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Aan de leden,
Anders dan anders, dit 29e nummer van Tijd-Schrift.
In feite is het een afzonderlijk boekje met daaraan toegevoegd enige verenigings gegevens.
De commissie hoopt u met deze bijdrage aan de geschiedenis van een deel van Vlaardingen een genoegen te hebben gedaan. Per slot stond de wieg van
vele Vlaardingers in "het land" en daarover gaan
twee van de drie artikelen. Het derde artikel
geeft ons informatie over een toch wel beroemde
Vlaardinger die een eeuw geleden als zodanig werd
erkend door dat men een straat naar hön noemde.
Over het verdere hoe en waarom van de drie artikelen word u steeds geïnformeerd door een "vooraf".
De lezingencommissie is er (alweer) in geslaagd
een aantrekkelijk winterprogramma op te stellen.
Noteert u data, plaats en tijd direkt in uw agenda ? Let op de wat ongebruikelijke plaatsen van
samenkomst!
Aan de reeks uitgaven over Vlaardingen werden weer
enige bijzonder aardige boeken en boekjes toegevoegd die, zij het kort, in dit nummer worden besproken .
De commissie wenst u veel leesplezier met die boeken en ook met dit Tijd-Schrift. Wilt u op de inhoud van dit nummer reageren dan kunnen die reakties worden gericht aan het afzonderlijk van het
sekretariaat ingestelde redaktieadres (zie titelblad ), waar u ook terecht kunt voor losse nummers
van dit en vorige Tijd-Schriften.
P.M.J.van den Berg-Man in 't Veld.
M.A.Struijs.
E.C.van d e r V l i s - D i j k a n a .
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De geschiedenis van de Oostwijk werd cm twee redenen beschreven. Eerst cm te dienen als tekstboekje
bij de fototentoonstelling "Oostwijk was", die
in het najaar van I98I in het Hollandiagebouw werd
gehouden in het kader van het projekt "Oostwijk
was, is, wordt".
De tweede reden is het feit dat de wijk in dit
decennium min of meer het eeuwfeest van haar ontstaan viert. Want afgezien van de iets oudere bebouwing langs de Oosthavenkade en aan de kop van
de Schiedamseweg, begon de wijk in feite pas na
1881 werkelijk te groeien en werd etappegewijs
steeds verder naar het cxDsten toe volgebouwd.
Die groei is heel goed te volgen op de stadsplattegronden uit verschillende jaren en daarcm is
de indeling van de tekst aan de hand daarvan gemaakt. Omdat het waarschijnlijk niet mogelijk zal
zijn alle besproken plattegronden als illustratie
op te nemen, is de tekst zó gemaakt dat men ook
zonder die bepaalde plattegrond te zien, kan begrijpen wat er veranderde.
Inderdaad: veranderde, want na de aanvankelijke
groei en de daarop volgende stilstand, is de wijk
in de laatste jaren sterk aan het veranderen en
ook dat wordt besproken.
Al met al een interessante geschiedenis van een
Vlaardingse stadswijk die vroeger officieel werd
aangeduid als "Overbrugsepolder", maar cLLe bij
de Vlaardingers bekend was (en is) als "het land".

*
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- 2 HET ONTSTAAN EN DE ONTWIKKELING VAN DE
OOSTWIJK TE VLAARDINGEN.

Op de oudst bekende stadsplattegrond van Vlaardingen, omstreeks 1570 vervaardigd door Jacob van
Deventer, staan in de driehoekige polder ten oosten van de Haven van Vlaardingen twee boerderijen
aangegeven. Wij mogen aannemen dat die boerderijen
er inderdaad hebben gestaan cmidat Van Deventer
zijn plattegronden maakte voor een militair doel.
Zijn opdrachtgever was namelijk Koning Philips
II van Spanje die deze plattegronden nodig had
in zijn strijd tegen de opstandige Hollanders.
Gezien de aard van dit soort plattegronden moeten
we altijd voorzichtig zijn met de uiterlijke vormen van daarop voorkcmende gebouwen, want voor
militaire doelen is het wel belangrijk te weten
waar een bepaald gebouw staat maar het uiterlijk
ervan is uit dat oogpunt minder belangrijk. Daarom
zijn op zulke kaarten de gebouwen vaak stereotiep
afgebeeld: een kerk in de ene stad kan er net zo
uit zien als die in een andere, terwijl toch uit
andere bronnen bekend is dat zij geheel anders
van vorm zijn geweest.
Toch is Van Deventer betrouwbaarder dan Jan Jansz.
Potter die op een kaart van Vlaardingen en angeving uit 1577 de polder geheel leeg laat. Maar
van Potter is dan ook bekend dat hij wel meer iets
weg liet, eenvoudig cmdat hij door zijn tekentrant
geen ruimte meer overhield cxn een bepaald gebouw
in te tekenen. Maar ook dat heeft zijn reden: Potter werkte als landmeter bij het Hoogheemraadschap
van Delfland en daardoor meer op waterstaatkundige
kaarten gespecialiseerd.
De meest noordelijke van de twee door Van Deventer
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- 3 aangegeven boerderijen staat op de hoek van de
Haven en het Spuiwater. Op een plattegrond uit
1619, vervaardigd door de landmeter Balthasar Florisz., blijkt deze boerderij inmiddels tot een
Hofstede te zijn uitgegroeid. Dat zal zijn oorzaak
hebben in het feit dat de Ambachtsheerlijkheid
Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht, waartoe ook
de polder behoorde, in l6l2 werd verkocht en de
nieuwe eigenaar daar een nieuw huis liet bouwen.
De heerlijkheid was vanaf 1374 steeds in adellijke
handen geweest, maar in genoand jaar werd een door
de handel rijk geworden burger de nieuwe Ambachtsheer. De Amsterdamse specerijenkoopman Pieter Gerritsz.van Ruytenburg kocht het land voor 26.000
gulden van Charles de Ligne, Graaf van Aronberg.
Op de laatstgenoande plattegrond blijkt de polder
in percelen te zijn verdeeld, zowel wei- als akkerlanden en de grootste delen ervan hebben namen
gekregen: "Het Louweland" voor het aparte poldertje tussen de Schiedamsedijk en het Spuiwater en
"Buyte Weyde" voor de grote polder.
Aan de Maas is een gors met een rietveld. (Het
rietsnijden werd verpacht en de pachter verkocht
het riet aan de scheepsbouwmeesters die er de rompen van schepen mee dichten).
Het "Toepat", sinds l879 Schiedamseweg genaamd,
is op deze plattegrond niet het rechte pad dat
wij later te zien krijgen, maar loopt met een grote bocht pas ter hoogte van de Willem Beukelszn.
straat oostwaarts het land in naar de Schiedamsedijk.

Op Boxhom's plattegrond uit 1032 is de situatie
ten oosten van de Haven nog weinig veranderd. Wél
is het "Toepad" nu haaks op de Haven geplaatst
en is op de beide hoeken ervan al enige bebouwing
te zien. Omdat de Buytenweyde evenals Het Louwe-
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land met koeien is gestoffeerd wordt de indruk
gewekt dat hier uitsluitend weiland zou zijn geweest. Op latere kaarten en plattegronden worden
echter delen van de polder aangeduid als 'teelland' ; ook andere bronnen geven aan dat er ook
iets aan akkerbouw of tuinbouw werd gedaan.
Zoals hiervoor al gezegd liet de Ambachtsheei al
spoedig na de aankoop van de heerlijkheid een
nieuw huis bouwen, voorzien van stalgebouwen en
een fraaie tioin. Het oude huis werd daarna door
een particulier bewoond en deed sedert 1722 dienst
als weeshuis voor de stad Vlaardingen.
Op een kaart die vermoedelijk uit 1722 dateert
is tuin en huis afgebeeld. Niet zonder reden in
die volgorde genoemd, want het huis en de stallen
zijn ten opzichte van de tuin véél te klein weergegeven. Maar ook hier geldt weer dat het meer
een waterstaatkundige dan een topografische kaart
is.
Behalve het Hof is ook het Toepad, de Hogelaan,
de Schiedamsedijk, het Buizengat en de Kortendijk
met de korenmolen afgebeeld. Uiteraard ook de korenmolen, want naast andere 'heerlijke' rechten
bezat de ambachtsheer ook het recht van de wind!
Zelfs toen de molen in eigendom was van de stad
moest jaarlijks 20 gulden 'windregt' aan de ambachtsheer worden betaald. (Over de heerlijke
rechten is van 1742 tot 1791 een zgn.'Groot Proces' gevoerd, dat door de ambachtsheer werd gewonnen. Ten behoeve van dit proces heeft men talrijke
bewijsstukken van de Vlaardingse geschiedenis verzameld en die verzameling doen uitgeven onder de
naam "Handvesten, Octroyen, Privilegiën en Regten
aan de stede Vlaardingen ...". Dit boek is een
uniek handboek voor de plaatselijke geschiedenis).
Ook op de "Grondteekening der Stede Vlaardingen",
omstreeks 1750 door Joh.Gaillard te Den Haag uit-
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- 5gegeven en opgenomen als illustratie in de genoemde "Handvesten", is de situatie in het oosten nog
vrijwel niets veranderd. Op het rietgors buiten
de kade van de Buytenweyde is een bos aangeplant
en dat wordt het "Bosch van den Heere Diederik
van Leide" genoemd, later ook "Maasbos". De familie Van Leyden was namelijk door huwelijk en vererving sinds 1703 in het bezit van de ambachtsheerlijkheid gekomen.
Op de plattegrond zijn halverwege de Buytenweyde,
ter hoogte van de tegenwoordige Eendrachtstraat,
twee landpercelen te zien waarop kleine verticale
streepjes staan. Hierover wordt gemeld dat het
"Wanddroogerijen" zijn, dus een plaats om de haringnetten, opgehangen aan palen, te drogen. Voor
dit doel werd dit stuk land al vóór 1725 van de
ambachtsheer gepacht door ene Claes Ariensz.Berkel
die daar 40 gulden per morgen land, per jaar voor
moest betalen. Een andere pachter van de ambachtsheer, Jan Maartensz.Bij1, mocht op zijn pachtland
ook "netten of haringwant spreyen of drogen" maar
hij mocht dit uitdrukkelijk niet doen op "palen
of staken", iets wat buurman Berkel nu juist wél
was "vergunt en toegestaan".

Vervolgen wij nu onze speurtocht naar het ontstaan
van de Oost wijk, dan kcxnen wij nu terecht bij de
Wijkkaart uit l847- Het gehele toenmalige Vlaardingen was in 11 wijken verdeeld die elk een letter hadden (A tot en met L, met uitzondering van
de J), terwijl de huizen per wijk genummerd waren.
Op de kaart van de ongeving van de brug over de
Haven zien we dat de kop van het Toepad al iets
meer bebouwd is. Zo is daar de Concertzaal ingetekend, de latere zaal Harmonie. De grond hiervoor
werd op 5 september I817 door de toenmalige ambachtsheer Diderik van Leyden Gael, een neef van
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de vorige, in eeuwigdurende erfpacht afgestaan
aan de initiatiefnemers tot het stichten van de
zaal. De bouwkosten voor de Concertzaal van het
Muziekgezelschap "Harmonie" werd bijeengebracht
door de uitgifte van certificaten van aandeel in
een lening van 100 gulden. De opening van de zaal
vond reeds op l8 novönber l8l7 plaats. (De huidige
Harmonie ontstond in hoofdzaak uit een verbouwing
in 1906).
Op de Wijkkaart is verder de "Bleekerij" aangegeven met daarbij het "Bleekhuis". In de blekerij
werd textiel gebleekt, vermoedelijk op industrieële basis. Op het terrein werd later de BI eekstraat aangelegd.
Tegenover de Concertzaal stond in l847 ook al het
grote herenhuis waarin de notarissen Anthonie
Knottenbelt en later Baron Van der Feltz woonden
en hun kantoor hadden.
Op 28 november I828 nam de Vlaardingse gemeenteraad het besluit can het grondgebied van de laatste
ambachtsheer, genoemde Van Leyden Gael, aan te
kop)en voor de som van 100.000 gulden. Op 12 maart
1830 vond de feitelijke overdracht plaats. Hoewel
stadsuitbreiding naar het oosten hierdoor mogelijk
werd, kwam dit toch slechts aarzelend op gang.
De eerste vestigingen aan de oostzijde van de Haven betroffen in eerste instantie rederijen en
industrieën. De eerste indiostrie was een kalkbranderij met twee ovens die een plaats vond in het
uiterste oosten, ter plaatse van het huidige HVO
terrein. Een uitzondering op de industrie vormde
het RocHiis Katholiek Liefdesgesticht aan de Hoflaan
dat zich in I856 daar vestigde, enige jaren later
gevolgd door de Gasfabriek, die in 1859 het eerste
lichtgas produceerde. Aan het Oosterhoofd kwam
in 1862 een garancinefabriek waar men uit meekrapbladeren rode verfstof bereidde. Deze fabriek had
een stoommachine van 20 PK, maar het was niet de
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- 7 eerste in Vlaardingen. Die werd al in I846 geplaatst bij een schrijnwerker aan de Kuiperstraat.
De Touwslagerij "De Zeevaart" van K.S.van der
Brugge werd in I867 geopend in een langgerekt pand
langs de Kade van de Buitenweide, naast de latere
Ie Van Leyden Gaelstraat.
De eerste rederij die zich in de Oostwijk vestigde
was "De Noordzee", eveneens in I867 en in I869
gevolgd door de Rederij "Regt door Zee" • De laatste was vrij groots opgezet en er werden tevens
arbeiderswoningen bijgebouwd in wat later bekend
werd als "De Scheveningsebuuri:". De machinale haringnettenbreierij van de reder A.Hoogendijk Jzn.,
ook in die tijd opgericht, zorgde er voor dat het
breien van haringnetten grotendeels uit de sfeer
van de armenzorg werd gehaald.
In 1877 werd de Hollandsche Boterfabriek VACCA
opgericht door de Groninger J.W. Muur ling, die tevens directeur was van Rederij "Het Noorden". De
firma ging in I88I failliet en werd opgekocht door
een concurrent. Op bepaalde voorwaarden verkocht
deze het geheel weer door aan de Brabander Constant Hendrik Wagenaar Hummelinck die er de "Hollandia" in vestigde.
Nu de Oosthavenkade aardig bebouwd begint te raken
diende men ook te zorgen dat de bedrijven niet
bij elke stormvloed onder water liepen en daarom
bouwde men in I887 een keer sluis in de Haven. In
verband met de toenemende nijverheid werd in die
tijd de aarden kade voor het eerst bestraat. Om
de kosten te dekken werd hiervoor door de göneente
15.000 gulden geleend.
De woningbouw in de wijk kwam pas goed op gang
toen de Schiedamseweg werd bestraat. Eerst in I88I
tot de Eendrachtstraat en in I887 tot de Schiedam-
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sedijk. Aan die Schiedamseweg bouwden de reders
hun kapitale villa's, zoals die van IJzermans,
nu Bank Mees & Hope, uit I883.
Naar een plan van Ir Itz, de latere direkteur van
gemeentewerken, werd vervolgens de woonwijk ten
zuiden van de Schiedamseweg gebouwd. Volgens de
plattegrond van I89O kwamen in die tijd tot stand
de Bleekstraat en Dwarsbleekstraat, de Oranjestraat, Willem Beukelszn.straat, Koningstraat,
Eendrachtstraat,
Callenburgstraat,
Kortesteeg,
Nieuwstraat, Boterstraat, Oosterstraat en de Bokkingstraat, een zijstraat van de Oosterstraat die
aansloot bij de al geprojecteerde Maasstraat.
Buiten de kade van de Buitenweide is de spoorlijn
Rotterdam-Maassluis aangelegd die in I89I in gebruik werd genomen. Daarnaast lag de Schietbaan
en nog verder naar de Maas toe het Waterleidingbedrijf dat in I885 in bedrijf werd gesteld. De
spoorbaan, tevens bedoeld als waterkering, ligt
nog net op het vroegere Maasbosterrein; het Waterleidingbedrijf ligt al in de "Nieuwe Polder", een
landaanwinning ontstaan door verlenging van het
havenhoofd.
Vlaardingen was al sinds l859 aangesloten op het
landelijk Telegraafnet (vooral belangrijk voor
de haringhandel) en op genoemde plattegrond komt
dan ook het Telegraafkantoor voor: een klein gebouwtje aan het begin van de Hof laan nabij de
Schiedamseweg.
Om de wijk voor het rijverkeer te ontsluiten werd
in 1889 een nieuwe ijzeren draaibrug ganaakt, terwijl ter hoogte van de Oosterstraat voor de voetgangers een pontje voer.
In 1891 werd aan de Hof laan de kerk van de Nederlandse Protestantenbond gebouwd. Om het benodigde
kapitaal daarvoor bijeen te brengen werden renteloze "bons" verkocht ter waarde van 25 gulden.

StxicLifUxhttegMJond 1901.

- 9 Tien van die bonnen konden worden omgeruild voor
één bewijs van aandeel in de (in 1890) op te richten Naamloze Vennootschap "De Protestantenbond".
Deze kerk werd de buur van het R.K.Liefdesgesticht
waarvan in l897 de oude gebouwen werden afgebroken
ten behoeve van een nieuw pand inclusief de Mariaschool op de hoek van de in l895 aangelegde Emmastraat. In die straat werd in I898 de gereformeerde Emmaschool en het Hervormde Rusthuis voor bejaarden, toen beter bekend als "Diaconiehuis",
geopend. Daarvóór al, in l895? was de eerste steen
gelegd voor de bouw van de watertoren, die helaas
in 1956 werd afgebroken.
Aan de Oosthavenkade werd in l899 het koffiehuis
en de zaal van de Volksbond tegen Drankmisbruik
"Excelsior" geopend.
Op de plattegrond van het jaar 1901 zijn de uitbreidingen sedert I89O te zien. Noordelijk van
de Schiedamseweg kwam de al genoemde Eiimastraat
en de Hofsingel tot stand, terwijl een strook
grond langs de Hofsingel voor uitbreiding van het
Hof wordt gereserveerd. Aan de zuidzijde van de
Schiedamseweg werden gebouwd de Arnold Hoogvlietstraat, Wilhelminastraat, Koninginnestraat en
Oosterdwarsstraat. Verder de Nieuwsteeg, Maasstraat, Dwarsstraat en Dwarssteeg, de (Ie) Van
Leyden Gaelstraat, Ie en 2e Spoorstraat, de (ie)
Maasboschstraat en de Spoorsingel.
De Binnensingel is aan de westzijde in wording
en aan de oostzijde geprojecteerd.
In de Nieuwe Polder is in I896 een begin genaakt
met de aanleg van een nieuwe haven, die in I9OI
voor tweederde deel gereed is en waarvan de noordzijde al met pakhuizen is bebouwd. Onder meer was
daar een glasfabriek van de NV Vereenigde Glasfabriek, "De Hut" genaamd, die in 1900 met de produktie begon. Op de andere hoek van de doorgang
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- 10 naar de Binnensingel werkte sinds l899 de Suikerraffinaderij van Hollandia.
Ook aan de zuidzijde van de in I898 naar Koningin
Wilhelmina genoande haven zijn pakhuizen verrezen.
Omdat de "Nieuwe Haven" zoals hij ook nu nog dikwijls wordt genoond, een open verbinding had met
de Oude Haven was daar een eilandje ontstaan dat
door een ijzeren draaibrug met de noordzijde werd
verbonden. Deze verbinding is in 1936 gedempt en
de brug gesloopt.
In 1908 is de Koningin Wilhelminahaven al 4 jaar
geheel gereed. In het nieuwe oostelijke deel ervan
heeft het drijvende zwembad een plaats gekregen
en aan de zuidzijde is de nieuwe zeevishal geopend. De straat die van de Oosthavenkade naar het
Waterleidingbedrijf liep is naar dat bedrijf genoemd. Het viaduct Binnensingel-K.W.Haven, in de
volksmond "De Tunnel" genaamd, is gereed en de
Spoorsingel is in noordoostelijke richting al
doorgetrokken.
De noordzijde van de 2e Maasboschstraat is al geheel bebouwd en de zuidzijde gedeeltelijk. De 2e
Van Leyden Gaelstraat is in wording, evenals de
3e Spoorstraat, de latere De Ruyterstraat. (Omdat
déze 3e Spoorstraat te ver van de Ie en 2e Spoorstraat aflag heeft men later de naam gewijzigd).
De straten oostelijk van die straat zijn geprojecteerd, terwijl ook een aantal straten in Het Louweland geprojecteerd zijn. Aan de oostzijde van
de Binnensingel is de plaats van de in I91O geopende Nieuwe Kerk al aangegeven en rond het Verploe^ Chasséplein zijn een aantal villa's verrezen.
Aan de Oosterstraat staat sinds I904 de openbare
school School C en op de hoek van de Binnensingel
sinds 1906 de Nutskleuterschool. In de Wilhelminastraat werd in 1904 de eerste steen gelegd voor
de Christelijke School, nu de Van der Schaarschool.

Stad4fUjOLti.egAjond 1925.

- 11 op 29 juli 1905 opent F.de Ronde aan de Binnensingel nr 151 het Hotel "Amicitia".
De stadsplattegrond van 1917 laat zien dat een
groot deel van de verlengde Hogelaan en het Emmaplein al bebouwd is. De Parkweg, hier nog "Schiedamse Singel" genoond, is in aanleg, evenals de
straatverlengingen oostelijk van de Boslaan. Gereed zijn de Trompstraat en de Piet Heinstraat,
de Nieuwekerkstraat, Cornells Houtmanstraat, Jacob
van Heemskerkstraat, Willem Barendszn.straat en
de westelijke helft van de Boslaan.
In 1915 is op de hoek van de Binnensingel en de
2e Van Leyden Gaelstraat de Gereformeerde Kerk
A gebouwd. Gereed zijn verder de ganeenteschool
voor MULO en de Gymnastiekschool, beide aan de
Nieuwekerkstraat, alsnede de "Bad-Inrichting" van
Patrimonium aan de 2e Van Leyden Gaelstraat.
In 1925 is de wijk vrijwel geheel gereed. De Aert
van Nesstraat en de Van Kinsbergenplaats, met het
daarbij behorende gedeelte van de Spoorsingel kwam
gereed, evenals de Julianasingel met de Parkweg
en de Beuke-, Denne-, Eike- en lepestraat.

In de jaren die volgden veranderde de wijk weinig
van aanzien. Wél veranderde de bedrijvigheid. Was
het lange tijd de visserij die een groot deel van
de wijk met pakkerijen, kuiperijen, rokerijen etc.
een bepaald aanzien gaf, in de loop der tijd veranderde dat. De visserij liep steeds meer terug
om tenslotte geheel weg te vallen terwijl de industriële bedrijvi^eid toenam.
Maar ook in die industrie traden doorlopen veranderingen op. Zo werd de eenmaal met het predikaat
"Koninklijke" gesierde Hollandiafabriek, een wereldnaam destijds, ingekrompen tot een klein onderdeel van een buitenlands concern en zelfs dat

De kop van de noond-^JLjjde van de Schi.edamAeweg. /vond
1890. De woningen -ótaan twi^en de Ho^Jjaxm en de
SaxU "Hanmonjje". VeA^eÜ^k de WLjMkawii. 18^7.
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onderdeel zal snel verdwenen zijn.
De Rotterdamsche Margarine Industrie v/h De Zwerver, gevestigd in de oude suikerraffinaderij van
Hollandia aan de Koningin Wilhelminahaven, ging
in andere handen over. Scheepswerf Figee, eerst
van de Havenstraat naar de K.W.Haven verplaatst,
ging op in het Havenbedrijf Vlaardingen Oost, het
grootste bedrijf in de wijk. Maar ook dat bedrijf
werd een onderdeel van een internationaal concern.
De Vaten- en Kistenfabriek van Van der Burg aan
de Ie Van Leyden Gaelstraat verdween geheel en
zo zijn er meer voorbeelden te noemen.
Na de laatste oorlog begon de wijk ook uiterlijk
te veranderen. Van de Hoflaan verdween de Gasfabriek en verrezen nieuwe kantoren van ganeentelijke diensten en bedrijven alsmede de brandweerkazerne. De Remonstrantse kerk werd nogal smakeloos
gemoderniseerd en het R.K.Liefdesgesticht en de
Mariaschool maakten plaats voor een modem kantoor
van de Sociale Dienst. De apotheek van Zembsch,
later Walrave, met de opvallende ronding in de
gevel, werd eveneens gesloopt en in de plaats ervan kwam het gebouw van de Kamer van Koophandel
en een bankgebouw.
Op de Schiedamseweg veranderden winkels en woonhuizen van bestemming. Zo verdween de lange, smalle overvolle winkel van Hoogland en het deftige
Sigarenmagazijn van Van IJperen; werd een villa
ingericht als jeugdhuis en de Harmonie gedegradeerd tot een bij zaal van de in 1952 gebouwde
stadsgehoorzaal. Voor de parkeerplaats van die
zaal moest de oude watertoren aan de Einmastraat
helaas wijken. Een nieuwe toren was inmiddels gebouwd aan de Van Linden van den Heuvellweg.
Aan de overzijde van de Schiedamseweg veranderde
ten derde male de gehele hoek Oosthavenkade. Op
de plaats van het oude notarishuis verrezen nieuwe
panden, onder meer van de Spaarbank, een eeuw ge-

De oo4t^l^e
van de Binnen^in^el
met de io/ien van
de in 1910 g.ebouwde en in 1981 a^ebnoken
NLeuwe
K&fik van de MejivoAmde Qemeente.
Ca 1915.

- 13 leden nog behorende tot de "instellingen ter voorkcMning van armoede".
De villa "Maaswijk", tegenover de Eendrachtstraat
werd al in 1928 afgebroken ten behoeve van de bouw
van een vijftal winkels met bovenwoningen, maar
die winkels hebben inmiddels al weer de nodige
veranderingen ondergaan.
Een verandering uit 1935 is de afbraak van de villa "Lustoord" ten behoeve van de bouw van de Oosterkerk.
In de Emmastraat veranderde de Emmaschool gedeeltelijk in een schietbaan. Het Hervormde Rusthuis
werd door de ouden verlaten en bevat nu kantoren.
In de straat kwam later zelfs een Moskee.
Van de Hofsingel verdween het Ziekenhuis, een
vreand lege plek achterlatend.
Het Verploegh Chasséplein kreeg zijn Verzetsmonument en werd daardoor het middelpunt van de herdenking van de gevallenen uit de 2e Wereldoorlog.
In de voormalige ambtswoning van de burganeester
werd een tandartsenpraktijk gevestigd, terwijl
Rusthuis "Siloam", gevestigd in villa "Paddenburg",
werd opgeheven. Naast het kantoor van de Nederlandse Middenstandsbank werd een wat uit de toon
vallend flatgebouw geplaatst.
Sommige grote huizen aan het oostelijke deel van
de Schiedamseweg werden voor bewoning te kostbaar
en hebben nu een kantoorbestaiming.
De eenvoudige Halte Schiedamsedijk van de Nederlandse Spoorwegen werd een heus station met een
viaduct en nieuwe flatgebouwen in de omgeving.
Van de woningen aan de Parkweg moest een deel wegens verzakking worden afgebroken. Moderne flats
kwamen er voor in de plaats.
De woningen in de Zeeheldenbuurt verkommeren
steeds meer en zullen eertijds wel door nieuwe

De oude ambt^iuHinxnjg. van de bungemeeyiteA. aan. hei
VejipXaegk QuL4/ié.pJjeln, hoek ScJuuedamAeiüeg..
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woningen worden vervangen, evenals dat in de omgeving van de Ie Van Leyden Gaelstraat al gebeurd
is.
Van de Binnensingel is de Nieuwe Kerk inmiddels
verdwenen. De Nutskleuterschool aan die singel
werd opgeheven en bij het openbaar onderwijs gevoegd. De Ambachtschool aan de Oosterstraat verdween als Lagere Technische School naar de Deltaweg en de volgende bewoner van de voormalige openbare school School C, de Sociale Werkplaats, ging
als Toeleveringsbedrijf "Vlaardingen" naar het
industrietrrein De Vergulde Hand.
De landelijk bekende Drukkerij Van Dooren nam
geleidelijk aan het gehele "eilandje" tussen
Dwarsstraat-Maasstraat-Oosterstraat en Callenburgstraat in beslag en liet op de laatste hoek een
nieuw pand bouwen.
De Maasstraat veranderde door de afbraak van de
gebouwen van de Touwslagerij "De Zeevaart" en
evenzo het vroeger doodlopende stukje van de Callenburgstraat. De altijd zo prozaïsche Dwarssteeg
werd door de bewoners cxngetoverd in een vriendelijk ogend straatje.
In de omgeving van de Eendrachtstraat verdween
de Nieuwsteeg. In de Koningstraat werd de gelijknamige school afgebroken, terwijl de Apostolische
kerk aldaar een pakhuis werd. De Eendrachtstraat
zelf veranderde meer of minder door verbouwingen
aan de panden en door gevelkleuringen.
In de Callenburgstraat werden de gebouwen van de
Wasserij Overmans vervangen door woonhuizen.
Het oude kantoor van de firma Hoogendijk boven
aan de Bleekstraat werd gesloopt. Een nieuw kantoor werd in de Willem Beukelszn.straat opgetrokken. De vruchtenwijnfabriek van die firma op de
hoek vande Oranjestraat werd eveneens afgebroken.
De voormalige Hollandiawinkel en de bijbehorende
huizen zullen wel spoedig volgen.

De SctvLedanAemeg, g.ep,erL nxwA. keJ: oosten. Ca 1890.

- 15 Van de oude wijk bleef gelukkig het houten kuiperspand boven aan de Willan Beukelszn.straat
gespaard en het wordt door de huidige eigenaar
firma Nieuwstraten in prima staat van onderhoud
gehouden waardoor het een sier raad voor de wijk
is.
Zo ontstond, groeide en veranderde de Oostwijk
en zij zal ongetwijfeld blijven veranderen.
Hopelijk slaagt men er in het karakter van de wijk
dat toch wel iets eigens heeft, te behouden.
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Vooraf.
Dat de Callenburgstraat is gekozen voor een rekonstruktie heeft zijn reden. Viert de gehele Oostwijk in deze 80er jaren min of meer haar eeuwfeest, ook de Callenburgstraat als zodanig heeft
iets te vieren.
Zoals de Oosterstraat in het begin "geprojecteerde of Oost er straat" werd genoemd, zo was de Callenburgstraat de "geprojecteerde of Noorderstraat".
De Oosterstraat behield die fantasieloze naam,
maar de Noorderstraat werd op 4 november l882 vernoemd naar een bekende figuur uit de Nederlandse
en Vlaardingse geschiedenis, namelijk naar Gerard
Callenburg, Luitenant-Admiraal van Holland en
sedert I670 inwoner van Vlaardingen. Over zijn
leven leest u elders meer.
De feitelijke stichting van de straat ligt 3 jaar
eerder dan de naamgeving en de uiteindelijke afbouw 15 jaar later. De eeuwfeest datum van de
stichting ligt dus al achter ons, terwijl in de
kcmende 15 jaar elk jaar een aantal bewoners het
eeuwfeest van hun eigen huis kunnen vieren. De
naamgeving is dus het enige wat als straat in zijn
geheel gevierd kan worden. Daarom dus deze rekonstruktie.

*

- 17 DE CALLENBURGSTRAAT; EEN REKONSTRUKTIE.

Bepalend voor de aanleg van de Callenburgstraat
op de plaats waar die nu is, was de bouw van een
pand aan het Toepad, de huidige Schiedamseweg,
waar H.E.van Dooren op 11 juni l879 erfpachtsgrond
voor heeft aangevraagd. Hij wilde een stuk van
500 m^ van het land dat tot dan verhuurd was aan
de landbouwer Johannes de Zeeuw en dat grensde
aan het land van de Maatschappij "Regt door Zee"
dat zich uitstrekte van de Oosthavenkade tot en
met de Eendrachtstraat. Van Dooren merkt in zijn
adres aan de raad op dat zijn aanvraag wordt gedaan met het oog op de uitbreiding van de gemeente
in oostelijke richting. Bovendien stelt hij dat
daar ter plaatse door de gemeente weinig kosten
zijn te maken.
Nu was het ook in die tijd al gebruikelijk dat
de goneenteraad zo'n verzoek om advies in handen
stelde van een commissie, in dit geval de Commissie van Bijstand voor Openbare Gemeentewerken te
Vlaardingen. Deze commissie adviseerde de goneenteraad op 17 juni de aanvraag af te wijzen en wel
omdat de raad zelf de bedoeling had éérst de Oosterstraat af te bouwen en pas daarna een tweede
straat in de richting van het Toepad te doen aan-
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- 18 leggen. Die tweede straat zou wel ongeveer uitkomen op de plaats waar Van Dooren nu wil gaan beginnen, maar toch vindt de commissie het niet
raadzaam nu al aan de uitgang van die toekomstige
straat te laten bouwen. Men vraagt zich namelijk
af hoeveel jaren er zullen verlopen eer beide
straten zijn volgebouwd. Bovendien vindt men het
gewenst dat aan het Toepad, "thans niet alleen
een gezocht wandelpad, maar de voornaamste intrede
van ieder die te voet onze gemeente bezoekt,schooner gebouwen verrijzen dan de bedoelde huurhuizen".
Verder is men van mening dat bij inwilliging van
het verzoek de raad er voor moet zorgen dat, met
het oog op het bestaande uitbreidingsplan, het
front van de gebouwen niet aan het Toepad maar
naar het oosten geplaatst moeten worden, met ook
aan het Toepad een frontgevel.
De aanvraag werd inderdaad afgewezen, maar Van
Dooren stuurt op 17 juli weer een adres in en
daarin zet hij eerst een misverstand recht. De
commissie had aangenomen dat hij aan het Toepad
arbeiderswoningen wilde bouwen zoals in de Oosterstraat maar dat was stellig niet de bedoeling.
Aan het Toepad wilde hij "meer bepaald fatsoenlijke burger of Heeren woningen" bouwen. Zulke
huizen zijn aan de Oosterstraat niet mogelijk
"daar de stand aldaar voor zulke bewoners ongeschikt is". Zijn nieuwe aanvraag, met ook nieuwe
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tekeningen, behelst nu een stuk grond van 700 m^ ,
en onvat de beide hoeken van de geprojecteerde
straat. Ook dit verzoek ging naar de commissie
en Van Dooren' s verklaring dat hij burger- of herenhuizen wilde stichten wordt daar aanvaard, maar
men laat in het midden hoeverre een juiste definitie is te geven van wat men daaronder moet verstaan. Over de tekeningen merkt men op dat de gedachte huizen niet tot ontsiering van het Toepad
zullen strekken, hoewel de aanvrager niet heeft
voldaan aan de aanwijzing over de beide frontgevels.
De ccKiimissie heeft de juiste bouwplaats samen met
de aanvrager bekeken en dat zal nu worden een stuk
grond langs het Toepad ter breedte van 35 meter
liggende ten oosten van de grond van de Maatschappij "Regt door Zee". Omdat echter in de raad toch
nog bezwaren rijzen tegen de plaatskeuze wordt
de zaak door de commissie nog eens ter plaatse
bezien en men kant dan tot de conclusie "dat indien men een straat wil aanleggen die onmiddellijk
uitloopt op de Oosterstraat en een rechte hoek
vormt met het Toepad en zo kort mogelijk langs
de oostzijde van de aan de Maatschappij "Regt door
Zee" uitgegeven grond ligt, dan zal die straat
op eenigen afstand van het Toepad onvermijdelijk
een flauwe bocht moeten bekomen".
Op 2 augustus verzoekt Van Dooren dat van de beide

CcuLienbu/ig^tAaat
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in aanbouw zijnde huizen het ene op zijn naam en
het andere op naam van zijn schoonzoon zal worden
gesteld. Uit de uiteindelijke erfpachtsakte, gedateerd 30 juli 1879, blijkt dat die schoonzoon de
pakhuisknecht Jan van der Windt is. Mogelijk was
hij werkzaam bij zijn schoonvader die pakhuisbaas
was. De uiteindelijke oppervlakte die wordt uitgegeven is 800 m^ of 8 aren, tegen een erfpachtsprijs van 15 gulden per are.
Hiermee is de stichting van het eerste pand aan
de Callenburgstraat beschreven. Doordat niet is
voldaan aan de eis van de twee frontgevels ligt
de voornaamste gevel nu aan de Schiedamseweg en
heeft aldaar nummer 54. Het bovenhuis heeft een
ingang aan de Callenburgstraat op nummer 34.
Hiermee is tevens beschreven de stichting van Callenburgstraat 36/38/42, de huidige drogisterij
"Boonen". Van dit pand is weliswaar geen afzonderlijke erfpachtsakte aanwezig, maar op een situatietekening uit 1882 wordt ook dat pand vermeld
als behorende aan H.E.van Dooren. Het moet dit
pand zijn dat op naam van Jan van der Windt moest
worden gesteld.
Deze twee panden van Van Dooren hebben niet alleen
de richting van de straat bepaald, maar ook het
karakter van de andere panden in dat deel van de
straat. Want als in april 1882 de tijimerman Jan
CcdlenbuA.gAtA.aat
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- 21 Kijne een stuk grond vraagt om daar twee woonhuizen op te bouwen dan wil hij dat doen "zoo als
er door den Heer Van Dooren gebouwd zijn achter
den Schiedamseweg in het land. Met twee verdiepingen" . Ook het advies van de commissie op die aanvraag zegt "dat de gebouwen wat vorm en grootte
betreft, gelijk moeten zijn aan die welke thans
ten noorden, naast het perceel aanwezig zijn".Zo
ontstonden de twee-verdiep ing panden in het centrale deel van de straat.
Kijne ontving in mei de erfpachtsakte voor de
huisnummers 44/46 - 48/5O, maar vraagt in juli
d.a.v. al weer een stuk grond, naast het voorgaande, on daarop een gelijksoortig pand te bouwen.
Dit werden de nuirmers 52/54 - 56/58. Gelijktijdig
bouwen was ook toen al goedkoper!
Was Van Doren aanvankelijk van plan de beide hoeken van de nieuwe straat te bebouwen, bij zijn
tweede aanvraag heeft hij daar kennelijk van afgezien. De tegenoverliggende hoek werd namelijk op
11 december 1882 in erfpacht uitgegeven aan Martinus Jacobsz.Den Breans en diens vrouw Catharina
de Bink. Zij wilden daarop een huis met twee verdiepingen bouwen en een deel van de grond als tuin
inrichten. Waarschijnlijk gezien de positie van
Den Breems, hij was reder, dacht de gemeente nog
wat extra geld binnen te krijgen want zij biedt
Den Breems ongevraagd de keuze tussen twee perce-

Jn. de g&bouwen van kuLpeAJ^ Veo-booa WOA Jijanjg.e i l ^
de WoyiAeni^ Ove/unanA ge.veAtlgd. Het pand wend enig.e ^aa.en tenug. afjg.ebn.oken en ten. ptantyie veyuie^en
vt^f. ivLeiuve worLing.en f OAA 62/70),

- 22 len, beide aan de Schiedamseweg. Het ene terrein
moest 15 gulden, en het andere 20 gulden erfpacht
per are opbrengen. Maar Catharina, die deze zaak
als gemachtigde van haar man regelde, kiest het
perceel van 15 gulden en daarop lieten zij de huidige dokterswoning Schiedamseweg 56 bouwen.
Dat de gehele cmgeving nog echt boerenland was
komt tot uitdrukking in het feit dat van elke uitgifte in erfpacht bericht werd gezonden aan de
pachters van het land, dat nu, ondanks dat het
geheel bebouwd is, door veel Vlaardingers nog altijd met "het land" wordt aangeduidt.
De landpachters zijn in hoofdzaak J.H.de Zeeuw,
C.Hofstede, G.van Leeuwen en de directeur van de
Hollandiafabriek C.H.Hummelinck.
Eind 1882, de "geprojecteerde of Noorderstraat"
is inmiddels Callenburgstraat gedoopt, worden aan
dezelfde kant als het doktershuis de nummers 21/27
29/31 en 33/35 gesticht en wel door Arie en Maarten van der Vlis Kzns. Bij hen was, volgens hun
adres van 15 decanber van dat jaar, "het plan tot
rijpheid gekoomen om vier huizen te bouwen . ..
ten zuiden van de aan den Heer Den Breons afgegeven grond" aan de oostzijde van de Callenburgstraat .
De gebroeders spellen overigens de gloednieuwe
straatnaam geheel correct. Hun vakgenoten hadden

CcLLLenbiuig^ttacut
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- 23 daar duidelijk meer moeite mee: Calnburgstraat,
Calburgerstraat, Callenburgerstraat, Van Callenburgstraat en Callenburchstraat zijn daar voorbeelden van. Natuurlijk werd de naam ook met een
K begonnen.
Maar toch zijn de broers Van der Vlis van een andere tijd, want waar anderen allang over meters
spreken geven zij de maat van de grond nog op in
"Nederlandsche ellen".
Hun oorspronkelijke plan was betrekkelijk ondiepe
en lage panden te bouwen maar daar had de ccmimissie bezwaar tegen. Na een gesprek stemmen de
broers ermee in de panden even diep als het naastgelegen pand te laten worden en evenhoog op te
trekken als de huizen aan de overzijde.
Spraken we tot nu toe over de échte Callenburgstraat, want dat is het stuk tussen Schiedamseweg
en Willem Beukelszn• straat, in I884 ontstaat ook
al een begin van een verlenging van de straat in
noordelijke richting, dus in de richting van het
Hof. Ego Blok Azn. en Dirk Lodewijk Baauw, bekende
Vlaardingse timmerlieden, vragen in dat jaar namelijk grond aan gelegen aan het Toepad, naast de
woning van J.G.van Linden van den Heuvell, voor
het stichten van woonhuizen en dat werd dan het
rijtje herenhuizen waarvan het hoekpand nu wordt
gevormd door Schiedamseweg 61, de bloemenwinkel
van Bosman, met aan de verlengde Callenburgstraat

- 2k de huisnummers 32 a, b en c.
Dat de Schiedamseweg een voorname straat moest
worden zagen we al eerder. Onder de wat deftige
bewoners schaarde zich in I885 de toenmalige gemeentesecretaris Jan van Schravendijk, die in dat
jaar het hoekhuis Schiedamseweg 63 liet bouwen.
Eerst had hij zich een huis gedacht op de andere
hoek, maar Blok en Baauw waren hem vóór met de
grondaanvraag. Overigens vond de gemeenteraad het
prima dat alleen de hoeken van de verlenging nog
maar werden bebouwd, want dan was bestrating van
het hele stuk voorlopig nog niet nodig.
In 1885 komen nog vier projecten in de straat op
gang. Eerst de nummers 78/8O op de hoek van de
ook al verlengde Willem Beukelszn.straat, met in
die straat nummer 453J.Noordhoek Az. wil hier een kuiperij met woonhuis
van twee verdiepingen stichten, te bouwen door
Ego Blok. Op dit verzoek komt commentaar van de
ccMimissie want men heeft de breedte van de straat
destijds wel bepaald op 12 meter maar men vraagt
zich nu af of men daarbij gedacht heeft aan de
bouw van uitsluitend woonhuizen van twee verdiepingen of dat het criterium uitsluitend gezocht
moet worden in de hóógte van de gebouwen en niet
in het sóórt daarvan. De raad doet hier op verzoek
van de ccxnmissie een uitspraak en die houdt in
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- 25 dat de hóógte van de gebouwen inderdaad het criterium is, zodat Noordhoek zijn kuiperij kan laten
bouwen.
Huisnummer 82 startte op 12 juni I885. Op de andere hoek van de "verbindingsstraat van Eendrachtstraat en Callenburgstraat", de verlengde Willem
Beukeiszn.straat dus, wil de meestertimmerman J.J.
van Heyst een woning en timmermanswerkplaats vestigen. De voorgevel hiervan moet aan de verlengde
Callenburgstraat kernen. Bij de beoordeling van
deze aanvraag wordt opgemerkt dat, nu men de
stichting van een kuiperij op de andere hoek heeft
goedgevonden, ook déze aanvraag moet worden ingewilligd. Omdat dit pand ook twee verdiepingen hoog
wordt laat het zich aanzien dat ook het verdere
gedeelte van deze straat in die trant bebouwd zal
gaan worden, maar dat liep toch anders.
Het volbouwen van de straat gaat nu wat rommelig
worden, want de volgende erfpachtaanvrager, de
meesterkuiper J.Hofman, wil een kuiperij bouwen
naast het bovengenoemde pand van Van Heyst. Daarvoor toestemming geven zou echter de gemeente voor
de noodzaak plaatsen de bestrating naar die kant
door te trekken en daar is geen geld voor.
De commissie geeft dan ook het advies Hofman grond
af te staan naast de kuiperij van Noordhoek zodat
"de regelmatige bebouwing der Callenburgstraat
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- 26 wordt bevorderd" en de bestrating in het verlengde
deel geleidelijk kan worden uitgevoerd. Maar daartegen komt de kuiper in het geweer: hij geeft te
kennen dat hij "in geen geval naast een vakgenoot
geplaatst kan en wil worden en wel om bizondere
redenen". Hij meende zelfs de gemeente een genoegen te doen door juist naast Van Heyst grond te
vragen, omdat naar zijn mening de grond naast
Noordhoek méér waarde zou hebben voor woonhuizen
dan voor andere gebouwen.
Hofman komt enkele dagen later met een nieuwe aanvraag. Hij wil nu bouwen tegenover Van Heyst, op
de hoek van de Willem Beukeiszn.straat, tegenwoordig nummer 69, en die aanvraag wordt ingewilligd.
De laatste aanvraag van het jaar I885 is van J.J.
van Heyst en J.Zonneveld. Ook die willen bouwen
naast de eerder genoande timmermanswinkel van Van
Heyst op nummer 82. Ook nu wil de canmissie dit
verzoek afwijzen, maar nu op grond van een raadsbesluit om de verlengde Callenburgstraat ten zuiden van de Willem Beukelszn.straat te bestemmen
voor woningen van slechts één verdieping. De aanvraag dient echter voor de stichting van een kuiperswerkplaats van twéé verdiepingen. Maar ondanks
dit negatieve advies wordt op 17 december I885
de grond toch in erfpacht uitgegeven en inderdaad
voor een gebouw van twee verdiepingen dat nu de
huisnummers 84/86 heeft.
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- 27 De bouwaktiviteit verspringt in het volgende jaar
in de richting van de Oosterstraat want de bouw
van vier huizen aan de als maar verlengde Oosterstraat betekende ook een gevel aan de Callenburgstraat. De huizen daar werden gebouwd door Joh,van
den Berg Dzn. en D.de Lange Sr., respectievelijk
meestertimmerman en meestermetselaar. Hoewel het
de bedoeling was dat 3 woningen met het front naar
de Oosterstraat en de vierde met het front naar
de Callenburgstraat zou kc»nen, is er toch iets
veranderd want ook deze vierde woning heeft zijn
ingang aan de Oosterstraat, waardoor de Callenburgstraat het moest doen met een zijgevel en een
tuintje.
De grootste aanbouw van de straat vond plaats in
1887. De architect C.Berkhout vroeg op 3 juni I887
een stuk grond aan ter lengte van 50 meter en gelegen aan de oostzijde van de straat, beginnende
aan de Oosterstraat noordwaarts op. Hij wilde
daar arbeiderswoningen bouwen. Op 11 juni verzoekt
hij verlenging van dat stuk grond met nog eens
77 meter tot aan de kuiperij van Hofman op nummer
69. Ook aan de overzijde van de straat vraagt hij
grond en wel voor de bouw van eenzelfde soort huizen. Nu was er voor de grond aan de oostzijde al
een gegadigde want ene P.van der Spek wilde daar
een kippenfokkerij beginnen! Maar dit plan ontmoette nogal wat bezwaren candat daardoor ook een
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- 28 stuk van de westzijde ongeschikt zou worden voor
woningbouw. Men wilde dat namelijk voor opslag
en voor afval gebruiken.
Berkhout's aanvraag krijgt echter de voorkeur cxndat hij zowel aan de oost- als aan de westzijde
wil bouwen. (Het lijkt aannemelijk dat Berkhout
is aangeraden dit zo te spelen, zodat men met fatsoen van die kippenfokkerij af kon komen. De twee
afzonderlijke grondaanvragen wijzen in die richting).
Het oorspronkelijke bouwplan voorzag in de bouw
van 10 arbeiderswoningen van één verdieping, maar
uiteindelijk werden het er 25 aan de oostzijde,
de huisnunmers 71 t/m 119, en 4 aan de westzijde,
de huisnummers 88 t/m 94Uit een opnerking van de gebroeders Kijne valt
af te leiden dat de bouwmarkt zo'n eeuw geleden
ook al niet zo best floreerde. Nadat een door hen
gedane aanvraag om grond in erfpacht was afgewezen
merken zij in een volgend adres op dat die afwijzing "leidde tot verandering van gedachten, hoewel
in hunne onderneming meer bezwarend. Maar daar
men toch werken wil, terwijl er geen werk is, en
er ook geen andere bouwgrond hun geschikt voorkomt
tot onderneming" vragen zij opnieuw grond in de
Callenburgstraat voor het stichten van twee woonhuizen. De toenmalige burgoneester, Jhr Mr B.W.Th.
Falck,wilde de broers kennelijk snel aan werk hel-
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pen want cm de zaak te bespoedigen heeft hij reeds
een rapport laten opmaken en hij verzoekt de leden
van de commissie dan ook zich met dat rapport te
verenigen. En de heren C.Moerman, M.Versteve. A.
Pot, K.S.van der Brugge en A.H.C.M.J.IJzermans
doen dat dan ook door simpelweg "ja" achter hun
naam onder het rapport te zetten. Zo kwamen de
huisnummers 37/39 en 4l/41a tot stand.
Ook nummer 67, het tegenwoordige "Obadja", werd
in 1887 gesticht en wel als kantoor en als woonhuis. De grond voor het kantoor werd gepacht door
de firma Van Heyst & Zonneveld en voor het woonhuis door C.van Roon. Kort daarna begon architect
Berkhout met de bouw van een stucadoorswerkplaats
met bovenwoning op nummer 63.
_,/,
Eind 1887 verkreeg meestertimmerman A.van Dorssen
een stuk grond aan de oostzijde van de straat en
bouwde daarop een woonhuis van twee verdiepingen,
de nummers 43/45 • Pal daarnaast gingen ook de gebroeders Kijne weer aan de slag. Zij bouwden de
nummers 47/49, 51/53, 55/57 en 59 van hetzelfde
model als de nummers 37/41a.
In 1888 werden gesticht de nummers 96,98,19,100,
102 t/m 112, 121 t/m 123, alsmede 3 woningen op
de hoek van de Oosterstraat met een zijgevel aan
de Callenburgstraat, nu het kantoor van Drukkerij
Van Dooren. Nummer 19,het merkwaardigste huis in
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- 30 de Callenburgstraat, werd gebouwd voor de toenmalige directeur van de Ganeentereiniging, de heer
Jacob Maarleveld. Met betrekking tot dit huis kwam
in de commissie de vraag op of het wel gewenst
was aan dat stuk van de straat woningen van één
verdieping toe te laten. Men was echter van oordeel dat het bedoelde huis beslist de straat niet
zou ontsieren.
Voor het blokje 102/112 werd nog tijdens de bouw
één meter extra grond gevraagd om één woonhuis
van het rijtje tot winkelhuis in te richten.
In verband met de grondaanvraag voor de nummers
Oosterstraat 58/Callenburgstraat 121/123 merkt
de ccmmissie op dat nu wel eens een beslissing
genomen moet worden over het al dan niet doortrekken van de straat tot aan de Touwslagerij "De Zeevaart" . Al eerder was er namelijk een aanvraag
voor een rijtje huizen aan de Oosterstraat, recht
tegenover de Callenburgstraat afgewezen, omdat
de raad nog geen besluit tot doortrekking had genomen. Op advies van de catmissie besluit de raad
daar nu wel toe en de aannemer W.van Zeyl mag op
de hoek van de Oosterstraat en de Callenburgstraat
een woning met winkelhuis voor kruidenierswaren
bouwen.
De bouwaktiviteit werd in 1889 voortgezet met het
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- 31 stichten van de nummers 114- H^124/126 en 60.

H ^ <^ni 122,

Over 124/126 valt te melden dat de bouw daarvan
plaats vond ais een soort werkverschaffing. De
erfpachtster Anna Elisabeth Manneken-Hoogendijk,
verzoekt namelijk in een bijlage bij de aanvraag
het tijdstip van het onder dak brengen van de woningen niet vóór 1 maart I89O te doen stellen
"daar de aanvraag grond voornamelijk geschied door
weinig werkzaamheden".
Huisnummer 60 (a-c) werd gesticht als een kuiperij
voor J.Verboon.
Als enige in 1891 werd het terrein bebouwd waarop
nu de drukkerij van Van Dooren staat. Bij de aanvraag ontstonden enige problemen over het uiterlijk van het pakhuis dat bij de door A.van der
Berg te stichten kuiperij gebouwd zou worden. Het
pakhuis kwam namelijk met de achtergevel aan de
Callenburgstraat te staan, met een zijgevel aan
de Dwarsstraat. Men vond dit kennelijk minder
fraai, maar Van der Berg merkt op dat het pakhuis
als haringopslagplaats dienst zal gaan doen en
daarom moet de ingang ervan wel naar de werkfJlaats
zijn gekeerd. Ondanks de bezwaren wordt de grond
toch aan han afgestaan.
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- 32 De reeks grondaanvragen wordt in l892 onderbroken
om pas op 11 januari l893 weer te worden voortgezet. In dat jaar worden gesticht de nummers 128
t/m 136, 74a/76, 72/74, 62/70 (waarmee uiteraard
de oude panden van Wasserij Overmans worden bedoeld een niet de huidige nieuwbouw) en 125 t/m
139.
Nummer 74a/76 werd gesticht als kuiperij met woonhuis door de meesterkuiper Cornells Groeneveld.
Evenzo nummer 72/74 door de kuiper A.Hoogerwerf
Dzn.
Nummer 62/70 was een pakhuis met bovenwoning waarvan het pakhuis werd gebruikt als metselaarswinkel
door de vier gebroeders Kijne.
Drie aanvragen volgden in l894: nummer 17, ll/l3
en 14/32.
Nummer 17 werd in 1937 verbouwd van winkelhuis
tot het huidige woonhuis.
De huizen met de laatste nummers behoren stellig
tot de aardigste huizen in de straat. Het rijtje
werd inclusief het hofje, gebouwd door de timmerman T.van Santen en de metselaar J.Weerheim.
De straat begint langzamerhand zijn uiteindelijke
vorm te krijgen. Toch in l895 nog vijf aanvragen
en wel voor de nummers 7/9, 3/5, 6/8, 10/12 en
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- 33 2/4. Voor nummer 10/12 was de binnenschipper Frans
Ommering de erfpachter. Hij stichtte hier een winkelhuis en een woonhuis.
In 1896 nog slechts twee aanvragen, voor nummer
15 en nummer 1.
Nummer 15 is het bekende gebouw "Soli Deo Gloria"
nu "De Halte" genaamd. Het werd gesticht door de
Gereformeerde Jongelings Vereeniging "Waarheid
& Vrede", een in l893 Koninklijk erkende vereniging die een vergaderlokaal nodig had.
Een waardige afsluiting vormden de beide hoekpanden Hof singel 28 en 29 die beiden in l897 werden
gesticht.
Achttien jaar nadat Van Dooren zijn eerste pand
bouwde is de straat nu geheel bebouwd. De vraag
uit 1879 "hoeveel jaren zullen er verlopen eer
de straat geheel is volgebouwd" is daarmee beantwoordt. Toch moest de straat ook nog overvol worden, want in 1938 werd namelijk op het achterste
deel van de tuin van Schiedamseweg 63 nóg een woning gebouwd. Dat dit huis nunmer 19_A kreeg danonstreert die volheid.
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- i4 Huisnummer

Aanvraagdatum
erfpacht.

Onder dak datum
volgens erfpachtsakte

07.09.1895
28.05.1895
17.06.1895
23.05.1894
29.09.1884
11.06.1879
17.04.1882
04.07.1882
05.11.1889
04.02.1893
07.02.1893
02.02.1893
26.05.1885
12.06.1885
17.12.1885
11.07.1887
15.01.1888
08.02.1888
19.03.1888
06.04.1888
20.04,1889
20.04.1889
14.10.1889

01.07.1896
01.11.1896
01.11.1896
01.12.1895

EVEN

2/4
6/8
10/12
14/32
32 a/c
36/42
44/50
52/58
60 a/c
62/70
72/74
74a/76
78/80

82
84/86
88/94

96
98
100
102/112

114
116
118/122

10/12.

-

01.10.1890
01.01.1894
01.01.1894
01.01.1894
-

31.12.1888
31.12.1888
31.12.1888
31.12.1888
01.01.1890
01.01.1890
01.08.1890

- 35 Huisnummer

Aanvraagdatum
erfpacht

Onder dak datum
volgens erfpachtsakte

124/126
128/136

09.09.1889
11.01.1893

01.03.1890
01.01.1894

01.04.1896
20.03.1895
24.01.1895
21.05.1894
20.02.1896
23.01.1894
07.03.1888
12.04.1938
15.12.1882
02.09.1887
02.12.1887
02.12.1887
10.11.1887
22.10.1887
14.10.1885
03.06.1887
05.06.1888
01.09.1893

01.11.1896
01.01.1896
31.12.1895
01.07.1895
01.01.1895
01.01.1895
31.12.1888
12.10.1938

ONEVEN

1
3/5
7/9
11/13

15
17
19
19A
21/35
37/4IA
43/45
47/59

63
67
69
71/119
121/123
125/139

y

—
-

01.05.1889
-

31.12.1888
01.11.1894

,-
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Hiiisnimner

Aanvraagdatun
erfpacht

Onder dak datum
volgens erfpachtsakte

12.05.1897
14.05.1897

01.08.1898
01.11.1898

Hofsingel
28
29

Schiedamseweg
54
56
61
63

11.06.1879
18.10.1882
29.09.1884
09.04.1885

-

Oosterstraat
73

29.06.1886
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- 38 Vooraf.
Onder de titel "De naamgevers en voorgangers van
de standaardfregatten, Deel 2: Gerard Callenburgh"
verscheen het hierna volgende artikel in het Marineblad 1980.
De schrijver ervan, Ir Drs F.P.de Boer, is luitenant ter zee der eerste klasse en hij behoorde
enige tijd tot de bemanning van Harer Majesteits
"Callenburgh" als hoofd van de wapentechnische
dienst.
Het artikel is vrijwel ongewijzigd overgencxnen,
maar er zijn wel enige vondsten van recente datum
in verwerkt.
Wij zijn de heer De Boer erkentelijk voor zijn
inbreng in dit drieluik.
»
Al had Gerard Callenburgh niet de grootheid van
een De Ruyter, hij had stellig kwaliteiten. Het
is dan ook beschamend dat de Vlaardingers zich
zo weinig aan de nagedachtenis van een toch wel
beroemde stadgenoot gelegen hebben laten liggen.
Dat zelfs zijn graf niet meer is terug te vinden
typeert, helaas, helaas, de Vlaardingers vroeger
en nu, weinig historiebewust als zij zijn!
Wij hebben iets goed te maken en dat kan door bijvoorbeeld zijn volledige familiewapen wederom in
de Grote Kerk op te hangen vergezeld van een herinneringsplaquette waarop zijn antecedenten.
Wellicht kan zijn levensbeschrijving een aantal
Vlaardingers hiertoe inspireren!

*

- 39 GERARD CALLENBURGH
Door F.P.de Boer.

Inleiding.
Gerard Callenburgh is niet een van de meest bekende Nederlandse zeehelden; hij wordt niet in één
adem genoand met Trcmp en De Ruyter en zijn naam
heeft niet de Hollandse klank van een Piet Heyn.
Toch is Callenburgh betrokken geweest bij een belangrijk aantal conflicten, eerst als jong zeeofficier bij de Tweede en Derde Engelse oorlog, vervolgens als vlaggekapitein van De Ruyter bij de
tocht naar de Middellandse Zee in de oorlog tegen
Frankrijk, later als kapitein bij de overtocht
van Willem III naar Engeland en tenslotte als vlag
officier bij de Negenjarige- en de Spaanse Successieoorlog.
Dat alles overdenkende, is het verbazingwekkend
dat Callenburgh de eerbiedwaardige leeftijd van
bijna 80 jaar bereikt heeft.
Kort voor de Tweede Wereldoorlog is een gedenkplaat vervaardigd, bestemd voor de toen in aanbouw
zijnde torpedo jager "Gerard Callenbur^". Op deze
gedenkplaat staat de volgende levensbeschrijving
van Callenburgh:
"Wordt op zijn 31ste jaar door De Ruyter uit honderden scheepsbevelhebbers als vlaggekapitein op
"De Zeven Provinciën" gekozen en blijft dit tot
den dood van De Ruyter. In den slag van Messina
houdt hij het doodelijk gewond raken van De Ruyter
geheim, en zet den strijd voort. Hij commandeert
onze voorhoede bij Bevezier en La Hague en, voor
de rest van den oorlog, het Nederlandsche contingent van omstreeks 30 schepen. Hij ontzet Barcelona in 1694 en wordt door de stad en den Koning
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geëerd en beloond. In I696 neant hij deel aan de
expeditie tegen de Fransche kust en wordt in 1097
Luitenant-Admiraal van het Noorderkwartier. In
den Spaanschen Successieoorlog voert hij. wegens
ziekte van Van Almonde, het bevel bij de overwinning in de baai van Vigos, neemt deel aan de aanslag tegen Barcelona, helpt Gibraltar veroveren
en vecht in de slag bij Malaga. Hij is de man die
in den Negenjarigen en in den Spaanschen Successieoorlog, toen de Nederlandsche zeemacht een secundaire rol speelde, onze reputatie onder zeer
moeilijke omstandigjieden heeft hooggehouden".
Deze korte beschrijving is in het hier volgende
artikel verder uitgewerkt. De inhoud is opgebouwd
uit drie niveaus. Het middelste, belangrijkste
niveau, beschrijft de plaats en de daden van Callenbur^ in zijn tijdperk; het micro niveau geeft
informatie over zijn persoonlijke en familieomstandigheden, huwelijk, geboorte van kinderen en
kleinkinderen; het macro niveau bevat gegevens
over de meer alganene politieke toestand in de
beschreven periode.
Het stuk is voornamelijk het resultaat van literatuurstudie en in mindere mate van archiefonderzoek. Bij het speuren in archieven, wat zeer tijdrovend is, bemerkt men dat er door de brand in
het Ministerie van Marine in 1844 zeer veel stukken van de admiraliteitsarchieven verloren zijn
gegaan, met name van de Maze en van het Noorderkwartier. Dit zijn nu juist de twee admiraliteiten
waarbij Callenburgji vrijwel zijn gehele carrière
heeft gediend. Van het begin van zijn loopbaan
zijn bijna geen originele bewijsstukken te vinden,
zodat voor dit gedeelte een aantal vraagtekens
blijven bestaan.

- k1 Afkomst en jeugdjaren.
Gerard Callenburgh wordt op 8 april 1042 in Willemstad geboren, althans deze informatie komt uit
de meeste geschiedenisboeken tot ons.
Er bestaat een gedicht uit 1719 ter gelegenheid
van zijn verjaardag, met de titel: "Lauwerkrans
voor de Weledele en manhafte Heer Gerard Kallenburg. Luitenant Admiraal van Holland en Westfriesland op zijn weledele geboortedag, gevierd de 6e
van de wintermaand ( = december) 1719"In de doopboeken van Willemstad staat rond 8 april
1642 geen Gerard of Gerrit vermeld. Op 7 decanber
1642 daarentegen wordt een Gerrit gedoopt, zoon
van Hendrik Tielman. Ook de getuigen bij deze doop
worden ons meegedeeld: Hans Hanszoon en Lijsbeth
Jans. Mogelijk is deze Gerrit de latere Gerard
Callenburgh. De vader van Callenburgh is houtkoopman. In de Navorscher van I858 staat dat hij "een
houtkoopertzoon was, van onaanzienlijke ouders".
Van de verdere voorouders wordt in een Duits boek
geschreven: "noch ist zu bemerken dass der tapfere
Callenburgh Nachkomme eines Schiffers soil gewesen
sein, welcher von Cond bei Cochheim an der Mosel
nach den Niederlanden kam und sich dort verheirathete. [1]
Uit de doopboeken van Willemstad blijkt verder
nog dat op 19 november 1045 een meisje Cornelia
wordt gedoopt, dochter van Hendrik Tielmans en
Ariaantje Jans en op I8 april 1649 Grietje, dochter van Henricus Tielmans en Adriaantje Jans. Ook
bij deze dopen, wellicht dus van zusjes van Gerard
is Lysbeth Jans een van de getuigen.
Over de verdere jeugd van Callenburgh is niets
bekend. Dit eerste stuk is dus nogal mager. De
geboortedatum staat ter discussie, de voorouders
van Callenburgh zijn niet met zekerheid te noemen
en. ook de afkomst van de naam Callenburgh is onbekend .
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De naam wordt overigens op zeer veel manieren geschreven. Alle variaties van Callenburgh tot en
met Kallenberg komen voor. Als voornaam wordt zowel Gerrit als Gerard gebruikt.
De Engelse oorlogen.
Uit de notulen van de admiraliteit van de Maze
blijkt dat Callenburgh in I66I in dienst treedt
als adelborst, tegen een soldij van 10 gulden per
maand. Wat hij de eerste jaren bij de zeemacht
gedaan heeft is niet geheel duidelijk. Enkele
schrijvers vertellen, dat hij aan boord van het
schip "De Spiegel" met vice-admiraal De Ruyter
de tocht naar Guinee meonaakt. In het betaalboek
van "De Spiegel" dat zich in het Alganeen Rijksarchief te ' s-Gravenhage bevindt, komt zijn naam
inderdaad voor en dat is merkwaardig ondat "De
Spiegel" een schip was van de Amsterdamse admiraliteit, terwijl Callenburgh een Rotterdamse adelborst is.
De Ruyter wordt door de Staten Generaal in oktober
1664 vanuit de Middellandse Zee naar de Westkust
van Afrika gezonden, cm een aantal nederzettingen
op de Engelsen te heroveren. In maart I665 steekt
hij over naar Amerika om ook daar de Engelsen afbreuk te doen. Begin augustus I665 keert de vloot
behouden in het Vaderland terug.
De toestand voor Nederland is ondertussen niet
bijster gunstig verlopen. Op 4 maart I665 verklaart Karel II, koning van Engeland, de Nederlanden zonder duidelijke of redelijke voorwendsels
de oorlog. De Tweede Engelse oorlog is hiermee
een feit. Vlak voor de oorlogsverklaring overvalt
de Engelsman Allen ter hoogte van Cadiz een rijkgeladen Nederlandse koopvaardijvloot. De eigenlijke

- 4i oorzaak van de oorlog wordt gevonden in een uitspraak van de Engelse admiraal George Monk: "What
matters this or that reason, what we want is more
of the trade witch the Dutch have now". [2]
Op 13 juni 1665 vindt de slag bij Lowestoft plaats.
Als Callenburgh niet met De Ruyter op pad is geweest, dan heeft hij zeker deze zeeslag meegemaakt.
De Nederlandse en Engelse vloten worden respectievelijk geleid door luitenant admiraal Van Wassenaer Obdam en de Hertog van York.
De strijd verloopt voor de Nederlanders zeer
slecht: Kortenaer sneuvelt. Van Wassenaer Obdam
sneuvelt, 17 Nederlandse schepen gaan verloren,
vele kapiteinen onderscheiden zich door lafhartig
gedrag. De slag bij Lowestoft eindigt in een enorme Engelse overwinning.
Dit afschuwelijke resultaat heeft mede tot gevolg
dat De Ruyter na zijn terugjceer in Nederland wordt
benoemd tot luitenant-admiraal van Holland en
Westfriesland en opperbevelhebber van de Nederlandse vloot.
De vloot van 85 schepen van oorlog vertrekt in
mei 1666 weer naar zee. Ook Callenburgh, die dit
jaar bevorderd wordt tot tweede luitenant, is
hierbij aanwezig. Op 10 juni ontmoet men de Engelse vloot onder Monk, met 6I schepen. Op 11 juni
begint de Vierdaagse zeeslag. Ondanks het geringe
aantal schepen gaat Monk de strijd aan, waarvoor
hij later zeer veel kritiek ontvangt. Het gevecht
verloopt de eerste en tweede dag met wisselend
succes; aan het einde van de tweede dag zijn de
Nederlanders in het voordeel. Op de derde dag komt
Prins Rupert de vloot van Monk versterken, maar
op 14 juni, aan het einde van de dag, geeft De
Ruyter het teken voor een laatste beslissende aanval. De schepen van Monk en Rupert raken geheel
ontredderd en de Engelsen worden op de vlucht ge-
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dreven. De nederlaag van Lowestoft is gewroken.
Op 4 en 5 augustus l666 vindt de Tweedaagse zeeslag plaats, wederom een treffen tussen De Ruyter
en Monk. De strijd tussen de voorhoede en de hoofdmachten is zeer hevig. De admiralen Jan Evertsen
en Tjerk Hiddes de Vries sneuvelen. Cornells Trcmp
die de achterhoede leidt, voert een eigen gevecht
met de Engelse achterhoede en verwijdert zich
steeds verder van De Ruyter, die hierdoor verzwakt , gedwongen wordt zich terug te trekken. Tromp
valt door dit gedrag in ongenade en zal dat enkele
jaren blijven.
Eind 1666 begint met zowel in Engeland als in Nederland naar vrede te verlangen. In juni l667
starten vredesonderhandelingen in Breda. Deze besprekingen verlopen zeer traag, waarop Johan de
Wit, Raadpensionaris van Holland, besluit de reeds
bestaanden plannen voor de zogenaamde tocht naar
Chatham uit te voeren. Ook Callenburgji is bij deze
tocht van de partij. Door de enorme indruk die
deze expeditie in Engeland maakt krijgen de onderhandelingen een nieuwe impuls en op 31 juli l667
wordt de vrede van Breda gesloten. Hiermee komt
een einde aan de Tweede Engelse oorlog.
Op 17 juni 1669 gaan in Vlaardingen Gerrit Hendries Kalmburgji, jongonan geboren te Willemstad,
wonende te Rotterdam en Lucretia Pietersdochter
Bosch, weduwe van Gijsbregt van der Poth, wonende
te Vlaardingen, in ondertrouw. Kort hierop (7 augustus ?) trouwen zij. Op 24 mei I67O wordt Callenbur^ poorter van Vlaardingen. Hij noant zich
dan Gerrit Hendrixz Callembergh van Willemstad.
Met Lucretia betrekt hij een woning op de hoek
van de Westhavenplaats en de Westhavenkade. Op
2 jund 1670 wordt hun dochter Rebecca geboren,
die op 9 juni wordt gedoopt.

Het ujoonhuLi van Q&n.and CaJJ.en.buAg. aan. de Weyithavenkade, waan. mUm 20 ^aan. na ^J^^ dood g.eJ:ekend.
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10-11 februari I671 wordt Gerrit Callenburgh als
"lieutenant" aan boord van "De Zeven Provinciën",
het schip van De Ruyter, geplaatst, op uitdrukkelijk verzoek van de vlootvoogd.
De politieke toestand verslechtert snel. Lodewijk
XIV van Frankrijk sluit een verbond met Karel II
van Engeland. Na enige incidenten op zee, o.a.met
het Engelse Koninklijke jacht de "Merlijn" en wedercm met een aantal koopvaarders, verklaren Engeland en Frankrijk de Verenigde Nederlanden op 28
maart resp.6 april I672 de oorlog. Hiermee zijn
de Derde Engelse en de Eerste Franse oorlog een
feit. De oude vijand Engeland opereert nu samen
met de oude bondgenoot Frankrijk.
Begin juni l672 ontdekt De Ruyter de vijandelijke
vloot voor anker in Solebay. De Engelsen en Fransen staan onder commando van de Hertog van York
en vice-admiraal Jean d'Estrées. Op 7 juni vindt
de slag bij Solebay plaats. Luitenant-admiraal
Van Ghent sneuvelt. De Ruyter voert een verwoed
gevecht met York, de Fransen ontwijken de strijd
met Banckert. De Engelsen en Fransen moeten zich
terugtrekken. Het voordeel van deze zeeslag is
aan de Nederlandse zijde; er is echter geen sprake
van een beslissende overwinning.
In de periode juni-juli wordt Callenburgh enkele
keren genoemd als kapitein op de "Glelderland".
Vermoedelijk is hier sprake van een tijdelijk commando, want zijn bevordering tot kapitein zou nog
even op zich doen wachten.
Te land verloopt de strijd zeer slecht. Nu de nood
zo hoog is, wordt Prins Willem III meer en meer
bij het bestuur van het land betrokken; hij wordt
benoemd tot kapitein- en admiraal-generaal en ook
weer tot stadhouder. Van de vloot worden versterkingen aan land gestuurd om de troepen daar te
steunen. Mariniers vechten zij aan zij met de land-
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deze periode tweede canmandeur over de zeelieden
bij Maas en Waal en als zodanig speelt hij een
rol bij het behoud van Gorcum en Schoonhoven.
Op 6 november l672 wordt Adriana Callenburgh geboren, vermoedelijk genoemd naar de moeder van Gerard.
In januari l673 wordt in Vlaardingen besloten een
landstorm op te richten. Het stadsbestuur wil
vrijwilligers aannemen en benoemt "zo de zaak
doorgang zal vinden", Gerard Callenbur^ tot overste van haar compagnie. Of er zich inderdaad vrijwilligers gemeld hebben blijkt verder nergens uit.
Callenburgh wordt, na zijn bevordering tot extraordinaris kapitein, bij resolutie van de Maze van
14-15 maart geplaatst als vlaggekapitein op de
"Maagd van Dordrecht", het vlaggeschip van schoutbij-nacht Jan Jansse van Nes.
In 1673 vinden drie grote zeeslagen plaats, op
7 juni de eerste slag bij Schooneveld, op 14 juni
gevolgd door de tweede en op 21 augustus de slag
bij Kijkduin, door de Engelsen "the battle of the
Texel" genoemd. De Nederlanders worden in deze
slagen met succes aangevoerd door De Ruyter, bijgestaan door Cornells Tromp en de tactisch opererende Banckert.
TrcMnp is weer in ere hersteld en heeft zich met
De Ruyter verzoend. De "Maagd van Dordrecht" maakt
bij de drie zeeslagen deel uit van het eskader
van De Ruyter. Aan Engelse zijde heeft de Hertog
van York het veld moeten ruimen voor Prins Rupert,
"bijgestaan" door Jean d'Estrées. Het optreden
van deze laatste leidt herhaaldelijk tot grote
verontwaardiging aan Engelse zijde. Het is duidelijk dat d'Estrées zich met opzet aan de strijd
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meer en meer onvrede in Engeland over de Franse
bondgenoot, één van de redenen om vredesonderhandelingen met Nederland te beginnen.
Op 19 februari 1674 wordt de vrede van Westminster
gesloten, waardoor een einde komt aan de Derde
Engelse oorlog; de strijd met Frankrijk wordt
voortgezet.
In de periode Iból - 1074 neemt Callenburgh als
jong officier deel aan alle, of in ieder geval
aan bijna alle grote zeeslagen. Dit betekent voor
hon een harde, maar goede leerschool. Dat hij zijn
capaciteit weet te gebruiken blijkt uit het feit
dat De Ruyter hem graag op zijn schip wil hebben
en dat Van Nes hem als vlaggekapitein laat aanstellen. De eerste stappen van een succesvolle
carrière lijken gezet.
De Franse oorlog.
Begin l674 wordt besloten De Ruyter met een eskader naar West-Indië te zenden, teneinde daar een
aantal Franse bezittingen aan te vallen. Als opvolger van zijn overleden vlaggekapitein kiest
De Ruyter Gerard Callenburgh, die op 13 februari
1674 tot kapitein van de Maze is bevorderd. Men
vertrekt in juni en komt 19 juli voor het eiland
Martinique. De Fransen blijken op de hoogte te
zijn van de geplande aanval en hebben zich terdege
voorbereid. De aanslag op Martinique mislukt, vandaar dat men, na victualie geladen te hebben op
Daninica naar Nederland teru^eert. Hier komt men
eind september aan, waar Callenburgh vemeant dat
op 7 septoTiber zijn derde dochter Christina is
geboren.
Op 16 augustus 1675 loopt de vloot wederom in zee.
De Staten Generaal hebben besloten een eskader
naar de Middellandse Zee te sturen om de Spanjaar-
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en om met name te trachten het opstandige Messina
op Sicilië weer onder Spaans gezag te brengen.
De vloot verkeert in slechte staat en De Ruyter
meent dat het eskader te zwak is, maar hij stemt
uiteindelijk toe in vertrek. Zijn kapitein is wederom Callenburgh, dit keer op de "Eendracht".
Terwijl het eskader in Barcelona ligt, wordt in
Vlaardingen op 25 november Callenburgh's vierde
dochter, Elisabeth geboren. Zij wordt vermoedelijk
genoemd naar haar oudtante Lysbeth Jans.
Tijdens het verblijf in Palermo stelt De Ruyter
op 18 december zijn testament op, waarbij Callenburgh één van de getuigen is. Op 8 januari I676
vindt ter hoogte van Stromboli een treffen plaats
met een Frans eskader onder luitenant generaal
Abraham DuQuesne. Het gevecht eindigt onbeslist,
hoewel de Fransen beweren de overwinning behaald
te hebben. Vervolgens kruist De Ruyter nog enkele
maanden in de Middellandse Zee; een aanval vanuit
zee op Messina mislukt. Op 22 april ontmoet men
ter hoogte van Augusta de Franse vloot. De Franse
schepen zijn groter en zwaarder bewapend dan de
Nederlandse en Spaanse bodems.
De beide voorhoedes raken het eerst in gevecht.
Een half uur na aanvang van de strijd wordt De
Ruyter ernstig aan beide benen gewond, waardoor
hij van het zonnedek een val maakt van zeven voet,
zonder zich echter verder dan licht aan het hoofd
te kwetsen. Callenbur^ neemt ogenblikkelijk het
bevel over en geeft, zoals De Ruyter zelf in zijn
verslag van het gevecht betuigt: "zodanige cordate
en salutaire orders, vermaant en moedigt ieder
zodanig tot zijn plicht aan en kwijt zich op zulk
een wijs van de last, die thans op hem rust, dat
noch vriend noch vijand kan merken, dat de opperbevelhebber iets overgekomen of dat hij niet tegenwoordig is". [3]
De Spanjaarden geven onvoldoende steun en de Ne-

- 1+9 -

derlandse schepen worden zeer gehavend. De volgende dag moet men zich terugtrekken, waarop koers
wordt gezet naar Syracuse. Kort daarop sterft De
Ruyter onder hevige koortsen, in bijzijn van o.a.
Callenburgh.
Er is een uiterst merkwaardig verhaal uit Franse
bron, dat het hart van De Ruyter met een fregat
onder "Kallenbiargji, Ie digne capitaine", naar Nederland zou zijn gebracht. Dit fregat zou door
DuQuesne onderschept zijn, waarbij de zilveren
vaas met het hart ontdekt werd, waarop DuQuesne,
zich richtend tot Callenburgh gezegd zou hebben:
"Monsieur, votre mission est trop respectable pour
qu'on la trouble". [4]. Een mooi verhaal, maar
volledig onjuist.
De krijgsraad van 1 mei besluit het opperbevel
op te dragen aan vice-admiraal Den Haen; voor de
rest van de tocht wordt Callenburgh bevorderd tot
de rang van vice-admiraal. Terwijl de vloot in
de baai van Palermo voor anker ligt, wordt men
op 2 juni overvallen door de Fransen. Ondanks een
hardnekkige verdediging richten de Fransen met
een groot aantal branders een enorme slachting
aan. "De moed van Callenburgh bezwijkt niet; hij
houdt het meer dan anderhalf uur uit, schietende
zelfs met musketten op de vijand, dat deze uiteindelijk afwijkt". [5]
Kort voor het eind van de strijd wordt Den Haen
door een kanonskogel het achterste van het hoofd
weggeschoten, zodat hij ogenblikkelijk de geest
geeft. Vervolgens ontstaat er ruzie tussen Callenb u r ^ en de Amsterdamse kapitein Thedingh van
Berckhout over het opperbevel. Een krijgsraad besluit op 8 juni 1676 dat Callenburgh het bevel
zal voeren en met de Spaanse overheden zal onderhandelen. Berckhout mag samen met hon brieven aan
de Prins, de Staten-Generaal en de admiraliteiten
ondertekenen. Callenburgh krijgt opdracht on van
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daar beter hersteld kunnen worden. Onderweg ontmoeten de 14 Nederlandse schepen de Franse vloot
van 60 zeilen. Callenburgh besluit het gevecht
te ontwijken, maar de vijand de indruk te geven,
dat hij probeert bovenwinds te komen. Deze opzet
lukt en met loopt op 20 augustus heelhuids de baai
van Napels binnen.
Kort hierop arriveert schout-bij-nacht Philips
van Almonde, die door Prins Willem III vanuit de
Oostzee naar Napels is gedirigeert, om het bevel
over het eskader over te nemen. Dat gebeurt op
6 september. Callenburgh onderwerpt zich zonder
misnoegen aan deze besluiten, maar hij laat niet
na in zijn brieven te klagen dat "het vrij hard
is voor een eerlijk man, na eerst als meester gehandeld te hebben, nu zich als een bediende te
moeten gedragen, bij en onder een hoofd, die geen
hogere rang dan van schout-bij-nacht bekleedt".
[6]. De vloot blijft anderhalve maand in Napels
en krijgt dan opdracht naar Cadiz te vertrekken,
vanwaar men naar Nederland teru^eert. Door stonn
en ijsgang lukt het niet de zeegaten binnen te
lopen. Men wijkt uit naar Engeland en eerst eind
januari-begin februari l677 kcxnen de schepen, afgesleten en beschadigd, sonmige masteloos, in Nederland aan. Op 22 decanber 1677 ziet in huize
Callenbur^ Petronella het levenslicht.
Van februari tot september I678 maakt Callenburgh
nog een tocht naar de Middellandse Zee met een
eskader onder vice-admiraal Cornells Evertsen,
de zoon van Jan Evertsen. Onderweg vindt voor de
kust van Bretagne een treffen plaats met een zestal Franse schepen onder chef d'escadre De Chateau-Renault . In de Middellandse Zee wordt weinig
van belang uitgevoerd. Kort voordat de schepen
in Nederland terugj<eren wordt de oorlog met Frankrijk op 10 augustus 1678 beëindigd,
met het
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in Nederland veel schepen opgelegd; van de in
dienst blijvende schepen worden de bönanningen
verminderd. Veel officieren geraken buiten dienst,
maar Callenbur^ dient in het voorjaar van 1079
op het nieuwe schip de "Rotterdam" waarmee hij
voor de kust kruist en in de zomer mee naar de
Shet lands gaat cm daar retourschepen uit Oost
Indië te ontmoeten en naar huis te begeleiden.
In hetzelfde jaar wordt hij lid van de vroedschap
van Vlaardingen, waarbij hij een groot aantal keren tot burgemeester wordt gekozen.
De carrière van Callenburgh wordt tijdens de Franse oorlog op goede wijze voortgezet; zijn benoeming tot vlaggekapitein op "De Zeven Provinciën"
en het optreden na het gewond raken van De Ruyter
zijn veelbelovend voor de toekomst.

De jaren 1679 - I689.
Op 16 (of 19) januari 1679 overlijdt Elisabeth,
ruim 3 jaar oud. Een jaar later wordt op 11 februari weer een dochter geboren, die de naam Elisabeth krijgt. Op 24 augustus I68I wordt dochter
nummer zeven geboren: Geertruyd.
In 1683 verlaat een eskader de Nederlandse thuishavens, om zich naar Zweden te begeven teneinde
dat land bij te staan in de strijd tegen Denemarken. Met het bevel is luitenant-admiraal Willem
Bastiaensz.Schepers belast, die aan boord van de
"Vrijheid" Gerard Callenbur^ als vlaggekapitein
heeft. Hij heeft deze functie gekregen op dringende aanbeveling van de Prins, "daar zijn kunde en
dapperheid juist berekend waren voor de vervulling
van deze betrekking". [7]. Een plan om Zweedse
troepen naar Duitsland over te brengen wordt niet
uitgevoerd, vandaar dat Schepers besluit terug
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de schepen in een tweetal verschrikkelijke stormen.
Er gaan acht schepen verloren; Callenburgh brengt
de "Vrijheid" behouden binnen.
Eind 1687 begint Willem III, aangezet door tal
van vooraanstaande Engelsen, plannen te beramen
voor een tocht naar Engeland, met de bedoeling
Koning Jacobus II, de vroegere Hertog van York,
van de troon te stoten. Jacobus II hangt het Roomse geloof aan en is bezig Engeland te "verroomsen"
iets wat veel Engelsen en ook Willem III, die gehuwd is met een dochter van Jacobus, niet welgevallig is. Voordat het zover is wordt een schatgraversexpeditie uitgerust naar West-Indië. Deze
ondemaning is op touw gezet door Lord Mordaunt,
een vriend van Prins Willem III. Het gaat om het
opsporen van een met zilver geladen gezonken
Spaans galjoen, in de buurt van Santo Domingo.
Willem III heeft geldelijke belangen bij deze onderneming en verleent steun in de vorm van een
viertal schepen. De expeditie wordt van Nederlandse zijde geleid door kapitein, provisioneel commandeur Gerard Callenbur^. Op 6 maart I688 vindt
men het galjoen in de baai van Semana op het eiland Spaniola. Zilver wordt echter niet gevonden
en op 10 mei begint men onverrichterzake aan de
terugreis. Op 6 juli komt Callenbur^ bij Texel
aan.
De plannen van Willem III worden inmiddels verder
uitgewerkt. Er wordt een vloot in gereedheid gebracht, zonder dat iemand bemerkt dat het hier
een invasievloot betreft. "No naval historian can
neglect to praise the Dutch secrecy and quiet preparations". [8]. Ook Callenburgh is betrokken bij
de voorbereidingen van de uitrusting van de vloot.
Om zijn zaak voor de Engelsen aantrekkelijker te
maken, besluit Willem III het commando over de
invasievloot te gunnen aan een uitgeweken Engelse
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Half oktober 1688 is de vloot gereed. Willem III
neemt plechtig afscheid van de hoge Staatscolleges
en vertrekt ogenblikkelijk naar Hellevoetsluis,
waar de schepen verzameld zijn. Na vertrek wordt
de gigantische vloot overvallen door een vreselijke
storm. Men keert terug naar Hellevoetsluis, waar
de schade blijkt mee te vallen. Alleen het schip
van Van Almonde, de derde man op de vloot, na Herbert en luitenant-admiraal Cornells Evertsen, zoon
van Cornells, is dusdanig beschadigd, dat hij zich
bij Callenburg inscheept, die de aloude "Maagd
van Dordrecht" ccmmandeert. Op 11 novanber vertrekt men wedercm; de schepen varen zonder tegenstand door het Kanaal, worden aanvankelijk door
de felle oostenwind te ver gedreven, maar doordat
de wind draait, kan Willen III op 15 novenber in
Torbay landen. Hij heeft Engeland vrij snel in
zijn macht; de Engelse vloot geeft zich over en
Jacobus II vlucht rond de jaarwisseling naar Frankrijk.
In januari 1689 bevindt Callenburgh zich nog
steeds op de "Maagd van Dordrecht". Zijn brieven,
tot dusver ondertekend met Gerrit, signeert hij
nu met Gerard Callenburg. Op 10 maart schrijft
Huygens in zijn dagboek: "quam een piloot met tijdinhe dat de oorlogsschepen van Kapitein Cornells
Drakei en Kapitein Callenburg omtrent Harwich
gestrand waren. De Koning had gezegd dat hij geloofde het een schelmstuk was, zijnde het geschied
in een schoon weder en midden op de dag".
Een dag eerder verklaart Lodewijk XIV formeel de
oorlog aan Engeland en de Verenigde Nederlanden,
waarmee de Negenjarige oorlog een feit wordt.
De verwachtingen door het optreden van Callenburg
tijdens de Franse oorlog gewekt, worden in het
tijdperk 1679-1689 niet waar genaakt; in 1689 is
hij nog steeds kapitein. Weliswaar is hij weer
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deze erebaan heeft ook een nadeel: de functie is
financieel minder aantrekkelijk, omdat de voedinggelden van het vlaggeschip aan de admiraal worden
uitgekeerd en niet aan de kapitein.

Negenjarige oorlog.
Op 29 april 1689 wordt een overeenkomst getekend
tussen Engeland en de Nederlanden, waarbij de samenwerking tussen de beide zeemachten wordt geregeld. Voor iedere vijf Engelse schepen zal Nederland er drie leveren; het opperbevel van de geccmbineerde vloten zal steeds in Engelse handen zijn,
wat voor de Nederlandse vlagofficieren uiteraard
een zeer ongunstige bepaling is.
De rest van het jaar I689 opereert de gecombineerde vloot, onder admiraal Herbert, die benoemd is
tot graaf van Torrington, en luitenant-admiraal
Evertsen, vanuit Spithead. Callenburgh, die op
16 april 1689 "opeens en met voorbijgaan van vele
anderen" bevorderd is tot vice-admiraal van het
Noorderkwartier, bevindt zich aan boord van de
"West-Friesland". Eind I689 keert een deel van
de Nederlanders terug naar huis; Callenburgh blijft
met 9 schepen van Staat en 1 brander overwinteren
in Engeland. Hij is dan ook niet thuis wanneer
in mei I69O zijn dochter Christina overlijdt.
Begin juli neemt Cornells Evertsen het bevel over
het Nederlandse contingent weer op zich. Op 5 juli
vertrekt de gecombineerde vloot naar zee. Enkele
dagen later ontmoet men, ter hoogte van Beachy
Head (Bevezier), de Franse vloot onder bevel van
admiraal De Tourville. Van deze slag wordt wel
gezegd: "la victoire fut pour les Francais, 1'honneur pour les Hollandais et la honte pour les Anglais". [9].
In de vroege ochtend van 10 juli 169O tast het
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Fransen cm de voorhoede van twee kanten aan te
vallen en, cxndat er enige ruimte ontstaat tussen
de voorhoede en de hoofdmacht onder Torrington,
wordt er onder de Nederlanders een enorme schade
aangericht. Hierop wordt door Evertsen het sein
gegeven: "dat de vloot met staande zeilen zal ankeren". De vijand bemerkt deze list te laat en
wordt door de ebstroom van de onzen weggezet. Er
is geen enkel Nederlands schip dat niet zwaar
heeft geleden. Evertsen stuurt, na overleg met
Callenburgh, een verzoek aan Torrington cm assistentie. Deze houdt zich echter op een afstand.
De volgende dag kcxnen de Fransen weer opzetten,
waarbij de "West-Friesland" zeer in het nauw wordt
gebracht.
Callenburgh tracht, als er zich onder zijn scheepsvolk moedeloosheid openbaart en men erop aandringt
het schip tegen de wal te zetten, eerst de gemoederen met zachtheid tot bedaren te brengen en
voegt er daarna, als dat niet helpt, op ernstige
toon aan toe: "dat hij degenen, die hem wederom
van zulke zaken sprak met een rappier zou doorsteken of met een pistool de kop doorschieten". [lO]
De Nederlanders en de Fransen trekken zich terug
naar de monding van de Theems. Daar worden de beschadigde schepen onder leiding van Callenburgh
gerepareerd.
Na de eerste nederlaag ontstaat er een enorme verontwaardiging over het optreden van Torrington.
Hij wordt in hechtenis genomen en in de Tower opgesloten. Vervolgens wordt een krijgsraad benoond
cm over hem te oordelen. De verdediging van Torrington is dat "he had acted according tot the
rules of prudence by viiiich he had salved the

fleet". [U]
Aan het eind van het proces wordt hij vrijgesproken.
Willem III ontneemt hem echter zijn commissie als
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1690 wordt Edward Russell, aartsrivaal van Torrington, tot opperbevelhebber van de vloot benoemd. De Nederlanders kruisen nog enige tijd in
Het Kanaal en keren dan naar Nederland terug.
In het voorjaar van I69I vertrekt men weer naar
Zuid-Engeland. Callenburgh voert nu zijn vlag op
het schip "Kasteel van Medanblik", Eind september
is er sprake van cm 12 Engelse en 12 Nederlandse
schepen naar Cadiz te sturen, onder de vice-admiralen Ashby en Callenbur^, maar deze tocht gaat
niet door. Callenburgh keert hierop terug naar
Nederland. Op I8 april 1692 wordt hij bevorderd
tot vice-admiraal van de Maze, "wetende Koning
Willem, dat hij deze benoeming verdiende en met
het oognierk on die kundige zeeman tot nog hogere
waardigheid op te voeren". [l2]
Nadat de Nederlanders weer in Zuid Engeland zijn
aangekomen, gaat de gecranbineerde vloot op 27 mei
onder zeil en steekt, op voorstel van Van Almonde,
direct over naar de Franse kust. Twee dagen later
ontmoet men de zwakke Franse vloot onder Tourville. In het nu komende gevecht is het aandeel van
de Nederlandse voorhoede, waarbij ook Callenburgh
is ingedeeld, gering, cmdat de Franse voorhoede
buiten schot blijft liggen.
De hoofdmacht en de achterhoede pakken de vijand
dusdanig aan, dat deze de volgende dag wordt verdreven. Een aantal Fransen ontkomt naar St.Malo.
Drie kapitale schepen lopen Cherbourg binnen en
worden daar enkele dagen later vernietigd.De rest,
12 of 13 schepen, laat het anker vallen in de baai
van La Hougue, even ten zuiden van Kaap Barfleur.
Van Almonde, de overige Nederlanders en Ashby doen
nog pogingen de naar St.Malo ontsnapte Fransen
te achterhalen. Dit mislukt, zodat men de steven
wendt en zich bij Russell voegt, die voor de baai
van La Hougue ligt. Op 2 en 3 juni worden de voor
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hevige vuur van walbatterijen, zoveel mogelijk
vernield en vervolgens in brand geschoten.
De slag bij Barfleur en La Hoiigue betekent een
dusdanige overwinning voor de Engelsen en de Nederlanders, dat de Fransen in het vervolg van de
oorlog nooit meer een geregeld zeegevecht zullen
aangaan. Zij gaan over op de "guerre de course",
het met kruisers en kapers lastig vallen van koopvaarders. De Franse vloot blijft echter intact
en dwingt door zijn aanwezigheid in de havens de
Engelsen en de Nederlanders eveneens een grote
vloot in stand te houden. Na afloop van de slag,
waarvoor ten onrechte ook de namen La Hogue en
La Hague gebruikt worden, stuurt Russell een eskader onder Ashby en Callenburgh langs de noordkust
van Frankrijk. Hierdoor wordt grote onrust veroorzaakt, daar op een aantal plaatsen landingen worden uitgevoerd, huizen in brand gestoken, ettelijke
lieden worden meegenomen en vaartuigen worden weggevoerd. In juli worden Callenburgh en Rooke naar
St.Malo gezonden om de mogelijkheid van een aanval
op deze havenplaats te onderzoeken. Gezien de onbekendheid met de stromen ter plekke adviseren
zij, na teru^eer, daar vanaf te zien.
Om de hegönonie ter zee volkomen te bevestigen,
stelt Willem III na de slag bij Barfleur voor on
een permanent eskader in de Middellandse Zee te
posteren. De Engelse admiraliteit ziet het nut
daar niet van in en het plan verdwijnt voorlopig
in de ijskast.
In de winter van 1092 - l693 beveelt Callenburgh
opnieuw de wintervloot: Van Almonde keert met de
overige schepen terug naar Nederland. Het jaar
1693 verloopt voor Callenburgh weinig opzienbarend. Hij patrouilleert aan boord van de "Beschermer" op de Noordzee, in Het Kanaal en voor de
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de wintervloot van 20 schepen van oorlog, 1 fregat
en 7 branders.
Op 6 januari 1094 vertrekt een verenigd eskader
van ongeveer 30 schepen uit Portsmouth, onder bevel van de vice-admiralen Francis Wheeler en Gerard Callenburgh, met een koopvaardijvloot naar
Cadiz, met de bedoeling de koopvaarders vandaar
verder te begeleiden naar de straat van Messina.
Op 1 maart worden de schepen in de Straat van Gibraltar overvallen door een geweldige storm "vergezeld van donder en bliksem, die de zee zo verbolgen maakt als ooit naar mensen heugen geschied
is".
Wheeler geraakt in de baai van Gibraltar aan lager
wal en wordt met zijn schip de "Sussex" en al het
volk, uitgezonderd twee Moren, onder de woedende
golven begraven. "Wheelers body was afterwards
found on a sand beach, in his shirt and slippers".
[12]. Callenburgh, aan boord van de "Ridderschap",
besluit de baai van Gibraltar binnen te lopen om
daar de opgelopen schade te herstellen. Na 3 weken
vaart het restant der schepen terug naar Cadiz.
Russell is inmiddels met de "Main Fleet" in het
Kanaal gebleven. Nadat bekend wordt dat de Franse
vloot Brest verlaten heeft, met het doel zich bij
de vloot in Toulon te voegen, draagt Willem III
Russell op, zich zo spoedig mogelijk met de "Main
Fleet" naar de Middellandse Zee te begeven. Op
10 juli 1694 voegt hij zich bij het eskader van
Callenburgh. ""He (Russell) sent orders tor Rear
Admiral Nevill (Callenbur^'s tweede man) to join
him, \^iiich he accordingly did with Vice-Admiral
Callemberg"! [14)
In de krijgsraad wordt besloten onverwijld naar
Barcelona te zeilen, cm deze stad, die door de
Fransen van de land- en de zeezijde bedreigd wordt,
te ontzetten. Op 8 augustus kcmt men voor Barcelona, waar men ontdekt, dat de Franse vloot zich
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geschenken. Callenburgh ontvangt van het stadsbestuur een zilver verguld lampet en schotel, waarop
het stadswapen gedreven is, benevens twee zilveren
fruitschotels. De Koning van Spanje schenkt hem
een diamanten kruis.
Deze stukken blijven meer dan 100 jaar in de familie en worden in 1795 door een achterkleinzoon
van Callenburgh, Antony Callenburgh Baartmans ten
dienste van het Vaderland opgebracht in de heffing
van ongemunt goud en zilver. Het wapen van Barcelona behoudt hij ter nagedachtenis. De gedreven
fruitschotels zijn reeds eerder uit de boedel verwijderd.
De vloot blijft tot 26 augustus voor Barcelona.
Op de terugweg wordt van Willem III opdracht ontvangen om in Spanje te blijven overwinteren. De
overwegingen voor dit besluit zijn dat de Fransen,
na het vertrek van de Engels-Nederlandse vloot
weer heer en meester zouden zijn in de Middellandse Zee en dat zij weer ongestoord versterkingen
zouden kunnen uitwisselen tussen Toulon en Brest.
De vloot blijft nog enige tijd in de Middellandse
Zee en komt op 17 oktober in Cadiz, waar men overwintert. Op 9 mei 1695 wordt deze stad weer verlaten; tot augustus vaart men langs Alicante, Barcelona, Toulon en Cagliari. Vervolgens begeeft men
zich weer naar Barcelona, waar men van de Spanjaarden het verzoek ontvangt hiolp te verlenen bij
de belegering van Palamos. Na aankomst aldaar,
op 16 augustus, bestoken de bombardeerschepen de
stad anderhalve dag, maar dan komt het bericht,
dat Toixrville zich opmiaakt zijn basis te verlaten.
Haastig vertrekken Russell en Callenburgh richting
Toulon, maar daar aangekomen blijkt dat het gerucht vals is en vermoedelijk door de Fransen zelf
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is verspreid. Begin september vindt overleg plaats
of men nog langer in de Middellandse Zee moet
blijven. Callenburgh wenst naar Nederland terug
te keren cm daar nog voor het dichtvriezen van
de zeegaten binnen te kunnen lopen. Wanneer de
vloot door de Straat van Gibraltar vaart, wordt
door één van de Nederlandse schepen een Algerijn
buitgemaakt; Nederland bevindt zich nog steeds
in staat van oorlog met Algerije. Er ontstaat een
discussie tussen Russell en Callenburgh, want Russell wil het Algerijnse schip laten gaan. Callenburgh stelt voor het schip op te brengen naar Cadiz en daar de beslissing van de Koning en van
de Staten-Generaal af te wachten. Russell is het
daar helemaal niet mee eens. De Nederlanders besluiten, na onderling overleg, de Algerijn vrij
te laten, c»n verdere problonen te voorkomen.
In Cadiz krijgen Russell en Callenburgh het bevel
cm met het meerendeel der schepen terug te keren
naar Engeland en Nederland. Begin november komt
men in Falmouth, vanwaar Callenburgh zijn reis
vervolgt naar Nederland. Hij is drie en een half
jaar van huis geweest.
Kort na aanvang van het jaar I696 gaat het verhaal
dat in Duinkerken een vloot in gereedheid wordt
gebracht om Walcheren aan te vallen. De Zeeuwse
admiraliteit neemt een aantal voorzorgsmaatregelen
en de Staten-Generaal besluiten een eskader te
vormen, ter bescherming van de zeegaten en kusten.
Callenbur^ wordt naar Den Haag ontboden en aan
hem wordt het gebied opgedragen over dit eskader,
"ten einde het oog te houden op 's vijands schepen
uit Duinkerken en cm naar zijn verkregen kennis
en ervarenheid te handelen, zoals hij tot verhindering van ' s vijands ontwerpen en verzekering
van de kusten en zeegaten dezer landen zou vinden
te behoren". [ 15]. Vervolgens ontdekt men dat de
uitrustingen in Duinkerken tegen Groot-Brittannië
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Willem III, die in Engeland onvoldoende krijgsvolk
heeft, voorlopig 20 bataljons voetvolk toe te zenden en om deze met transport schepen, beschermd
door het eskader van Callenburgh, over te voeren.
Ook de wintervloot onder Russell loopt uit en
kruist enige tijd voor Duinkerken en Calais, waarop Lodewijk XIV en Jacobus II in april afzien van
hun snode plannen. Callenburgji bevindt zich in
deze periode op "De Zeven Provinciën", een nieuw
schip, dat wedercxn de naam draagt van het roonruchte vlaggeschip van De Ruyter.
In mei en juni I696 voert de gecombineerde vloot
onder opperbevel van admiraal George Rooke, die
Russell heeft afgelost, een aantal bombardementen
uit op eilanden voor de Franse kust en op de Franse kust zelf. Ook "De Zeven Provinciën" is hierbij
betrokken. In september wordt Van Almonde naar
Londen ontboden om o.a.te overleggen over de
sterkte van de wintervloot. Callenburgh wordt met
het bevel over deze vloot belast. In het voorjaar
van 1697 wordt de gecombineerde vloot weer op volle sterkte gebracht. Callenburgh gaat over op zijn
oude schip de "Beschermer". Medio april beginnen
in het Huis Ter Nieuwburg te Rijswijk vredesonderhandelingen tussen Nederland, Engeland en Frankrijk. Op 20 septönber wordt de Vrede van Rijswijk
getekend. Frankrijk erkent Willem III als Koning
van Engeland. Twee maanden later wordt Callenburgh
bevordert tot luitenant-admiraal van het Noorderkwartier. Op 6 april 1698 wordt het huwelijk afgekondigt tussen Rebecca, de oudste dochter van de
admiraal en de heer Anthony Baartmans te ' s-Gravenhage.
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De Spaanse Successieoorlog.
In oktober 1700 overlijdt Koning Karel van Spanje.
Kort hierop wordt de Hertog van Anjou, kleinzoon
van Lodewijk XTV, uitgeroepen tot Koning Filips
V van Spanje. In eerste instantie wordt hij ook
door Nederland en Engeland erkend. Later ontstaat
er een verbond tussen de Staten, de Koning van
Engeland en Keizer Leopold van Oostenrijk om Aartshertog Karel van Oostenrijk op de Spaanse troon
te krijgen. Het verbond is er vooral op gericht
om de enorme macht van Frankrijk in te perken.
Medio 1701 vertrekt een groot deel van de Nederlandse vloot weer naar Zuid-Engeland. Callenburgh,
die zijn vlag op het schip "Wapen van Alkmaar"
voert, verblijft met een eskader geruime tijd op
Schooneveld. Op 19 maart 1792 overlijdt Willem
III aan de gevolgen van een val van zijn paard.
Hij wordt opgevolgd door zijn schoonzuster Anne.
Door de dood van de Koning-Stadhouder wordt de
samenwerking tussen de Nederlandse en de Engelse
zeemacht wat minder goed; wel wordt het verdrag
van 1689 vernieuwd. In Nederland verflauwt de aandacht voor het zeewezen; wij voldoen de komende
jaren ook slecht aan de verplichtingen van het
verdrag.
Op 15 mei 1702 begint de Spaanse Successieoorlog
met formele oorlogsverklaringen. Op 31 mei arriveren de Nederlanders onder Van Almonde en Callenb u r ^ in Spithead. De Engelse vloot is nog niet
in gereedheid gebracht, maar op 12 juli gaat de
gecombineerde vloot van 50 linieschepen onder
zeil. Men gaat op weg naar Cadiz, met de bedoeling
deze stad aan te vallen en zo mogelijk te vermeesteren. Op deze manier hoopt men weer een steunpunt
te verkrijgen, waarmee men de Franse vloten blijvend kan scheiden. Callenbur^ voert zijn vlag
op de "Beschermer", een schip van het Noorderkwar-
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dorpen en versterkingen rondom de stad in te nemen. Rooke, de opperbevelhebber, is tijdens het
verblijf voor Cadiz zo ziek, dat hij gedurende
die tijd in kooi ligt of in zijn hut verblijft.
Niet Van Almonde wordt belast met het bevel, maar
vice-admiraal Thomas Hopson!
De acties te land worden niet met veel voortvarendheid gevoerd; pogingen om één van de grote
forten te veroveren mislukken. Kort na deze tegenslag, wordt maar besloten om van de onderneming
tegen Cadiz af te zien. Het krijgsvolk wordt weer
aan boord genomen. Op 1 oktober, de dag dat Lucretia, de eerste kleindochter van Callenburgh, wordt
geboren, verlaat de vloot de rede van Cadiz. "Had
the whole force been under one capable and resolute hand, there is no reason why Cadiz should not
have been taken and held". [l6]. Terwijl de vloot
ter hoogte is van Kaap Finisterre, wordt bericht
ontvangen dat de Spaanse zilvervloot uit WestIndië, begeleid door een Frans eskader onder De
Chateau-Renault, op 22 september Vigos is binnengelopen. In een discussie over het wel of niet
aanvallen van deze vloot is Van Almonde een sterk
voorstander van de aanval en de ziekelijke Rooke
laat zich overreden.
Een dag voor de aanval, 22 oktober, wordt op de
"Royal Sovereign", het vlaggeschip van Rooke nog
een krijgsraad gehouden. Van Almonde is hierbij,
vermoedelijk wegens ziekte, niet aanwezig. Er word
besloten de aanval met 15 Engelse en 10 Nederlandse schepen uit te voeren, in zeven groepen verdeeld. In de middag van 23 oktober vaart Hopson
aan boord van de "Torbay" als eerste de baai in,
op de voet gevolgd door vice-admiraal Philips van
der Goes. Callenburgh, tijdelijk op de "Holland",
leidt de vijfde groep. De Chateau-Renault heeft
een barrière aangelegd, bestaande uit een vlot
van stengen en ra's van zijn schepen, met kabels
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en kettingen goed vastgesjord en met ankers aan
de grond gehecht. Hopson breekt met grote snelheid
door het vlot, Van der Goes raakt er in vast, maar
hakt zich een weg. Bij de Fransen en Spanjaarden
ontstaat een enorme paniek. Binnen twee uren wordt
de overwinning behaald. De vijandelijke schepen
worden vernietigd en in brand gestoken of buit
gemaakt. Ook wordt een enorme schat aan goud, zilver, edelgesteente, kostbare houtsoorten en andere
koopwaren buitgemaakt. Op 31 oktober verlaten de
Engelsen en de Nederlanders Vigos.
"Vigos is a brilliant and interesting feat of
arms, but has no military features calling for
mention, exept the blow it gave to the finances
and prestige of the crowns", [l?]. Op l8 novonber
arriveert de vloot in Dover; vijf dagen later komen de Nederlanders thuis. Om politieke redenen
wordt de overwinning van Vigos zo luisterrijk mogelijk voorgesteld, in de hoop dat de volslagen
mislukte actie bij Cadiz vergeten zal worden.
Het grootste deel van het jaar 1703 is Callenburgh, aan boord van de "Dordrecht", belast met
het bevel over het Noordzee-eskader van 10 a 11
schepen van oorlog. In september 1703 wordt Aartshertog Karel in Wenen officieel uitgeroepen tot
Koning Karel III van Spanje. Half november wordt
een eskader in gereedheid gebracht, dat samen met
een aantal Engelse schepen naar Portugal zal worden gezonden, in het kader van een overeenkomst
met dat land. Callenburgh wordt commandant van
dat eskader. Hij reist daartoe naar Texel, waar
een deel van zijn schepen ligt, en hijst zijn vlag
op het gloednieuwe schip "Graaf van Albanarle".
Op 19 novanber licht hij het anker om naar de Maas
te zeilen, waar de overige schepen van zijn eskader zijn, samen met een aantal schepen onder Rooke, die in oktober naar Nederland is gekomen. Het
ligt in de bedoeling dat de nieuwe Spaanse troon-
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Rooke en Callenburgh via Spithead naar Lissabon
zal reizen. Kort na vertrek wordt Callenburgh overvallen door een enorme storm, die drie dagen
aanhoudt, enkele dagen later gevolgd door een hevige zuidwesterstorm. Tot eind december heeft hij
gedurig met tegenwind en storm te kampen, waardoor
scxnmige schepen tot voor de kust van Noorwegen
worden gedreven. Uiteindelijk vaart Callenburgh
langs de Engelse kust rechtstreeks naar Spithead,
waar hij op 3 januari 1704 aankomt. Rooke arriveert daar met de overige schepen en Koning Karel
op 6 januari. Op 8 januari wordt de eerste kleinzoon van Callenburgh geboren: Gerard Baartmans,
die later op verzoek van zijn grootvader de naam
Gerard Callenburgji Baartmans krijgt. De vloot vertrekt 16 januari, maar men keert, door tegenwind
gedwongen, weer naar Spithead terug. Op 24 februari vertrekt men weer en men komt na een zeer voorspoedige tocht op 7 maart op de Taag. Twee dagen
later zeilt de vloot naar Lissabon, waar Karel
III door de Koning van Portugal van het schip van
Rooke naar de wal wordt begeleid, onder het gebulder van het geschut uit al de aanwezige schepen
en van de walbatterijen.
In maart overlijdt de echtgenote van Callenburgh;
zij wordt in Vlaardingen begraven.
Herhaaldelijk wordt beraadslaagd over de verdere
acties, waarbij de Nederlandse vlagofficieren meer
dan eens blijken ondervinden van de eigendunkelijkheid van de Britse opperbevelhebber, waarnaar
Callenburgh zich wegens de omstandigheden genoodzaakt ziet te schikken, hoezeer zijn misnoegen
ook wordt gewekt. Hij geeft dit herhaalde malen
en ronduit te kennen in zijn journaal en in zijn
brieven aan de Saten-Generaal. Rooke wil de Middellandse Zee in, terwijl de Koning van Portugal,
gesteund door de Nederlandse vlag-officieren.
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1704 verlaten I8 Engelse en 15 Nederlandse schepen
de Taag. Barcelona lijkt bereid te zijn de zijde
van Karel III te kiezen, maar, nadat een landing
bij de stad is uitgevoerd, verdedigt de bevolking
zich heftig tegen de Engelse en Nederlandse troepen. Na een kort doch hevig bombardement schepen
de troepen zich weer in en wordt deze expeditie
als mislukt beschouwd.
Op 5 juni besluit men terug te keren naar Gibraltar, «ndat geruchten willen dat de Franse vloot
uit Brest op weg is naar Toulon. Inderdaad ontmoet
men deze vijandelijke vloot, maar de Fransen ontwijken de strijd en de bondgenoten slagen er niet
in de Franse schepen in te halen.
Rooke en Callenburgh begeven zich naar de Portugese kust en kruisen daar enige tijd. In de krijgsraad van 27 juli wordt geopperd cxn de vesting Gibraltar onder de gehoorzaamheid van Karel III te
brengen. Op weg naar Gibraltar wordt door viceadmiraal Jan Gerrit van Wassenaer een Algerijns
schip overmeesterd. Hierover ontstaat weer ruzie
met Rooke. Het resultaat is dat de Algerijn zijn
weg mag vervolgen, mede omdat Callenbur^, "die
een bedaard en voorzichtig man was", meent dat
men om zulk een klein voorval de goede verstandhouding niet moet verbreken. [18].
Op 1 augustus kcwnt de vloot ten anker in de baai
van Gibraltar, 's Avonds worden troepen aan wal
gezet. Na een bombardement op de stad wordt op
4 augustus de overgave getekend. Helaas is het
optreden tegenover de bevolking van dien aard,
dat Callenburgh in zijn officiële verslag schrijft:
"de buitensporigheid van enige Engelsen aan scximige kerken en inwoners gepleegd, veroorzaakten zo
groot een schrik onder de burgers en ingezetenen,
dat zij allen, uitgezonderd zeer weinigen van de
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Op 6 augustus kcmt de Prins van Hessen-Darmstadt,
de opperbevelhebber van de landingstroepen, bij
Callenburgh aan boord om hem en de verdere Nederlandse zeelieden de dank des Konings over te brengen voor de bewezen diensten. Op 12 augustus verlaat de vloot Gibraltar om vers water te gaan laden in de buurt van Tetuan. Op de terugweg ontvangt men bericht dat de Franse vloot zich dichtbij bevindt en inderdaad ontdekt men de vijandelijke schepen kort daarop. Voor het eerst sinds
de slag bij La Hougue zijn de Fransen met een dergelijke vloot op zee. De vijand, onder bevel van
Lodewijk Alexander de Bourbon, Graaf van Toulouse,
heeft meer en zwaarder bewapende schepen dan de
Engels-Nederlandse vloot. Bovendien hebben de Engelsen gebrek aan munitie. De voorhoede, onder
admiraal Clowdisley Shovell, bestookt, na aanvang
van de strijd, de Franse voorhoede dusdanig, dat
deze zich langzaam terugtrekt. Rooke is in hevig
gevecht gewikkeld met de Graaf van Toulouse. De
strijd bij de achterhoede is niet minder fel. De
"Graaf van Albemarie" is met 64 stukken nauwelijks
opgewassen tegen de "Soleil Royal" met 104 kanons.
Callenburgh spreekt later van een zeer furieus
gevecht. De "Albemarie" heeft 20 doden en 45 gewonden, meer dan enig ander schip van Staat. Na
afloop van deze slag bij Malaga moet Callenburgh
op een ander schip overgaan cxndat de "Albsnarle"
te zeer geteisterd is om de vlag te kunnen voeren.
De volgende dag blijken de Fransen niet bereid
de strijd te hervatten; twee dagen later zijn zij
nergens meer te bekennen. De Fransen claimen de
overwinning, wat enigszins overdreven lijkt, maar
zij zijn er in ieder geval niet in geslaagd Gibraltar te heroveren.
"The battle of Malaga decided the empire of the
sea and left to England and the Dutch and undispu-
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fleet again faced the fleet of England and Holland". [20].
Op 27 augustus, 's middags an 3 uur vliegt de "Albemarle" in de lucht, door eigen kruit aangestoken. De bemanning van 350 zielen verliest het leven, uitgezonderd 10 man, die door andere schepen
worden opgevist. Het verlies van zoveel mensen,
o.a.van de secretaris van de vloot Van der Schuur,
die, cmdat han de hiel van zijn rechtervoet afgeschoten was, gemakshalve aan boord van het schip
was gebleven, verdriet Callenburgh te zeerste.
Hij zelf raakt nogal wat persoonlijke bezittingen
kwijt, waaronder vermoedelijk een aantal dagregisters.
Vanaf het slagveld vertrekt de vloot via Gibraltar
grotendeels naar huis. Op 13 oktober 1704 laat
Callenburgh met de schepen van Amsterdam en het
Noorderkwartier het anker bij Texel vallen. Twee
dagen later wordt hij ontvangen in de vergadering
van de Staten-Generaal, waar hem op plechtige wijze dank betuigd wordt "voor zijne goede devoiren
en in het bijzonder voor zijn goede conduite en
dapperheid in de jongste bataille ter zee gehouden
en aangewend". [21].
Ook de Staten van Holland en de admiraliteit van
het Noorderkwartier zwaaien hem lof toe.
Callenburgh gaat hierna niet meer naar zee, evenmin als korte tijd later Van Almonde. De Engelsen
benoemen vice-admiralen en zelfs schouten-bijnacht tot opperbevelhebber van de gecombineerde
vloot en het is uiteraard niet mogelijk dat Nederlandse luit.-admiralen daaronder zouden dienen.
Callenburgh houdt zich voornamelijk bezig met het
bestuur van de stad Vlaardingen. In I7O6 wordt
hon weer een kleindochter geboren: Hester Adriana
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van Holland de volgende resolutie aangencmien:
"ontvangen Missive van het College ter Admiraliteit tot Amsterdam met twee candidaten voor de
Luitenant-Admiraalsplaats van Philips van Almonde
(die inmiddels naar de Maze is overgegaan), Gerard
Callenburgh en Jan Gerrit van Wassenaer. Waarop
gedelibereerd zijnde hebben haar Edele Groot Mogenden tot Luitenant-Admiraal van Holland en Westfriesland onder het College ter Admiraliteit tot
Amsterdam geëligeert Gerard Callenburgh".
Op l6 maart 1710 wordt het huwelijk afgekondigd
tussen Elisabeth Callenburgh en Mattheus Koen,
kapitein van een regiment Waalse troepen in dienst
van de Republiek. Na het overlijden van Philips
van Almonde wordt Callenburgh voorgedragen voor
de functie van luitenant-admiraal van Holland en
Westfriesland onder het College ter Admiraliteit
op de Maze. Op 20 februari 1711 wordt hij als zodanig beëdigd. Op 27 april verzoekt hij te worden
ontslagen van de ambten, die hij nog bekleedt binnen de stad Vlaardingen, "zo om 's Lands dienst
als om zijn klimmende jaren". [22]. Op 12 april
1713 wordt de vrede van Utrecht gesloten. Filips
V wordt definitief Koning van Spanje; Karel III,
die inmiddels Keizer van Oostenrijk is geworden,
verkrijgt de Spaanse Nederlanden. Op 2 april daaraanvoorafgaand vindt het huwelijk plaats tussen
Petronella Callenburgh en Hendrik van den Heuvell,
kapitein van de Maze. Helaas overlijdt Petronella
op 24 februari 1714, bij de geboorte van haar eerste kind, dat eveneens overlijdt.
De Negenjarige en de Spaanse Successieoorlog geven
de bekroning van de carrière van Callenburgh te
zien; van vice-admiraal bereikt hij in deze periode de hoogst mogelijke positie binnen ' s Lands
zeemacht.
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Gerard Callenburgh overlijdt op 8 oktober 1722
te Vlaardingen. Zijn dochter Adriana deelt dit
op de volgende wijze mee aan de admiraliteit te
Rotterdam:
Edel Mogende Heren
Deze morgen ten zes uren is het leven van mijn
zeer lieve en waarde vader, nadat hij hetzelve
in Godes gunste negen en zeventig jaren en 10
maanden genoten hadde, geëindigd en dewijl hij
in zijn leven de eer gehad heeft te zijn Luitenant-Admiraal onder 't Resort van Ued Mogende College hebbe ik van mijn plicht geacht Ued Mog. hier
van kennisse te geven. Waar mede bevelende Ued
Mog. in Godes genadige bescherminge en blijve
%

Edel Mogende Heren
Ued Mogende Dienaresse
Adriana Callenbur^.
Vlaardingen den 8 October 1722.
In deze brief wordt als leeftijd van Callenburgh
79 jaar en 10 maanden genoemd. Dezelfde ouderdom
wordt vermeld in de Europeesche Mercurius van
1722. Terugrekenend blijkt dat Gerard Callenburgh,
als dit gegeven juist is en er is geen reden om
aan de woorden van Adriana te twijfelen, begin
december I642 geboren moet zijn, vermoedelijk op
6 december. De geboortedatum 8 april I642 is dan
onjuist. Deze datum wordt voor het eerst genoond
in een boek uit 1772, met merkwaardigheden over
de stad Vlaardingen. De informatie zou afkomstig
zijn van Mr Gerard Callenbur^ Baartmans, de oudste kleinzoon van Callenburgh, die op 24 augustus
1757 overlijdt.
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gehecht aan de woorden van de dochter van Callenburgh dan aan een, wellicht verkeerd overgekomen,
uitspraak van een kleinzoon en dat als juiste geboorte datum 6 december 1042 moet worden aangenomen. [23].
Callenburgh wordt in Vlaardingen begraven in de
Hervormde Kerk, onder het zgn.Dordrechtse glas,
één van de zes beschilderde glasruiten aan de
zuidzijde van de kerk. Er wordt geen praalgraf
opgericht, maar boven de grafkelder wordt zijn
wapen, versierd met een gouden scheepskroon en
helm, tussen twee banieren opgehangen.
Deze eenvoudige gedenkstukken zijn in de jaren
van de cmwenteling (1795) weggenomen of vernield.
Ook van de grafsteen is niets meer te vinden. Deze
is vermoedelijk weggehaald bij de restauratie van
de kerk in 1865. Die restauratie is uitgevoerd
door een aannemer, die hier en daar nogal onzorgvuldig is opgetreden en die mede daarom in Vlaardingen de bijnaam "de schoft van de (Maassluisse)dijk" gekregen heeft.
In 1718 is van Callenburgh een portret geschilderd
door J.Vollevens. Dit portret is lange tijd in
de familie geweest en is in l895 aan het Rijkanuseum geschonken. Momenteel hangt het in het Stadhuis van Willemstad. Naar het schilderij zijn twee
kopergravures vervaardigd, een door P.Tanjé in
1756 en een door J.Houbraken omstreeks 1770. In
de 19e eeuw zijn twee litho's verschenen, van T.H.
Weissenbruch resp.van C.CA.Last.
Nakcmelingen van Callenburgh met de naam Callenb u r ^ Baartmans of met de, in de 19e eeuw aangenomen naam Kallenberg van den Bosch bestaan niet
meer.
Callenbur^ is geen Watergeus geweest, zoals Bloys
van Treslong, hij heeft geen zilvervloot veroverd,
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With, Kortenaer, Willem van de Zaan en Jan van
Brakel, hij heeft nooit in de gevangenis gezeten,
zoals Bloys van Treslong, Witte de With en Van
Kinsbergen, hij heeft nooit de ketting stukgezeild
op de tocht naar Chatham, evenmin als trouwens
Van Brakel, hij heeft Suriname niet veroverd, zoals Abraham Crijnssen, hij is niet afkomstig uit
een zeeheldengeslacht, zoals Banckert en hij heeft
geen tactische en nautische verhandelingen geschreven, zoals Van Kinsbergen.
Hierboven is beschreven wat Callenburgh wel geweest is en wat hij wel gedaan heeft.
Het is duidelijk dat hij het best vergeleken kan
worden met Philips van Almonde, zijn tijdgenoot.
Beiden werden in I66I adelborst, beiden zijn leerling van De Ruyter, beiden vechten in het begin
van hun carrière tegen de traditionele vijand Engeland en beiden worden, nadat Willem III Koning
van Engeland was geworden, belast met functies
onder Engels opperbevel in de strijd tegen de
Fransen. Het valt op dat de carrière van Van Almonde sneller verloopt: in 1073 is hij reeds schout
bij-nacht, in I684 vice-admiraal en in I692 luitenant-admiraal. Callenburgh blijft tot I689 kapitein. Waarschijnlijk is de betere afkomst van Van
Almonde, zoon van een burgemeester van Den Briel
en verwant aan Witte de With en Tromp, hier debet
aan.
Dat Callenburgh vrij Jong vlaggekapitein wordt
van Van Nes en kort daarop van De Ruyter, pleit
voor zijn capaciteiten. Zijn optreden na het gewond raken van de opperbevelhebber in de slag bij
Sicilië getuigt van durf en initiatief. Dat Callenburgh van wanten weet, blijkt uit de wijze waarop hij zijn bemanning een hart onder de rion steekt
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Engelse bevelhebbers, Russell en Rooke, toont hij
rust, bedachtzaamheid en ook een zekere mate van
bescheidenheid. Hij brengt de geschillen over de
Algerijnse kapers op een diplomatieke wijze tot
een oplossing.
In de slag bij Malaga valt hij in het gevecht met
de veel zwaarder bewapende tegenstander op door
moed en vasthoudendheid. Dat hij een goed zeeman
is mag blijken uit het feit dat hij zeer vaak verzeild raakt in stormen en orkanen, dat er om hem
heen vele schepen vergaan, maar dat hij altijd
behouden op de plaats van bestemming weet te komen. Dat de uitdrukking "zonder geluk vaart niemand wel" ook op Calleburgh slaat, hebben wij kunnen zien bij de ontploffing van de "Albönarle".
Callenburgji kan met Van Almonde worden beschouwd
als één van de meer begaafde leerlingen van De
Ruyter. Dat zij hun gaven niet geheel hebben kunnen ontplooien is te wijten aan de genoemde Engels-Nederlandse overeenkcxnst en aan het feit,
dat er zowel tijdens de Negenjarige als tijdens
de Spaanse Successieoorlog nauwelijks grote zeeslagen voorvielen, omdat de Fransen reeds snel
overgingen op de "guerre de course".
Callenburgh is geen briljante kracht geweest van
het formaat Tromp of De Ruyter, maar een betrouwbare evenwichtige bevelhebber, aan wie de StatenGeneraal en Willem III de vloot konden toevertrouwen.
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- 7h NOTEN
I] De Navorscher, l895, blz.5l8.
De informatie is afkcmstig uit J.A.Klein, Das
Moselthal zwischen Koblenz und Zeil, Koblenz
1831.
2] Mahan, The influence, blz.lO?.
3] Belinfante, De Ruyter, blz.485-486; Brandt,
De Ruj^er, blz.997 en De Jonge Geschiedenis
Zeewezen II, blz.603.
4] De Jonge, a.w., blz.óló, noot 1.
5] Kok, Vaderlandsch Woordenboek IX, blz.6.
6] De Jonge, II, blz.638-6397] De Jonge, Geschiedenis Zeewezen III, blz.15,
noot 1.
8] Powley, The Englisch Navy, blz.31.
9] Wamsinck, Vloot Koning Stadhouder, blz.IX.
10] De Jonge, III, blz.210.
II] Campbell, Lives of Britisch admirals III,
blz.70.
12] De Jonge, III, blz.28l.
13] Campbell, Lives III, blz.14514] Laughton, Memoirs, blz.67.
15] De Jonge III, blz.471.
16] Corbett, England in the Mediterranean II,
blz.214.
17] Mahan, Influence, blz.20718] De Jonge, III, blz.63919] De Jonge III, blz.642.
20] Campbell, Lives III, blz.420; Owen, War at
sea, blz.97.
21] De Jonge III, blz.óól.
22] Kok, Vaderlandsch Woordenboek IX, blz.11.
23] Deze stelling is inmiddels door een vondst
in het gemeentearchief van Dordrecht volkcanen
bevestigd.
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Met uitzondering van de afbeeldingen geplaatst
tegenover de hieronder genoande pagina's, bevinden
alle afgebeelde plattegronden, foto's, tekeningen
en prentbriefkaarten zich in de Historisch Topografische Atlas van de Goneentelijke Archiefdienst
van Vlaardingen.
t/o 1: origineel in Madrid.
t/o 2: origineel in het Archief van het Hoo^eemraadschap Delfland te Delft.
t/o 3: Origineel in de Collectie Bodel Nijenhuis
in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
t/o 57: Naar schilderij van Hachette. Rijksmuseum
Amsterdam.
t/o 62: Naar schilderij van Willon van der Velde
de Jonge. Rijksmuseum Amsterdam.
t/o 65: Naar schilderij van Willan van der Velde
de Oude. Maritian Museum Prins Hendrik, Rotterdam.
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WINTERPROGRAMMA

I983 - 1984.

Dinsdag 13 september I983»
't Vlaardings groen in het verleden en heden.
Lezing met dia's door de heer G.J.Davidse van de
Gemeentelijke Plantsoenendienst.
Zaal: cantine van Gemeentewerken, Hoflaan 27.
Aanvang: 20.00 uur.
Zaterdag 17 september 1983»
Op zaterdag 17 september a.s.hopen we onze inmiddels traditionele septemberexcursie te houden.
Het thana ervan is: Vlaardinger-Ambacht.
Onder leiding van o.a.oud voorzitter Jan Anderson
zullen we een wandeling maken langs een aantal
markante punten van de vroeger zelfstandige gemeente (tot 1941, toen ca 69OO inwoners) Vlaardinger-Ambacht en daarbij het Streekmuseum en het
Gemeentearchief aandoen.
We beginnen om 10.00 uur in het Streekmuseum, Kethelweg 50 en we eindigen daar ook.
U hoeft zich niet speciaal aan te melden.
De excursiecommissie.
Dinsdag 25 oktober I983.
Geschiedenis van Vlaardingen.
Dia-klankbeeld t.b.v.het onderwijs door de heer
C.Wagenaar.
Lezing over het Christelijk Onderwijs in Vlaardingen door de heer K.W.van Netten.
Zaal: aula van de Chr.Scholenganeenschap "Groen
van Prinsterer", Rotterdamseweg 55•
Aanvang: 20.00 uur.

IV
Dinsdag 22 november I983.
De geschiedenis van de Kamer van Koophandel.
Lezing met dia's door de heer F.Nipius.
De middenstand in aktie.
Film door de heer J.M.den Draak.
Zaal: Kamer van Koophandel, Hoflaan 47Aanvang: 20.00 uur.
Dinsdag 17 januari 1984.
De Vlaardingse koopvaardij.
Lezing met dia's door de heer H.Buisman.
Zaal; Visserijmuseum, Westhavenkade 53Aanvang: 20.00 uur.
Dinsdag 21 februari 1984.
Algemene Ledenvergadering.
Aanvang: 19-30 uur.
Daarna: dia-klankbeeld over Vlaardinger-Ambacht
door de heer J.de Bloeme.
Zaal: Bethelkerk, Burg.Verkadesingel 26.
Aanvang voor belangstellende niet-leden: 20.15
uur.
Dinsdag 27 maart I984»
Industriële archeologie in het Rijnmondgebied.
Lezing met dia's door de Stichting Industrieel
Erfgoed Rijnmond.
Zaal: Maassluissedijk 7•
•
Aanvang: 20.00 uur.
Dinsdag 17 april I984.
Film: Vlaardingen koerst op morgen.
Zaal: Dienstencentrum Drieënhuijsen, Willem
Zwijgerlaan 470.
Aanvang: 20.00 uur.
iHtü

de

NIEUWE UITGAVEN. (Verkrijgbaar bij de boekhandel)
I r J.A.van Toor
Van Tappers tot Stokers.
Korte geschiedenis van H.van Toor Jzn.Distilleerderij B.V.te Vlaardingen, I883 - 1983.
Een rijk geïllustreerd boekje dat een leuk beeld
geeft van een echt Vlaardings bedrijf.
ƒ 12,50
A.van Ardenne e.a.
Stadsvernieuwing Vettenoordse Polder Vlaardingen
1962 - 1982.
Naast een overzicht van het verloop van de renovatie van de VOP bevat dit boekje enige interviews
en herinneringen van een buurtbewoner.
(De helft van de opbrengst van dit boekje is voor
de Historische Vereniging!)
ƒ 4j90
J.Roest
Vrije Vogels.
De geschiedenis van de Vrijzinnig Protestanten
in Vlaardingjai.
De heer Roest, koster van de kerk aan de Hof laan
sinds 1951? schreef al jarenlang cursiefjes in
het blad van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente. Dit fraai uitgevoerde boek werd samengesteld
t.g.v.het 75 jarig bestaan van de Ganeente. Het
geeft een goed beeld van een stukje recente Vlaardingse kerkgeschiedenis.
ƒ 21,50
100 jaar Opoibaar Onderwijs aan het Emous.
De Jan Ligthartschool maakte een jubileumboek dat
er zijn mag. Artikelen met veel foto's over de
school en van Vlaardinger-Ambacht. Het vroegere
personeel en de oud-leerlingen zijn evenmin vergeten.
ƒ 7,50
Terra Nigra.
Dit mededelingenblad van de archeologische werkgroep "Helinium" verschijnt weer regelmatig, zij
het in afgeslankte vorm. Belangstellenden kunnen
zich buiten het lidmaatschap van "Helinium" op
dit blad abonneren voor ƒ 15,- per jaar. Opgave:
Hoogstraat 120, Vlaardingen, tel.01O - 34 40 I6,

