
Over Joan Gideon Loten of “Nederland in de Verlichting” 
 

Korte bijdrage van dr. Anne Doedens voorafgaand aan de lezing van dr. Lex Raat in de kerk 
van Blauwkapel 

 
Livingstone, Händel, Shakespeare, Watt, Loten. Wat bindt hen? Zij werden begraven of 
worden herdacht in Westminster Abbey.  Darwin, Newton, Einstein, Loten. Wat bindt hen? 
Zij waren alle lid van het oudste en beroemdste geleerde genootschap, de “Royal Society”. 
 
Wat heeft dat met Nederland te maken? “Nederland en de Verlichting”: Veertig jaar geleden 
schreef de Nederlandse historicus  Zwager een boek over dit onderwerp. Wat was die 
“Verlichting”?  Het was een grote Europese intellectuele emancipatiebeweging, waarin men 
zocht naar nieuwe kennis (wetenschap) en nieuwe samenlevingsvormen met als idealen 
rechtvaardigheid, democratie en mensenrechten. Ruwweg duurde het tijdvak van de 
Verlichting van 1650 tot de Franse Revolutie in 1789. Men sprak ook wel over de “Eeuw van 
de  Rede”. Deze “Verlichting” bloeide vooral in Duitsland, Frankrijk en Engeland, maar een 
echte Nederlandse Verlichting zouden we in deze “Eeuw van de Rede” echter volgens Zwager 
niet gekend hebben. Wel ondergingen we naar zijn mening de grote invloed ervan en 
fungeerden we als doorgeefluik door onze drukkers en boekhandelaren, met gebruikmaking 
van onze geografische positie en goede verbindingen. 
 
Na het verschijnen van Zwagers boekje  veranderden de opvattingen. Er was wél een eigen 
Nederlandse Verlichting geweest, zo  meenden latere onderzoekers. Met geleerde en 
verlichte genootschappen. En individuen. Befaamde buitenlandse historici als Jonathan 
Israel wezen er nog onlangs op, dat ons land mensen had voortgebracht als de grote filosoof 
Spinoza. En er waren meer grote namen om (inter)nationaal trots op te zijn. Israel vond, dat 
we meer respect moesten hebben voor ons Nederlandse culturele verleden. Hij vond ook, dat 
we onszelf niet kleiner moesten maken dan we historisch gezien waren. Dat was wel wat 
anders dan de ooit gehuldigde opvatting dat de achttiende eeuw in Nederland de eeuw van 
Jan Salie was geweest (volgens de dichter Potgieter). Er was in ieder geval veel dat die eigen 
“Nederlandse Verlichting” zeer de moeite waard maakte, ook internationaal.  
We wisten al hoe Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers aan die “Nederlandse 
Verlichting” bijdroegen. Hier werd bv. werk van Voltaire gedrukt. Hier leefde bv. de 
gevluchte Franse wetenschapper Pierre Bayle (die geloof en wetenschap wilde scheiden, 
evenals de grote filosoof Immanuel Kant in Duitsland.) 
We wisten al van de medicus Boerhave, de plantkundige Linnaeus, de natuurkundigen Van 
Musschenbroek en ’s Gravesande.  
We wisten al van de zeventiende eeuwse Christiaan Huygens (de man van het 
slingeruurwerk en de ringen van Saturnus etc.).  Deze vroege beoefenaar van verlicht 
onderzoek was lid van de Franse “Académie des Sciences” en van de Engelse “Royal Society”. 
beroemde en prestigieuze instellingen van internationale faam. Het zou niet bij Huygens 
blijven als het om het lidmaatschap van dergelijke gezelschappen ging.  
Want in de achttiende eeuw hebben we immers ook de Nederlander Joan Gideon Loten, lid 
van diezelfde “Royal Society”, met een monument in Westminster Abbey, fameus 
verzamelaar, fameus onderzoeker van de dieren en plantenwereld, sterrenkundige.  
 
Zeker: hij was niet te vergelijken met het genie Huygens, maar groot genoeg om lid te 
worden van de genoemde Royal Society, waar ook Newton toe behoorde. Loten is goed te 
gebruiken als voorbeeld van de grote betekenis van Nederlanders in de achttiende-eeuwse 
Europese Verlichting. Iets om in de gemeente De Bilt en de kern Groenekan waar hij geboren 



werd trots op te zijn, evenzeer als we trots kunnen zijn op onze Nederlandse bijdrage aan de 
internationale Verlichting en ons nationale culturele verleden waar deze “Groenekanner“ aan 
meewerkte. 


