
 

Charles Agathon Guillaume Oliphant (1811-1868) zandgraf 188, vak F 

Zeeman, koopman, commissionair in buitenlandse zaken, steenfabrikant 

 

Personalia 

Geboren: 11 juli 1811 te Leiden 

Zoon van: Carel Naret Oliphant en Guillemine Agathe Huygens 

Gehuwd met: Cornelia Hermina Dibbets op 20 oktober 1853 te Arnhem 

Overleden: 16 september 1868 te Leiden 

Begraven: 19 september 1868 

 

Samenvatting 

Charles wordt geboren op Rapenburg 82 als vierde kind van in totaal negen 

kinderen. Twee van hen overlijden als zuigeling. Van de jonge jaren van Charles is 

niets bekend. 

 Het zal ongeveer 1829 zijn geweest dat Charles aanmonsterde op een schip, want 

in 1830 bevindt hij zich als zeeman in Batavia, wat hem een vrijstelling van de 

Nationale Militie oplevert. Charles is waarschijnlijk zo nu en dan terug is Nederland 

geweest, maar de jaren tussen 1830 en 1852 brengt hij voornamelijk door in 

Semarang (oude spelwijze Samarang) op het Indonesische eiland Java.  
 

 
Semarang (Java) 



Het is in Semarang waar Charles een winkel opent waarin naast voedsel vooral 

uiteenlopende Europese waren worden verkocht. Het is tevens een boek- en papier-

handel en een bibliotheek waar boeken worden uitgeleend. Later wordt de zaak nog 

uitgebreid met een drukkerij.  

 Enkele jaren later neemt Charles iemand in dienst voor het beheer van de 

bibliotheek: Daniël Hartevelt. Daniël leert er het drukkersvak, wordt compagnon, om  

in 1848 de zaak over te nemen. Wanneer Charles later diverse compagnon- en 

vennootschappen aangaat met een Hartevelt, is dat niet Daniël, maar zijn broer 

Herman Cornelis. Toch zullen Charles en Daniël elkaar later weer treffen. In 1858 

keert Daniël voorgoed terug naar Nederland, evenals Herman Hartevelt. Daniël en 

Herman, beiden ook begraven op Groenesteeg (keldergraf 154), komen uit de Leidse 

familie Hartevelt, die we nu vooral kennen van de groene jeneverfles. 

 Tijdens zijn verblijf in Semarang heeft Charles een relatie met de inlandse vrouw 

Sabine. Uit die relatie wordt op 27 december 1845 dochter Wilhelmina Agatha 

Oliphant geboren. Zij wordt door Charles erkend en gelegitimeerd. 

 Wanneer Charles omstreeks 1852 terugkeert en in 1853 trouwt met Cornelia 

Hermina Dibbets, wordt het gezin gevormd door Charles, Cornelia en Wilhelmina. 

Voor zover bekend zijn er uit dit huwelijk geen kinderen geboren.  

 Het gezin verhuist diverse keren: van Amsterdam naar Breukelen, naar Leiden, 

naar Lathum en naar Angerlo om uiteindelijk in 1861 weer terug te keren naar 

Leiden. In de tussentijd is Charles medevennoot en/of mede-eigenaar van diverse 

bedrijven. Zeven jaar na zijn definitieve terugkomst in Leiden overlijdt Charles op 18 

september 1868 in zijn huis op Steenschuur 16. Hij wordt begraven op de 

begraafplaats Groenesteeg. 
 

 
Overlijdensakte 



Volledige versie 
 

Ouderlijk gezin 

Charles Agathon Guillaume Oliphant wordt geboren op 11 juli 1811 te Leiden en op 4 

augustus gedoopt in de Waalse kerk.  
 

 
Doop Charles Agathon Guillaume Oliphant 

 

Hij is de derde zoon van de apotheker Carel Naret Oliphant en de apothekersdochter 

Guillemine (Wilhelmina) Agathe Huygens. Zijn twee oudere broertjes zijn al op heel 

jonge leeftijd overleden. Hij woont met zijn ouders en zijn later geboren drie zussen 

en twee broers op Rapenburg 82. Van zijn jeugd is niets bekend.  

 

Zeevaart 

In 1829 wordt hij ingeloot bij de Nationale Militie, maar krijgt een jaar uitstel. In dit 

geval is uitstel ook afstel, want een jaar later krijgt hij algehele vrijstelling omdat hij 

'op buitenlandse zeevaart' is. Volgens een aantekening bij de Nationale Militie is hij 

zeeman en bevindt hij zich in Batavia. 

 Zijn broer Jean Gottlieb, geboren in 1818, treedt in 1837 in zijn voetsporen. Ook hij 

krijgt een jaar vrijstelling bij de Nationale Militie en daarna algehele vrijstelling omdat 

hij op zich 'op buitenlandse zeevaart' bevindt. Jean wordt in 1839 voor het eerst 

genoemd in de Almanak voor Nederlandsch Indië als hij in Batavia woont. Broer 

Charles woonde daar al in 1836, maar hem vinden we de volgende jaren voorname-

lijk terug in Semarang. 
 

 
Uit: Almanak Nederlands Indië 1836 met Charles Agathon Guillaume Oliphant 

 

Indische jaren 

Het is ook Semarang waar Charles in compagnonschap met zijn broer Jean en de 

gepensioneerde legerofficier Van den Ende een winkel in voornamelijk Europese 



waren opent. Je kunt het niet zo gek bedenken of het is er te koop: drank en voedsel, 

mode-artikelen, rijtuigen en alles wat de Europeaan verder maar begeert. Naast al 

deze artikelen worden er ook boeken en papier verkocht en is er een bibliotheek 

waar men boeken kan lenen.  

 In 1843 krijgt hij een werknemer, Daniël Hartevelt, een geboren Briellenaar die 

aan de strenge hand van zijn vader wilde ontsnappen en (mede) daarom naar Indië 

vertrok. Na wat doelloos te hebben rondgezworven, komt Daniël uiteindelijk terecht 

bij Charles Oliphant die hem het beheer geeft van de bibliotheek. Hij leest zich - met 

dank aan de bibliotheek - letterlijk snel in en maakt binnen twee jaar een behoorlijke 

promotie.  

 Intussen had Charles in Soerabaja een filiaal opgericht, waarvan Herman Cornelis 

Hartevelt, de broer van Daniel die in 1844 ook naar Indië was getrokken, de chef 

werd. In hetzelfde jaar verbindt Charles (die meestal Karel werd genoemd) een 

drukkerij aan zijn zaak in Semarang. 
 

 
Almanak Nederlandsch Indië 1846 met Oliphant en Co en Oliphant en Hartevelt 

 

Met de vereiste toestemming (onder veel beperkende voorwaarden) van de 

Gouverneur-Generaal van Java, roept Charles in 1846 de Samarangsche Courant in 

het leven. De behoefte daaraan was groot, want veel meer dan een advertentie-

blaadje van één velletje papier uit Soerabaja en de Javasche Courant, die tweemaal 

per week verscheen, was er op het eiland niet.  

 Heel eenvoudig is het begin van de Samarangsche Courant niet en echt 

eenvoudig zou het ook in de toekomst niet worden. Alle teksten moeten vóór 

publicatie worden voorgelegd aan de assistent-resident die daarin naar believen mag 

schrappen. Die maatregel moet ervoor zorgen dat Oliphant met zijn krant niet in de 

wielen rijdt van de Javasche Courant, die wordt geredigeerd door de ambtenaren van 



de landsdrukkerij. Oliphant wordt zelfs verplicht dezelfde hoge tarieven (ƒ 1,- per 

regel of per vijf woorden) voor advertenties te hanteren. Dat kan niet verhinderen dat 

de advertenties in de Samarangsche Courant in de betere tijden meer dan ƒ 500,- 

per maand opleveren. Maar alle voorwaarden en regels staan een grootschalige 

uitbreiding van de krant wel in de weg. 

 Oliphant en Hartevelt blijven niet stilstaan. In Europa worden de benodigde 

machines besteld om ook koopmansboeken als registers, journalen en grootboeken 

te kunnen vervaardigen en in te binden. Vanwege de bibliotheek is een meer een-

voudige boekbinderij al aanwezig. Om de Javaanse boekbinders te kunnen 

onderrichten in de nieuwe stiel (ambacht), moet Hartevelt de kunst eerst zelf onder 

de knie krijgen. Na veel praktische oefeningen lukt hem dat wonderwel en kan de 

inmiddels geleverde apparatuur in bedrijf worden genomen. 

 

Uitverkoop 

In 1848 heeft Charles er kennelijk genoeg van. Hij draagt de toko over aan zijn 

compagnons. De drukkerij en de boek- en papierhandel houdt hij wel, maar hij maakt   

Hartevelt tot zijn compagnon en vertrekt naar Nederland. Als hij een jaar later 

terugkomt, begint de grote opruiming. Hij doet al zijn Indische ondernemingen van de 

hand. De drukkerij met toebehoren komt in het bezit van Daniël Hartevelt, die er in 

totaal ƒ 47.000 voor betaalt, voor een deel gefinancierd uit Daniëls aandeel in de 

zaak en de rest in termijnen, waarvan het laatste deel in 1854 wordt voldaan. 

 Charles is na de verkoop niet onmiddellijk teruggekeerd naar Nederland, want in 

1851 en 1852 wordt hij nog vermeld als inwoner van Semarang.  

 

Sabine 

De Almanak voor Nederlandsch Indië 1848 is duidelijk. Op 27 december 1845 wordt 

in Semarang Wilhelmina Agatha Oliphant geboren. De ouders worden niet vermeld, 

maar bij het huwelijk van deze dochter zal blijken dat zij het kind is van Charles en de 

inlandse vrouw Sabine.  
 

 
Geboorte Wilhelmina Agatha Oliphant (uit Almanak Nederlandsch Indië 1848) 

 



De huwelijksakte is zelfs nog iets preciezer, de geboorteplaats is Secondal, 

residentie Semarang. Over de moeder is echter niets anders bekend dan de naam 

Sabine. De huwelijksbijlagen die wellicht iets meer prijs hadden kunnen geven, zijn 

verloren gegaan in WOII. 

 

Nieuwe zaken en een huwelijk 

Terug in Nederland pakt Charles de zaken voortvarend aan. Er wordt in Amsterdam 

een 'vennootschap voor het drijven van algemeenen handel, onder de firma van 

Oliphant, Hartevelt en Compagnie (....) en zulks voor den tijd van vier 

achtereenvolgende jaren, ingegaan den eersten januari 1852'  opgericht.  
 

 
Oprichting Vennootschap tussen Charles en Oliphant en Herman Hartevelt 

 

Mogelijk is Charles dus al in 1851 teruggereisd. Of het is broer Jean die zich hiervoor 

heeft ingezet. Hij heet ook Oliphant, maar hij kan de 'compagnie' zijn. Dat zou 

kunnen worden opgemaakt uit een krantenadvertentie. Die onthult de overname op 1 

mei 1853 van een steenbakkerij in Lathum bij Doesburg door de 'Heeren Oliphant en 

Co'.  
 

 
Bericht overname bakkerij 



 

Tussen de bedrijven door is Charles op 20 oktober 1853 in Arnhem getrouwd met de 

in Zutphen geboren Cornelia Hermina Dibbets, 27 jaar oud. Zij is de dochter van 

Gerrit Jan Dibbets, ingenieur 'van den Waterstaat' en Johanna Houtkamp. Broer 

Jean Gottlieb en compagnon Herman Cornelis Hartevelt zijn de getuigen van 

Charles, die als beroep koopman laat noteren. Het huwelijk van Charles en Cornelia 

blijft - voor zover bekend - kinderloos.  
 

 
Deel huwelijksakte Charles Oliphant met Cornelia Dibbets 

 

De eerste (gevonden) vermelding van Charles in Nederland, komt uit het Bevolkings-

register van 1853, als hij in de Amsterdamse Warmoesstraat woont. In december 

1853 is hij verhuisd en woont hij samen met zijn kersverse bruid en zijn dochter 

Wilhelmina Agatha op Oudezijds Achterburgwal 453. Zijn beroep: ‘ commissionair in 

buitenlandse zaken’.  

 Naast steenfabrikant, is Charles ook (mede-)fabrikant van scheepsbeschuit. In 

1854 gaat hij een vennootschap aan met Herman Cornelis Hartevelt en Thomas 

Cornelis Sesink Clee 'tot uitoefening eener Scheepsbeschuitbakkerij en Meelfabriek 

onder de firma Sesink Clee en Comp. voor den tijd van tien jaren'. 



 

Breukelen, Leiden, Gelderland en weer Leiden 

Vanaf de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam vertrekt het gezin naar Breukelen. 

Vervolgens woont het gezin van mei 1858 tot mei 1859 in Leiden, op Hogewoerd 2. 

Vanaf de Hogewoerd vertrekken ze naar Lathum (Gld).  

 In 1861 verschijnt er een advertentie waarin melding wordt gemaakt van de 

verkoop van de steenfabriek in Lathum.  
 

 
Advertentie over verkoop steenfabriek 

 

De familie keert terug naar Leiden, komende uit Angerlo 

(Gld). Het beroep van Charles is dan nog vermeld als 

‘steenfabrikant’. Zij vestigen zich op Rapenburg wijk 4, nr 

823 (huidig nummer 64), maar verhuizen in een onbekend 

jaar naar Steenschuur, wijk 4, nr 704 (huidig nummer 16).  

 Eenmaal terug in Leiden, wordt Charles lid van de 

Schaakvereniging Palamedes, waarvan zijn vader, Carel 

Naret Oliphant, de medeoprichter, voorzitter en later ere-

voorzitter is. Wanneer na een conflict het bestuur van de 

vereniging is uitgedund, neemt Charles plaats in het 

bestuur. Zijn vader blijft voorzitter, maar door de  ouder-

dom en afnemende krachten van zijn vader, gaat Charles 

steeds meer de rol van voorzitter overnemen. 
 

Steenschuur 16 

 

Londen-Schotland 

In 1865 gaat hij met zijn inmiddels 84-jarige vader naar Londen waar de heren een 

claim leggen op Gask Estate en een bijbehorend landgoed in Perthsire (Schotland). 

De betovergrootvader van Charles, John Oliphant, vestigde zich vanuit Schotland in 

Rotterdam. John was de achterkleinzoon van de broer van William Oliphant of 



Orchardmill and Burgess of Perth. De laatste nazaat van deze Lord overlijdt in 1846 

kinderloos en bepaalt in zijn testament dat de bezittingen alleen kunnen worden 

geërfd door een man die kan aantonen in rechte lijn af te stammen van de broer van 

de eerste Lord Oliphant of Gask. Aan die voorwaarden voldoet zijn vader Carel Naret 

Oliphant en na hem dus ook Charles.  

 Na onderhandelingen met de advocaten van de laatste Lord, trekken zij de claim 

in ten gunste van een andere afstammeling, maar houden zij er wel een levenslange, 

royale jaarrente aan over. Lang hebben ze daar niet van kunnen genieten. Carel 

overlijdt twee jaar na de reis naar Londen en Charles nog geen jaar later.  

 

Overlijden 

Charles Agathon Guillaume Oliphant, zonder beroep, overlijdt, 57 jaar oud,  in zijn 

huis op het Steenschuur op 16 september 1868. Hij wordt op 19 september begraven 

op de begraafplaats in de Groenesteeg in zandgraf 188. Dat door zijn echtgenote 

Cornelia Dibbets is gekocht. 
 

 
Zandgraf 188 

 

Bijna drie weken na zijn overlijden plaatst zijn echtgenote een advertentie in de 

Leydse Courant. De onderste regel in de tekst luidt: 'Wegens buitenlandsche 

betrekkingen eerst heden geplaatst'.  



 
Overlijdensadvertentie 

 

Het huwelijk van zijn enig kind Wilhelmina Agatha heeft hij nog mogen meemaken. 

Zij trouwt op 6 juni 1867 in Leiden met de in Curaçao geboren en wonende koopman 

Gustaaf August Bodenberg Hellmund.  

 De weduwe van Charles verhuist naar de Koornbrugsteeg. Zij hertrouwt in mei 

1871 met Evert Jan Brill, maar wordt zes maanden later opnieuw weduwe als Brill 

overlijdt. Cornelia zelf overlijdt in 1911 in Arnhem. 

 De broer en compagnon van Charles, Jean Gottlieb, is al in 1860 overleden in 

Zelhem (Gld). Hij werd slechts 41 jaar. De broers Hartevelt, waarmee Charles 

diverse compagnonschappen aanging, zijn allebei ook op de begraafplaats 

Groenesteeg begraven. Daniël keerde in 1858 terug naar Nederland en vestigde zich 

op het Rapenburg in Leiden. Een gift van Daniël maakte in 1890 een ingrijpende 

verbouwing van de Lakenhal mogelijk. Als dank werd een nieuwe tentoonstellings-

zaal naar hem vernoemd: de Harteveltzaal. Herman was al eerder terug in Nederland 

en koos ook Leiden als woonplaats. 
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