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Een wijk met een rijke historie
Tuinbuurt Vrijlandt komt op een plek vol historie. In 1940 werd hier de wijk Smeetsland 
gebouwd als nooddorp in de Tweede Wereldoorlog. Het rijke verleden van Smeetsland 
willen we graag op een speciale manier in ere houden. Daarom komt er bij elk huis 
een betonnen tegel naast de voordeur met een verwijzing naar ondernemingen die 
in het oude Smeetsland gevestigd waren. Per straat is er een tableau ontworpen. De 
straatnamen zelf zijn een verwijzing naar belangrijke feministen uit het verleden.

Bron: Facebook Smeetsland
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Sociale wijk

Ondanks het tijdelijke karakter van de buurt bleef Smeetsland hier tot in het 
begin van deze eeuw bestaan. Het werd een bloeiende wijk met een uitgebreid 
verenigingsleven, zoals bijvoorbeeld de duivensportvereniging. De sociale 
verbinding was in die tijd groot en burenhulp een belangrijk goed. Er was ook veel 
ruimte voor sociale interactie. In Tuinbuurt Vrijlandt is straks ook veel gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld rond de vijver of in de buurtkas. Dat is niet 
voor niets, het past bij het DNA van de buurt. Hieronder vind je een overzicht met de 
ontworpen tableaus en wat het verhaal erachter is. Kortom, bijzondere verwijzingen 
naar het rijke verleden van Smeetsland.
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Winkels aan huis
Toen Smeetsland in 1940 werd gebouwd kwamen er niet alleen 515 woningen 
maar ook 10 winkels en 29 rijwielbergplaatsen. Er waren in die tijd nog geen grote 
winkelcentra, maar sommige mensen hadden een winkel aan huis. De assortimenten 
waren klein, maar er was wél altijd mogelijkheid voor een luisterend oor. Zo waren 
er onder andere gevestigd schoenmaker Egeter, groenteboer Hogendoorn, bakker 
Bram van de Windt die later caféhouder werd aan de Ogierssingel, melkboer Visser 
en Mien en Ger Wessel met de viswagen. Er was ook een bibliotheek die later is 
overgenomen door de rijdende bibliotheek van Van Driel. De gemiddelde huur van 
winkelruimte aan huis bedroeg vijf gulden per week. De winkels hadden naast 
levensmiddelen of diensten ook een belangrijke sociale functie. Mensen ontmoetten 
elkaar en hielpen elkaar als het nodig was.



Astra Elstakstraat
Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de duivensport een opleving. In de toenmalige 
Herweijerstraat vestigt zich een duivensportvereniging. Een plek waar 
duivenliefhebbers kunnen samenkomen. Duivensport gaat om het racen met 
speciaal gefokte duiven in wed(strijd)vluchten. De winnaar is de eigenaar van de 
duif die de afstand met de hoogste gemiddelde snelheid aflegt. Duivenbezitters 
werden ook wel duivenmelkers genoemd.

De tableaus en hun geschiedenis

Ramaerpad
Na de Tweede Wereldoorlog, toen ook de economie weer aantrok, kwam er steeds 
meer vraag naar opslag- en overslagruimte. Niet alleen voor vis en andere zaken 
die uit de havens van Rotterdam kwamen, zoals cacao en koffiebonen. Maar 
ook voor meubelen die in grotere getalen geproduceerd en vervoerd werden. 
Smeetsland was redelijk dichtbij de havens van Rotterdam, daarom was het dan 
ook handig om hier een meubelopslag te vestigen.

Sophie Redmondstraat
In de wijk was ook een timmerwerkplaats gevestigd. Met het gereedschap dat 
in de werkplaats aanwezig was, vervaardigde de timmerman houtwerken van 
houten spatels tot deuren en kasten. Veelal in opdracht van mensen uit de wijk. 
Het was ook een plek om nieuwe timmermannen op te leiden. Er bestonden nog 
geen vakopleidingen, mensen leerden een beroep in de praktijk.

Corry Tendeloosstraat
Ook groenteboer Hogendoorn was te vinden in de wijk. Van exotische groenten 
had men in Smeetsland nog nooit gehoord. Bananen waren in de jaren ‘50 
vooral voor de rijken. Mensen die ze voor het eerst zagen, verorberden ook vaak 
de schil. Aardappelen, groenten en soms een klein beetje vlees en op vrijdag 
een stukje vis was wat de pot schafte. Bij de groenteboer vond je Nederlandse 
groenten zoals tomaten, winterpeen, boerenkool en rabarber.

Dirk Muijspad
Dichtbij op de Smeetlandse dijk was een treinstation gevestigd. Het was een 
toegankelijke verbinding die mensen direct naar Dordrecht en Rotterdam 
Centraal bracht. De trein werd vaak gebruikt. Het werd zo ook mogelijk om in 
Dordrecht te werken. Bij het station stond een klein houten stationshuisje dat 
er uiteindelijk tientallen jaren heeft gestaan.

Tania Leonstraat
Samen met ruim 500 huizen en 10 winkels werd er in 1941 ook een rijwielstalling 
voor 29 fietsen gerealiseerd. Het was in de jaren na de oorlog niet vanzelfsprekend 
om een fiets te hebben. Er was een groot tekort aan materialen en aan geld. 
Maar tussen 1950 en 1960 telde Nederland al zo’n 5 à 6 miljoen fietsen en dat is 
blijven stijgen tot 22 miljoen vandaag de dag.

5



6

Dirk Smeetslaan
De hele wijk trok naar schoenmaker van Egeter voor nieuwe zolen en hakken. 
Als er iets kapot was aan je schoenen was er meestal geen geld om zomaar een 
nieuw paar te kopen. Alle schoenen werden opgelapt totdat ook schoenmaker 
van Egeter geen opties meer had om ze draagbaar te maken.

Ogierssingel
Een bekend fenomeen in de wijk waren Mien en Ger Wessel met hun viswagen, 
van oudsher was vrijdag de dag waarop men vis at. Vanuit het katholieke 
geloof was vrijdag de dag waarop je soberder leefde. En aangezien vis destijds 
goedkoper was dan vlees at je dus op vrijdag vis, zoals kabeljauw of haring.

Jan Vrijlandtsingel
Melkboer Visser voorzag iedereen in Smeetsland en omstreken van dagverse 
melk. De melkboer trok langs met zijn wagen, zette volle melkflessen neer 
voor de deur en nam de lege flessen weer mee om opnieuw te vullen. Heel erg 
duurzaam, zouden wij vandaag de dag zeggen. Maar melkboer Visser verkocht 
ook de geliefde gortepap en zelfs erwtensoep.

Molenvliet
In hun eigen buurt konden bewoners ook vers brood halen bij de bakker. Dat 
was bij bakker Bram van de Windt aan de Ogierssingel. Later opende Bram de 
Windt hier ook de veel bezochte plaatselijke kroeg. Er werd vooral wit brood 
gegeten en in de ochtend werd er van de restjes van brood vaak broodpap 
gemaakt, zodat er niets werd verspild.

Mr. Arend van der Woudenslaan
In de wijk was ook een bibliotheek gevestigd. Later bleek dit niet helemaal 
rendabel en kwam er een rijdende bibliotheek. Lezen was niet voor iedereen 
weggelegd, maar het belang van lezen voor de ontwikkeling van mens en 
maatschappij werd steeds meer ingezien. Door deze mobiele bibliotheek konden 
volwassenen en kinderen op een laagdrempelige manier een boek lenen.

Herweijerstraat
In Smeetsland was ook een schilderswerkplaats te vinden. Zeker in de jaren 
na de oorlog was er erg veel werk te doen om alles weer op te bouwen. In de 
werkplaats werd veel op bestelling geschilderd, maar het diende ook als opslag 
voor schildersmaterialen.


