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Raat
Mr. EDOUARD VAN OLDEN (1809-1869)
VERZAMELAAR VOOR HET RIJKSMUSEUM VAN
NATUURLIJKE HISTORIE

Het in 1820 gestichte 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie in Leiden (in het
vervolg van deze bijdrage afgekort als RMNH) beschikt over een grote collectie
dierlijk materiaal uit alle werelddelen dat op verschillende wijzen door het
museum verworven is. Vanaf de stichting van het museum groeide de verzameling door ruil, aankoop en schenkingen van particulieren. Speciaal aangestelde natuurkundige reizigers werden uitgezonden met opdrachten tot het bijeenbrengen van materiaal. Ook werden opdrachten tot verzamelen verstrekt aan
personen die in binnen- en buitenland werkzaam waren in andere functies.'
In de vorige eeuw zijn veel reizigers overal ter wereld voor het museum actief
geweest. De 18 leden van de zgn. 'Natuurkundige Commissie' deden in de periode tussen 1821 en 1850 uitgebreid onderzoek in de Indische archipel.^ Een
gedeeltelijke bewerking van het door de commissieleden bijeengebrachte
materiaal werd van 1839 tot 1844 gepubliceerd in de Verhandelingen over de
Natuurlijke Geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen, die onder
redactie van Coenraad Jacob Temminck (1778-1858), de eerste directeur van
het museum, bij Arnz in Leiden werden uitgegeven. Phillip Franz von Siebold
(1796-1866) en Heinrich Burger (? 1806-1858) verzamelden tussen 1825 en
1832 in Japan. Het zoologisch resultaat van hun werk werd in de 7 delen van de
Fauna japonica (1842—1850) vastgelegd.^ De uitgebreide collectie werd in het

1. Zie A. Gijzen, 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie, /<S20-7P/5 (Rotterdam: W.
L. en J. Brusse, 1938), p. 73-195.
2. A. Gijzen, 's Rijks Museum . . ., p. 87-96; H. J. Veth, Overzicht van hetgeen in het
byzonder door Nederland gedaan is voor de kennis der fauna van Nederlandsch Indie
(Leiden: Van Doesburgh, 1879); M. J. Sirks, Indisch Natuuronderzoek
(Amsterdam:
KoUniaal Instituut, 1915), p. 86-140.
3. L. B. Holthuis en T. Sakai, Ph. F. von Siebold and Fauna japonica - a History of
Early Japanese Zoology (Tokyo: Academic Press of Japan, 1970).
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museum ondergebracht. Ook in Zuid Amerika"* en Afrika' waren verzamelaars
voor het museum actief.
Onder de verzamelaars bevonden zich vooraanstaande geleerden (Kuhl, Van
Hasselt, Boie, Von Siebold, Sleeker, Bernstein e.a.), * die met veel kennis van
zaken collecties samenstelden en met aantekeningen begelcidden. Ook amateurs
brachten met meer of minder succes diermateriaal samen en stuurden rapporten
met hun waarnemingen naar Leiden. Aan deze laatste grocp is in de literatuur
over het algemeen weinig aandacht besteed, hetgeen gezien de vaak povere resultaten van hun activiteiten niet verwonderlijk is. Toch is een studie van deze
groep niet zonder waarde; de moeilijklieden waarvoor een verzamelaar zich in
den vreemde geplaatst zag,komen in hun verzamelingen en aantekeningen zeer
duideUjk naar voren. De resultaten en het werk van de succesvolle verzamelaars
krijgen door een schets van deze moeilijkheden een extra glans. In deze context
is een studie van de correspondentie en verzameling die Mr. Edouard van Olden
in de periode 1861 tot 1864 vanuit Zuid-Afrika naar het Leidse museum verstuurde dan ook interessant.

Temidden van de reizigers die in de vorige eeuw tot de verzamelingen van het
RMNH bijdroegen is de plaats die Van Olden inneemt bescheiden. Zowel zijn
zoologische waarnemingen als zijn 3 zendingen, waarvan het materiaal nu verspreid is over de collecties van het museum, hebben een geringe wetenschappelijke waarde.^ Veel van zijn aangetekende waarnemingen zijn ondanks
hun weinig wetenschappelijke, amateuristische inhoud nog te herkennen en
determineren. Hierdoor hebben zij nog enige waarde voor de zoologie. Van
Olden was niet de eerste reiziger die in Zuid-Afrika materiaal voor het museum
verzamelde. De bij de oprichting van het museum reeds aanwezige collectie
Zuid-Afrikaanse vogels, die door Francois Levaillant in de jaren 80 van de 18e
eeuw verzameld was,^ werd tussen 1825 en 1835 aangevuld met belangrijke

4. Zie bijvoorbeeld F. Haverschmidt, "Biografische notities betrcffende ornithologische
verzamelaars in Suriname in het begin van de 19e eeuw Mr. Charles Francois Mirandolle
(1789-1841) Mr. Adriaan Francois Lammcns (1767-1847)", Zoologische Bijdragen 20
(1976), p. 1-16.
5. Zie bijvoorbeeld L. B. Holthuis, "Biografische notities betreffende verzamelaars voor
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie tc Leiden. I. Hendrik Severinu.s Pel
(1818-1876)", Zoologische Bijdragen 10 (1968), p. 1-32.
6. In het archief van het RMNH bevinden zich nog vccl niet uitgcwcrkte aantekeningen
en brieven van deze verzamelaars.
7. A. Gijzen, 's Rijks Museum ... ., p. 139.
8. E. Stresemann, Die Entwicklung der Ornithologic (Berlin: Peters, 1951), p. 89-103,
118.
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zendingen dierlijk materiaal die van de arts H. B. van Horstok in Kaap de Goede
Hoop afkomstig waren,'
Van Olden's levendige correspondentie en kleurrijke aantekeningen'" illustreren
de moeilijkheden die hij als verzamelaar ondervond. Deze kwanien voor een deel
door zijn geringe dierkundige kennis en zijn onervarenheid in het prepareren.
Een onvoldoende voorbereiding was hier debet aan. Als excuus kan worden
aangevoerd dat hij het verzamelen uit liefliebberij deed en dat de brieven die
Prof dr. Hermann Schlegel (1804-1884), de 2e directeur van het RMNH, naar
hem stuurde, te weinig instructies bevatten oni gemaakte fouten te corrigeren.''
Bovendien ontbrak liet Van Olden vaak aan tijd, geld en prepareermateriaal.
Het isolement waarin de verzamelaar verkeert komt in Van Olden's aantekeningen duidelijk naar voren. De directe omgeving is ongeinteresseerd of
werkt tegen, waardering uit het vaderland blijft uit. De slechte communicatie
met Nederland was voor een deel te wijten aan de grote, moeUijk te overbruggen
afstand. Hierdoor konden makkelijk misverstanden ontstaan. Van Olden's gevoel
van isolatie en miskenningheeft echter ook een andere oorzaak. Schlegel reageerde
niet vaak op Van Olden's brieven, en als hij reageerde schreef hij zeer gereserveerd over zijn zoologische aantekeningen en zendingen, hetgeen hem bepaald
niet stimuleerde zijn werkzaamheden voor het museum voort te zetten.
De aantekeningen en brieven geven door hun uitgebreidheid en variatie tevens
een treffend beeld van de kolonisatie zoals die in de 2e helft van de 19e eeuw in
de Oranje Vrijstaat plaatsvond. Van Olden's verslag van zijn zeereis naar ZuidAfrika, zijn landreis naar de Oranje Vrijstaat en zijn verblijf aldaar, zijn alleen
daardoor al interessant en lezenswaardig.
Biografisclie notifies^ ^
Edouard van Olden werd op 17 augustus 1809 te 's-Gravenhage geboren. Zijn
ouders waren Mr. Roedolph van Olden (1752-1828) en Jacqueline Marie
Dungiat (1764-1833), die hun enige zoon op 14 September 1809 in de Haagse
Walenkerk ten doop hidden. De vader bekleedde enige hoge staatsambten. Zo
was hij niet alleen thesaurier en rentmeester-generaal van Prins Willem V, maar
ook lid van college en raden en generaalmeester van de munt. Toen bij de komst
van de Bataafsche Republiek de bezittingen van het Huis van Oranje geliquideerd

9. Dc brieven en aantekeningen van Van Horstok wachten in het archief van het RMNH
nog op bewerking.
10. Tussen 12 deccmber 1860 en 7 juni 1864 schreef Van Olden 20 brieven (Cor. v.
Olden) en 22 tweezijdig beschrcven fohobladcn met aantekeningen (aant. v. Olden) aan
Schlegel. De brieven en aantekeningen worden in het archief van het RMNH bewaard.
11. In het Van Olden archief van het RMNH worden 5 brieven van Schlegel (Cor. Schl.)
aan Van Olden in conceptvorm bewaard.
12. Dc gcnealogic van dc famihe Van Olden is beschrcven in de 12e jaargang
(1921/1922) van het Nederlands Patriciaat, p. 89-100.
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werden, trad hij als commissaris op. Zijn eerste huwelijk met Ida Scheltus
(1763—1805) was gezegend met 11 kinderen.
Aanvankelijk woonde Edouard van Olden met zijn ouders in 's-Gravenhage, maar
rond 1814 verhuisde het gezin naar Utrecht waar het een woning op de Drift
betrok.'^ Bij het overlijden van de vader in 1828 keerde Edouard met zijn
moeder naar 's-Gravenhage terug. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij in
Utrecht de Latijnse School bezocht. Helemaal zeker is dit niet omdat in het
archief van de gemeente Utrecht de inschrijvingen van rond 1820 ontbreken.'''
Op 7 October 1828 werd hij als student in de rechten aan de Leidse Hogeschool ingeschreven. Over zijn studententijd is niets bekend. Op 9 mei 1836
promoveerde hij op zijn Dissertatio Juridica Inauguralis de Usurpatione titularum et munerum secundum art. 258 et 259 codicis poenalis. Een exemplaar van
dit proefschrift met een gedrukte opdracht aan zijn overleden vader, bevindt zich
in de Leidse Universiteitsbibliotheek.
Ruim anderhalf jaar na zijn promotie werd Van Olden op 17 december 1837
benoemd tot burgemeester en secretaris van Voorhout, de geboorteplaats van
Boerhaave.'' Zijn liefde voor de jacht moet hem in de periode van zijn burgemeesterschap in contact hebben gebracht met Coenraad Jacob Temminck en
Hermann Schlegel.
Op 14 november 1839 trouwde Van Olden met de op 1 October 1815 in Voorhout geboren Joanna van Stein. Uit deze verbintenis was reeds op 6 mei 1839
een zoon, Johannes (later in de correspondentie wordt hij Jan genoemd), geboren, Van de 9 kinderen die de Van Olden's in totaal kregen, stierven er 4 reeds
op zeer jeugdige leeftijd.
Om gezondheidsredenen verzocht Van Olden in 1859 ontslag als burgemeester
hetgeen hem op 15 januari 1860 eervol werd verleend.'* Hij trof voorbereidingen om met zijn gezin naar Zuid-Afrika te emigreren, omdat hij daar meer
kans om voor de opvoeding van zijn kinderen te zorgen zag dan in het hem
"overbeschaafde Europa". Hij nam zich voor aldaar "met de pen en het hoofd,
welligt vergezeld van veeteeld" zijn brood te verdienen.' ^
Op 1 april 1861 vertrok Van Olden in gezelschap van vrouw en 4 kinderen
vanuit het Nieuwe Diep met het barkschip 'Provincie Drenthe' naar ZuidAfrika.'* Gedurende de reis maakte hij uitgebreid aantekeningen over vissen en
vogels die door hem werden waargenomen. Op 13 juni bereikte het scliip de
13. Het gezin Van Olden heeft gewoond aan de Drift H nr. 617.
14. Informatie van Mevr. E, van Doorne van Gemeentelijk Archief Utrecht.
15. Informatie van de gemeente Voorhout.
16. Algeme«n Rijksarchief, twcedc afdeling (ARA,II): KB 15 januari 1860, nr. 47,
archief des Konings, inv. nr. 1233.
17. Cor. V. Olden, Hasselt, 12 december 1860.
18. ARA,1I: Staten van landverhuizers, deel 7 folio 22 bevatten de volgende aantekeningen over Van Olden: "mr. Eduard van Olden, afkomstig uit de gemeente Hasselt
(Overijssel), zonder beroep, oud 51 jaar, godsdienst: Waals-Hervormd, behorendo tot de niin
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Tafelbaai waar het tot 19 juh voor anker bleef liggen. Van Olden bracht deze
periode door met het schieten van vogels en bezoeken aan Kaapstad. Tweemaal
bezoekt hij het Kaaps Museum. In zijn aantekeningen merkt hij op dat de daar
tentoongestelde collectie dieren slecht is opgezet en "uiterst onvoUedig verzameld i s " . " Op 23 jiili 1861 bereikt men Port Elisabeth waar in de "zeer
onveilige haven" de ontscheping van de Van Olden's plaatsvindt.^'' Van 31 juli
1861 tot 16 September 1861 trekt Van Olden "met gezin en goederen op ossewagens" naar Bloemfontein in de Oranje Vrijstaat. (jcdurende de zware tocht
maakt hij een uitgebreid en vermakelijk verslag dat evenwel weinig biologische
waarnemingen bevat. Als Bloemfontein "eindelijk" bereikt wordt, betrekt hij
daar een huisje voor 4 pond per maand. De woning heeft vier kamers en "het
lekt erg".^'
In Bloemfontein wordt Van Olden vrij spoedig "tegen betaling van 15 pond leges
als advocaat en algemeen agent geadmitteerd".^^ Gedurende zijn verblijf in
Bloemfontein maakt hij af en toe melding van zijn werkzaamheden als advocaat.
Begin mei 1862 schrijft hij zitting te hebben gehad in het gerechtshof van rondgaande landdrosten.^ ^
Ook van het bestuur van de in 1854 onafliankelijk geworden vrijstaat maakt hij
spoeding deel uit.^'' Op 5 november 1861 schrijft hij aan ScUegel dat liij op het
kantoor van de landdrost en Secretaris Generaal in Bloemfontein als volontair
werkt. Hij ziet het "zeer wel mogelijk binnen korte tijd Staats Procureur te
worden", maar "gezien de miserae leges" beschouwt hij dit als "een ellendig
baantje"."
In december 1861 vergezelt hij president M. W. Pretorius op zijn missie naar
Piiilippolis. Van Olden verricht het schrijfwerk voor het contract waarbij de
Griqua's en hun kapitein Adam Kok, die zich omstreeks 1820 rondom Philippolls hadden neergezet, door de vrijstaat werden uitgekocht.^* In de zomer van
1862 neemt hij gedurende 4 m;ianden de functie van secretaris van de Oranje
Vrijstaat waar.^ ^
Tekorten in de staatskas en politieke spanningen in de vrijstaat waren er de
gegocde stand, aangeslagen in de Ic lioofdclijke omslag vertrok in 1861 met vrouw en vier
kinderen naar de Oranjc-Vrijstaat, Vermocdelijke redcn van vertrek: verlangen naar een
beter bestaan".
19. Aant. v. Olden. Kaapstad, 5 juli 1861.
20. Aant. v. Olden, Port Ehsabeth, 25 juli 1861.
21. Aant. v. Olden, Bloemfontein, 16 September 1861.
22. Cor. V. Olden, Bloemfontein, 5 november 1861.
23. Aant, v. Olden, Bloemfontein, 5 mei 1862, W. W. CoUins noemt Van Olden in Free
Statia (Kaapstad, 1965) als lid van een raad van examinatoren die advocaten, procureurs,
notarissen en agenten keurde voor de toclating tot gerechtshoven in augustus 1862.
24. H. P. N. Muller, Oude tyden in de Oranje Vrystaat (Leiden, 1907), p. 145.
25. Cor. v. Olden, Bloemfontein, 5 november 1861.
26. Aant. v. Olden, PhUippolis, 19-en 28 december 1^61.
27. Cor. V. Olden, Bloemfontein, 23 mei 1862.
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oorzaak van dat Van Olden zijn ambities voor een hoge functie bij het centrale
bestuur moet opgeven. Begin 1863 werd hij benoemd tot landdrost van het
district Jacobsdal, een functie "zooveel als gouverneuer eener provincie, tevens
alle'^n regter in geringe zaken". Van Olden schreef dat hij zich "voorlopig uit de
voeten gemaakt had "vanwege de "duistere poUtieke horizon voor het land en de
te verwachten ontwikkelingen".^*
Op 29 September 1865 overleed Joanna van Olden in Jacobsdal. Van Olden
hertrouwde twee jaar later op 20 november 1867 met Jane Anne Wylde. Van de
2 kinderen die uit dit huwelijk geboren werden, zag Anne Emilia van Olden reeds
op 4 december 1867 het levenslicht.
In 1869 werd Mr. E. van Olden aangesteld als landdrost van het district Boshof.
Deze functie heeft hij zeer kort bekleed, omdat hij op 25 januari 1869 overleed.
In The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette verscheen op 11
februari 1869 het volgende bericht:
De Hr. E. van Olden, laatst landrost van Boshof, en vroeger van Jacobsdal, stierf te
Boshof, na eene korte ziekte, op de 25 sten laats leden. De Hr. van Olden was Doctor in
de Regtsgeleerdheid in Holland. Hij kwam naar dit land 8 of 10 jaren geleden, en is van
dien tijd tot nu toe in verschillende hoedanigheden in Gouvernementsdienst geweest.
Overledene laat eene jonge weduwe twee volwassen zonen, en drie dochters na. Zijne
eerste vrouw stierf te Jacobsdal ongeveer twee jaren geleden.

Van Olden en het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
Het contact tussen Van Olden en het museum bestond reeds sedert 1846 toen hij
een ooievaar uit Voorhout naar het museum stuurde. Ook in 1853 ontving het
museum materiaal van hem; een beflijster, Turdus torquatus, uit Voorhout.^'
Rond 1861 stond hij "met schier het gehele personeel van het Museum door
vriendschappelijke relaties in betrekking".^"
Voor zijn emigratie naar Zuid-Afrika schrijft hij aan Schlegel dat hij daar "wel
lets aan mijne oude liefhebberijen houtcultuur en dierkunde [wil] doen, en
menig vreemd diersoort in mijne handen [zal] vallen". Hij verzoekt Schlegel hem
voor dit doel "handleidingen, liefst met plaatjes" ter beschikking te stellen.
Bovendien vraagt hij om "een voorschrift hoe de huiden der vier voetige dieren
en vogels ter verzending moeten behandeld worden".^'
Schlegel schrijft geinteresseerd te zijn in voorwerpen uit Zuid-Afrika, "verondersteld dat ik fraaije voorwerpen kan krijgen, met opgaaf van den dag en de juiste
plaats waar zij gevangen of geschoten zijn. Deze opgaven zijn thans een hoofdvereischte, ten minste voor mij".^^ Uit de voorwerpen zal hij een keuze maken
28. Cor. V. Olden, Jacobsdal, 9 juni 1863.
29. A. Gijzen, 's Rijks Museum , . ., p. 110.
30. Jaarverslag RMNH 1 juh 1861 - 11 juni 1862.
31. Cor. V. Olden, Hasselt, 12 december 1860.
32. Cor. Schl., Leiden, 19 december 1860. Voor Schlegel's opvattingen over het verzamelen zie o.a. E. Stresemann, Entwicklung..., p. 197 e.v.
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"tegen de geldswaarde die zij in de handel hebben. De duplicaten wil ik gaame
voor U aan de handelaren verkopen. . . . Indien gij echter het een en ander aan
het museum schenken wilt wordt dit in dank aangenomen". Als handleiding
stuurt Schlegel zijn Handleiding tot de beoefening der dierkunde. ^ ^ Voor het
verzamelwerk stelt hij blikken, dozen en kisten en arsenikale zeep ter beschikking. Het is niet duidelijk of Van Olden het museum voor zijn vertrek naar
Zuid-Afrika nog heeft bezocht. Schlegel achtte dit "volstrekt noodzakelijk .. .
alles hangt er toch van af, wat en hoe verzameld wordt".
De reactie van het museum op Van Olden's uitgebreide aantekeningen en zijn
zending dierlijk materiaal was niet naar zijn verwachting. Aanvankelijk voelde hij
zich "nonchalant behandeld",^'* maar na de ontvangst van een door F. A.
Verster van Wulverhorst^^ geschreven brief voelde hij zich beledigd en miskend.'^ Verster had in zijn brief kennelijk kritisch over de breedvoerigheid van
de aantekeningen geschreven en bovendien een toespeling gemaakt op een toekomstig presidentschap van de Oranje Vrijstaat voor Van Olden. Zeer geraakt
reageert Van Olden: "Inlioud en strekking is door mij begrepen, ik gevoel mij
verpligt UHG. mijne verontschuldiging te maken dat ik bij vroeger schrijven zoo
omslagtig alles meedeelde om rede ik vermeende dat van zoo afgelegen land van
hetwelk zoo weinig met zekerheid bekend is, en voor de wetenschap, en voor
mijne voormalige landgenoten zoodanige futiliteiten van belang konden zijn om
een overzigt voor het geheel te verkrijgen".^' Schlegel antwoordde direct na
ontvangst van deze brief met een vriendelijk schrijven.^* Hierin stelde hij dat de
"waarnemingen [van Van Olden] door ons naar waarde geschat [zijn]. Ik stel in
al hetgeen wetenswaardig is belang, maar moet mij, uit gebrek aan tijd op mijn
vak beperken. Gij zult ook wel begrijpen, dat men niet uit alle waarnemingen
partij kan trekken, omdat zij in vele gevallen, indien zij niet met een wetenschappelijk oog gemaakt zijn, voor de wetenschap duister of onbruikbaar zijn".
Het contact tussen Van Olden en het museum eindigt plotseling in juli 1864. Er
zijn geen aanwijzingen dat er na deze datum nog zendingen of brieven van hem
door het museum zijn ontvangen, noch dat het museum moeite deed het contact
met hem te herstellen. Een directe aanleiding voor de verbreking van het contact
is in de correspondentie niet te vinden.

33. H. Schlegel, Handleiding tot de beoefening der dierkunde (Breda: Nys, Deel I, 1857;
Deel II, 1858), met platenatlas.
34. Cor. V. Olden, Bloemfontein, 7 augustus 1862.
35. F. A. Verster van Wulverhorst (1826-1923), sedert 1859 administrateur van het
RMNH. Verster's brief aan Van Olden werd niet teruggevonden.
36. Cor. V. Olden, Bloemfontein, 28 december 1862.
37. idem.
38. Cor. Schl., Leiden, 27 april 1863,
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Van Olden als waarnemer
Van Olden's onvolkomenheden als natuuronderzoeker komen in zijn ZuidAfrikaanse waarnemingen duidelijk naar voren. Bij het lezen van zijn aantekeningen moeten wij vaak gissen naar de identiteit van de beschreven dieren.
Observaties van vogels en zoogdieren komen in de aantekeningen het meest
gedetailleerd aan bod.^'
Vogels:
Van de vogels die Van Olden tijdens zijn zeereis naar de Kaap waarnam zijn
slechts enige met zekerheid te determineren, Voor de Zuid-Afrikaanse kust nam
hij "Kaapse duiven" waar'*'' - Procellaria aequinoctialis en Daption capciisis terwijl ook de albatros,"' Diomedea melanophris door hem werd gesignaleerd.
De zwaluwachtige vogels die hij in het tropische deel van de Atlantische Oceaan
voor de Zuid Amerikaanse kust waarnam"*^ zijn mogelijk Noordse sterns. Sterna
macroura. In de Tafelbaai school Van Olden op pinguins, Splieniscus demersus. ^ ^
Hij belooft eieren van de secretarisvogel, Sagittarius serpentarius, naar Leiden te
sturen.'*'* Schlegel reageert hierop met het verzoek ook "het nest met eijeren,
jongen en ouden van den Secretaris (Gypogeranus)" voor het museum te verzamelen.'*^ Van Olden kon zijn belofte evenwel niet nakomen omdat de secretarisvogel in de buurt van Bloemfontein niet voorkwam."** Ook een zending van
struisvogelveren vindt geen doorgang. De prijs van 25 a 28 pond per Engels pond
acht hij ongehoord hoog.'*'
Tweemaal beschreef hij de "dikkopvogel", waarschijnlijk de waterdikkop,
Burhinus vermiculatus. De vogel "gelijkt in vlucht en in handen veel op de groote
houtsnip doch met kievietbek". Later beschrijft hij de vogel als een soort
"bastaardsnip": ". .. zij zijn 26 Ned. duim hoog, op de pooten ontbreekt achterteen, de drie voorteenen op een derde door zwemvlies verbonden - veder
couleur snipachtig doch veel minder donker . . . houden zich nu op kalkbultjes
met klein struikgewas. . .'"**

i9. Bij dc determinatie van de vogels is gebruik gemaakt van C. W, Macworth-Pracd and
C. H. B. Grant, Birds of the Southern Third of Africa (London: Longmans, Series II, vol. I,
1962; vol. II, 1963). De zoogdieren zijn geidentificcerd met behulp van A. Roberts, 77ie
Mammals of South Africa (Central News Agency South Africa, 1951).
40. Aant. v. Olden, Atlantische Oceaan, 25, 27 en 31 mei 1861,4 en lOjuni 1861.
41. Aant. v. Olden, Atlantische Oceaan, 27 mei, 3 en 10 juni 1861,
42. Aant. v, Olden, Atlantische Oceaan, 16 mei 1861.
43. Aant. v. Olden, Tafelbaai, 28 juni 1861.
44. Cor. v. Olden, Tafelbaai, 7 juH 1861.
45. Cor. Schl., Leiden, 16 September 1861.
46. Cor. V, Olden, Bloemfontein, 15juU 1861.
47. Cor. V. Olden, Jacobsdal, 8 november 1863.
48. Aant. v. Olden, Carrighea, 9 augustus 1861; Cor, v. Olden, Jacobsdal, 15 mei 1863.
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In de buurt van Graaf Reinet zag Van Olden waarschijnUjk 'Cape vultures'. Gyps
coprotheres, die als volgt beschreven werden: " . . . boven ener langs de weg
leggende doden os 12 gieren gelijkende in vederdos (wit en zwart) op ooyevaars
behalve natuurlijk nek en snavel".'*' De vogel die bij het overschrijden van de
Rietrivier beschreven wordt als "een soort van Martin pecheur even als falco
tinninculus boven water staan om kleine visschjes of waterinsecten te bemagtigen"^** is te identificeren als de bonte ijsvogel, Ceryle rudis.
In Bloemfontein zijn er volgens Van Olden weinig grote vogels. Hij beschrijft de
namaqua duif, Oena capensis als "aUeraardigste diertjes, lijf groot als spreeuw,
staart gevormd als die der exters, kleur grijs met bruin".^ ^
Ook vanuit Bloemfontein schreef hij: " . . . onlangs kreeg ik een jonge gebraden
pauw present. Wij hebben met ons 5 twee dagen van gegeten en ik verzeker U dat
ik wel 4 k vlees op een dag van kan - ik heb er echter nog niet de vederen van
gezien - het beest was bijzonder lekker".^^ De Van Olden's aten mogelijk een
soort trapgans, in verband met de door hem opgegeven grootte waarschijnlijk
Ardeotis kori, die in het Afrikaans 'Gompou' wordt genoemd.
Vanuit Jacobsdal schreef Van Olden nog over een "met den shambok doodgeslagen jonge kraanvogel",^^ een beschrijving die de determinatie Tetrapterix
paradisea slechts speculatief doet zijn. Eveneens onduidelijk beschreven zijn de 2
sprinkhaanvogels uit Jacobsdal. De eerste soort, ter grootte van een ooievaar
heeft een "lengte van vel van punt van bek tot eind groote teen 1,24 Ned. El.
Bek geel, lang 0,24 - gespleten tot onder de oogen, kleur wit, slagpennen en
staart zwart met staalgroene weerschijn, kop naakt roodachtig, hals grijsachtig
(denkelijk jong voorwerp), aan de binnenzijde der vleugels vele pink lange roze
of purperachtigen vederen, vier tenen, midden en achter teen zeer ontwikkeld".* * De vogel is te determineren als Ibis ibis. De tweede soort sprinkhaanvogel is mogelijk de 'white bellied stork', Sphenorhynchus abdimii. Deze vogel
wordt beschreven als "van onderen witachtig en boven zwartachtig, snipachtige
vleugels".^ ^
Zoogdieren:

'

Verschillende zoogdieren worden min of meer uitvoerig beschreven. Gijzen vermeldt Van Olden's bericht over de vindplaats van een maki-soort aan de Vaalrivier als een belangrijk gegeven.^* De waameming was afkomstig van de voor49.
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malige secretaris van president Pretorius, Schubart. Waarschijnlijk vergiste
Schubart zich en zag hij 'bush babies', een soort Otolemur.
Verscheidene malen schrijft hij over "mierkatten . .. kleur als groote grijze rat of
haas, grootte en gedaante als een bunzing doch alleen snijtanden, 4 kiezen in
boven en onderkaak, als haas het kopje gelijkend op langwerpige hazenkop doch
in het geheel geene uitwendige oren alleen gaten . . . voorpoten 4 lange vingers
met nagels, hoger op beginsel van duim zonder nagels en duim ook nagel — staart
donkerbruine haren met witte puntjes houdt staart steeds regtuit".' ^ Deze beschrijving slaat mogelijk op het 'stokstaartje', een soort Suricata.
Gezien de ruime aandacht die aan het aardvarken, Orycteropus afer, wordt besteed, kan men concluderen dat Van Olden zijn waarnemingen van dit dier
belangrijk achtte. Nauwkeurig noteert hij de maten van het beest, terwijl ook het
gewicht van het gehele beest en het "afgeslachte vel met klaauwen" wordt gegeven (resp. 80 en 14 oude ponden).^*
Van Olden deed ook verschillende waarnemingen van antilopen. De springbok,
Antidorcas marsupialis, dag hij rond Bloemfontein en Jacobsdal "in kudden van
ruim 300".*' Ook de blesbok, Damaliscus albifrons, en de gemsbok. Oryx
gazella, worden van daar gemeld. Over de Angas antilope, Nyala angasii schrijft
hij te hebben gehoord dat deze "in het lager van Commando" werd waargenomen.* °
De brieven uit Bloemfontein en Jacobsdal bevatten ook duidelijke beschrijvingen
van gnoe's. Zowel het 'swart wilde beest', Connochaetes gnou, als het 'blue wilde
beest', Gorgon taurinus werden door Van Olden beschreven.*'
Verdere waarnemingen:
Op de zeereis naar Zuid-Afrika meldt Van Olden uit de Atlantische Oceaan
verschillende vissen te hebben waargenomen. " . . . geelbekken, zijnde visschen
van 8 d 10 El Ned. . . . met kabeljaauw bekken die heel geel zijn"*^ zijn te
identificeren als Atractoscion aequidens. De "visch van 3 a 4 El Ned. gelijkende
op eene zeer groote erg dikken baars, doch witter, met zwarte banden, door hen
[de matrozen] oud wijf genaamd"*^ is waarschijnlijk/'owecanr/jMS steiatus. Ook
de "dolfijnvis of dorade",** Coryphaera hippurus, "aliren of zilvervisschjes",**
57. Cor. V. Olden, Bloemfontein, 7 augustus 1862.
58. Cor. V. Olden, Jacobsdal, 15 mei 1864.
59. Aant. v. Olden, NeUa's rand, 21 augustus 1861; nabij Bloemfontein, 5, 6 September
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60. Aant. v. Olden, Bloemfontein, 16 december 1861. Cor. v. Olden, Bloemfontein, 5
februari 1862.
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Jacobsdal, maait 1864.
62. Aant. v. Olden, Atlantische Oceaan, 25 juni 1861.
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Argyrozona argyrozona en de koffervis,* * Ostracion quadricorinis, worden door
Van Olden gesignaleerd. Van een "draadvisch" uit de Tafelbaai maakt hij een
tekening.*^ Met behulp van de bijgesloten vinnen is de vis op de tekening te
identificeren als Trigla capensis.
Vanuit Zuid-Afrika maakt hij melding van landschildpadden en salamanders.
Deze laatsten waren waarschijnlijk hagedissen omdat salamanders niet in ZuidAfrika voorkomen.
TABELI
Datum verz.:

Verscheept met

Samenstelling

Datum van ontv.:

23-7-1861

Provincie Drenthe

29-8-1862
24-2-1864

Earl of South Esk
Concordia

Kist en mand met 3 grote en 2
Omstreeks maart
kleine flessen met voorwerpen
1862
op 'hquor'
Kist met voorwerpen op spiritus December 1862
Kist met voorwerpen op spiiitus; Omstreeks augustus
huiden
1864

Van Olden als verzamelaar
Het museum ontving van Van Olden een drietal zendingen met "naturalien" uit
Zuid-Afrika. In tabel 1 zijn een aantal gegevens over de zendingen, die alien
vanuit Port Elisabeth verscheept werden, samengebracht. Naast dierlijk materiaal
werd ook plantaardig materiaal in de vorm van zaden verstuurd. De door Van
Olden verzamelde grondmonsters hadden volgens conservator E. M. Beima
(1801-1873) weinig waarde.*®
Eerste zending:
De eerste zending bestond uit materiaal dat door Van Olden gedurende zijn
zeereis naar Port Elisabeth verzameld was. De zending werd als geschenk door
het museum geaccepteerd.*' De samenstelling was als volgt: 9 vogelhuiden, 5
vissen, 1 sprinkhaan, 8 Idotea, 4 Cymothoa, 2 Abyla en 1 Vellela.^" In de
collectie van het RMNH werden 5 vogels die van Van Olden afkomstig waren
teruggevonden: 1 vrouwelijk exemplaar van Diomedea melanophris (gevangen
Atlantische Oceaan, 3 juni 1861), 3 exemplaren van Daption capensis (gevangen
Atlantische Odeaan, 28 en 31 mei en 10 juni 1861) en 1 vrouwelijk exemplaar
van Procellaria aequinoctialis (gevangen Atlantische Odeaan, 29 mei 1861). Daarnaast werden nog 8 Isopoden van Van Olden's eerste zending teruggevonden: 1
66. Aant. v. Olden, Atlantische Oceaan, 16 juli 1861.
67. Tekening en de gedroogde vinnen zijn tussen de bladen met aantekeningen gevoegd.
68. Aantekeningen in Van Olden archief RMNH.
69. Aanwinst boek RMNH: 21 maart 1862, 1 mei 1862; Jaarverslag RMNH over periode
1 j u l i - 11 juni 1862.
70. idem en losse aantekening in Van Olden archief RMNH.
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Portiet van Mr. Edouard van Olden. Het portret is waarschijnlijk rond 1865 gemaakt in
Zuid-Afrika. Op het ogenblik bevindt het origineel zich in het Free State Archives Department in Bloemfontein, Zuid-Afrika. Het portret maakt deel uit van het Hamelberg archief.
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Idothea indica. vrouwelijk exemplaar met broedlamellen, 1 Paridothea ungulata,
mannelijk exemplaar, en 3 mannelijke en 3 vrouwelijke exemplaren van Synidothea hirtipes. ^' In de collectie bevinden zich mogelijk nog meer voorwerpen van
de eerste zending.
Tweede zending:
Deze zending bestaat uit voorwerpen die door Van Olden gedurende zijn verblijf
in Bloemfontein bijeen gebracht waren. Ook deze collectie werd door het
museum als geschenk geaccepteerd.^^ De verzameling bevatte voomamelijk insecten. Volgens een niet gedateerde aantekening in het Van Olden archief in het
RMNH telde zij ongeveer 170 stuks insecten, hoofdzakelijk "Orthoptera en
Myriapoden, doch bevatte ook vele Coleoptera, waaronder Manticora maxillosa,
Anttria thoracica, Brachycera maculatus, eene fraaye soort van Morimons enz.
Hymenoptera, Hemiphera en Diptera, benevens eene flesch gevuld met enkele
representanten eener Termiten familie". De waarde werd geschat op 95 gulden.
In de collectie van het RMNH vonden wij meerdere soorten Scarabeiden van het
genus Onitus, die door Van Olden in Bloemfontein verzameld waren. Ook het
type van de neushoornkever, Phyllognatus prosthomis, werd door hem in Bloemfontein gevangen.
Uit Van Olden's correspondentie blijkt dat ook "een blikje met geologische
voorwerpen voor vriend Staring" bij de 2e zending ingesloten was.''^ Kennelijk
waren deze voorwerpen bestemd voor de geoloog en landbouwkundige Dr. W. H.
C. Staring (1808-1877) die op dat ogenblik in Haarlem werkzaam was aan de
samenstelling van de Geologische Kaart van Nederland. Tevens bevond zich bij
de zending een "stukje tabak, hier 30 uur vandaan geteeld, en hoewel zeer zwaar
door alle man alliier gerookt wordende — Ik kan geen twee haaltjes aan een pijp
daarvan gevuld doen of ik worde misselijk".^^
Derde zending:
De derde zending was samengesteld uit materiaal dat hoofdzakelijk in Jacobsdal
verzameld was. De collectie staat als aankoop van het museum geregistreerd.'*
Van Olden stuurde "een panthervel, springbok en wilde kat vellen, eene fraaye
combaars [= velddeken] van jakhalsvellen, ook eenige carwatsen van Rivierpaard
71. De Isopoden werden beschreven door H. F. Nierstrasz, "Die Isopoden-Sammlung im
Naturhistorisches Reichsmuseum zu Leiden", Zoologische Mededelingen 3 (1917), p.
87-120.
72. Aanwinst boek RMNH: 1 maart 1863, 9 april 1863; Jaarverslag RMNH over periode
11 juni 1862 - 30juni 1863.
73. Cor. V. Olden, Bloemfontein, 11 mei 1862.
74. Cor. V. Olden, Bloemfontein, 28 mei 1862.
75. Aanwinst boek RMNH: 28 augustus 1864; Jaarverslag RMNH over periode 27 juni
1864 - 30 juni 1865.
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vel".'* Behalve dit bevatte de zending ook een vlinder, mieren, sprinkhanen die
"roodbaatjes" genoemd worden en "meikeverachtige torren . . . met 2 breede
geele banden op de zwarte schilden".'' Een fles met deze torren was voor Prof.
Qaas Mulder in Groningen bestemd. Ook de kop en achterklauwen van een
aardvarken werden naar Leiden gestuurd. Blijkens aantekeningen in het Van
Olden archief van het RMNH werd de waarde van de collectie op 75 gulden
geschat.
Van een vierde zending uit Zuid-Afrika is niets meer gekomen. Uit Van Olden's
brief van mei-juni 1864 blijkt nog wel dat hij het voomemen tot een nieuwe
zending had. Op 15 mei 1864 beschreef hij uitvoerig een aardvarken dat door
hem voor het museum geprepareerd was. Het aardvarken is evenwel nooit in
Leiden ontvangen. De brief met de mededeling erover was het laatste contact
tussen Mr. E. van Olden en het Leidse museum.
Van Olden's beloning
Als beloning voor zijn werkzaamheden verlangde Van Olden dat men hem tot
corresponderend lid van een of ander natuurkundig genootschap zou benoemen;
"dat zoude mij veel goed doen en ook de wetenschap zoude erbij niet verliezen,
het zoude mijne lust om het Leidsch Museum te verrijken aanwakkeren".'*
Schlegel reageerde terughoudend op dit verzoek en stelde voor dat een deel van
Van Olden's collectie aan het Gronings Natuurkundig Genootschap zou worden
geschonken.^' Waarschijnlijk als reactie op deze terughoudendheid gaf Van
Olden zijn ambitie op dit vlak op. Geirriteerd schreef hij op 1 februari 1862:
"Wat aangaat de benoeming als corresponderend lid van een of ander Natuurkundig genootschap, dit heb ik niet meer noodig, ik mag nu, zonder bluf schrijven dat geleerden in Europa mij nu af aan meer noodig hebben dan ik hen, ik
heb Goddank zoodanig gewerkt dat ik geacht en zeer gezien ben bij alien alhier
— ik gevoel mij hier op mijne plaats, en zal de wereld indien ik in leven blijf nog
veel van mij [laten] horen, wil men mij echter benoemen goed". Informatie bij
het gemeentearchief van Groningen leerde mij dat Van Olden niet in de ledenlijst
van het Gronings genootschap genoemd wordt, ook van correspondentie over
deze zaak was niets bekend.
Toch werden Van Olden's werkzaamheden voor het museum beloond. Na de
ontvangst van zijn 2e zending stelde Schlegel in maart 1863 de minister van
Binnenlandse Zaken voor om 100 gulden beschikbaar te stellen voor de aankoop
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van instrumenten en plaatwerken.®" Na een positieve beschikking van de
minister werd Schlegel belast met de opdracht de goederen te kopen.*' Voor 88
gulden en 30 cent kocht hij 2 reisbarometers, 2 thermometers, 1 thermometer
met porcelijnen schaal, 2 compassen en de 16 delige Encyclopedic d'histoire
naturelle van (3ienu.*^ Jan van Olden werd op 29 december 1863 met het
transport van de aan zijn vader geschonken goederen belast.^' Hij vertrok begint
1864 met het schip 'De Wildeman' naar Kaap de Goede Hoop.*^ In de correspondentie van zijn vader wordt van zijn aankomst in Jacobsdal geen melding
gemaakt.

Voor de hulp van verschillende personen en stanties is de auteur zeer erkentelijk.
Hierbij zegt hij dank aan dr. A. C. van Bruggen, Prof. dr. L. B. Holthuis en aan de
leden van de staf van het RMNH voor hun bijdrage aan de identificatie van de
door Van Olden beschreven dieren. Daarbij moet ook de medewerking van de
South African Archives, in het bijzonder wat betreft de opsporing van het portret van Van Olden, genoemd worden. De auteur dankt drs. Peter van Zonneveld
voor zijn kritische opmerkingen bij het doorlezen van het manuscript.
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