
70 

Tsch. Gesch. Gnk. Natuurw. Wisk. Techn., 2(1979)2. 

A. J. P. Raat 

ENIGE VOORWERPEN UIT DE NALATENSCHAP VAN 
JOAN GIDEON LOTEN (1710-1789). 

Joan Gideon Lx)ten staat in de literatuur bekend als de natuuronderzoeker-
gouvemeur van Ceylon'. Hij wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van 
de huidige kennis van de ornithologie van dit eiland^. De Ceylonese zonnevogel 
Nectarina lotenia (Linnaeus, 1766)^ herinnert blijvend aan Loten's activiteiten 
en verdiensten voor de vogelkennis van Sri Lanka. 
Loten's faam als omitholoog is terug te brengen op zijn coilectie waterverfteke-
ningen van Ceylonese dieren en planten. Deze aquarellen werden tijdens zijn 
bestuur over dit eiland (1752-1757) door Pieter Cornells de Bevere (1722-v66r 
1781) vervaardigd. In de tweede helft van de 18e eeuw werden zij door verschil-
lende Engelse ornithologen in hun werken afgebeeld en beschreven. De coilectie 
is daardoor van belang voor de systematische dierkunde. Na Loten's dood is de 
verzameling verspreid geraakt over verschillende Engelse en Nederlandse musea. 

Na zijn jeugd in Utrecht te hebben doorgebracht vertrok Loten begin 1732 in de 
rang van onderkoopman bij de Verenigde Oost Indische Compagnie met het 
schip 'Beekvliet' naar Batavia". Tot 1757 verbleef hij in de kolonien en diende 
hij de Compagnie in verschillende rangen. Zo was hij gouverneur van Makassar op 
Celebes (1744-1748) en gezant van de Raad van Indie tijdens de onlusten op 
Bantam in 1752'. Sedert 1754 was hij behalve gouverneur van Ceylon ook 
Ordinair Raad van Nederlands Indie. 
Na zijn terugkeer in Europa als admiraal van de retourvloot in 1758, vestigde 

1. Zie bijvoorbeeld P.J. van Houten, "Twee Indische Natuurlicfhcbbers uit de XVIIIe 
eeuw", Indische Mercuur 28 (1905), p. 365-67; 29 (1906), p. 169-70; 31 (1908), p. 362 en 
D. Ferguson, "Joan Gideon Loten, F.R.S,, the Naturali.s1 Governor of Ceylon (1752-1757), 
and the Ceylonese Artist de Bevtre", / Roy. Asial. Soc. (Ceylon Branch) 58 (11907] 1908), 
p. 217-56. 

2. N. Kinnear, "The history of Indian Mammalogy and Ortnithology. Part II. Birds", 
J. Bombay Nat. Hist. Soc. 51 (1952), p. 104-110. 

3. C. a Linnaei,. . . Systema Naturae... Ed. Duodecimo (Holmiae: Salvius, vol. I, 
1766), p. 188, Certfiia Lotenia. 

4. P.J. Vcth, "Rapport over do papieren van Joan Gideon Loten", Kronijk Utr. Hist. 
Gczelsch. 16 (1860), p. 107-131. 

5. P.J.B.C. Robidc van der Aa, "De groote Bantamschc opstand in het midden der vorige 
eeuw bcwerkt naar meercndeels onuitgegeven beschcidcn uit het oud-koloniaal archief met 
dric officiele documcnten als bijlagen", Bijdragen Taal-, Land-, en Volkenkunde van Ned. 
/«(/(•(? 29 (1881), p. 1-127. 
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Loten zich om gezondheidsredenen in Engeland alwaar hij spoedig in contact 
kwam met veel van de meest vooraanstaande geleerden van die tijd. Zo leerde 
hij de vermaarde ornithologen George Edwards (1694-1773) en Thomas Pennant 
(1726-1798) kennen en werd hij regelmatig bezocht door de wereldreiziger en 
latere President van de Royal Society Sir Joseph Banks (1744-1820). Ook met 
natuuronderzoekers als Dr. Daniel Solander (1736-1782), Johann Reinhold For-
ster (1729-1798) en als hydrograaf Alexander Dalrymple (1737-1808) stond hij 
in vriendschappelijke relatie. In Engeland werd hij geacht als natuurliefhebber 
en als belangstellende in de wetenschappen, wat door zijn benoeming tot Fellow 
van de Royal Society in 1760 werd onderstreept*. 
Een dergelijke erkenning is Loten in Nederland niet te beurt gevallen. Ondanks 
een schenking van een deel van zijn aquarellen aan de Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen in Haarlem werd Loten niet tot directeur of lid van dit 
genootschap benoemd'. Zo stierf hij op 25 februari 1789, acht jaar na zijn terug
keer uit Engeland, tamelijk vergeten in Utrecht. Een deel van zijn bezittingen 
werd testamentair aan famiheleden en vrienden vermaakt. De rest van zijn boedel 
kwam in openbare verkoop^. 
Enige tijd geleden ontving ik van de Keeper van de Public Record Office in 
Somerset House in Londen een copie van het handgeschreven testament van 
Joan Gideon Loten'. Het uitgebreide 24 folio pagina's tellende document be-
stond uit een laatste wilsbeschikking met daaraan toegevoegd 12 codicils. Het 
geheel is een 18e eeuwse Engelse vertaling van een oorspronkelijk nederlandstalig 
document en beslaat een,periode van 27 februari 1767 tot 12januari 1789. Het 
testament en de bijbehorende codicils werden voor het grootste deel in Utrecht 
voor de notarissen Willem Dop en Cornells de Wys opgemaakt; vier codicils wer
den in de periode van 9 September 1771 tot 16 October 1780 in Londen voor de 
aldaar werkzame Nederlandse notaris Pieter Hendrik Hoogenbergh aan het testa
ment toegevoegd. De documenten bevatten waardevolle gegevens voor de biogra-
fie van Joan Gideon Loten. 

Het onderwerp van deze bijdrage betreft niet Loten's natuurhistorische activitei
ten of diens levensloop; hierover hoop ik over enige tijd een grotere studie te 
publiceren. In deze mededeling wil ik me beperken tot een onderdeel van Lo
ten's testament, te weten zijn wetenschappelijke instrumenten, klokken fen hor-
loges. Deze geven, aangevuld met gegevens uit andere bronnen verkregen, een 
algemeen beeld van Loten's interessen en zijn welstand. 

6. D. Ferguson, "Joan Gideon Loten . . .", p. 245-46. 
7. Notulcn Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 7 november 1780 en 1 mei 

1781. Met dank aan de hccr J.G.de Bruijn, archivaris van de Hollandsche Maatschappij. 
8. De veiling van Loten's meubelcn, paardcn en koetsen had op 23 en 24 juli 1789 in 

Utrecht plaats (Utrechtse Courant, maandag 6 juli 1789). Zijn bibliotheek werd op 6 Octo
ber 1789 onder de hamcr gebracht (Utrechtsche Courant, maandag 21 September 1789). 

9. Prob 11/1179. 



72 

Een drietal horloges worden in het testament en de diverse codicils genoemd. 
Een "gold watch with black shagreen case which has been born by Mr Schade 
and given to me as a curiosity by my late most worthy father"'", werd ver
maakt aan Loten's broer Arnout (1719-1801), die in de tweede helft van de 
18e eeuw verschillende malen burgemeester van Utrecht was. Casper Schade 
van Westrum (1623-1692) was Loten's overgrootvader in de vrouwelijke lijn. 
Over de tegenwoordige verblijfplaats van dit horloge, evenals over de maker tast 
ik in het duister. 
Dit is eveneens het geval met de "gold repeating watch . . . made by Elliot"' ' , 
die blijkens het testament toebehoorde aan Loten's tweede echtgenote, de 
Engelse Lettice Cotes (7-1810), met wie hij in 1765 in het huwelijk trad. Het 
uurwerk was gevat in een "enamled case mounted in gold". Mogelijk was dit 
horloge een product van een Londense horlogemaker. Aangezien er in de tweede 
helft van de 18e eeuw in Londen verschillende horlogemakers met de naam 
Elliot hun werkplaats hadden, is het niet mogelijk de herkomst van het instru
ment vast te stellen'^. Bovendien is het niet onwaarschijk dat er in het testa
ment sprake is van een verschrijving van de naam van John EUicott (1706-
1772)", die door Loten in zijn correspondentie van juni 1760'" wordt ge
noemd als de "befaamde orlogie maaker.. . welke een beroemde wiskundige is 
en een zeer hupsch man." 

De makers van de "dumb repeating watch that I normally wear made by Mudge 
with an outside case with gold — or hinge and brim and also another gold outside 
case wrought by that great artist Moser"'' zijn eenvoudiger vast te stellen. Zo-
wel de horlogemaker Thomas Mudge (1715-1794), door Baillie getypeerd als 
"one of the most eminent watchmakers"' *, als de kunstenaar die de horloge-
kast ciseleerde, George Michael Moser (1706-1783)' ^, zijn te identificeren. Daar 
het instrument niet in de eerste testamentaire wilsbeschikking van 27 februari 
1767 genoemd wordt, maar pas in het derde codicil van 13 October 1778, is het 
waarschijnlijk dat het tussen deze twee data gemaakt is. Het horloge en de bij
behorende gouden ketting werden vermaakt aan Amout Loten's zoon en Loten's 

10. Prob 11/1179, testament, Utrecht, 27 februari 1767. 
11. idem. 
12. G.H. Baillie, Watchmakers and clockmakers of the world (London: NAG Press 

LTD, 2nd ed., 1947). 
13. Zie G.H. Baillie, Watchmakers ... cr\ F.J.Britten, Former Clock & Watchmakers 

and their Work (London: Spon; New York: Spon & Chamberlain, 1894), p. 107 en fig. 60. 
14. Gemeentearchief Utrecht, I'.A. Grothe coilectie (GAU.GC) 522: Hammersmith, 

29 juni 1760. 
15. Prob 11/1179, derde codicil, Londen, 13 October 1778. 
16. G.H. Baillie, Watchmakers . . . , p. 227 en F.J. Britten, Former Clock & Watch

makers . . . , p. 124-27 en fig. 66. 
17. E. Benezit, Dictionnaire des peintres sculpteurs dessinateurs et graveurs (Librairie 

Griind: vol, 6, 1966), p. 238. Behalve ciseleur was Moser ook portretschilder. 
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naamgenoot Mr. Joan Gideon Loten (1755-1809). De huidige verblijfplaats van 
het horloge is helaas onbekend. 
Dat Loten behalve de bovenbeschreven zakhorloges nog meer van deze instru
menten in zijn bezit had, bewijst een advertentie in de Utrechtse Courant van 
maandag 6 juli 1789 waarin de publieke verkoop van o.a. "Zak-Horlogien" uit de 
nalatenschap van Loten wordt aangekondigd. In de advertentie worden naast 
meubilair en juwelen ook "2 extra fraaye Engelse GLOBES en mathematische 
en physische INSTRUMENTEN" genoemd. Of het "staand Horlogie" uit deze 
aankondiging dezelfde is als de "silent right clock make by Elliot"" die Loten 
in 1776 in zijn Utrechtse huis had hangen, is onduidelijk. Deze klokwasname-
lijk vermaakt aan Johanna CaroHna Amoudina Loten (1753-1823), dochter van 
Arnout Loten, en sinds 1788 met de heer Mr. Johannes van Doelen (1752-1828) 
gehuwd. 

In Loten's testament van 27 februari 1767 is tevens sprake van een barometer en 
thermometer "made by P. Wast". Ook de verblijfplaats van deze instrumenten is 
onduidelijk. Daumas noemt een barometer van de Amsterdamse firnia P. Wast 
in de coilectie van het Leidse museum 'Boerhaave', "the finest of the collec
tion"' ' . Informatie bij het museum leerde mij dat een relatie tussen dit instru
ment en Loten niet te leggen was. 
Uit Loten's correspondentie en aantekeningen is bekend dat hij zich interes-
seerde in waarnemingen van temperatuur en barometerstand. Gedurende zijn ver-
blijf op Ceylon heeft hij thermometerwaarnemingen gedaan, welke hij in de 
Transactions van de Royal Society wilde publiceren^**. Tot publicatie is hij 
evenwel nooit gekomen — zijn waarnemingen werden door mij ook niet gevon-
den. Wei is in de correspondentie met zijn broer de verandering van de thermo
meter- en barometerstand een regelmatig terugkerend onderwerp. 
Een tweetal curieuze aantekeningen illustreren Loten's interesse in luchtdrukver-
anderingen en bewijzen zijn bezoek aan Petrus van Musschenbroek( 1692-1761) 
in Leiden. Het eerste citaat is uit zijn 'Common place book' ' ' en is niet te date-
ren: 

o 
"wylen de Heer professor Petr. v. Musschenbr. toen ik ZynFd. a . 1758 te Leyden be
zocht, raadde my aan te Litrecht te gaan wooncn, als eene zeer gezonde stad zynde, het 
geen hy ook op eene krachtige vvyze heeft geschrecven in zyne Fphemer. Meteorol. Ul-
traj. ann. 1728 gevoegd achter zijne dissertationes Physicae cxper. & geometr. gedrukt te 

18. Prob 11/1179, derde codicil, Londen 13 October 1778. In 1789 was Loten's huis 
in Utrecht gelegen aan de Nicuwcgracht bij de Wittevrouwen brug. (adres naar opgave op 
Catalogus van Loten's bibliotheek (1789): GAU. Bibliotheek Utrecht 6629, no. 3766/853). 

19. M. Daumas, Scientific Instruments of the I 7th & ISth Centuries (New "It'ork, Wash
ington; Praeger, 1972), p. 252, 330. Museum 'Boerhaave' coll. nr. Thl8 , Th52 (barometers), 
Th 78 (thermometer). 

20. GAU.GC 522: Londen. 11 april 1762. 
21. GAU.GC 511. 



Loten's doos met zilveren mathematische instrumenten vervaardigd door George Adams. 
Foto Universiteitsrauseum Utrecht. 

:.^.ft!i.^-



75 

Leyden by Luchtmans 1729^^ met ernst trachten te bekomen zyne te Leijden gehouden 
redenvoering de mcnte humana sanet ignorante zie deczen beminnelyken onwacrdecr-
lyken grooten Man's Iceven in Savcrien's Vies des Philosophes Modernes 

Een tweede citaat uit een van zijn aantekenboeken^' demonstreert bovendien 
waarom Loten het verblijf in Engeland boven dat in zijn "ellendig duurkoop 
huys"'^ in Utrecht prefereerde: 

". . . prof. Musschenbroek says in his dissert, phijs. expcr. that the change of the Baro
meter in a whole year at Utrecht did not amount to 1^ inch, what an immense differ
ence between England in general and that place & what a difference in sky, bread, wine, 
water, mutton, fruits & c." 

Uit Loten's correspondentie' ^ bleek mij daarnaast nog dat Musschenbroek en 
zijn collega-hoogleraar J.N.S. Allamand(1713-1787) Loten voorzagen van aanbe-
vehngsbrieven die zijn candidatuur voor het lidmaatschap van de Royal Society 
in 1760 ondersteunden. 

Het meest interessante legaat dat in Loten's testament wordt genoemd is zonder 
twijfel de "extra spacious magazine box containing silver instruments made by 
Geo: Adams", dat volgens de wilsbeschikking van 27 februari 1767 voorbestemd 
was in openbare veiling verkocht te worden. In Loten's correspondentie vanuit 
Engeland naar zijn broer in Utrecht is herhaalde malen sprake van deze instru
menten. Op 17 juli 1759 schreef hij dat hij de instrumentenmaker Adams be
zocht had ' ' . Bijna 3 jaar later, op 23 maart 1762, schrijft hij bij Adams instru
menten te hebben besteld; blijkens een brief van 19 november 17(>2 waren zij 
rond deze datum klaar. Deze gegevens over de datum van de vervaardiging maken 
het aannemelijk dat ze door George Adams, de oudere (1704-1773) waren ge
maakt en niet door zijn even vermaarde zoon George Adams, de jongere (1750-
1795). Deze veronderstelling wordt bevestigd in het derde codicil dat aan Lo-

22. Petrus van Musschenbroek, P/jvsfcoe experimentales et geometricae di'.sertationes, ut 
et Ephemerides meteorologicae Ultrajectinae (Lugdunum Batavorum: Luchtmans, 1729). 
Van Musschenbroek was de eerste die een betrouwbare seric meteorologische waarnemingen 
deed, tussen 1729 en 1740 in Utrecht en van 1740 tot 1759 in Leiden. Zie P. v.d. Star, "A 
Series of meteorological observations at the end of the 17th century", Actes XHe Congres 
International d'Histoire des Sciences (1968). 

23. Petrus van Musschenbroek, Oratio inauguralis de mente humana semet ignorante 
(Lugdunum Batavorum: 1740). 

24. Alex. Saverien, Histoire des philosophes modernes avec leur portrait grave dans le 
gout du crayon. Prt. I: Histoire des metaphysiciens. Prt. II: Moralistes et legislateurs. (Paris: 
I, 1760; II, 1762). 

25. GAU.GC 510. 
26. GAU.GC 522: Hammersmith, 29 juni 1760. 
27. GAU.GC 522: Hammersmith, 3 maart 1760; Bristol tot Wells, 24 augustus 1760. 
28. GAU.GC 522: Zie voor George Adams o.a. Dictionary of National Biography, vol. 

I, (1885), p. 97. 
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ten's testament is toegevoegd" waarin de instrumenten als volgt worden be
schreven: "my magazine case of mahagony wood containing mathematical 
drawing instruments of silver and among them a large sector of twelve inches 
made by the late Mr. George Adams". Ditmaal werden ze vermaakt aan Arnout 
Loten, die ze blijkens een aantekening'"' in de tiende lade van zijn "nooteboome 
cabinetje" bewaarde, tesamen met "een zak-kokertje met kleine zilvere mathe
matische instrumenten, door G. Adams", welke eveneens door Loten in zijn 
testament en derde codicil worden genoemd. 
Uit het materiaal dat mij over Loten ter beschikking staat krijg ik niet de indruk 
dat hij over wiskundige en astronomische onderwerpen een ineer dan algemene 
kennis had'*'. Waarschijnlijk had hij wel enige kennis van cartografie, lets wat 
blijkt uit zijn benoeming tot commissaris ter verbetering van de zeekaarten van 
de Oost Indische Compagnie in 1753^'. 
Over het lot van Loten's mahoniehouten doos met zilveren mathematische in
strumenten ben ik door toeval beter ingelicht. In de Amerikaanse editie van 
Maurice Daumas' boek over de wetenschappelijke instrumenten van de I7e en 
18e eeuw^^ trof ik de volgende interessante passage aan: 

"Instruments bearing George Adams' .signature are naturally well represented in different 
collections and it would not be practicable to enumerate them here. We shall therefore 
only mention a superb case of mathematical instruments in silver in Utrecht which . . . 
must have been a royal gift". 

De overeenkomst tussen deze instrumenten en die welke in het testament ge
noemd worden, is frappant. 
Informatie bij het Universiteitsmuseum in Utrecht leerde mij dat de door Dau
mas genoemde instrumenten in de catalogus van de verzameling van de Academie 
van Utrecht, die in 1838 bij de ambtsaanvaarding van Prof. R. van Rees werd 
opgesteld, onder nummer 1061 waren ingeschreven met verwijzing "Geschenk 
v/d Heer Mr. van Doelen"^'*. Deze laat zich identificeren als Mr. Johannes van 
Doelen, in het bovenstaande reeds genoemd als de schoonzoon van Loten's broer 
Arnout. 
Dat de in Utrecht bewaarde doos dezelfde moet zijn als die welke in het testa
ment wordt genoemd, is aannemelijk door de relatie tussen de schenker en Loten 
en door het feit dat de instrumenten van zilver zijn. Bovendien is de proportio-

29. Prob U/1179, derde codicil, Londen, 13 October 1778. 
30. GAU.GC 529. 
31. Wiskunde komt regelmatig in Loten's correspondentie met zijn broer ter sprake. Blij

kens de brieven had Loten met dc hydrograaf Alexander Dalrymple en de astronoom James 
Ferguson (1710-1776) gesprckken over astronomic. 

32. P.C. Bloys van Treslong Prins, "Bijdragen tot de genealogie Loten", Wapenheraut 13 
(1909),p.297-319, m.n. p. 307. 

33. M. Daumas, Scientific Instruments . . . . p. 238. 
34. Voor deze informatie ben ik de heer R.P. Fredcrik van het Universiteitsmuseum, 

Trans 8 in Utrecht dank verschuldigd. 



Wapen van Joan Gideon Loten, naar J.P. Rietstap, Armorial general (Institut Heialdique 
H. Roland, Paris, vol. IV, pi. XCII, 1912). 
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naalpasser (Engels: sector) in de Utrechtse doos in het testament 12 inches, iets 
wat in de 18e eeuw voor Engelse proportionaalpassers ongebruikelijk was, deze 
waren namelijk vrijwel altijd 6 inches'* ^. 
De proportionaalpasser en het gebruik van dit instrument zijn in 1947 door 
dr. P.H. van Cittert beschreven^*. Deze noemt de proportionaalpasser als onder
deel van een zeer fraaie passerdoos. De passer achtte hij een buitengewoon mooi 
stuk instrumentmakerskunst met niet minder dan 29 gegraveerde, en op een fout 
na, zeer accuraat aangebrachte verdelingen. Op de passer is gegraveerd "Im
proved by G Adams, mathematical Instrumentmaker to His Majesty, Fleetstreet, 
London". 
In het Utrechtse Universiteitsmuseum is het "zak-kokertje met kleine zilvere 
mathematische Instrumenten" helaas niet aanwezig. Over de verblijfplaats van 
deze voorwerpen van de hand van George Adams tast ik tot nu toe in het duister. 

Ofschoon het buiten het onderwerp van deze bijdrage valt, wil ik graag nog enige 
regels wijden aan de problemen rond de opsporing van de portretten van Joan 
Gideon Loten, Zover ik kan nagaan bestaan er tenminste twee portretten, welke 
ik evenwel tot op heden niet heb weten te traceren. 
Het eerste portret is gemaakt door Sir Joshua Reynolds (1723-1792) in Londen 
in december 1764'^. Informatie bij de National Portrait Gallery in Londen gaf 
geen aanwijzingen over de huidige verblijfplaats van het portret. Een hulp bij 
opsporing van het portret kunnen Loten's wapenspreuk "Dum florent, olent" 
en diens wapen (In goud een ontbladerde groene distel, uit de voet spruiten twee 
andere distels geplaatst als een omgekeerde keper. Helm gekroond. Helmteken: 
een distel met rode bloem, groen gesteeld en gebladerd en geplaatst tussen een 
gouden vrucht. Dekkleden goud en groen) zijn^*. 
Het tweede portret is van een "onbekend kunstenaar", en is mogelijk een aquarel 
van Pieter Cornells de Bevere^'. Rond 1900 was dit portret nog in het bezit van 
de familie Grothe in Utrecht. Inlichtingen bij de familie, het gemeentearchief van 
Utrecht en het Iconographisch Bureau in 's-Gravenhage, leverde evenwel geen 
aanwijzingen op over de huidige verblijfplaats van het portret. Mogelijk maakte 
het portret deel uit van de coilectie van Mr. Arnout Johan Carel Loten van Doe
len Grothe, tot 1925 burgemeester van Soest'*". 

35. P.H. van Cittert, "Proportionaalpassers", Ned. Tijdschr. voor Natuurk. 13 (1947), 
p. 1-22, m.n. p. 18. 

36. P.H. van Cittert, "Proportionaalpassers", p. 11, 12, 13, 16, 18 en 22. Figuur 9 bij 
Van Cittert's publicatie is een afbeelding van de zilveren proportionaalpasser van Adams. Bij 
deze publicatie wordt de doos met mathematische instrumenten afgebeeld. 

37. A.Graves & W.V. Cronin, History of the \K>orks of Sir Joshua Reynolds, P.R.A. 
(London. 1899-1901). 

38. P.C. Bloys van Treslong Prins, "Bijdrage . . .", p. 297. 
39. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII (1930), p. 1074. 
40. Voor iedere informatie over Joan Gideon Loten, zijn waterverftekeningen, zijn 

bezittingen en zijn portretten, houd ik me aanbevolen. 


