Carel Naret Oliphant (1781-1867) zandgraf 330, vak F
Apotheker en medeoprichter van de eerste Leidse schaakvereniging Palamedes
Personalia
Geboren: 19 februari 1781 te Yerseke (Zeeland)
Zoon van: Nicolaas Oliphant en Anna Maria Naret
Huwelijken: (1) Guillemine Agathe Huygens op 3 juni 1806 te Leiden
(2) Johanna Antonetta Kerpestijn op 28 februari 1849 te Leiden
Overleden: 26 september 1867 te Leiden
Begraven: 1 oktober 1867
Samenvatting
Carel Naret Oliphant wordt geboren in het Zeeuwse Yerseke. Hij is de zoon van een
in Leiden geboren predikant en een Rotterdamse moeder. Carel komt naar Leiden
om daar artsenij-mengkunde te studeren. In 1806 trouwt hij de apothekersdochter
Guillemine Agathe Huygens en vestigt zich door bemiddeling van zijn schoonvader
op Rapenburg 82, waar ook een apotheek is.
Het echtpaar krijgt negen kinderen, waarvan de eerste twee op heel jonge leeftijd
overlijden. In 1844 overlijdt ook zijn vrouw, maar in 1849 hertrouwt Carel met de
weduwe Johanna Antonetta Kerpestijn.
Carel Naret Oliphant is een van de vier oprichters
van de Leidse Schaakvereniging Palamedes, een
vereniging die voornamelijk wordt gevormd door
Waals-hervormde en Evangelisch-Lutherse mannen.
Palamedes kent betere, maar vooral ook slechtere
jaren als het om ledenaantallen gaat. Of de ballotage
die aspirantleden moesten ondergaan daar debet
aan is, is niet duidelijk.
Van het privéleven van Oliphant is niet veel
bekend. Bij zijn tweede huwelijk (1849) woont hij nog
steeds op het Rapenburg. In 1851 verkoopt hij zijn
apotheek aan collega Wijnstroom. Mogelijk is dat de
aanleiding geweest om te verhuizen naar de
Breestraat waar hij in 1867 overlijdt.
In 1865, twee jaar voor zijn overlijden, reist Carel Carel Naret Oliphant met op de
achtergrond een schaakspel
met zoon Charles naar Londen om daar een claim te
te leggen op een Schotse nalatenschap.
De onderhandelingen leiden niet tot het Lordschap, maar wel tot een royale,
levenslange jaarrente voor vader en zoon. Daar hebben Carel en Charles niet lang
gebruik van kunnen maken. Een jaar na Carel, overlijdt ook zijn zoon Charles (1868).

Volledige versie
Ouderlijk gezin
Carel (soms ook vermeld als Karel) Naret Oliphant wordt geboren op 19 februari
1781 te Yerseke als zoon van een gereformeerde predikant. Zijn vader Nicolaas
Oliphant (1750-1797), geboren in Leiden, en zijn moeder Anna Maria Naret (17541787) trouwen in 1778 in Rotterdam, op dat moment de standplaats van Nicolaas en
tevens de geboorteplaats van zijn vrouw.
Voor zover bekend is Carel het tweede kind en de enige zoon uit het huwelijk.
Wanneer zijn moeder in 1787 overlijdt, laat zij drie jonge kinderen achter; naast Carel
zijn zussen Jacoba Catharina (Rotterdam, 1779) en Maria (Yerseke, 1787).
Omdat de doopregisters van Yerseke niet zijn te vinden, is het niet duidelijk of
Naret (de achternaam van zijn moeder) de tweede voornaam van Carel is, of aan zijn
achternaam is toegevoegd. Bij de doop van zijn in Rotterdam geboren zus wordt
alleen de naam Oliphant opgegeven. Later in zijn leven voegt Carel Naret soms aan
zijn achternaam toe, maar zijn kinderen gaan allen zonder de naam Naret door het
leven. Het is dus aannemelijk dat Naret zijn tweede voornaam is, ook al gebruikte hij
hem soms als eerste achternaam.
Jeugd en studie
Er is nauwelijks iets bekend over de jonge jaren van Carel. Wel weten we dat hij naar
Leiden komt om 'artsenij-mengkunde' te studeren. De keuze voor Leiden is niet
verwonderlijk: als geboren Leidenaar kent zijn vader Nicolaas de stad en het ligt voor
de hand dat Nicolaas er ook heeft gestudeerd.
Huwelijk en gezin
Carel Naret Oliphant trouwt op 3 juni 1806 in Leiden met Guillemine Agathe
Huygens. Na hun huwelijk vestigt het paar zich op Rapenburg wijk 4 nr. 851 (huidig
nummer 82), het adres waar de ouders van de bruid ook wonen

Huwelijksaankondiging (23 mei 1806)

Haar roepnaam is Wilhelmina en zij is op 17
januari 1780 te Leiden geboren als dochter van
de apotheker mr. Johannes Albertus (Jean
Albert) Huygens en Jannetje (Jeane) van Struijk.
Wilhelmina is gedoopt in de Waalse kerk en
dat verklaart haar Franse voornamen. Buiten de
Waalse kerk worden haar voornamen later bijna
altijd genoteerd als Agatha Wilhelmina (zie
bovenstaande trouwakte).
De apotheek aan het Rapenburg wordt
tijdens de ontploffing van het kruitschip in 1807
zwaar beschadigd. Carel Naret ontvangt een
aanzienlijke schadevergoeding van gemeente
en provincie. Het is niet bekend of de apotheek
aan het Rapenburg na de dood van Carel Naret
is opgeheven of verkocht.
Voordeur Rapenburg 82

Uit dit huwelijk worden negen kinderen geboren:
1. Kind, 1807-1807, naamloos overleden, 12 dagen oud;
2. Jean Albert, 1808-1809;
3. Christine Adrienne, 1810-1848, ongehuwd.
4. Charles Agathon Guillaume, 1811-1868, zeeman, koopman, commissionair in
buitenlandse zaken, steenfabrikant; gehuwd met Cornelia Hermina Dibbets (18251911); Cornelia hertrouwt op 4 mei 1871 met Evert Jan Brill (1812-1871).
5. Anne Marinus, 1813-1841, kandidaat theologie, ongehuwd;
6. Jeanette Madelaine, 1814-1865, gehuwd met Charles Gabriël Cobet (1813-1889),
hoogleraar klassieke talen.
7. Jacqueline Clasine, 1816-1902, ongehuwd;
8. Jeane Madelaine Gottliebe, 1817-1817;
9. Jean Gottlieb, 1818-1860, koopman, steenfabrikant, gehuwd met (1) Aletta Sara
Rijke (1826-1850) te Leiden en (2) Cornelia Frederica Sodenkamp (1827-1872) te
Breda.
Over de huiselijke en zakelijke omstandigheden van Carel Naret Oliphant is heel
weinig bekend. Wanneer zijn vrouw Wilhelmina op 1 december 1844 overlijdt, woont
het echtpaar nog altijd op hetzelfde adres. Zij wordt op 6 december begraven op
Groenesteeg in zandgraf 330.
Ruim vier jaar na het overlijden van zijn vrouw trouwt Carel Oliphant opnieuw. Hij
woont dan nog steeds op het Rapenburg. De bruid is de 49-jarige Johanna Antonetta
Kerpestijn (ook wel geschreven als Karpesteyn), geboren in Den Haag. Zij is de
weduwe van Barend Leemschot, organist. Het huwelijk wordt op 28 februari 1849 in
Leiden voltrokken.

Deel van de akte van het huwelijk met Johanna Antonetta Kerpestijn

Met pensioen
Getuige een advertentie in de Leydse Courant stopt Carel Oliphant in 1851 met zijn
activiteiten als apotheker. Hij is dan zeventig jaar en draagt zijn apotheek over aan
apotheker Wynstroom, die ook een apotheek heeft op de Nieuwe Rijn.

Advertentie Leydse Courant (18 augustus 1851)

Schaakvereniging Palamedes
Is er zo goed als niets te vinden over het huiselijke en zakelijke leven van Carel, dat
geldt niet voor zijn leven in en met de Schaakvereniging Palamedes. Carel Oliphant
richt met een drietal anderen in 1846 deze eerste Leidse schaakvereniging op. Hij
wordt voorzitter en zal dat tot zijn dood in 1867 blijven. Carel is ook landelijk actief,
wat hem veel waardering oplevert. Hij wordt erelid van het Amsterdamsch
Schaakgenootschap, van Sissi uit Wijk bij Duurstede en van Discendo Discimus uit
Den Haag, thans de oudste van de nu nog bestaande schaakverenigingen in
Nederland.
Door Palamedes wordt Carel op 25 oktober 1860 benoemd tot erevoorzitter. Men
laat ook zijn portret lithograferen, een Palamedes-zegel maken, waarop een olifant
een kasteel draagt, een toepasselijk gebaar gezien de naam en de adellijke afkomst
van Carel Naret Oliphant.1 De verkoop van de portretten komt enkele malen op de
jaarrekening voor. Tegen het einde van dit artikel staat een kader met meer informatie over de vereniging Palamedes.
Claim op nalatenschap in Schotsland – Gask Estate
Ondanks zijn toenemende leeftijd en afnemende gezondheid, wagen vader Carel en
zoon Charles zich in 1865 aan een reis naar Londen. De reden is de claim die Carel
wil leggen op de Gask Estate en een bijbehorend landgoed in Perthsire (Schotland).
Anno 1618 zijn deze landerijen in bezit gekomen van William Oliphant of
Orchardmill and Burgess of Perth, de eerste Lord Oliphant of Gask. In 1846 overlijdt
de laatste en kinderloze nazaat van deze Lord. In een merkwaardig testament
bepaalt hij dat genoemde bezittingen uitsluitend bestemd zijn voor degenen, die
kunnen aantonen een directe afstammeling in de mannelijke lijn te zijn van de broer
van de eerste Lord Oliphant of Gask.
Na een lange zoektocht van bijna twintig jaar door enkele advocaten en via
advertenties in nieuwsbladen in Schotland, Engeland, Amerika en de Britse koloniën,
komt men op het spoor van de Oliphant-tak in Nederland, vermoedelijk hierop attent
gemaakt door de bekende publicist en schrijver Sir Lawrence Oliphant en diens
contacten met de Leidse uitgever Evert Jan Brill.2
De familierelatie gaat zes generaties. De overgrootvader van Carel is John
Oliphant3 en deze John is de achterkleinzoon van de broer van William Oliphant of
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Een afbeelding van dit portret en dit Palamedes-zegel hebben wij helaas niet kunnen achterhalen.
Sir Laurence was de 8ste Laird of Condie, uit een jongere Oliphant tak. Tijdens de zoektocht naar de
rechthebbende erfgenaam probeerde hij vermoedelijk ook een claim te leggen op de Estate. Hij was
excentriek en een mysticus, woonde lang in de Verenigde Staten en Palestina en was auteur van
verschillende boeken en reisverslagen o.a. over zijn reizen in het Ottomaanse rijk. Mogelijk is hij door
zijn publicaties in contact gekomen met de uitgeverij Brill te Leiden en via die weg met de Nederlandse
Oliphant tak.
3
John Oliphant is geboren te Dundee in 1677 en van beroep pruikenmaker. Hij vestigt zich met vrouw
en zes kinderen in 1723 vanuit Schotland in Rotterdam. Zij zijn protestant en vluchten vanwege het
Jakobitisme (een politieke beweging die het rooms-katholieke koningshuis Stuart op de Britse troon
wilde herstellen) vanuit Groot-Brittannië naar Nederland.
2

Orchardmill and Burgess of Perth, de eerste Lord Oliphant of Gask. Carel Naret
Oliphant voldoet dus aan de voorwaarden voor het nalatenschap terug.
In Londen getuigt Carel onder meer dat hij en zijn zuster Maria lange tijd leefden
bij hun grootvader James Oliphant in Leiden en dat zij hem hoorden vertellen dat
diens vader met zijn jonge gezin uit Schotland was gevlucht na de rebellie in 1715.
Voor een uitvoerigere uiteenzetting over de familierelaties, zie het kader aan het
einde van dit artikel.
Toch geven vader en zoon na vele onderhandelingen de claim op ten gunste van
een andere afstammeling, maar houden zij er wel een levenslange, royale jaarrente
aan over. Die andere afstammeling is een neef uit de vrouwelijke lijn van de
overleden Lord.
Overlijden van Carel en andere familieleden
Veel plezier hebben Carel en Charles niet van deze jaarrente gehad. Carel overlijdt
op 26 september 1867, twee jaar na de reis naar Londen, en Charles nog geen jaar
later.

Overlijdensakte

Carel overlijdt volgens de overlijdensakte in zijn huis op de Breestraat. Hij moet dus
ergens tussen 1849 en 1967 zijn huis aan het Rapenburg hebben verruild voor de
Breestraat.

Overlijdensadvertentie Carel Naret Oliphant

Carel Naret Oliphant wordt op 1 oktober 1867 begraven in zandgraf 330, waar al
eerder zijn eerste echtgenote Guillemine Agathe Huygens (1844) was begraven en
dat C.N. Oliphant toen had gekocht. Carel had bij zijn overlijden al zeven van zijn
negen kinderen verloren. Zijn eerste twee kinderen en het achtste kind waren al op
zeer jonge leeftijd overleden. Het vijfde, Anne Marinus overleed in 1841, op 28-jarige
leeftijd, na een langdurige ziekte. Het derde kind, dochter Christine Adrienne, werd in
1848 ook in graf 330 begraven. De jongste, Jean Gottlieb, overleed in 1860 in het
Gelderse Bronckhorst en is waarschijnlijk daar begraven. Ten slotte was in 1865
dochter Jeannette Madelaine, het zesde kind, in 1865 op Groenesteeg begraven in
keldergraf 204, het familiegraf van haar echtgenoot Cobet.

Graf 330 met op de zerk alleen de vermelding C.N. Oliphant

Bij Carel overlijden zijn alleen zijn zoon Charles en zijn dochter Jacqueline nog in
leven. Charles Agathon Guillaume komt kort na zijn vader in 1868 te overlijden. Hij
wordt op Groenesteeg begraven in zandgraf 188, waarin ook Evert Jan Brill, met wie
Charles weduwe Cornelia Dibbets in het huwelijk treedt, ter aarde is besteld in 1871.

Jacqueline Clasine overlijdt, 86 jaar oud, in 1902 in Assen. Op haar overlijdensakte wordt zij Jacqueline Clasina Naret Oliphant genoemd. Dit is de enige keer dat
aan een kind van Carel Naret Oliphant op een officieel document de naam Naret is
toegevoegd. Jacqueline woonde sinds 1900 in Assen, toen zij vanuit Den Haag met
het gezin van haar nicht Marie Louise Cobet (gehuwd met kolonel der Infanterie
Hendrik Peter Staal) naar Drentse hoofdstad verhuisde.
In zandgraf 330 van Carel Oliphant, zijn vrouw Wilhelmina en dochter Christine is
ook een schoondochter begraven: Alette Sara Rijke. Zij was de eerste echtgenote
van Jean Gottlieb, de jongste telg van het gezin Oliphant, en overleed in 1850.
Palamedes
Op 4 november 1846 vond de eerste speelavond plaats van deze Leidse schaakvereniging en deze datum is tevens de oprichtingsdatum. De oprichters waren, naast
voorzitter Carel Naret Oliphant, de heren Daniël Guillard Mounier, Bartholomeus
Johannes Fornara en Cornelis Adrianus van Immerseel Mounier. De eerste drie
waren allen apothekers en de vierde was een boekhandelaar van de Bloemmarkt.
De naam Palamedes werd gekozen omdat Palamedes, een van de aanvoerders in
de Trojaanse oorlog, de uitvinder van het schaakspel zou zijn. De oorlog tegen Troje
duurde ruim 10 jaar en de soldaten verveelden zich nogal. Palamedes bedacht toen
het schaakspel om de soldaten bezig te houden. Het (houten) paard bracht
Odysseus op een idee om op deze wijze Troje in te nemen. De Franse schaakmeester Louis de la Bourdonnais publiceerde in 1834 het eerste schaaktijdschrift ter
wereld en noemde het, naar Palamedes, Le Palamede.
Palamedes was zeker geen vereniging waar elke Leidse schaakliefhebber zomaar
terecht kon. In feite was het een elitaire club, die vooral bestond uit apothekers,
medici en militairen. Het lidmaatschap kostte aanvankelijk tien gulden per jaar, maar
werd een jaar na de oprichting gehalveerd omdat aanwas op zich liet wachten.
Afgezien van het geld, kwam je als nieuw lid niet zonder meer binnen. Kandidaatleden werden beoordeeld door een ballotagecommissie. Wanneer de uitspraak
gunstig was, dan moest het nieuwe lid zich onderwerpen aan zo'n tachtig regels en
boeteclausules. De boetes varieerden van tien cent voor de beschadiging van een
boek tot een gulden voor het introduceren van een lid dat niet kon schaken. Of zelfs
drie gulden voor iemand die werd gekozen als bestuurslid, maar de functie niet
wenste te aanvaarden. Ook de bestuursleden moesten aan velerlei taken voldoen op
straffe van allerlei boetes. Naarmate de tijd vorderde, werden sommige regels
aangepast, maar ook nieuwe toegevoegd. Zo werd er enkele jaren na de oprichting
een boete van 15 cent geheven op zingen of fluiten op de schaakavonden.
Dat de ballotagecommissie het onderling niet altijd eens was, blijkt uit de aanmelding van Hoogvliet, Commissaris van Politie. Toen hij hoorde niet met algemene
stemmen door de ballotage te zijn gekomen, weigerde hij het lidmaatschap. Dat ging
echter niet zomaar. De penningmeester maande hem tot betalen omdat hij immers
als lid was toegelaten, ook al was dat niet met algemene stemmen. Opvallend was
ook dat de vereniging een knecht in dienst had om de zaal in gereedheid te brengen.
Voorzitter Carel Oliphant stond bekend als een wat autoritaire man, ook wel

omschreven als 'moeilijk'. Er lijkt een conflict te zijn geweest tussen voorzitter
Oliphant en Daniël Mounier dat ervoor zorgde dat Mounier in 1862 eerst zijn
bestuursfunctie neerlegde en enkele maanden later de vereniging helemaal de rug
toekeerde. Kort daarna vertrok ook medeoprichter Fornara. Van Immerseel Mounir
had de vereniging al in 1858 vaarwel gezegd omdat hij uit Leiden vertrok. Van de vier
oprichters was in 1862 dus alleen Carel, inmiddels 81 jaar, nog over, maar hij kreeg
steun van zijn zoon Charles, die de bestuursplaats van Daniël Mounir innam. Ene
heer Domis wordt de nieuwe secretaris. Door de ouderdom en afnemende krachten
van zijn vader, ging Charles steeds meer de rol van voorzitter overnemen.
Het nieuwe bestuur had andere inzichten. De geldende wetten werden aangepast,
de boetes werden afgeschaft en bestuursleden konden niet meer oneindig worden
herkozen. Een bijna jaarlijks terugkerend fenomeen is het souper.
In 1866 werd binnen Palamedes een bijzonder initiatief genomen. Alle toenmalige
leden werden op de gevoelige plaat vastge-legd. De foto's zijn in een album geplaatst
en dit album bevindt zich in het archief van Palamedes. Dit Palamedes-archief heeft
een plek gekregen in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Het aantal leden van Palamedes was gering.
Na de oprichting in 1846 klom het snel van 15
naar 30, maar daarna zakte het weer naar de
oorspronkelijke 15. Na een kortstondige opleving, mogelijk door het nieuwe beleid in 1862,
bereikte het aantal leden zijn hoogtepunt met
32 in 1866. Daarna was er een definitieve
daling tot nog maar 7 leden omstreeks 1900.
In 1893 nam men het besluit om nog maar
één keer per 14 dagen bijeen te komen, o.a.
omdat de afdeling Leiden van de Nederlandse
Schaakbond, waarvan de meeste leden van
Palamedes ook lid zijn, maandelijks een
bijeenkomst heeft.
In 1895 werd vanuit deze afdeling Leiden
een nieuwe schaakvereniging opgericht, LSG
(Leidsch Schaakgenootschap). Vanaf dat
moment kwam Palamedes weer wekelijks
bijeen. LSG was een gemêleerde vereniging
met studenten, officieren en ambachtslieden,
meer gericht op ‘wedstrijdschaak’ dan op het
Leidsch Dagblad 6 november 1946
‘recreatieschaak’ bij Palamedes. .
Vanaf dat moment was de rol van Palamedes uitgespeeld als ‘echte’ schaakvereniging. Het ledental bleef tussen de vijf en vijftien schommelen. In 1921 werd het
75-jarig bestaan gevierd en kort na de Tweede Wereldoorlog, op 4 november 1946
werd het eeuwfeest van de oudste schaakclub van Nederland gevierd. Toen er iets
later nog maar twee leden over waren, is de vereniging opgeheven.

Het geslacht Oliphant
Oliphant is de naam van een oude Schotse familie met vele vertakkingen over de
gehele wereld. De oorspronkelijke naam was Olifard, afkomstig uit Normandië. De
geschiedenis vermeldt dat zij met William de Veroveraar uit Normandië naar
Schotland kwamen in 1066.4 De Oliphant-clan in Schotland bezit als tartan5 de
kleuren zacht blauw en groen, geblokt met dubbele witte en zwarte streep. Het motto
van de clan luidt: ‘Provide for all.’
De gedocumenteerde geschiedenis van de
Oliphants gaat terug tot 1124. De eerste Oliphants
verkeerden in Engelse Koninklijke kringen. Tijdens
de regering van Koning David I van 1124-1153
kreeg Schotland zijn staatkundige eenheid. David I
schonk uitgestrekte stukken land aan Normandische edelen, waaronder aan zijn petekind David
Olifard, in 1141.
Dat de familie in hoog aanzien stond blijk ook uit
het feit dat de dochter van de bekende Schotse
koning Robert the Bruce, Elizabeth, trouwde met
Tartan Oliphant
Walter Olifard of Aberdalgie, een achterkleinkind
van David Olifard. In 1458 werd de titel Lord verleend aan hun nakomelingen: de
Oliphants of Gask. Zij bezaten The Mansion (Estate) of Gask, gelegen in de omgeving van Perth en de rivier Earn.
De overgrootvader van Carel Naret Oliphant was John Oliphant, geboren in 1677,
Dean of Guild in Dundee. Deze John Oliphant kwam met zijn vrouw Elizabeth Craigie
en zes kinderen in 1723 naar Rotterdam en werd toegelaten als ingezetene, met een
aanvankelijke toestemming voor een jaar. Zijn beroep was pruikenmaker. Het gezin
was gevlucht uit Schotland na de rebellie van 1715. De Oliphants, weliswaar niet
Rooms Katholiek, waren fervente Jacobieten, aanhangers van de verdreven Koning
Stuart.
Zijn jongste zoon James (later genoemd Jacobus), geboren in 1715 te Dundee en
grootvader van Carel Naret, trouwde te Leiden met Catharina de Graaw. Zijn beroep
was eveneens pruikenkamer. Tevens was hij stadswacht te Leiden. Hij is overleden
te Leiden in 1797.
Jacobus had twee zonen. Zijn zoon James werd hoogleraar Latijn te Leiden en
overleed kinderloos in 1815. Zijn andere zoon, Nicolaas Oliphant, geboren te Leiden
op 20 januari 1750, werd Hervormd predikant te Yerseke. Hij trouwde met Anna
Maria Naret (1754-1787) te Yerseke. Hij overleed op 25 augustus 1797. Zij hadden
één zoon: Carel Naret Oliphant.
Op 11 september 1745 bezocht Prins Charles Edward Stuart, bijgenaamd Bonnie,
het landgoed Gask op zijn mislukte veroveringstocht door Schotland. Het jaar daarop
werd ‘the auld House’ (uit 1666) door de troepen van de Engelse koning, George I
4
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Bron: W. Maitland Thomson “The Scots Peerage”.
Een geruite, wollen stof, waar de Schotse kilt van wordt gemaakt.

van Hannover, geplunderd en platgebrand. Enige restanten liggen nog bij de huidige
Estate, die dateert uit 1801.6
Een bekende bewoonster van de Mansion was Caroline Oliphant Lady Nairne
(1766-1845), vanwege haar vele wel bekende Schotse liederen. De Estate Gask is in
1902, na de dood van Thomas Laurence Kingston Blair Oliphant, verkocht. De Estate
is te bezichtigen via het toeristenbureau te Perth. Nadere gegevens over de Estate
Gask bevinden zich in Blair Castle, Blair Atholl, Pittochry, Perthhire.
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