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?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
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leelenllege!!n:.naarwelkezyzig ri8ten moeten- warden opgegeve'n.1

^^'^m!men hetbeoe ^ende-lzda:^^^nt
"SS^ho!wydiewerkingerlon2er'2ie^e^i^1^-;
n.endezelveregtvoortestellen.

VROUWELIJKE FILOSOFEN

'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.
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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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Er is maar een waarheid

van ons niet wordt opgemerkt.

dvlLStn;d;!art.2Khmethaar werk in een lanse tr^itie van filosofen
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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)
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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
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n^£ ^Z^Se^^ Zweedsegeleerde JJ. Bi°r"staUma^e
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veAoSen, dat was volgens de wetten van de logica onmogeuiK.
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