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VROUWELIJKE FILOSOFEN

DE VROEGMODERNE TIJD

?nde^oms.teundevanLynden haar man bii ziin theologische activiteiten.

josina Carolina van Lynden (1715-^91)
Eerste Nederlandse vrouw
die een werk over de

logica publiceerde (Logica
qfredenkunde,i77°);
schrijfstervantheologische
werken waarin de logica

als dienstmaagd voor de

z^z^ezsalm'i'!.'w"i'''mkmwv:^^'^
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VADERLANDSCHE
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^ ?^'?A^T*?: A"?;'i<""A"'^"±
mAlillt 177?

Ft dit ecrdrift vind !°«1 h_';t-"i%*reld°..i"£IiL.'",''

I^i"sla^ Ss&'^a^'^

door God gegevenwaarheid
.oo^d
^..." «-"."
fungeert.

fan8"n'''
K^t^«^y?}£T"i°^
Josina Carolina van Lynden publiceerde in 1770 een opmerkelijk werk:
; ofredenkunde. Daarmee was ze

SZ °lw^ngvw -Jngeschriften gaf: Naaraa^dingZ

S^dS?schTende\god^^^
b£LdlbeSuwe^egodg^er^

^j^^r:^5^:;r=:^^^

Te^t Z ZP"lmvCTklaringen uit N-J"dood^gde/z;'n^J^
fT!TB^S Daade^^^^^^^^^^^

^t^yif^le^d;:n^^^

^s^^s^^^^^'^
t^ogtca^edenkundem I78° een tw^dS"wltTp eweLTeerIe
verspreiding van het werk wijst. ' --,..-. ^ ^xi ^^ie 233

,te men gecn.redt h'l'bc^om^iinpD^.

Logica ofredenkunde
tni

d^ste Nederiandse vrouw van ^ g£??S§^^F
lien. van we

nTr^o{rSnle.is.een.sfrak opgebouwd werk> bestaa"de uit 339
^grafln^^euiTn-D^eersteelf:te^^^^

eeneigen logisch werk werd gedrukt, g^^ Sffi^^:
en'^m ze ook op internationaal ni- ^^^^S^

^"^ uitzonderingspositie^

s^m^terrml vande^be^^^^ni^e^
T^dI°S^^er^tell!n?de
^s^^ ^
^lgoedlafgeleid uit de Reden'-ODe f^rworsdt7ms^veernTs ndeet

^d^'entelefeitenbekend.Van

Over de levensloop van deze vrouw J;,X'?^^^'w^SSn'.

^^^^n:,Demwxs's:a^^^'^

Lynden werd geboren in 1715 te Elst o z;. b««.«. w-^

als dochter van Heilwig van Lynden ,,.O,BL. s. I.ECT. m. ". N1.

^^^,Si^e=^
£S^^^^=^^
^^^^^s^:^^
^^Z^^^Amsterdamvolgde^z^^^P.
^deri7osble^TerestvanhunlevenbUjvenwonen.VanLynaer
i'79^tien jaar na het overlijden van haar eAtg^ ^^ ^ ^

I7S^nVan'lynden -Blmrttenm^e^^el
b^^S^ng.'Bu-t stimuleerde_z,njr^^^t
^gTon;to^'en7tondhaarmemaden^^

Segee!:e:TOOrzo Yerre zy ons leert over de waarheidre^edeZn5, eunc

^^s:hejq3eschowendelogi(?e:;n^m::^^
i^b^Mnde log!"').Inhet eerste^lkomen:U:^Z1^
Snu^gicllntod:dJ,aardvan kennis en^beeTden:h:t
'u^^^fimt"s\syuo8ismes- reden^^J^^l'H^
tsnAdeo^lg^Td!m)Twaarop~warek=^^
'n^^^m^mm'ii'mssicm'>mm^^^
te schrijven en te onderwij-zen). Van Lynden schrijft'

^^::igenrdeeld,in een beschouwend en beoe^"end deel.

^^t^tbescho'wende deel genoemd-om dat daa^nd:^;

'^^ ^de.Redenkunde te passe komen- ^aardZd^^n
leelenllege!!n:.naarwelkezyzig ri8ten moeten- warden opgegeve'n.1

^^'^m!men hetbeoe ^ende-lzda:^^^nt
"SS^ho!wydiewerkingerlon2er'2ie^e^i^1^-;
n.endezelveregtvoortestellen.
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'Een ieder, die by de beschryving van de Redenkunde stil staat; en begrypt hoe
eid is: zal, wel verre van met veragtinge omtrent deze weten^

S'reverkeeren, integendeel erkennen, dat dezelve de g^tste_nuttigheid
i's'."lsr'onze"Godsdienst redelyk, wordt -er van 's Heren woord gesproken, als

vanene'redelykemelk: wy warden even daar door aangezet om ons^als rede^
ke'schepsels, dat is die de Reden wel gebmiken, tot het onderzoek^an dat
woord"enrvan den Godsdienst, die ons daar in geleerdwordt, te schikken. ja
^mand'.die daar in wel onderwezen is, zal -er de nuttigheid van ondervinden,
in wat voorwetenschap hy zig ook oefFenen wil.
234

Over vooroordelen schrijft zij:
§223.

Eenworoordeel is een oordeel, dat men velt, eer men -er genoegzame reden
voorheeft. _ ^ , , ^.

"Uitdeze beschryvinge blijkt, dat men dan zelf door vooroordeelen zondi.
'kan^wanneer de stelling, die wy goedkeuren op ene genoegzame^reder.

^teunt, maar die reden aan ons, als wy ons oordeel vellen, niet bekend is, o
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bTerldr^:nlyl;denslo_gicais de prominente -wezigheid van Bi,

aTslsvLZ^eM!n!n hetmtegrerenvan reli§ieuze ^de7en5ToukrestTe

£S:^^^b^ly"^sm?c^^""^e°D2.c
ke wet gebiedt ons onze naasten liefte hebben.~De-vremdZ

^Znm^£(Ed?::t^r:^mdS^
t ^t"'^n werc!nstemming meth!L:rg^sd^ge^\

look.deleCT^hetmatem1^
tal^LTheLSPT^akTnd71^^^^^

°ws^^.^:w^'["n
wpl::'z^^^
,'lt.G!TOelen'-dat de mensch niet anders danene stoffely^ma^nTZ

lT^onstJeAtuig) is> het welkeD"eia Melttri7veZSehX
ge;njaos^\op/digieuz^gronde-n^^^^^^ 235
Zn^nSarasa-.volgens;haarl;n de ^^"^S^^
tz;n^e^ring^n:^^^^saj^^^t

^S^W.GOd.'^mmers
'^^^^^g
warden gebaseerd en dus moot de ^s^^or^e^^
Er is maar een waarheid

van ons niet wordt opgemerkt.

dvlLStn;d;!art.2Khmethaar werk in een lanse tr^itie van filosofen

[...]

lr^^m:^phEri;mzBZT:;::^m»6H^
?rcS^ ^di:nl^or,?^ ?»nS^

§225.

.^.....j-;.

Deoorspronk der vooroordelen, in 't algemeen, moet gezogt worden ^
blmdheid en verwarringe van ons verstand; in de schielykheid en partydig
des oordeels; in de boosheid des wils, die van nature afkeerig is van 't

zynen'pligt, en zalig voorregt uitmaakt; in de vervoeringe door_de uitw;
zinnen, de verbeelding, en de driften: met een woord in onze i
dorventheid.

l'n' t~byzonder moet men op de volgende uitwerksels der verdown

oorzaakerf^der vooroordeelen, agt geven. 1. Op de heimelyke neigin

voor waar ofgoed te houden, dat wy gaaro daar voor aanzien^T_w

verkeerd, dat wy daar voor gaarn willen gehouden hebben. 2. <
die ons eer aanzet om vonnissen te stryken, dan de zaaken naauv
derzoeken. Beide deze beginsels ontdekken zig zeer klaar, i. in or
om, zonder genoegzaam beraad, in vele dingen een vast pi^

welk wy om dat het gemakkelyk is, een groot getal zaken wil^n

in'onsgunstig ofnadelig oordeel, naar mate dat dezakeno^
opslag,"ofzee'r bekoren, of in tegendeel niet behaaglyk voorKo,
(U it: Logi'ca ofredenkunde)

^m de lo$ahetinstru^nt zagen om tot ware'in&2ichte^ec kodmelnosHIa^

'fdeT^lSln ?! sfren^ and .w:eafen°ess ^Hum::Za;r^^

dT2tn^Tjengrotev^^^^ EuroPa-- erverschenen/o'oic

*S^m^.v.mtyndel"s .""^z:^;;::
eemt ze een passage ktterlijk over. Eigen
^Z^^^L^"^:8kl=::^^

^^^wdm'meesta[ Biibel-bedd^^;Z^
teo^dXeLDathangtsamen met het doel -"h:a7we^deTog^
o^'^^teumen^mtot)uisteinterPretaties'VM'deS
1nenl^warekennis,omtrent God te verwerven.'D'elogfca ;

^.B'S^t'd^^tadiBC:?'d:die^^^

SDlSNOOk.ultde laatste Paragr^waarinTe;e7b6eZp1
eorZT.dl<2iedaar'waarde Lezer! ene korte verhandelingvan^

^zzf;s°? ":md:di:m:k:"o="^t

°E^d^wybovende reaenlo-dierenuitounte^e

3^Heerverwaardigeonsmetgenade.-de^Aeid
r^^teur:T"nlo^sche.verhan^^

.grafische naslagwerken ult die tijdwordtTeg^eZaZeagne
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Una van Lynden. Amsterdam, Jan ten Houten en Johannes Wessing, WUlemsz, 1778

Vervol^ der daadelyke go^eleerdheid van Adriaan Buurt. door deszelfs weduw
Josina Carolina van Lynden. Amsterdam, Jan ten Houten, Petms Schouten
en Johannis Wessing, 1783-1786
Secundair

£ ir^s ::z^T^^s .^^^

^^^^^^^^^^
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^^^^^^^^^
n^£ ^Z^Se^^ Zweedsegeleerde JJ. Bi°r"staUma^e
T^e^70^77^^^ doorEuropa mteke^!;!"Se"S;

i^l^7^^^ ;;;oos;en ^;^^h;^

^^^lBZZ^"^"'e"bi[deze ^^sd^^

^^l^^^;ldat^'uitzonderl,kw^d^ ^^.
^^^^V»::I^^W,^'^^°"'
veAoSen, dat was volgens de wetten van de logica onmogeuiK.
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