
Uitstel, ma ar geen afstel 

 

Het was wel even slikken toen het bericht binnenkwam dat de 
verdediging van mijn proefschrift vanwege de covid-19 crisis is 
uitgesteld. Berusting en acceptatie blijken moeilijker dan gedacht. Een 
half jaar is lang op een mensenleven. Hierbij wil ik u laten weten dat 
de eerder gecommuniceerde datum van 7 mei is vervallen 

 

 

Hierbij wil ik u uitnodigen voor het bijwonen van de verdediging van: 

Gespierde zielen, Johannes Lublink (1736-1816): menslievendheid, 

genootschappen en welzijnspolitiek in de achttiende eeuw. 

De plechtigheid vindt plaats op woensdag 21 oktober om 13:45 in de 
aula van De Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 Amsterdam. 
De universiteit is makkelijk te bereiken via NS station Amsterdam Zuid 
(uitgang Parnassusweg, 7 minuten lopen). 
 
Receptie na afloop van de promotie. 
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Johannes Lublink was actief als filosoof, genootschapsman, publicist en 
staatsman. Zijn hele leven zette hij zich met woord en daad in voor de 

medemens. Door het stimuleren van gevoelens van sympathie en empathie 
hoopte hij tot een betere samenleving te komen. Met zijn praktijkgerichte 

gevoelsethiek stond hij als ideoloog, initiatiefnemer en organisator aan de 
basis van belangrijke vernieuwingen in de genootschapscultuur. Zo was hij 
onder meer oprichter van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, de 

Oeconomische Tak en de Kweekschool voor de Zeevaart. Hij stimuleerde de 
leden initiatieven te ontplooien die aan alle inwoners van het vaderland ten 
goede zouden komen. Lublink behoorde tot de eerste lichting democratisch 

gekozen volksvertegenwoordigers in Nederland en zette zich in de Bataafse 
Republiek gedurende tien jaar in voor een politiek die armenzorg, onderwijs 

en economische ontwikkeling combineerde. Lublink was in alle opzichten een 
exponent van de ‘gevoelige’ Verlichting.  

Verschijnt bij uitgever Verloren Hilversum. 

 

                                                                        


