Fragment uit Boere praetje tusschen Leen, Kees en Jaep over den tegenwoordigen
toestant van zaeken, het toedammen ter killen en ’t vertoonen der komeetstar. 1742.
LEEN
Wel Kees, je bent verstaendig.
Je weet van alles wat, je bent al hiel knaphaendig*.
Maer zeg iens, hebje mee ook de Komeet ezien?*
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KEES
Wel zou ik niet, wel jae, dat heeft al aen veul*, Lien,
Hiel grote praet verschaft. De Menssen proﬀetieren
Dat, dat wat zeggen wil. Jae jonge ienige Hieren
En zo ’t my is gezegd; zoo was het van dat slag,
Waer van ik ‘er vry veul in ’s Graevenhaege zag;
Het waeren al den brui piepjonge Awekaeten*;
Die over dit prepoost* iens samen wouwen praeten,
En kwaemen by mekaer, om datze deuze* Ster
Iens wilde wel bezien, en kyken zelf hoe ver
Zen staert al was egroeid, maer deuze knappe baezen,
Die keeken met den aer,* zo wakker** in de glaezen,
Dat toen de klok was twaelf, ‘er schier niet een mier was,
Of had zen lyf zo vol, dat hy hiel kwaed te pas,
De Deur niet vinden kon, om nae zyn huis te rooijen.*
Zo dat het ierste kwaerd, vervult is, door het pooijen*
En zuipen van den wyn. De Turk*, zou zo men zegt
Ook bang zyn, dat deus ster op kwaeje moeren* legt,
En vreest met zyn Vissier*, dat men hem mogt onttroonen.
Doch wat schield dat aen ons, daer zy zo verre woonen.
Men zegt, dat zulk een ster juist niet veul goeds beduit.
Doch aere leggen weer deus zaek hiel anders uit.
En zeggen, datze steeds op vasten tyd verschynen.
’t Zyn praetjes, die al mie* wel door de tyd verdwynen.
Want wouje al wat me zegt naeukeurig gaede slaen,
Dan was het met ons Land haest hiel en dal* edaen.
Het geeft het Volk geen moed. Doch eﬀel, is ’t niet aerdig?
Men ziet ze overal. Wat, ’t is gien oortie* waerdig.
Dat men juist zeggen zou, datze ons zoo’n kwaed beduit.
Want leit dit yder Land iens op zich zelven uit,
Dan moest wel hiel Jeuroop*, voor iender rampen vrezen.
Want waerom zou een aer allien daer vry van wezen?
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LEEN
Dat’s waerheid Keesje; maer ’t is thans ien raere tyd.
Den oorlog is op de hand, en daerom word ezeid,
Dat deuze ster, aen ons wel onheil kan verwekken.
KEES
Jae’k hoor wel beste maet, je laetje ook al trekken.
Door’t lyntie van’t gemien*; die praete mie als jy.
Wat ken m’er teugen* doen, ik zet er aen een zy,
En wil me kop althans met gien voorzegging breken.
Het quaed kom tyds enoeg. Doch ier we vorder spreken,
Zo schenk nou iensjes in. Is ’t van den ouwen Teun?

de mening van het volk
men er tegen

