Hasselt de naam van Burgemeester van Over ’t Spoor. In 1907 telde de school 148 leerlingen, twee jaar later waren het er 233. Bekende leerkrachten uit het begin
van de eeuw waren: de dames Buijs, Van den Berg en Van der Leij en de heren
Vinkenborg, Bijl, Mulder en Geijtenbeek. Ook de bewaarschool aan de
Hooge Laarderweg verdient vermelding. Dit schooltje voor kleuters onder de
leerplichtige leeftijd bestond maar korte tijd en telde 20 tot 40 kinderen.
Toen in de jaren ’20 en ’30 grootschalige woningbouwcomplexen verrezen
kwamen in de wijk meer kleuter- en lagere scholen.
Ook voor kerkbezoek waren de bewoners aanvankelijk aangewezen op het
oude dorp. Pas in 1912 kreeg de wijk zijn eerste eigen kerk, de hervormde
Nieuwe Kerk op de splitsing Laarderweg-Eemnesserweg. Wel was er al eerder,
in 1904, een evangelisatiepost opgericht, Salem genaamd. Deze post vormde
een belangrijke spil in het leven van (christelijk) Over ’t Spoor. Daar waren de
zondagschool, de jongensclubs, het naaischooltje, de bibliotheek en een
gaarkeuken. Het gebouw werd later gesloopt en op dezelfde plaats vervangen
door een groter Salem.
Woningbouwverenigingen gaan aan de slag
Wie zich verdiept in de geschiedenis van Over ’t Spoor kan niet om de woningwet heen. De Woningwet van 1901 gaf gemeenten de mogelijkheid om zich
duidelijker met de woningbouw te bemoeien. Belangrijke onderdelen van die
wet waren
– de verplichting tot het stellen van voorschriften;
– de mogelijkheid tot het oprichten van woningbouwverenigingen;
– de mogelijkheid van onteigening in het belang van de volkshuisvesting.
De wet beoogde om voor de volkswoningbouw in het land een stimulans te
zijn. Toch nam de bouwnijverheid aanvankelijk niet toe. Door een crisis van
de hypotheekbanken en een algehele malaise in het hele land nam deze zelfs
af. In Hilversum werden de eerste woningwetwoningen pas gebouwd in
1912. De Arbeidersbouwvereeniging Hilversum zette in de ‘bloemenbuurt’ haar
eerste blok volkswoningen neer. In Over ’t Spoor was het de Volksbondbouwvereniging die in 1917 haar eerste complex van 54 woningen bouwde aan de Larenseweg en de Conradstraat. Een jaar later werden er door St. Joseph woningen gebouwd aan de Huygensdwarsstraat.
Een andere woningbouwvereniging die in de wijk actief werd was opgericht
door een groep niet-scharende erfgooiers. In 1912 maakte de zogeheten Erf-
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gooierswet een onderscheid tussen scharende en niet-scharende erfgooiers
(scharen is het houden van melkvee in de meenten). Op grond van de Erfgooierswet werd aan de Erfgooiersbouwvereniging grond voor woningbouw
uitgegeven. Hun eerst gebouwde complex werd gerealiseerd bij het huidige
Den Uijlplein op een terrein waar de Joh. Geradtsweg, Ludenstraat, Erfgooiersstraat en Hoge Larenseweg samenkomen. De woningen hadden diepe
achtertuinen, ter bevordering van den kleinen landbouw. Mede door het boerderijachtige ontwerp van architect Slot, sprak men wel van ‘tuindorp Over ’t
Spoor’. Dat tuindorp-idee werd nog eens benadrukt door de verre ligging van
het complex ten opzichte van de rest van Over ’t Spoor en van het oude dorp.
Besluit
Begonnen in 1874 was Over ’t Spoor rond 1915 uitgegroeid tot een bijzonder wijk.
De verscheidenheid aan woningen, winkels, bedrijven, villa’s en boerderijen
zorgde voor een afwisselend geheel. In de omgeving van de Kleine Drift waren de cafés en logementen voor wat al te veel ‘leven in de brouwerij’ gaan zorgen. Een politiepost daar, ontworpen door architect W.M. Dudok, was het logische gevolg. Vanaf 1915 ontwikkelde de wijk zich tot een grote woon- en industriewijk. Er kwamen nog grotere bedrijven zoals de N.S.F. (Nederlandsche Seintoestellen Fabriek) en Polak en Schwartz (later I.F.F.), die kleur- en smaakstoffen
maakte. Veel grootschalige sociale woningbouwcomplexen werden neergezet waarbij met name Dudok op de wijk zijn stempel drukte. Hij ontwierp ook
veel van de centrale voorzieningen zoals het slachthuis, een badhuis en enkele scholen. Maar ook woningbouwverenigingen hadden een belangrijke inbreng
en droegen met eigen architecten aan de ontwikkeling van de wijk bij.
Het is jammer, dat de afwisseling en verscheidenheid in de wijk na 1915 begon te verminderen. Wat echter bleef is een Over ’t Spoor met een boeiende historie die in veel publicaties onderbelicht is gebleven!
Bronnen
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