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Uit de klas geklapt: Simon Stevin en het Nederlands
Nelle Schrauwen
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Maer soo sy vraghen wat sulcke woorden te bedien hebben, men mach antwoorden, dattet de 
opening is van t'ghene tot nochtoe den voorighen sterflicken seerbegheerde 
verborghentheden gheweest sijn, streckende tot groot voordeel van t'menschelick gheslacht, 
want hoewel yder lichaem in sijn eyghen plaets licht noch swaer en is, nochtans t'ghewicht des 
lochts is duer sulcx nu volcomelick ghelijck van ander stoffen, metgaders ettelicke sijn 
noytbekende ancleuinghen {Adiunctis.}, openbaer gheworden, soo de daet {Effectus.} van dies 
ende meer anderen cortelick betuyghen sal. Laetter maer cloeclick anuallen, want hebbender 
Reuchlinus, Valla, Erasmus, Barbarus, Picus, Politianus, &c. me duer gherocht, die maer Latijn 
en beschermden, Sghelijcx de Françoysen, wiens strijtredenen {Argumenta.} ende talens stof 
{Materia.} ons kennelick ghenouch sijn, wat sullen wy die het (O weerdighen grondt! 
{Subiectum.})  DVYTSCH  voorstaen? Seker niet alleen de spraeck ophelpen, noch ons seluen 
voorderen, maer oock ander volcken, welcke alsdan niet alleen huer wooninghen ende 
lichamen met der Duytschen constighe wercken vercieren sullen, maer oock haren gheest met 
wetenschap, want de Consten welcke ander met haer eyghen woorden niet uyten en connen, 
die sal den ghemeenen man alhier duer de beghinselen grondelick mueghen verstaen, ende 
door sijn ingheboren gheneghentheyt tot de selue, die tot yder volcx baet al andersins connen 
voorderen dant den anderen mueghelick is. (“Stevin, Weeghconst: Uytspraeck”, z.d.)
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Termen die niet meer gebruikt worden 
 

Termen die nu nog (licht aangepast) 
gebruikt worden 

uytbreng product daling 

 

 

Antwoordsleutel 
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